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Inleiding

Randstad: van sikkel tot hoefijzer

De Randstad als metropool klinkt intrigerend. Maar wat is een metropool? Er zijn uiteenlo-
pende definities in omloop. De belangrijkste elementen hiervan wijzen op de omvang van
de bevolking en een internationaal aanbod van veelzijdige sociaal-culturele en economische
functies. Maar zonder glamour gaat het ook niet, want het maakt nogal uit of we het hebben
over de megasteden uit de Derde Wereld, of de kosmopolitische metropolen zoals Saskia
Sassen in haar standaardwerk beschrijft.1 Nederland heeft geen metropolen. Zelfs degenen
die menen dat Amsterdam of Rotterdam mondiale allure hebben, zullen moeten erkennen
dat beide steden in de schaduw staan van Londen, Parijs, New York of Tokio. 

Nederland neemt echter in Europa een bijzondere plaats in vanwege de positie van Hol-
land en in het bijzonder de Randstad, dat zonder de dominantie van de drie Hollandse ste-
den – Amsterdam, Den Haag en Rotterdam – ondenkbaar was. Het is echter maar de vraag
of we de Randstad, het ‘curieuze bandvormige urbanisatiepatroon’, zoals Auke van der
Woud het noemt, als een metropool kunnen opvatten.2 Of moeten we ons er gewoon bij
neerleggen dat het gaat om een min of meer losse organisatie van stedelijke agglomeraties
zonder duidelijk dominant centrum die passen in het stadsgewestmodel dat zo kenmerkend
is voor een stad als Los Angeles. Het gaat daarbij om lokale landschappen, suburbanisaties,
die een eigen historische ontwikkeling hebben doorgemaakt en daarmee ook een eigen
plaats hebben gekregen en behouden. Het duidt daarmee op een ‘gefragmenteerde verste-
delijking’ en dat is een andere ontwikkeling dan die we bij de meeste metropolen terugzien.3

Om de betekenis van de Randstad te kunnen doorgronden en de positie in de internatio-
nale context te kunnen plaatsen, zal men terug moeten in de tijd. Dat is opvallend genoeg
niet vaak gebeurd. Er is veel over de Randstad geschreven, vooral door planologen en eco-
nomen, maar het historisch perspectief is meestal afwezig. Auteurs volstaan met de verwij-
zing naar het 20ste-eeuwse vogelvluchtperspectief van de ‘uitvinder’ van de Randstad, de
oprichter van de KLM Albert Plesman. Om de bijzondere positie van de Randstad te begrij-
pen, kunnen we niet volstaan met de 20ste eeuw, hoe belangrijk ook voor de wording van de
Randstad. Toen kreeg immers de sikkel rondom het centrale poldergebied steeds meer het
karakter van de hoefijzervorm.4

Het polderlandschap neemt een centrale plaats in de voorgeschiedenis van de latere
Randstad (afb. 1). Reinout Rutte gaat in dit themanummer daar uitgebreid op in. Rutte gaat
daarvoor terug tot in de 13de eeuw. Zijn bijdrage biedt de lezer een helder overzicht van eco-
nomische en ruimtelijke factoren die bepalend zijn geworden voor de structuur van de
Randstad. Het stedenlandschap heeft geen willekeurig verloop gekend, maar is ten sterkste
beïnvloed door de fysieke kenmerken van het gebied. Hij laat zien hoe het landschap van ste-

Sjoerd Bijker, Paul van de Laar, Henk Laloli & Kim Zweerink

1 S. Sassen, The global city: New York, London, Tokyo (Princeton 2001).
2 Auke van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam 2006) 233.
3 Oedzge Atzema, Stad uit, stad in. Residentiële suburbanisatie in Nederland in de jaren zeventig en tachtig (Utrecht 1991) 32-33. 
4 A.F.J. Niemeijer, ‘Een aangeharkt en dichtbevolkt land: waterstaat, infrastructuur en verstedelijking’ in: T. de Nijs (red.),

Geschiedenis van Holland van 1795 -2000 (Hilversum 2003) deel IIIa, 184.



den nog altijd doorwerkt in de ruimtelijke structuur van de Randstad, een gebied dat zich
vooral kenmerkte door een groot aantal autonome steden.

Stedelijke rivaliteit heeft veel aandacht gekregen onder stadshistorici. Steden waren door
omstandigheden soms tot elkaar veroordeeld en dat biedt een interessante blik op de ver-
houdingen tussen de steden. Jaco Zuijderduijn belicht een aspect dat nog niet eerder veel
aandacht heeft gekregen. Hij toont aan dat de Hollandse steden al in de 14de eeuw tot elkaar
waren veroordeeld. De landsheer zocht naar instrumenten om de steden met elkaar te ver-
binden en de relatieve autonomie te doorbreken. Hij deed dat door het creëren van een col-
lectieve publieke schuld. Dit was niet alleen een kredietinstrument om de landsheer toegang
tot de kapitaalmarkten te verlenen, maar ook om structuur te brengen in de Hollandse sa-
menleving. Het systeem zadelde de steden met wederzijdse financiële verplichtingen op en
forceerde deze om als bovenlokaal verband te opereren – vooral wat betreft de organisatie
van de renteverkoop, tijdige betalingen en schulddelging. Deze schuldnetwerken kunnen
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worden gezien als vroege voorlopers van het publieke lichaam van de Staten van Holland,
dat vooral in de 16de eeuw gestalte zou krijgen.

De Gouden Eeuw neemt nog altijd een vooraanstaande plaats in de geschiedschrijving
van Holland in. Het is daarom van belang te laten zien hoe demografische en economische
factoren elkaar hebben beïnvloed voorafgaand aan deze periode en vanaf het einde van de
18de-eeuw toen de Republiek zijn dominante positie in Europa verloor. Nikki Brand ge-
bruikt de uit de demografie bekende methode van de ranksize rule om de demografische ver-
schillen tussen de steden in zes eeuwen aan te tonen. De methode werkt met grafische weer-
gave van demografische verschillen. Zij onderzoekt onderlinge verhoudingen tussen
Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Gouda, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.
Brands grafieken bieden een stevig kader om gangbare verklaringen over de ontwikkeling
van de Hollandse steden en de positie van Holland en Utrecht in een comparatief perspec-
tief te plaatsen.

Auke van der Woud heeft in zijn boek over de wording van Nederland veel aandacht be-
steed aan de infrastructuur in Nederland en in het bijzonder in de Randstad. Paul van de Laar
en Kim Zweerink trekken de 19de-eeuwse ontwikkeling door naar de 20ste eeuw. Ze zien
niet alleen een duidelijke relatie tussen de Randstad en de harde 19de-eeuwse infrastructuur
in het tijdperk van stoom en ijzer, maar ook tussen de zachte infrastructuur van de infor-
matierevolutie in het derde kwart van de 20ste eeuw.

De infrastructuur is een goede testcase voor de beoordeling van de Randstad als econo-
misch gewest en biedt weer een kader voor het vraagstuk van de eenheid van de Randstad.
De veronderstelling is dat de steden in de Randstad elkaar functioneel aanvullen, ze zijn
complementair. Sinds de tweede helft van de 19de eeuw is Den Haag het politieke centrum
van Nederland en Rotterdam het economische. Amsterdam is het culturele en financiële
middelpunt en Utrecht is als spoorweg- en zakencentrum met zijn Jaarbeurscomplex het
winkelhart van Nederland. Frank van Oort, Martijn Burger, Mark Hissen en Evert-Jan Visser
stellen deze complementariteit ter discussie. Op basis van nieuw economisch onderzoek
maken zij duidelijk dat van economische complementariteit tussen steden in de Randstad
nauwelijks sprake is. De economische specialisaties van steden nemen zelfs af vanaf 1960.
Het gevolg is dat steden steeds meer op elkaar gaan lijken. Dat heeft niet alleen gevolgen
voor de economische posities in de Randstad.

Harm Kaal laat zien dat de concurrentiepositie op cultureel gebied groot is. Vrijwel alle
steden proberen de creatieve industrie aan te trekken en de beleidsplannen van de gemeen-
ten staan bol van de ambities deze een aantrekkelijke omgeving te bieden. Ook als wordt ge-
keken naar grootschalige evenementen steken de steden elkaar eerder de loef af dan dat
wordt gezocht naar versterkende samenwerking. 

In De Groene Amsterdammer van 5 december 2008 betoogde Han Meyer dat doordat de mi-
nisteries langs elkaar heen werken en samenhangende projecten in de ruimtelijke ordening
ontbreken, de verrommeling van het landschap in de Randstad de laatste jaren is toegeno-
men. In zijn artikel voor dit themanummer onderzoekt Meyer in hoeverre die samenhang
tussen stedenbouw en civiele techniek in het verleden wel bestond. Hij toont aan dat tussen
1200 en nu de verhouding tussen stedenbouw, civiele techniek en ruimtelijke ordening is
veranderd en dat juist het samengaan van de disciplines in verschillende perioden heeft ge-
leid tot spraakmakende voorbeelden in de inrichting van de Hollandse steden en van het
landschap; van het ontstaan van middeleeuwse watersteden als Amsterdam, tot de droog-
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legging van de Beemster in de 17de eeuw, tot de 20ste-eeuwse Deltawerken en de Afsluitdijk
(afb. 2). In de 21ste eeuw lijkt die samenhang geheel afwezig.

De analyse van Meyer is belangrijk om het huidige Randstadbeleid kritisch onder de loep
te nemen. Vincent van Rossem doet dat in zijn epiloog. Hij zette het denken over de ruimte-
lijke ordening van de Randstad in de jaren negentig op de kaart met zijn pamflet Randstad
Holland. Variaties op het thema stad.5 Nu, 15 jaar later, is hij nog steeds pessimistisch over het
denken over de Randstad. De wetenschappelijke discipline van de planologie doet naar zijn
mening nauwelijks aan reflectie op de uitkomsten van het naoorlogse ruimtelijke beleid.
Het is daarom van belang dat bestuurders geprikkeld worden om terug te kijken naar het
verleden. Dit themanummer biedt een aanzet voor een geschiedenis van de Randstad, die
volgens Van Rossem zeer nodig is. Het zal dan wel een integrale geschiedenis moeten wor-
den. De auteurs dragen in dit themanummer niet alleen de bouwstenen hiervoor aan, ze pre-
senteren tevens een agenda voor het noodzakelijke debat over de toekomst van de Randstad.
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5 Vincent van Rossem, Randstad Holland. Variaties op het thema stad (Rotterdam 1994).

Afb. 2  Satellietfoto van de
Afsluitdijk (geretoucheerd), 3
mei 2005 21.46. NASA, World
Wind.



In hetzelfde schuitje
Collectieve publieke schuld als integrerend fenomeen in laat-middeleeuws

Holland

Vanaf de 13de eeuw werden de graven van Holland geconfronteerd met ontluikende steden die uitgroei-
den tot belangrijke machtsfactoren. Deze hadden echter nog geen plaats in het maatschappelijke bestel:
behalve de grafelijke raad waren er nauwelijks bovenlokale verbanden waarmee de landsheer de steden
kon binden, om zo zijn bewind te bestendigen. Vanaf het einde van de 13de eeuw zijn de eerste aanzet-
ten tot interstedelijke samenwerking zichtbaar in de vorm van het creëren van collectieve publieke
schuld. Dit was niet alleen een kredietinstrument dat de landsheer voorzag van toegang tot kapitaal-
markten, maar het moet ook gezien worden als een manier om enige structuur te brengen in de Hol-
landse samenleving doordat het de steden met wederzijdse financiële verplichtingen opzadelde. De col-
lectieve publieke schuld dwong de steden om steeds vaker als bovenlokaal verband te opereren – vooral
wat betreft de organisatie van de renteverkoop, tijdige betalingen en schulddelging. Daarmee vormden
de netwerken die waren gebaseerd op collectieve publieke schuld rudimentaire voorlopers van het pu-
blieke lichaam van de Staten van Holland, dat vooral in de 16de eeuw gestalte zou krijgen.

De Hollandse steden die in de 13de en 14de eeuw stadsrechten verworven, waren trotse, au-
tonome gemeenschappen. Vooral de grote steden waren op zichzelf gericht; dit particula-
risme was eeuwen later, ten tijde van de Republiek, nog altijd het voornaamste kenmerk van
de stedelijke politiek. Sterker nog: de afwezigheid van één dominante stad wordt gezien als
een typerend kenmerk van de noordelijke Nederlanden. Deze patstelling is zichtbaar tot in
de 16de eeuw, toen de bevolkingsgroei van Amsterdam sterk toenam en deze stad langza-
merhand een leidende positie ging innemen. Gouda was de voornaamste afhaker vanwege
een stagnerende bevolkingsontwikkeling.1 Voordien was geen enkele stad groot genoeg om
het voortouw te nemen en volgens Peter Hoppenbrouwers was het gebrek aan samenwer-
king tussen de steden één van de redenen waarom het Hollandse platteland het lange tijd zo
goed kon blijven doen: terwijl elders in Europa grote steden hun achterland politiek en eco-
nomisch onderwierpen, slaagden de dorpelingen in Holland er veelal in om dergelijke ten-
densen het hoofd te bieden.2 Het onvermogen om een eenduidig beleid met betrekking tot
het platteland te formuleren werd waarschijnlijk ook in de hand gewerkt doordat de steden
economisch niet complementair waren: de belangen van handelsstad Dordrecht verschil-
den met die van het lakenproducerende Leiden en de brouwerssteden Haarlem, Delft en
Gouda.

Soms hadden de steden wel degelijk gemeenschappelijke doelen, zoals het beperken van
vorstelijke belastingen en publieke schuld of het faciliteren van het handelsverkeer. Het ver-
wezenlijken van deze doelen vereiste de vorming van een blok, vooral tegenover de lands-

Jaco Zuijderduijn

1 P.C.M. Hoppenbrouwers ‘Town and country in Holland, 1300-1550’ in: S.R. Epstein (red.) Town and country in Europe,
1300-1800 (Cambridge 2001) 54-79, aldaar 57.

2 Hoppenbrouwers, ‘Town and country’; 76-79. Cf. M. ’t Hart, ‘Town and country in the Dutch Republic’ in: S.R. Epstein
(red.) Town and country in Europe, 1300-1800 (Cambridge 2001) 80-105, aldaar 84. Larry Epstein merkte in dit verband ook
op dat de verhoudingen tussen steden en platteland in de noordelijke Nederlanden afweken van de situatie elders in Eu-
ropa (S.R. Epstein, ‘Introduction’ in: S.R. Epstein (red.) Town and country in Europe, 1300-1800 (Cambridge 2001) 1-29, al-
daar 14).



heer en in mindere mate tegenover buitenlandse autoriteiten. De opkomst van een bovenlo-
kaal politiek orgaan, de Staten van Holland, moet in belangrijke mate in het kader van dit
proces gezien worden. Het voorlopig eindpunt van deze ontwikkeling is zichtbaar halver-
wege de 16de eeuw, toen de Staten van Holland waren uitgegroeid tot een publiek lichaam
dat belastingen hief en publieke schuld creëerde en mede daardoor een politieke factor was
geworden. Volgens James Tracy was het representatieve orgaan zelfs voldoende toegerust
om verantwoording te dragen voor de landsregering gedurende de Opstand.3

Het is niet vanzelfsprekend dat steden zulke bovenlokale verbanden aangaan. Middel-
eeuwse steden waren typisch het slachtoffer van een ‘prisoner’s dillemma’: zij zagen mis-
schien wel in dat samenwerking de beste resultaten opleverde, maar slaagden er vaak niet in
het onderling wantrouwen te overwinnen. Het belang van het doorbreken van dit probleem
door het aangaan van verplichtingen op bovenlokaal niveau kan nauwelijks overschat wor-
den – waarbij wel aangetekend dient te worden dat ondanks stappen voorwaarts concur-
rentie tussen steden tot op de dag van vandaag een probleem is gebleven.

Nu is bekend dat de landsheerlijkheid veelal onbedoeld een belangrijke impuls heeft ge-
geven aan het ontstaan van bovenlokale verbanden: steden vonden elkaar vooral in hun ver-
zet tegen de toenemende lastendruk en de wens om invloed uit te oefenen op de besteding
van vorstelijke inkomsten. Meestal worden in dit verband onderhandelingen over belastin-
gen genoemd; de strekking van dit artikel is dat ook collectieve publieke schuld heeft bijge-
dragen aan deze ontwikkeling – en misschien ook wel aan de basis heeft gestaan van de vor-
ming van het eerste geïnstitutionaliseerde representatieve orgaan van Holland, dat in 1346
opkwam. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat ik denk aan een zeer geleidelijke ont-
wikkeling, die parallel loopt aan het verwerven van toegang tot de grafelijke raad door de
steden en later ook aan het verwerven van lidmaatschap van de Staten van Holland. Deze
langdurige ontwikkeling kwam pas ten einde toen de Staten na 1515 de verantwoordelijk-
heid op zich namen voor de collectieve publieke schuld.

In een poging om de landsheer van toegang tot de kapitaalmarkt en kredietwaardigheid
te voorzien gingen steden collectief langdurige obligaties aan. Dit leidde tot de vorming van
stedelijke netwerken die een platform gingen vormen voor collectief optreden – bijvoor-
beeld met betrekking tot onderhandelingen met de landsheerlijkheid, de te volgen strategie
op de kapitaalmarkt en diplomatie over schulddelging. Dit sluit naadloos aan bij een punt
dat Peter Hoppenbrouwers maakt in een recent overzichtsartikel. Hij stelt dat de trage insti-
tutionalisering van de Staten van Holland, die volgens hem rond 1500 nog steeds niet was
afgerond, veroorzaakt is door de vele vergaderingen die de steden op eigen initiatief beleg-
den.4 Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de institutionalisering van de Staten
een impuls kreeg vanaf 1515, toen de collectieve publieke schuld definitief verschoof van de
steden naar de Staten; daarmee gingen ook de laatmiddeleeuwse stedelijke netwerken op in
de Staten.

In dit artikel ga ik na in hoeverre de collectieve publieke schuld – de rol van steden en ste-
delijke netwerken bij het verzekeren van zakelijke transacties – heeft bijgedragen aan inten-

134 jaco zuijderduijn

3 J.D. Tracy, Holland under Habsburg rule 1506-1566. The formation of a body politic (Berkeley/Los Angeles/Oxford 1990).
4 P.C.M. Hoppenbrouwers, ‘Middeleeuwse medezeggenschap: een stand van zaken over standen en Staten’ in: E. Dijkhof

en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste ver-
jaardag (Den Haag 2007) 133-159, aldaar 153. Cf. elementen waaruit deze institutionalisering bestaat idem, 136.



sievere contacten en wellicht ook aan het ontstaan van met de Staten concurrerende inter-
stedelijke platforms. Voordat we de collectieve publieke schuld onder de loep nemen, is het
echter noodzakelijk om te kijken naar de vroegste contacten tussen de steden.

Langzaam naar een gemeenschappelijk beleid
In de loop van de late middeleeuwen werd het representatieve orgaan – de Staten van Hol-
land – het belangrijkste interstedelijke samenwerkingsverband. Aan het einde van de 15de
eeuw bemoeiden de Staten van Holland zich bijvoorbeeld intensief met de landsverdedi-
ging, bescherming van de visserij en monetair beleid en in de aanloop naar de Opstand nam
deze bemoeienis verder toe, vooral naarmate de Staten meer autonomie ten opzichte van de
landsheer wisten te verwerven.5

Aanvankelijk was er in het nauwelijks geürbaniseerde Holland weinig sprake van verte-
genwoordiging – laat staan van stedelijke samenwerking. De graven van Holland werden tot
medio 13de eeuw bijgestaan door familieleden, leenmannen, leden van de hofhouding en
hoge ambtenaren – een groep die in de literatuur wel wordt aangeduid als ‘medespelers’.
Langzaam maar zeker groeide deze groep uit tot een vast verband, de grafelijke raad. Tot het
midden van de 14de eeuw bleef dit echter een los verband, waarin incidenteel familieleden,
geestelijken en ook stedelingen hun zegje konden doen.6

In 1346 verwierven de Hollandse steden een meer permanente positie binnen de grafelij-
ke raad. Nadat graaf Willem iv (1337-1345) in 1345 sneuvelde, was er sprake van een dy-
nastieke crisis, die verergerde toen diens opvolger Margaretha (1346-1354) (afb. 1) het ge-
west verliet en haar zoon Willem v (1354-1389) als regent aanstelde. In deze chaotische tijd
had de vorst de steun van verschillende maatschappelijke groepen nodig, wat resulteerde in
de participatie van stedelijke vertegenwoordigers binnen de grafelijke raad.7

Voor de landsheer was stedelijke representatie een manier om zich van steun te verzeke-
ren. Dit is al zichtbaar in de eerste jaren van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, toen groe-
pen van steden hun steun aan ofwel Margaretha dan wel Willem V in verbondsakten lieten
vastleggen.8 In deze periode ziet de historicus Brokken ook voor het eerst een standsgewij-
ze vertegenwoordiging van de steden in Holland, wat wil zeggen dat stedelingen niet langer
op eigen titel in de grafelijke raad verschenen, maar als vertegenwoordigers van hun stad.
Toen Willem V in 1351 tijdelijk naar Engeland vertrok stelde hij Jan IV van Arkel (†1360) aan
als ruwaard, die het gewest samen met de grafelijke raad en de steden zou regeren. In de vol-
gende jaren ontwikkelde de regeringsparticipatie van de steden zich schoksgewijs: nadat
deze snel was afgenomen, kwam Willem in 1356 weer met een bestuursregeling die voorzag
in een stem voor de steden. Hoewel deze ‘stedelijke raad’ al snel verdween slaagden de ste-
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5 Cf. Tracy, Holland under Habsburg rule; H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van
Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) (Den Haag 1991); J.W. Koopmans, De Staten van
Holland en de Opstand: de ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 (Den Haag 1990).

6 J.M.A. Coenen, Graaf en grafelijkheid. Een onderzoek naar de graven van Holland en hun omgeving in de dertiende eeuw (Utrecht 1986)
x; J.W.J. Burgers, ‘De grafelijke raad in Holland in de dertiende eeuw. De evolutie van een centraal bestuursorgaan en de
rol daarin van de grafelijke klerken’ in: D.P. Blok, J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof, P.A. Henderikx & G. van Herwijnen (eds.)
Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 67-
109, aldaar 70-71; Kokken, Steden en Staten, 21.

7 H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (Zutphen 1982) 141-143; Kokken, Steden en Staten, 23. Cf. de
meer algemene link tussen crises en representatie Hoppenbrouwers, ‘Middeleeuwse medezeggenschap’, 147.

8 Brokken, Het ontstaan, 141-142; Kokken, Steden en Staten, 23-24.



den erin om hun positie binnen het bestuur
weer te verbeteren toen de graaf in 1358 van-
wege gezondheidsproblemen het bestuur
moest afstaan aan zijn broer Albrecht van
Beieren (ruwaard 1358-1389, graaf 1389-
1404).9

In de loop van de tijd vond er steeds vaker
overleg plaats tussen landsheer en steden: zij
vergaderden over zaken als belastingen, de-
fensie, muntwezen en handel. Maar de steden
overlegden daarnaast ook onderling en met
buitenlandse autoriteiten en steden over het
handelsverkeer.10 Daarmee werden de Staten
van Holland een platform voor interstedelijk
overleg, vooral toen de steden in 1428 in de
‘Zoen van Delft’ het recht verwierven aan te
schuiven tijdens vergaderingen.11

Ook buiten de vergaderingen van de grafe-
lijke raad en de Staten van Holland troffen ste-
delijke vertegenwoordigers elkaar.12 Walter
Prevenier en Hans Smit onderscheiden onder
de redenen voor deze interstedelijke contacten
‘medebezegeling, schriftelijk overleg en bij-
eenkomsten met het karakter van rechtsge-
dingen, arbitrages, huldiging, belangenbe-
hartiging (handel en economie, bedijkingen
e.d.)’.13 Tot het einde van de 13de eeuw zijn er
nauwelijks aanwijzingen voor dergelijke con-

tacten tussen steden en het gebrekkige bronnenmateriaal biedt hiervoor geen sluitende ver-
klaring. Het geeft immers te denken dat er tussen de ruim 1700 oorkonden van vóór 1276
geen enkel document zit dat duidt op contacten tussen steden; hetzelfde geldt voor de wei-
nige bronnen met betrekking tot interstedelijke contacten in de periode tot de aanvang van
de regering van Margaretha in 1346.14 Het vroegste voorbeeld van ‘collectieve actie’ stamt uit
1276, toen vertegenwoordigers van Dordrecht, Middelburg, Zierikzee, Haarlem en Westka-
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9 Brokken, Het ontstaan, 148-159; M.J.M. Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bour-
gondische periode (1425-1482) (Hilversum 2000) 37-38; Burgers, ‘De grafelijke raad’, 70-72.

10 Cf. overzichten Brokken, Het ontstaan, 137-143; Kokken, Steden en Staten; Tracy, Holland under Habsburg rule; Koopmans, De
Staten van Holland en de Opstand; J.P. Ward, The cities and states of Holland (1506-1515). A participative system of government under
strain (z.p. 2001).

11 Hoppenbrouwers, ‘Middeleeuwse medezeggenschap’, 148-149.
12 Eigenlijk mochten de steden alleen op uitnodiging van de landsheer samenkomen. Desondanks vergaderden zij regel-

matig op eigen initiatief. In 1477 verwierven de steden dit recht, toen Maria van Bourgondië het Groot Privilege verstrek-
te (Kokken, Steden en staten, 93-102).

13 W. Prevenier, & J.G. Smit (red.), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. I. 1276-
1433, eerste stuk: inleiding, lijsten en indices (Den Haag 1988) XII-XIII (in het vervolg: Prevenier en Smit, Dagvaarten I).

14 Cf. een overzicht van dagvaarten: Prevenier en Smit, Dagvaarten I, 74-145.

Afb. 1  Margaretha van Beieren (1311-1356).
M. Vosmeer, Principes Hollandiae et Zelandiae,
Domini Frisiae (Antwerpen 1578).



pelle een oorkonde medebezegelden.15 Gezien het onderwerp – voorrechten die werden ver-
leend aan kooplieden uit het Oversticht – is het denkbaar dat de vertegenwoordigers van de
steden uitgenodigd waren om hun mening te geven.16

In dergelijke gevallen was er sprake van een ‘parlement’ of ‘dagvaart’: een vergadering op
initiatief van de grafelijkheid of van de steden zelf. Het representatieve element is een be-
langrijk kenmerk van deze vergaderingen: ‘de deelnemers aan de vergadering vertegen-
woordigden zichzelf, de eigen stand (in het geval van de ridderschap), de eigen stad (al dan
niet met het omringend platteland), een groep van steden of zelfs het gemene land, d.w.z.
het hele graafschap’.17

Tot 1346 zien we dat de steden vooral op initiatief van de vorst bijeenkwamen: van de 41
vergaderingen waar meerdere steden aanwezig waren, waren er 28 (mede) op diens initia-
tief en slechts acht op stedelijk initiatief (tabel 1 en 2).18 De graaf zette vooral politieke kwes-
ties op de agenda, terwijl muntwezen en handel wat minder vaak besproken werden. Wat
vooral opvalt is het belang van ‘schuldwezen en borgstellingen’: maar liefst acht vergade-
ringen op initiatief van de vorst kunnen aan dit thema verbonden worden en drie van de ver-
gaderingen op stedelijk initiatief.19 Bovendien valt niet uit te sluiten dat ook de ‘brieven’ die
de steden in 1345 verzonden aan graaf Willem iv over publieke schuld gingen.20

Collectieve publieke schuld
Interstedelijke contacten werden vooral ingegeven door collectieve publieke schuld, waarbij
verschillende steden zich gezamenlijk borg stelden voor betalingsverplichtingen. Gezien de
looptijd van deze verplichtingen – meerdere decennia – ontstonden er bestendige samen-
werkingsverbanden die de betrokken steden dwongen als collectief te opereren bij onder-
handelingen voorafgaande aan het contracteren van collectieve publieke schuld, de afhan-
deling van de betalingsverplichtingen en het oplossen van problemen die voortkwamen uit
wanbetaling. Voordat ik verder inga op deze elementen is het zinvol om het verschijnsel col-
lectieve publieke schuld eerst eens nader te bekijken en wel op het moment dat het zich voor
het eerst openbaart, tijdens de laatste regeringsjaren van Floris v (1266-1296).

Onder Floris v creëerden groepen van steden regelmatig collectieve schuld. Voor zover
bekend stamt het oudste voorbeeld van 6 april 1291: de stadsbestuurders van Dordrecht,
Middelburg, Zierikzee, Delft, Leiden, Haarlem en Alkmaar stelden zich garant voor een som
van 12.000 Hollandse ponden. Zij deden dit ten behoeve van graaf Floris, die dit forse bedrag
schuldig was aan Jan heer van Arkel, Lambert de Vriese en Rikoud van Noordeloos.21 De ste-

in hetzelfde schuitje 137

15 W. Prevenier, & J.G. Smit (red.), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. I. 1276-
1433, tweede stuk: teksten, 1 (in het vervolg: Prevenier en Smit, Dagvaarten II); Kokken, Steden en Staten, 21-22.

16 Hoewel de oorkonde in Leiden werd opgesteld, treffen we geen vertegenwoordigers van deze stad onder de medebeze-
gelaars. Het zegel van de burggraaf van Leiden hangt wel aan de oorkonde. Dit lijkt te bevestigen dat de wel aanwezige
steden gericht waren uitgenodigd om hun mening te geven over de kwestie.

17 Prevenier en Smit, Dagvaarten I, XIX; Kokken, Steden en Staten, 6-8.
18 Daarbij dient aangetekend te worden dat Prevenier en Smit twijfelen over een eventueel stedelijk initiatief bij twee verga-

deringen in 1297. Deze zijn in de tabel niet onder ‘initiatief steden’ geschaard (Prevenier en Smit, Dagvaarten I, 75).
19 Het gaat om schuldbekentenissen en huwelijksverdragen waarvoor meerdere steden zich garant stelden.
20 Het betreft hier ‘brieven’ die vertegenwoordigers van de steden aan de landsheer zonden op 19 of 20 mei 1345, terwijl zij

de stad Utrecht belegerden. Een maand later, op 21-23 juni, kwam de landsheer met de steden overeen lijfrenten te ver-
kopen, waarmee de oorlog tegen Utrecht en de Oostfriezen zou worden gefinancierd. Een verband tussen beide verga-
deringen ligt voor de hand.

21 E.C. Dijkhof (red.) Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. V. 1291 tot 1299 (Den Haag 2005), nr. 2577. Cf. Lambert
de Vriese: J.W.J. Burgers, ‘Tussen burgerij en adel. De financiële, politieke en maatschappelijke carrière van de Utrechtse patriciër Lam-



den hadden in feite niets te maken met de schuld; zij stelden zich slechts borg voor de beta-
ling. De borgstelling door de steden zag er als volgt uit. Indien de crediteuren (of hun erf-
genamen) er niet in zouden slagen om genoegdoening te halen (uit de grafelijke inkomsten
die hen daartoe waren toegewezen), zouden zij de schepenen en raden van de steden mogen
dwingen hun intrek te nemen in een herberg. Daar zouden de ongelukkigen pas uit mogen
vertrekken als de 12.000 Hollandse ponden betaald zouden zijn. Deze zogenaamde ‘leis-
ting’ was een vrij gebruikelijke vorm van zekerheidsstelling in de late middeleeuwen: de
borg diende op eigen kosten intrek te nemen in een herberg, meestal in de woonplaats van
de crediteur. Zo’n gedwongen verblijf was niet alleen prijzig, het verhinderde ook dat de
borgen hun dagelijkse werkzaamheden konden uitvoeren. In ons voorbeeld zouden de gro-
te Hollandse en Zeeuwse steden het dagenlang zonder het stadsbestuur moeten doen, ter-
wijl de schepenen en raden in een herberg verbleven, waar zij met de crediteurs onderhan-
delden over een afbetalingsregeling.22

138 jaco zuijderduijn

bert de Vries (ca. 1250-1316?)’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 1-32.
22 A.S. de Blécourt & H.F.W.D. Fischer, Kort begrip tot het oud vaderlands burgerlijk recht (Groningen/Jakarta 1950) 280-282.

Tabel 1  Dagvaarten steden voor 1346

Aantal Initiatief steden Initiatief landsheer Anders/onbekend
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1276-1300 12 3 7 3

1301-1325 14 1 11 2

1326-1345 15 4 10 4

Totaal 41 8 28 9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bron: Prevenier en Smit, Dagvaarten I, 74-79; nrs. 1, 8, 10, 11, 12, 15-18, 20-22, 23, 28, 29, 32-34, 36, 38-43, 45, 4750, 52, 53,
55, 60, 61, 63-65, 69, 71-73. Alleen de dagvaarten waarvan de betrokkenheid van meerdere steden bekend is zijn in de tabel
verwerkt. Enkele dagvaarten waren het initiatief van meerdere personen of instanties, vandaar dat de totalen niet overeenko-
men met de som van de initiatiefnemers.

Tabel 2  Onderwerpen dagvaarten voor 1346

Onderwerp Stedelijk initiatief Landsheerlijk initiatief
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schuldwezen/borgstelling 3 8

Handel 2 2

Munt  - 2

Vidimus/brieven  2 1

Huwelijk  - 1

Politiek   1 15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bron: Prevenier en Smit, Dagvaarten I, 74-79; nrs. 1, 8, 10, 11, 12, 15-18, 20-22, 23, 28, 29, 32-34, 36, 38-43, 45, 4750, 52, 53,
55, 60, 61, 63-65, 69, 71-73. Alleen de dagvaarten waarvan de betrokkenheid van meerdere steden bekend is zijn in de tabel
verwerkt. Dagvaarten op initiatief van anderen dan vorst of steden zijn niet in de tabel verwerkt.



De zekerheidsstelling die we in 1291 tegenkomen bevat zowel rudimentaire als ‘moder-
ne’ elementen. Wat vooral opvalt, is dat er nog geen sprake is van publieke schuld: het stads-
bestuur stond garant, niet de stad als publiek lichaam. Zoals gezegd geschiedde dit aan de
hand van de ‘leisting’, die we in de 13de eeuw wel vaker tegenkomen. Hoewel deze techniek
ook later nog wel gebruikt werd, is het niet moeilijk om in te zien waarom zij langzaam maar
zeker toch in de vergetelheid raakte. Wie garandeerde immers dat de borgen zich aan de af-
spraak zouden houden en hun intrek zouden nemen in een herberg? De stedelingen uit ons
voorbeeld zaten verschanst achter stadsmuren en zouden alleen op eigen initiatief meewer-
ken aan een ‘leisting’.

Nu had Floris de drie crediteurs de beschikking gegeven over al zijn inkomsten in Hol-
land, Zeeland en Westfriesland – met uitzondering van de tol van Poortvliet. Het drietal zou
deze inkomsten beuren totdat de schuld zou zijn afbetaald. Desondanks verliep de afbeta-
ling niet zo vlot: uit een oorkonde van 22 april 1292 blijkt dat de schuld destijds nog altijd
12.000 Hollandse ponden was.23 Deze stond niet langer op naam van de drie crediteurs,
maar alleen op die van Lambert de Vriese. Blijkbaar had deze het aandeel van Jan heer van
Arkel en Rikoud van Noordeloos overgenomen. Verder is de oorkonde nagenoeg identiek
aan het stuk dat ruim een jaar eerder was opgesteld, al is het wel opmerkelijk dat vertegen-
woordigers van Alkmaar niet langer wordt genoemd onder de stadsbestuurders die de
schuld gezamenlijk waarborgden.

De eerste collectieve publieke schuld komen we enkele jaren later tegen, in 1294, toen
Dordrecht, Middelburg en Zierikzee zich garant stelden voor een som van 460 en 230 nieu-
we Engelse ponden, die zij verschuldigd waren aan Gillis Klauwaard, Jan zoon van heer Pie-
ter en Gerard Baard.24 De drie steden duidden alle poorters en hun goederen aan als onder-
pand en boden de crediteurs de mogelijkheid hier beslag op te laten leggen – waar dan ook.
Een financiële techniek die ‘represaillerecht’ wordt genoemd. Hetzelfde zien we korte tijd
later (14 juni 1295), als de drie steden zich namens graaf Floris garant stellen voor 4.000
Vlaamse ponden die Lambert de Vriese verschuldigd was aan de graaf van Vlaanderen, we-
derom collectief en namens het publieke lichaam.25

Toen de betaling uitbleef dienden de drie steden zelf deze som te betalen aan Gillis
 Klauwaard en Pieter van der Spoye uit Damme.26 Dit was immers de enige manier om te ont-
komen aan het ‘represaillerecht’, dat de crediteurs een aanmerkelijk grotere rechtszeker-
heid verschafte dan de eerdergenoemde ‘leisting’. Alle poorters konden aansprakelijk ge-
steld worden: zij konden vastgezet worden en hun goederen konden in beslag genomen
worden. Nu beschikten Dordrecht, Middelburg en Zierikzee over een koopliedengemeen-
schap die regelmatig andere handelssteden aandeed en daardoor konden Gillis, Jan en
 Gerard, alle drie afkomstig uit Brugge, er gerust vanuit gaan dat zij er altijd wel in zouden
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23 Dijkhof, Oorkondenboek V, nr. 2724.
24 Dijkhof, Oorkondenboek V, nrs. 2866 en 2867. Hoewel de oorkonden spreken van een schuld van de drie steden, lijdt het

weinig twijfel dat graaf Floris de eigenlijke debiteur was. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de steden de schuld overgeno-
men hadden van Floris, of de lening hadden afgesloten ten behoeve van Floris. Cf. R. van Uytven, ‘De macht van het geld:
financiers voor Floris V’ in: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij (red.), Wi Florens…De Hollandse graaf Floris V in
de samenleving van de dertiende eeuw (Utrecht 1996), 212-223, aldaar 218.

25 Dijkhof, Oorkondenboek V, nr. 3002.
26 Dijkhof, Oorkondenboek V, nr. 3003. Cf. de uitgave van een rekening van betalingen, waarschijnlijk vanwege deze borg-

tocht en eveneens waarschijnlijk aan Gillis Klauwaard en Pieter van der Spoye: J.L. van Dalen (red.), ‘Nieuwe fragmenten
van Dordtsche rekeningen’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 24 (1903) 210-220, aldaar 215-216.



slagen om daar poorters te treffen die zij aansprakelijk konden stellen. Zij konden in geval
van wanbetaling hun schout eenvoudigweg opdracht geven de eerste de beste Dordtenaar,
Middelburger of Zierikzeëenaar in de kraag te vatten.

Zeker wanneer het ‘represaillerecht’ gekoppeld werd aan collectieve publieke schuld had-
den de crediteurs weinig te vrezen. De kredietwaardigheid van de Hollandse en Zeeuwse ste-
den kwam grosso modo overeen met commerciële netwerken, met andere woorden met de ac-
tieradius van de kooplieden. Deze kredietwaardigheid maakte de Hollandse en Zeeuwse
steden tot onmisbare schakels in de landsheerlijke politiek. Dit was vooral van belang om-
dat middeleeuwse heersers niet bijzonder consciëntieus waren: zodra zij zich diep in de
schulden gestoken hadden, zagen zij vaak geen andere mogelijkheid dan hun schuldeisers
te verjagen, zoals de Engelse koning Edward I (1272-1307) deed met zijn Joodse geldschie-
ters.27 Vandaar dat we collectieven van Hollandse en Zeeuwse steden zien optreden als bor-
gen: de graaf ontleende zijn kredietwaardigheid aan een buffer bestaande uit poorters die
onderworpen waren aan het ‘represaillerecht’.

De poorters vingen dus de klappen op: zo leidde de schuld die Dordrecht, Middelburg en
Zierikzee hadden uitstaan bij Gillis Klauwaard al snel tot problemen. Op 22 november 1296
leende Dordrecht 141 Engelse ponden van Jan de Snijder om Gillis en zijn metgezellen te
kunnen betalen.28 En jaren later, in 1301, waren de steden hen nog altijd 3200 ponden ver-
schuldigd.29 Na verloop van tijd maakten de crediteuren waarschijnlijk ook gebruik van hun
‘represaillerecht’: vandaar dat één van de crediteurs, Jacob Utensacke, de Dordtenaren in
1310 beloofde hen niet te laten arresteren of beslag te laten leggen op hun goederen.30 Pas
rond die tijd lijkt het grootste deel van de collectieve publieke schuld weggewerkt te zijn.

Het is trouwens opmerkelijk dat we de Hollandse steden vóór 1346 nauwelijks in conclaaf
zien over belastingheffing – niet op initiatief van de landsheer en ook al niet onderling.31 In
de 15de en 16de eeuw was dat wel anders: stedelijke vertegenwoordigers reisden af en aan om
overleg te plegen tijdens langdurige bedeonderhandelingen.32 Het heeft er daarom alle schijn
van dat in de hier besproken periode de koehandel tussen vorst en onderdanen die vorm gaf
aan het staatsvormingsproces niet zozeer over belastingheffing ging – wat elders vaak wel het
geval was – maar over collectieve publieke schuld.33 Zou dit ingegeven kunnen zijn door het
(relatieve) gebrek aan baar geld in Holland en de rijkdom in de naburige gewesten, waar de
landsheer alleen aan kon komen met behulp van collectieve publieke schuld?
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27 Edward deed dit met behulp van het decreet ‘Edict of expulsion’ (1290). Vorsten waren wel zo pragmatisch, dat zij tot
wanbetaling overgingen zodra zich alternatieve geldschieters aandienden. Cf. J.M. Veitsch, ‘Repudiations and confisca-
tions by the medieval state’, Journal of Economic History 46 (1986) 31-36.

28 Dijkhof, Oorkondenboek V, nr. 3199.
29 Het gaat om Pieter Heldebolle (148 ponden), Marien van der Spoye (46 ponden) en Jacob Utensacke, die de lening van Ge-

rard Baard had overgenomen (45 ponden). De resterende 2959 ponden waren de steden waarschijnlijk verschuldigd aan
Gillis Klauwaard (J.L. van Dalen, Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. Deel I. De grafelijke tijd 1200-1572. Regesten (2
delen Dordrecht 1909-1912) nrs. 107, 109-112; C.J. Zuijderduijn, Medieval capital markets. Markets for ‘renten’, state formation
and private investment in Holland (1300-1550) (Leiden/Boston 2009) 92-93).

30 Van Dalen, Regesten, nr. 151.
31 Bedeconsent is alleen bekend uit 1335, toen een morgengeld van twee Hollandse penningen werd geheven met instem-

ming van de welgheboren lude, poirteren ende ghemeenten uit het baljuwschap Rijnland en Woerden. Stedelijke instemming
was schijnbaar nog niet heel gebruikelijk: in Delfland en Kennemerland hoorde de graaf alleen de welgeborenen (Preve-
nier en Smit, Dagvaarten I, nr. 57).

32 Cf. de late 15de eeuw Kokken, Steden en Staten, 128-130.
33 Cf. het belang van het bedeconsent voor de opkomst van regionale standenvergaderingen in Frankrijk Hoppenbrouwers,

‘Middeleeuwse medezeggenschap’, 143.



Bovenlokale verbanden
De collectieve publieke schuld die we voor het eerst bij Floris V aantreffen duikt ook in de
late middeleeuwen regelmatig op.34 Voor mijn betoog is vooral van belang dat het hierbij om
bovenlokale, obligatoire verbanden tussen steden gaat. Bovenlokaal in de zin dat verschil-
lende autonome rechtskringen participeerden en obligatoir omdat de steden niet op eigen
initiatief onder hun verplichtingen uitkonden. Collectieve publieke schuld creëerde een
blok van Hollandse en Zeeuwse steden dat was gedwongen om samen te werken. Het ligt
voor de hand om te vermoeden dat deze verbanden leidden tot het intensiveren van de con-
tacten tussen de steden, wat verdere samenwerking in de hand werkte. Ik zal de gevolgen
van deze ontwikkelingen thematisch behandelen.

Inspraak
Voor vorsten werden belastingheffing en toegang tot kapitaalmarkten in de late middeleeu-
wen steeds belangrijker. Wie er niet in slaagde zijn inkomsten te vergroten liep een grote
kans door een vijandig vorst verjaagd te worden en deze periode wordt dan ook gekenmerkt
door het langzaamaan verdwijnen van vele autonome heren en de opkomst van grotere dy-
nastieke verbanden zoals de Bourgondische Kring.

Natuurlijk bood dit publieke lichamen de mogelijkheid om met de landsheer te onder-
handelen over belastingheffing en (collectieve) publieke schuld en op deze manier privile-
ges in de wacht te slepen of zelfs politieke invloed te verwerven.35 Dit mechanisme is voor
Holland vooral bekend dankzij het onderzoek van James Tracy, die een verband legde tus-
sen de toegang die de Staten van Holland in de 16de eeuw hadden tot de kapitaalmarkt en de
toenemende autonomie die dit vertegenwoordigend lichaam wist te verwerven. Vanaf 1515
verkochten de Staten zogenaamde gemenelandsrenten.36 Dit waren jaarlijkse uitkeringen
(renten) die werden verkocht door de rentegever (een publieke of private organisatie of in-
dividu) die zo een zeker bedrag in de wacht sleepte. Als tegenprestatie betaalde de rentege-
ver de renteheffer een jaarlijkse rente. Wat er in feite gebeurde was de creatie van langlopend
krediet: iemand deed afstand van geld en ontving daarvoor jaarlijks een rente. Bij lijfrenten
liep dit krediet tot het overlijden van de renteheffer, bij losrenten tot het moment dat de ren-
tegever de rente afloste door terugbetaling van de hoofdsom. De gemenelandsrenten die de
Staten verkochten waren een vorm van collectieve publieke schuld: het vertegenwoordigend
lichaam stelde zich garant voor de rentebetalingen. Dankzij hun vermogen om langlopend
krediet te creëren slaagden de Staten erin om keizer Karel v verschillende concessies af te
dwingen, waaronder het recht om zelf belastingen te heffen.

Nu is het niet eenvoudig om aan te geven in hoeverre steden die in een eerder stadium
collectieve publieke schuld creëerden er ook in slaagden om iets gedaan te krijgen van de
landsheer: er zijn namelijk nauwelijks bronnen beschikbaar die inzicht geven in de onder-
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34 Cf. een overzicht Zuijderduijn, Medieval capital markets, 80-94.
35 A. Molho, ‘The state and public finance: A hypothesis based on the history of late medieval Florence’, The journal of mo-

dern history 67 (1995) S97-S135, aldaar S101; W.P. Blockmans, ‘Voracious states and obstructing cities’ in: C. Tilly & W.P.
Blockmans (eds.), Cities and the rise of states in Europe, A.D. 1000 to 1800 (Boulder/San Francisco/Oxford 1994) 218-250, al-
daar 224; C. Tilly, ‘Entanglements of European cities and states’, in: C. Tilly & W.P. Blockmans (eds.), Cities and the rise of
states in Europe, A.D. 1000 to 1800 (Boulder/San Francisco/Oxford 1994) 1-27, aldaar 24. Cf. de link tussen het vermogen
om publieke schuld te creëren en stedelijke autonomie A.P. Usher, The early history of deposit banking in Mediterranean  Europe
(Cambridge 1943) 135.

36 Tracy, Holland under Habsburg rule.



handelingen die ten grondslag liggen aan collectieve publieke schuld. We weten echter wel
dat de landsheer en steden deze vorm van krediet meestal overeenkwamen in een periode
van landsheerlijke zwakte, bijvoorbeeld aan het begin van een regeringsperiode.37 In tabel
3 zien we dat collectieve publieke schuld werd gecreëerd nadat Willem v in 1351 zijn moe-
der Margaretha had verslagen. Ook zien we deze gecontracteerd aan het begin van de rege-
ring van Willem iv (1404-1417), Jacoba (1417-1433) en Maximiliaan (eerste regentschap
1482-1493). Hetzelfde gaat trouwens ook op voor Karel v (1515-1555), die vanaf 1515 de Sta-
ten van Holand wist te bewegen tot de verkoop van gemenelandsrenten. Een deel van de
collectieve publieke schuld werd dus gecreëerd tijdens onderhandelingsrondes tussen de
nieuwe landsheer en steden, en wellicht ook tijdens de Blijde Inkomsten, waarbij de vorst
de steden aandeed om ingehuldigd te worden en te onderhandelen over stedelijke privile-
ges.

De koehandel die daarmee gepaard ging is niet altijd goed te reconstrueren. De achter-
gronden van de collectieve publieke schuld die onder Floris v werd afgesloten zijn bijvoor-
beeld onduidelijk. Brokken meent zelfs dat de leningen verstrekt door de steden Dordrecht,
Middelburg en Zierikzee in 1344, en de collectieve publieke schuld die in 1345 werd afge-
sloten, niet leidden tot ‘politiek-bestuurlijke veranderingen in de landsregering’.38 Met an-
dere woorden: de steden slaagden er niet in om met hun kredietwaardigheid inspraak in het
landsbestuur te kopen. Toch kan het bijna niet anders dan dat de graaf hier wel iets tegen-
over gesteld moet hebben. Is het bijvoorbeeld toeval dat het Dordtse stapelrecht in 1344
werd hernieuwd?39 Of dat de steden vanaf 1346 toegang verwierven tot de grafelijke raad?

Een beter beeld van de onderhandelingen hebben we van de zomer van 1351, toen Willem
V druk doende was zijn macht te consolideren. Hij deed de Hollandse steden aan om inge-
huldigd te worden en te onderhandelen over stedelijke privileges.40 Ook beleende hij ver-
schillende bondgenoten met grafelijke inkomsten.41 De belangrijkste concessies die hij
deed, zijn te vinden in de Kabeljauwse verbondsakte (waarschijnlijk van 12 juni 1351): de
graaf beloofde de edelen en steden bij te staan tegen de vijand en geen overheidsrechten
meer te vervreemden zonder instemming van de edelen en steden. De verbondsakte bood de
grafelijke raad en de steden Dordrecht, Delft, Leiden, Haarlem (afb. 2) en Amsterdam ex-
pliciet inspraak in het grafelijk beleid. Daardoor moet deze verbondsakte gezien worden als
een contract tussen vorst en onderdanen, als een wat minder geprononceerde variant op de
‘Blijde Inkomsten’ van Brabant.42

Tegenover deze grafelijke concessie stond (onder meer?) collectieve publieke schuld,
waarmee de steden zich borg stelden voor de schulden van Willems moeder Margaretha, de
verdreven gravin. De steden stelden zich ook garant voor de lijftocht waar zij als weduwe van

142 jaco zuijderduijn

37 Cf. in dit verband bijvoorbeeld Brokken, die de toenemende invloed van de steden, die in 1346 een plaats in de grafelijke
raad verwierven, verbindt aan de uitzichtloze toestand van Willem de Verbeider (de latere Willem V) (Brokken, Het ont-
staan, 141-142).

38 Brokken, Het ontstaan, 140; Prevenier en Smit, Dagvaarten I, nr. 72.
39 Prevenier en Smit, Dagvaarten I, nr. 68.
40 Dordrecht (16 april 1351) (Prevenier en Smit, Dagvaarten I, nr. 142).
41 Enkele voorbeelden: Jan van Noordeloos verwierf de wijnroede in Dordrecht (21-24 april 1351); Johan van Culemborg ver-

wierf de heerlijkheid van de Lek (8 mei 1351); Gherijt van den Dike het schoutambt van Maasland (13 mei 1351) (Prevenier
en Smit, Dagvaarten I, nr. 143, 144, 145).

42 H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (Bussum 1982) 73; W. Blockmans, ‘Het democratisch defi-
cit’, in: S.C. Derks (red.) Nederland in de wereld (Den Haag 2002) 87-105, aldaar 95-96.



Willem iv sinds 1345 recht op had.43 Zij deden hetzelfde met de schadevergoedingen aan de
bisschop van Utrecht en de stad Utrecht. Wat opvalt is dat de steden die zich borg stelden
overeenkomen met die in de verbondsakte, met uitzondering van Medemblik. Daardoor
lijkt het waarschijnlijk dat de steden met collectieve publieke schuld de concessies van de
Kabeljauwse verbondsakte ‘kochten’ – en dat Willem de Verbeider deze ‘verkocht’.

Interstedelijk platform
Natuurlijk zullen de onderhandelingen tussen de landsheer en de steden niet zonder slag of
stoot zijn gegaan. Zoals we nog zullen zien was collectieve publieke schuld riskant en het
wekt dan ook weinig verbazing dat steden soms weigerden om deze aan te gaan.44 Ook dien-
den de steden het niet alleen met de landsheer eens te worden over de precieze constructie,
maar ook onderling. Dat lukte niet altijd en dit is dan ook één van de redenen waarom we
een steeds weer wisselend collectief zien optreden. Vanaf het einde van de 15de eeuw was
vooral Amsterdam een spelbreker: de stad weigerde tot diep in de 16de eeuw mee te doen
aan collectieve publieke schuld, ongetwijfeld vanwege de problemen die het ‘represaille-
recht’ de koopmansgemeenschap zou kunnen geven.45

Zodra zich een collectief had afgetekend, werden er verschillende contracten opgesteld:
de landsheer beloofde van zijn kant de steden schadeloos te houden, bijvoorbeeld door hen
de beschikking te geven over grafelijke inkomsten die zij konden gebruiken om de schuld of
renten mee te betalen. Daarnaast beloofden de steden om elkaar te ondersteunen bij het na-
komen van de financiële verplichtingen.46
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43 Cf. J.A.M.Y. Bos-Rops, ‘De Hollandse douarie van Johanna van Brabant (1322-1413). Een voorbeeld van middeleeuwse be-
talingspraktijken’, Holland Historisch Tijdschrift 24 (1992) 78-93.

44 Zuijderduijn, Medieval capital markets, 93.
45 J.D. Tracy, A financial revolution in the Habsburg Netherlands. ‘Renten’ and ‘renteniers’ in the county of Holland 1515-1565(Berke-

ley/Los Angeles/Londen 1985) 57-60.
46 Zuijderduijn, Medieval capital markets, 83-86.

Afb. 2  Detail Stadhuis Haar-
lem (gebouwd ca. 1370), Grote
Markt te Haarlem. Foto: Cecile
Ogink 29-05-2009.



Wanneer de steden met de landsheer overeengekomen waren zelf de renten te verkopen,
konden zij daar vervolgens werk van maken. In 1345 verkochten de steden onder meer lijf -
renten in Brussel, wat natuurlijk ook weer een hele organisatie vereiste: stedelijke verte-
genwoordigers werden erop uitgestuurd om te zien of er voldoende vraag was, indien dit
het geval was konden er rentecontracten opgesteld worden, en vervolgens moest de koop-
som nog eens naar de uiteindelijke bestemming – de grafelijke schatkist – worden ver-
voerd. Dit was al met al een tijdrovende procedure die regelmatig interstedelijk overleg ver-
eiste.47

Of het nu ging om een bruidsschat, lijftocht, andere kortlopende schuld of om renten, de
steden waren verantwoordelijk voor de betaling. Aanvankelijk regelden landsheerlijke rent-
meesters vaak de betalingen en hoefden de steden pas op te treden zodra er sprake was van
wanbetalingen. Maar vanaf het begin van de 15de eeuw begonnen steden zelf renten uit te
betalen, die zij vaak beurden uit een grafelijke inkomstenbron die daartoe tot hun beschik-
king was gesteld. Bruidsschatten en kortlopende schulden konden binnen een paar jaar af-
gelost zijn, maar lijftochten en lijfrenten dienden uitbetaald te worden tot de begunstigde
overleed; zo kwam het dat de lijftocht van Johanna van Brabant, die voor het eerst werd uit-
gekeerd in 1345, tot haar overlijden in 1406 moest worden uitgekeerd. Dankzij betalings-
achterstanden verdween de lijftocht pas in 1413 van de politieke agenda.48 Doordat lijfrenten
meestal op het leven van kleine kinderen werden gevestigd – om de kans om minstens quit-
te te spelen te vergroten – werd een deel van de lijfrenten die in 1345 waren verkocht eve-
neens in de 15de eeuw nog uitbetaald.49 Losrentebetalingen konden zelfs eeuwenlang door-
gaan: deze waren overerfbaar en werden uitbetaald tot de debiteur ze afloste door de
hoofdsom terug te betalen. Deze langlopende financiële verplichtingen leidden bij tijd en
wijle tot betalingsproblemen en represailles – en tot koortsachtig overleg tussen stedelijke
vertegenwoordigers.50 Belangrijker nog is het gegeven dat de meeste steden vanaf 1345 con-
stant aan één of meerdere van deze verplichtingen vastzaten; kortom, er was altijd sprake
van bovenlokale, interstedelijke verbanden.

Economie
Door het langdurige karakter van vooral de renteverplichtingen ontstonden er bovenlokale,
obligatoire verbanden tussen steden die vaak decennialang aanhielden. Vooral de rentever-
koop vereiste overleg, met de landsheer en tussen de steden onderling. Zodra de renten ver-
kocht waren, zouden de steden in theorie weinig omkijken meer hebben naar de collectieve
publieke schuld. De praktijk toont echter een heel ander beeld: de steden slaagden er vaak
niet in om hun verplichtingen te voldoen, waarop renteniers naar hun ‘represaillerecht’ gre-
pen. De obstructie van handelsstromen leidde tot economische crises, die alleen met behulp
van diplomatie konden worden opgelost.

De oorzaak van betalingsproblemen was vaak een combinatie van factoren: oorlogen,
handelsblokkades en een ongunstige conjunctuur drukten de landsheerlijke en stedelijke
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47 Cf. een uitgewerkt voorbeeld van een renteverkoop door Leiden: Zuijderduijn, Medieval capital markets, 112-113.
48 Bos-Rops, ‘De Hollandse douarie’.
49 J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland 1389-1433 (Hilversum 1993) 93.
50 Johanna’s lijftocht leidde tot dagvaarten in 1351, 1389, 1391, 1399 en vooral in 1403 en 1404 (Bos-Rops, ‘De Hollandse

douarie’, 84-87).



inkomsten. De landsheer wentelde zijn financiële problemen meestal af op de steden, die
meer belasting dienden te betalen of meer geld op de kapitaalmarkt dienden aan te trekken.
De steden werden vervolgens geconfronteerd met toenemende lasten, waardoor de rente-
betalingen in het gedrang kwamen. Zodra zij de renten echter niet uitkeerden liep de han-
del gevaar: wanbetaling leidde onherroepelijk tot het ineenstorten van de handel en een ver-
dere afname van stedelijke belastinginkomsten. We kwamen al een aanwijzing tegen van
problemen met het ‘represaillerecht’ in de nasleep van de collectieve publieke schuld die on-
der Floris v werd afgesloten. Later, in 1351, toen Johanna werd geconfronteerd met een be-
talingsachterstand van ruim 13.792 tournooische ponden, liet zij enkele poorters van Dor-
drecht gevangen nemen.51 In het vervolg van de late middeleeuwen namen de problemen
met het represaillerecht toe, vooral tijdens de oorlog die losbarstte na de dood van Willem
vi in 1417 en tijdens het eerste regentschap van Maximiliaan, vanaf 1482. In beide periodes
hadden de Hollandse steden te maken met een omvangrijke collectieve publieke schuld, die
hen dwong gezamenlijk tot een diplomatieke oplossing te komen.

Net zoals de schulden die steden eind 13de eeuw op zich namen leidden tot betalings-
problemen, bleek het ook na 1417 lastig renten uit te betalen. De eerste betalingen van de
collectieve publieke schuld die de steden in 1417-1418 hadden gecreëerd – betaaldag 31 ok-
tober 1418 – bleven bijvoorbeeld al uit. Toen Holland in 1420 in oorlog raakte met Brabant
werden alle rentebetalingen in het hertogdom opgeschort. Brabantse kooplieden hielden
vervolgens hun Hollandse collega’s verantwoordelijk voor rentebetalingen en lieten hen ar-
resteren, onder meer in Vlaanderen. Na overleg kwamen de steden tot een akkoord met de
Vlamingen: het represaillerecht zou niet toegepast worden op de Hollanders.52

Vervolgens stokte de uitbetaling van de oudere renteverkopen uit 1405 en 1407 echter,
doordat de rentmeester van Kennemerland niet langer in staat bleek om inkomsten door te
sluizen naar de renteniers. In 1423 troffen landsheerlijke en stedelijke vertegenwoordigers
uit Vlaanderen, Holland en Zeeland elkaar om tot een oplossing te komen. Men kwam een
betalingsregeling overeen: de steden zouden de achterstallen betalen uit een grafelijke in-
komstenbron. In ruil daarvoor kregen Hollandse en Zeeuwse steden een moratorium en
kooplieden een vrijgeleide.53

In deze periode zien we trouwens ook nog eens mooi het effect van collectieve publieke schuld
op het politieke bestel. Volgens Robert Stein leidde de schuldenproblematiek waar zowel Jan
van Beieren als de steden in verzeild raakten, tot een toenadering tot de Bourgondische her-
tog Filips de Goede. De steden die waren vertegenwoordigd in de Staten van Holland zouden
vooral vanwege hun schulden in 1423 aangedrongen hebben op interventie door de Bour-
gondiër.54 Het is inderdaad denkbaar dat de steden geen andere mogelijkheid zagen dan in
zee te gaan met de graaf van Vlaanderen om zo tot een oplossing voor de schuldenproblema-
tiek te komen. Dat zij daar eensgezind in slaagden moet grotendeels worden toegeschreven
aan het feit dat de represailles alle steden troffen (cf. tabel 3). Met collectieve publieke schuld

in hetzelfde schuitje 145

51 Bos-Rops, ‘De Hollandse douarie’, 80-81.
52 Bos-Rops, Graven, 171; Zuijderduijn, Medieval capital markets, 94-100.
53 Bos-Rops, ibid., 171-172; Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen I, 443. Tot in 1435 bleven betalingen in Brabant en

Vlaanderen bij tijd en wijle uit en werd er overlegd over betalingsregelingen en vrijgeleides. Soortgelijke overeenkomsten
werden eveneens gesloten met bisschop Frederik van Blankenheim van Utrecht (1393-1423) (Zuijderduijn, Medieval capi-
tal markets, 99).

54 R. Stein, ‘Stände und Staat in den Niederlanden’ in: R.C. Schwinges, C. Hesse & P. Moraw (eds.), Europa im späten Mitte-
lalter. Politik - Gesellschaft - Kultur (München 2006) 205-236, aldaar 230.



hadden de graven ook een blok van steden gecreëerd. Geconfronteerd met handelsbelem-
meringen ging dit blok eendrachtig, en ten koste van alles, op zoek naar een oplossing.55

Conclusie
In de late middeleeuwen bestonden er rudimentaire samenwerkingsverbanden tussen ste-
den. Deze vonden hun oorsprong in de collectieve publieke schuld, die de steden op initia-
tief van de landsheer creëerden en die een langdurig karakter hadden – vooral vanaf 1345,
toen de steden ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich namen voor rentebetalin-
gen. Deze samenwerkingsverbanden hadden een obligatoir karakter omdat de steden zich
blootstelden aan het ‘represaillerecht’. Met andere woorden: er bestonden op ieder moment
verschillende groepen van steden die een financiële verplichting deelden. Ik heb geprobeerd
aan te tonen hoe deze verplichtingen de steden dwongen tot samenwerking, vooral bij de
onderhandelingen die voorafgingen aan collectieve publieke schuld en de organisatie van
de renteverkopingen, maar ook bij de jaarlijkse rentebetalingen en zodra de steden gecon-
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55 We zien een soortgelijk voorval in 1497, toen de collectieve renteverkopen van 1482 de steden in grote financiële proble-
men gebracht en represailles het handelsverkeer hinderden. Ook toen reageerden de steden als een blok en drongen zij
bij Filips de Schone aan op een moratorium, dat zij ook verwierven (Zuijderduijn, Medieval capital markets, 100-105).

Tabel 3  Collectieve publieke schuld (1294-1482)

Jaar Steden
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1294 Dordrecht, Middelburg, Zierikzee

1295 Dordrecht, Middelburg, Zierikzee

1345 Dordrecht, Middelburg, Zierikzee, Delft, Leiden, Haarlem, 24 edellieden

1351 Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Alkmaar, Medemblik, Geertruiden-

berg, Schiedam, Rotterdam, Oudewater

1405 Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Middelburg, Zierikzee

1407 Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Middelburg, Zierikzee

1416 Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, daarnaast borgstelling door Alkmaar,

Hoorn, Rotterdam, Schoonhoven, Geertruidenberg, Heusden, Oudewater, Middelburg,

Zierikzee, Remmelzwaal, Goes

1417-1418 Haarlem, Delft, Leiden, daarnaast borgstelling door Amsterdam, Gouda, Alkmaar, Rot-

terdam, Schiedam, Hoorn, Oudewater

1418 Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, daarnaast edellieden uit Holland en Zee-

land

1430 Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda

1482 Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Gouda
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: 1292 OHZ V, nr. 2724; 1294 OHZ V, nr. 2866, Van Dalen, ‘Oorkonden’, 251-253; 1295 Van Dalen, Regesten, nr. 89;
1345 VerLoren van Themaat, Oude Dordtse lijfrenten, 93-94; 1351 Van Mieris, Groot charterboek II, 796, 801; 1405 Bos-Rops, Gra-
ven, 128, noten 158 en 159; 1407 Bos-Rops, Graven, 129 noot 168; 1416 Van Mieris, Groot charterboek IV, 379-380, 381-382, 389-
390; 1417-1418 Bos-Rops, Graven, 169-170, noot 128 en Prevenier en Smit, Dagvaarten Holland I, nr. 852; 1418 Bos-Rops, Gra-
ven, 170, noten 135 en 136; 1430 Van Mieris, Groot charterboek IV, 988-990; 1482 Nationaal Archief, Archief Staten van Holland inv.
nr. 102, Nationaal Archief, Archief Staten van Holland inv. nr. 618, f. 53v, Tracy, A financial revolution, 58, noot 99.



fronteerd werden met represailles. Deze samenwerkingsverbanden gaan terug tot de rege-
ring van Floris v en lijken daarmee de oudste van Holland te zijn. Het lijkt daarom aanne-
melijk dat collectieve publieke schuld een impuls heeft gegeven aan interstedelijke samen-
werking.

Een belangrijke consequentie van dit alles is de volgende: waarschijnlijk vanaf 1291 en ze-
ker vanaf 1345, toen de steden de verantwoordelijkheid namen voor lange termijn leningen,
bestonden er op ieder moment dwingende bovenlokale verbanden tussen steden. Steden
konden daarbij overigens ook bij meerdere verbanden tegelijk betrokken zijn. Dit waren niet
alleen samenwerkingsverbanden, maar ook belangengroeperingen: steden hadden er bij-
voorbeeld belang bij dat bepaalde grafelijke inkomstenbronnen die werden gebruikt voor
rentebetalingen onaangetast zouden blijven. Belangrijker nog was dat hun ‘medeborgen’ in
staat waren renten op tijd uit te betalen. Dit lijkt een belangwekkende constatering: op wel-
ke wijze beperkte dit gegeven bijvoorbeeld de politieke handelingsvrijheid van individuele
steden? Leidde collectieve publieke schuld ook tot collectieve politieke doelen, zoals bij de
interventie van Filips de Goede in 1423?

Deze samenwerkingsverbanden maakten meestal deel uit van de interstedelijke contac-
ten buiten de grafelijke raad en Staten van Holland. Echter, de steden vonden het soms ook
niet bezwaarlijk om hun besognes omtrent de collectieve publieke schuld tijdens Statenver-
gaderingen te bespreken – ik wijs in dit verband nogmaals op de moratoria van 1423 en
1497. Het moge duidelijk zijn dat interstedelijke contacten nog niet uitgekristalliseerd wa-
ren, in ieder geval tot in de 16de eeuw. Opvallend is dat de institutionalisering van de Staten
van Holland nagenoeg samenviel met de introductie van de gemenelandsrenten, publieke
schuld die door de Staten werd gedragen, in 1515. Het is aanlokkelijk om hierin een ver-
schuiving te zien van decentrale collectieve publieke schuld waarvoor de Staten slechts af en
toe het platform vormden, naar een centrale collectieve publieke schuld waarvoor de Staten
juist hét platform bij uitstek gingen vormen. Doordat collectieve publieke schuld ging sa-
menvallen met de Staten boetten de oudere interstedelijke samenwerkingsverbanden snel
aan belang in. Daarmee verdween ook een belangrijke obstructie voor de (verdere) institu-
tionalisering van de Staten.

Het schijnbaar paradoxale is dat dit allemaal werd aangezwengeld door de landsheer, die
zelf onvoldoende in staat was om crediteuren rechtszekerheid te bieden. Vooral zodra deze
de behoefte voelde om geld aan te trekken op de kapitaalmarkt was borgstelling door pu-
blieke lichamen onontbeerlijk. Hetgeen alle steden immers gemeen hadden was rechtsper-
soonlijkheid, die hen in staat stelde publieke schuld te creëren, die vooral werd gedragen
door een internationaal actieve koopmansgemeenschap. Het verschijnsel dat de groei van
overheidsfinanciën meestal leidde tot de ontwikkeling van zowel het centrum als de perife-
rie, doet hier dus duidelijk opgeld.

Maar wellicht verwierf de landsheer ook wel meer dan alleen kredietwaardigheid: collec-
tieve publieke schuld zou hem ook in staat kunnen hebben gesteld om politieke stabiliteit te
creëren. Door de steden in een keurslijf te proppen met dwingende, onderlinge verplichtin-
gen beperkte de landsheer hun handelingsvrijheid. Bovendien smeedde hij een afhankelijk-
heidsrelatie tussen landsheerlijke overheid (die over de fondsen voor rentebetalingen ging)
en de steden (die afhankelijk waren van deze fondsen). Dit kon natuurlijk helemaal geen
kwaad gezien de ‘patstelling’ waarin de Hollandse steden zich bevonden en het constante
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gevaar van oplaaiende partijstrijd.56 Misschien moeten we collectieve publieke schuld daar-
om niet alleen zien als een manier om kapitaal aan te trekken, maar ook als een contract tus-
sen vorst en steden, dat vooral gestalte kreeg aan het begin van de regeringsperiode en net
als inhuldigingen en bevestiging van privileges diende ter versteviging van de onderlinge
banden.
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Stadswording in Holland (12de-14de eeuw)
Ligging in het landschap en vroege ruimtelijke inrichting van de steden in het

westen van Nederland1

Over het ontstaan van de Hollandse steden is al vrij veel geschreven. Vooral door mediëvisten en ar-
cheologen werd in de afgelopen decennia intensieve studie verricht naar de wording van een aanzienlijk
aantal steden in het westen van het land. Bovendien kregen niet alleen individuele steden of deelaspec-
ten zoals stadsrechten aandacht, maar zijn ook pogingen ondernomen om inzicht te krijgen in de ver-
stedelijking van Holland in grote lijnen. Echter naar het ontstaan, de oorsprong en de ontwikkeling van
de ruimtelijke vorm van de vaak geroemde Hollandse grachtensteden en naar hun verspreidingspatroon
in het landschap, is zelden diepgaand en vergelijkend onderzoek gedaan. Deze gegevenheden vormen het
uitgangspunt voor dit artikel. Nadat in een inleidende paragraaf kort uiteen is gezet wat de belang-
rijkste bevindingen zijn van het onderzoek in pakweg de laatste dertig jaar en naar aanleiding daarvan
de insteek van deze bijdrage is geschetst, volgt aan de hand van een kaart de presentatie van het mate-
riaal: de steden in het landschap. Daarna wordt gepoogd om te komen tot een periodisering, groepering
en categorisering van die steden, op basis van de ligging, de ruimtelijke vorm en de processen die de
stadswording kunnen verklaren. Tot besluit wordt kort bekeken hoe de resultaten van dit onderzoek zich
verhouden tot de tegenwoordige Randstad.

Historiografie en thematiek
Het boekje De Hollandse stad in de dertiende eeuw, met daarin de neerslag van een symposium
uit 1987, mag worden beschouwd als een mijlpaal.2 Tot die tijd werd vaak aangenomen dat
veel steden in het westen van Nederland zouden zijn gesticht door de Hollandse graven.3

Wat dat stichten precies inhield, blijft onduidelijk. In meerdere bijdragen aan de symposi-
umbundel, bijvoorbeeld die van Leupen over ‘stad en heer’, van De Boer over ‘produktie en
consumptie’ en van Kruisheer over ‘stadsrechtbeoorkonding’, wordt een genuanceerder
beeld geschetst van de stadswording: een complex proces dat zich geleidelijk voltrok onder
invloed van een groot aantal factoren en waaraan uiteenlopende motieven van verschillende
belanghebbenden ten grondslag lagen.4 Pas door het nauwgezet ontrafelen van dit proces
kan worden achterhaald wat een stad was en worden bepaald wat dat begrip inhoudt. Veel
meer dan de graaf zouden de inwoners van de nederzettingen een grote rol hebben gespeeld
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in de stapsgewijze wording tot stad. Kruisheer ziet de stadsvorming zelfs als ‘autonome,
door een eigen dynamiek gedragen lokale ontwikkeling, die zich achtereenvolgens in alle
delen van het graafschap voordeed’.5 Van een samenhangend grafelijk beleid was geen spra-
ke, het ontstaan van steden was een proces ‘van onderop’.

De invloed van deze bundel en andere publicaties van auteurs als Leupen en Kruisheer,
alsmede verwante studies waaronder De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zee-
land door Henderikx6, is te herkennen in veel studies die sindsdien verschenen over Hol-
landse steden, niet in de laatste plaats de stadsmonografie, waarmee in de afgelopen jaren
een aanzienlijk aantal steden is verblijd, bijvoorbeeld Alkmaar, Amsterdam, Leiden, Gouda,
’s-Gravenhage en Rotterdam.7 Helaas rijst in die stadsgeschiedenissen niet zelden een wei-
nig uitgesproken beeld op van de wording van de stad. Een heleboel factoren zouden daar-
op invloed hebben gehad, maar vooral de Hollandse graaf of een andere (lokale) stadsheer
toch niet teveel – alsof de auteurs bang waren om door Kruisheer cum suis op de vingers te
worden getikt.8 Opmerkelijk genoeg was het Henderikx die recentelijk verklaarde dat de
wording van Haarlem, Leiden, Delft, Vlaardingen en Dordrecht ontegenzeggelijk nauw sa-
menhangt met de aanwezigheid van een grafelijk centrum in die plaatsen.9 Volgens hem
hebben deze grafelijke centra de ontwikkeling van de plaatsen tot regionaal marktcentrum
bevorderd. Bovendien neemt hij aan dat het niet toevallig is dat de grafelijke hoven op gun-
stige locaties lagen voor handelsverkeer. Veel meer dan naar een autonoom gebeuren per
stad neigt Henderikx hier naar een verklaring van de wording van een groep van steden die
het gevolg is van een samenhangend doch genuanceerd proces, veroorzaakt door bepaalde
factoren en bewuste actoren.

Ook in een aantal andere belangrijke publicaties uit de laatste jaren is meer nadruk gelegd
op samenhangende processen die van invloed zouden zijn geweest op de wording van meer-
dere steden, zoals de grote ontginningen van de Hollandse veengebieden, structurele eco-
nomische veranderingen en toe- of afnemende handelsstromen. Hoppenbrouwers schetst
in zijn bijdrage aan de Geschiedenis van Holland tot 1572 een beeld van een leeg waterland dat
in de loop van de 12de-14de eeuw verandert in een cultuurlandschap vol steden, waarbij hij
grote economische transformatieprocessen als verklarende factor door zijn betoog weeft.10
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7 A. van der Schoor, Stad in aanwas: geschiedenis van Rotterdam tot 1813 (Zwolle 1999); P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar
Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002); R.C.J. van Maanen en J. Marsilje (red.), Leiden. De geschiedenis van een Holland-
se stad. Deel 1: Leiden tot 1574 (Leiden 2002); J.G. Smit en E. Beukers, Den Haag: geschiedenis van de stad. Deel 1: Vroegste tijd tot
1574 (Zwolle 2004); M. Carasso-Kok (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Deel I: tot 1578. Een stad uit het niets (Amsterdam
2004); D. Aten e.a. (red.), De geschiedenis van Alkmaar (Zwolle 2007).

8 Zie voor een bespreking van de stadsmonografieën: R. Rutte, ‘Historische atlassen, stadsmonografieën en het onderzoek
naar de ruimtelijke transformatie van Nederlandse steden’, OverHolland 8 (2009) ter perse.

9 P. Henderikx, ‘Graaf en stad in Holland en Zeeland in de twaalfde en vroege dertiende eeuw’ in: R. Rutte en H. van Engen
(red.), Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar overzicht (Hilversum 2005) 47-62.
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kers (red.), Geschiedenis van Holland. Deel I: tot 1572 (Hilversum 2002) 103-148.



Ook in het artikel over de ‘Jump-start’ van Holland door Van Bavel en Van Zanden staan
structurele economische veranderingen centraal en wordt de opbloei van de steden be-
schouwd in nauwe samenhang met de ontwikkelingen op het (platte)land.11 In ‘Verbonden
door het water. Binnenvaart en zeehavens in Holland’, het slothoofdstuk uit de eerste band
van Hollanders en het water, beschouwen De Neve en Van Heezik de opkomst van de steden in
grote lijnen aan de hand van de ligging van havens en de veranderingen in vaarroutes en
handelsstromen.12

Een aantal tendenzen valt op als het gaat om het verklaren van de stadswording in Hol-
land: ten eerste wordt een centrale rol toegedicht aan economische processen, ten tweede
wordt veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen stadsheer en bewoners, en ten
derde wordt gewezen op de geografie, in het bijzonder het Hollandse veenontginnings-
landschap met een fijnmazig netwerk van waterwegen. De trits handelsstromen - handela-
ren - havens kan worden beschouwd als schakel tussen deze drie hoofdfactoren in het stads-
wordingsproces. Voortbordurend op deze tendenzen zal in het navolgende betoog steeds
worden gekeken naar die trits en naar het belang van en de onderlinge samenhang tussen
de genoemde hoofdfactoren voor de wording van een stad of groepen van steden. Om te ko-
men tot periodisering en groepering gaat de aandacht uit naar veranderingen in die facto-
ren, naar de aard en verschuiving van handelsstromen, en naar de betekenis van plaatsen als
regionaal marktcentrum of als knooppunt voor handel over langere afstand. Vanzelfspre-
kend worden deze aspecten behandeld in nauwe samenhang met de ligging van de steden
in wording en de ruimtelijke vorm daarvan. Ligging en vorm van de nederzettingen worden
niet alleen benut om te komen tot een gestructureerd overzicht van de stadswording in de
provincies Noord- en Zuid-Holland – indien relevant worden uitstapjes gemaakt over de
grenzen – maar ook om scherper in beeld te krijgen wat een plaats tot stad maakte, uit wel-
ke bouwstenen deze bestond.

Zoals gezegd moeten studies waarin de vroege ruimtelijke vorm van de Hollandse steden
hoofdonderwerp is met een lantaarntje worden gezocht. Uitzonderlijk zijn de zogenaamde
topologische en plattegrondstudies door Leyden uit de jaren rond 1940, waarin de stads-
plattegrond als onderwerp van studie is gekozen en expliciet als bron wordt neergezet.13 Ley-
dens pogingen om de vorm en opbouw van stadsplattegronden van specifieke steden te dui-
den en verklaren, zijn evenwel na meer dan zestig jaar voor een aanzienlijk deel achterhaald.
In de afgelopen decennia is vooral door archeologisch onderzoek meer duidelijk geworden
over de vroege ruimtelijke ontwikkeling van steden.14 Diepgravende studies als het recent
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14 Zie voor een overzicht bijvoorbeeld: W.A. van Es, J.M. Poldermans, H. Sarfatij en J. Sparreboom (red.), Het bodemarchief be-
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verschenen proefschrift van de archeoloog Sarfatij over Dordrecht zijn echter zeldzaam.15

Daarnaast mogen de bijzondere boeken over de ruimtelijke ontwikkeling van Schoonhoven
(door Visser) en Leiden (door Van Oerle) hier niet ongenoemd blijven.16 Bovendien krijgt de
ruimte in enige stadsmonografieën serieuze aandacht. Maar vergelijkende overzichtstudies
ontbreken.

Hoogste tijd om te gaan kijken naar het materiaal, naar de steden in het landschap, maar
niet voor een paar persoonlijke kanttekeningen te hebben geplaatst. Ik ben me er ten volle
van bewust dat dit artikel – deze poging om vanuit een ruimtelijk perspectief greep te krij-
gen op de wording van alle Hollandse steden uit de middeleeuwen – een waagstuk is, ener-
zijds omdat er al zoveel is geschreven over de Hollandse stad, anderzijds omdat over de vroe-
ge ruimtelijke geschiedenis van veel steden zo weinig bekend is. Evenwel ga ik met graagte
het spannende materiaal te lijf, niet in de laatste plaats omdat een eerdere poging om een
overzicht te geven van het ontstaan van de steden in heel Nederland (voor een beknopt over-
zicht van het onderzoek naar stadswording in Nederland verwijs ik graag naar die studie)
goed is bevallen en inspirerende reacties en boeiend vervolgonderzoek opleverde.17 Het re-
sulteerde onder meer in een artikel over enkele hoofdlijnen in de ontstaansgeschiedenis van
de Overijsselse steden.18 Deze bijdrage over de Hollandse steden kan worden beschouwd als
broertje van de Overijsselse studie, maar wel één met een ander karakter: de aard van het ma-
teriaal verschilt, wat vraagt om een andere opzet.

Het materiaal: steden in het landschap
De kaart op afbeelding 1 is enerzijds gebaseerd op de kaart die Visser in 1984 samenstelde
voor de Atlas van Nederland19, anderzijds een resultaat van het onderzoeksproject Mapping
Randstad Holland 1200-2000.20 Op de kaart staan de steden die er omstreeks 1400 lagen. Dit
verspreidingspatroon kan worden beschouwd als een soort eindbeeld: het resultaat van het
stadswordingsproces in de 12de, 13de en 14de eeuw. Vanaf de 15de eeuw tot in de 19de eeuw
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Rutte en Van Engen, Stadswording in de Nederlanden, 143-169.
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selse steden’, Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis: Ontstaan van de steden in Overijssel 122 (2007) 77-204.
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kwamen er bijna geen steden meer bij.21 De ondergrond van zand, veen en klei toont de si-
tuatie in de 13de eeuw, om het uitgangspunt ten tijde van de wording van zoveel mogelijk
steden te benaderen.

Op de kaart van Holland (afb. 1) zien we links de kust met de strandwallen, rechts daar-
van de uitgestrekte veenontginningen die ten oosten van de Vecht eindigen tegen de
Utrechtse heuvelrug. Ten noorden van het IJ ligt het Noordhollandse veen- en merengebied
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de veertiende tot de negentiende eeuw’, OverHolland 3 (2006) 27-55.

Afb. 1  Steden in Holland die er in 1400 lagen (Mapping Randstad Holland 1200-2000).



met aan de oostkant de Zuiderzee. In het zuiden is het stroomgebied van de grote rivieren
allesbepalend. Bekijken we deze kaart nader, dan valt een aantal zaken op. Alkmaar, Haar-
lem en Leiden liggen in een lijn langs de binnenduinrand op min of meer gelijke afstand van
elkaar, ten zuiden van Leiden volgen, minder ver uit elkaar, ’s-Gravenhage en ‘s-Graven-
zande.22

In de delta van de grote rivieren valt een hoge concentratie van steden waar te nemen:
Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam op een rij langs de noordoever van de Maas, ten zui-
den van de rivier Brielle. Verder zien we Dordrecht, Geertruidenberg, Gorinchem, Schoon-
hoven, Oudewater en Gouda stroomopwaarts langs de Maas, Waal, Lek en Hollandse IJs-
sel.23 Woerden is gesitueerd langs de Oude Rijn. De meeste van deze steden liggen op een
plek waar een kleinere rivier in één van de grote rivieren vloeit. Ten opzichte van de steden
langs de binnenduinrand en die langs de grote rivieren heeft Delft een uitzonderlijke lig-
ging: in het veen en niet aan een grote natuurlijke waterloop.

Nog opmerkelijker dan de ligging van Delft is het geheel ontbreken van steden in het uit-
gestrekte veengebied benoorden de grote rivieren, tussen de strandwallen in het westen en
de Utrechtse heuvelrug in het oosten. Daarentegen zijn in het mondingsgebied van de Vecht
en de Amstel niet ver van elkaar Naarden, Muiden, Weesp en Amsterdam te vinden. Evenals
in de veenontginningen bezuiden het IJ is in het veen- en merengebied ten noorden daarvan
geen stad te bekennen.24 Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Edam en Monnickendam zijn stuk
voor stuk gesitueerd aan de Zuiderzeekust.

Het overgrote deel van de steden in Holland is dus gelegen aan een grote rivier dan wel
aan zee, terwijl Alkmaar, Haarlem en Leiden respectievelijk aan het Voormeer, het Spaarne
en de Oude Rijn zijn gesitueerd. Deze wateren staan via waterlopen en meren in het veenge-
bied in verbinding met de Zuiderzee en de grote rivieren die uitmonden in de Noordzee.
Want behalve het ontbreken van steden valt in het veengebied het fijnmazige netwerk van
waterwegen op. Een netwerk van waterwegen, grote rivieren, delta’s en zeeën, dat is waar-
door Holland werd gekenmerkt: een landschap met havens.

Periodisering en groepering
Wanneer ontstonden deze Hollandse havensteden? Het antwoord op deze vraag vormt de
eerste stap in de poging om te komen tot een gestructureerd overzicht. De periode waarin
één of meer steden ontstonden, wordt zo precies mogelijk getraceerd aan de hand van de li-
teratuur en met de ligging en het verspreidingspatroon van de steden in het landschap op
het netvlies (zie en vergelijk afb. 1 en 2). Tevens wordt gepoogd de factoren en actoren die
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stroomgebied van de grote rivieren als hier en daar in het oosten van het land zijn te vinden en waar doorgaans een lokaal
adellijk geslacht doorslaggevend was voor de stadswording. Zie hierover: Rutte, ‘Stadslandschappen’; R. Rutte, ‘Stads-
wording in het rivierengebied ten zuiden van Utrecht gedurende de veertiende eeuw’, Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van
de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ 37 (2003) 1-11.

24 Purmerend valt buiten het bestek van dit artikel aangezien het pas na 1400 tot stad werd. Bovendien moet het worden be-
schouwd als een laatmiddeleeuwse nieuwe stad, zoals de steden genoemd in noot 23. Zie en vergelijk: R. Rutte, ‘Falen of
slagen. Motieven bij laatmiddeleeuwse stadsstichtingen’, Historisch-Geografisch Tijdschrift 18 (2000) 1-11.



een bepalende rol speelden in de stadswording kort te karakteriseren.
De oudste centra waar handel en heer samenkwamen, waren Vlaardingen en Dordrecht,

beide gelegen in de Rijn-Maasdelta. De graven van Holland hadden reeds in de 11de eeuw
een sterkte in Vlaardingen, halverwege de 12de eeuw lieten zij er een grote kerk bouwen, die
echter nooit werd voltooid.25 Vermoedelijk waren stormvloeden in 1163/1164 desastreus
voor Vlaardingen. Na die tijd lijkt het zwaartepunt te zijn verschoven naar Dordrecht. Uit
schriftelijke bronnen kan worden opgemaakt dat Dordrecht omstreeks 1200 in meerdere
opzichten een stedelijke nederzetting was: er is sprake van handel, een koopliedengilde, nij-
verheid, voorrechten, schepenen, burgers, een grafelijke kerk en de graaf van Holland is er
stadsheer.26 Omstreeks dezelfde tijd floreerde Muiden vermoedelijk als voorhaven van
Utrecht aan de monding van de Vecht. In bisschopstad Utrecht was het stadswordingspro-
ces reeds in de 11de eeuw vrij ver gevorderd.27 In het noorden aan de Zuiderzee was Medem-
blik van belang als handelsnederzetting.28

Begin 13de eeuw blijken in Holland ook Alkmaar, Haarlem, Leiden en Delft zich in eco-
nomisch, juridisch en bestuurlijk opzicht duidelijk te onderscheiden van andere, agrarische
nederzettingen. In de plaatsen langs de binnenduinrand en Delft bezaten de Hollandse gra-
ven naar alle waarschijnlijkheid al sinds de 10de dan wel 11de eeuw een hof en/of grond.
Henderikx typeert deze plaatsen als regionale marktcentra.29 Ze zouden langzamerhand zijn
opgebloeid als verzorgingscentra van Kennemerland, Rijnland en Delfland. De grootscha-
lige ontginning van de veengebieden ten oosten van de strandwallen, die in de loop van de
11de eeuw was ingezet, deed de omvang van het achterland toenemen, in het bijzonder van
Leiden en Delft. De status als grafelijk centrum moet in belangrijke mate hebben bijgedra-
gen tot de stadswording omstreeks 1200, met dien verstande dat ook de inwoners van de ne-
derzettingen bijdroegen aan dat proces.

In de eerste helft van de 13de eeuw poogden de graven een paar keer op nogal geforceer-
de wijze de wording van een stad te bewerkstelligen: in het in het grensgebied met Brabant
gelegen Geertruidenberg, dat stadsrechten kreeg in 1213, en in ’s-Gravenzande, dat in 1246
werd bevoorrecht.30 De activiteit van de graaf in Geertruidenberg moet worden beschouwd
in het licht van de machtsstrijd die zich afspeelde tussen de graven van Holland, de herto-
gen van Brabant en andere heren, zoals die van Breda en Heusden. ’s-Gravenzande was mis-
schien gedacht als grafelijke haven bij de Maasmond, maar de zeearm waaraan de neder-
zetting lag, werd al snel na 1246 afgedamd. Anders dan in de andere steden, zoals Dordrecht
en die langs de binnenduinrand, verloopt het stadswordingsproces in deze twee plaatsen
weinig succesvol. Een belangrijke bijdrage van de inwoners aan het stadswordingsproces en
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25 Henderikx, ‘Graaf en stad’; C. Hoek, ‘De Hof te Vlaardingen’, Holland 5 (1973) 57-91.
26 Henderikx, ‘Graaf en stad’; J. van Herwaarden, D.E.H. de Boer, F.J.W. van Kan en G. Verhoeven, Geschiedenis van Dordrecht.

Deel 1: tot 1572 (Hilversum 1996) 15-47.
27 K. van Vliet, ‘De stad van de bisschop (circa 925-1122)’ in: R.E. de Bruin e.a. (red.), Een paradijs vol weelde: geschiedenis van

de stad Utrecht (Utrecht 2000) 45-72.
28 Dikwijls wordt de vroege opbloei van Medemblik beschouwd in het licht van een internationaal netwerk van handelsne-

derzettingen waarin Dorestad in de 8ste en 9de eeuw een belangrijk centrum vormde. Andere nederzettingen die in dit
kader genoemd kunnen worden, zijn Stavoren, Deventer en Tiel. Deze vroege ontwikkelingen gaan vooraf aan de stads-
wording in Holland en vallen buiten het kader van dit artikel. Zie hierover bijvoorbeeld: H. Sarfatij, ‘Dutch towns in the
formative period (AD 1000-1400). The archeology of settlement and building’ in: J. Besteman, J. Bos en H. Heidinga
(red.), Medieval archeology in the Netherlands. Studies presented to H.H. van Regteren Altena (Assen 1990) 183-198.

29 Henderikx, ‘Graaf en stad’.
30 R. Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de-13de eeuw) (Zutphen 2002) 123-134.



een lange grafelijke voorgeschiedenis ontbreken. ’s-Gravenhage was vanaf omstreeks 1250
het bestuurscentrum van de graven van Holland, maar ontwikkelde zich pas in de loop van
de 14de eeuw langzamerhand tot een min of meer stedelijke nederzetting.31

Vanaf het eind van de 13de eeuw en in de loop van de 14de eeuw kwam een indrukwek-
kende hoeveelheid havensteden tot stand, waaronder Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam, Gou-
da, Gorinchem, Rotterdam en Brielle.32 Bekijken we de chronologie van het ontstaan – op
basis van vergelijkbare economische, juridische, bestuurlijke en geografische indicatoren
als bij bovengenoemde steden – van dit grote aantal havensteden nauwkeuriger, dan blijken
er drie groepen te onderscheiden. Bij de eerste groep werd het stadswordingsproces mani-
fest tussen ongeveer 1270 en 1300. Het gaat om Gouda, Schiedam, Gorinchem, Schoonho-
ven en Amsterdam.33 Uitgezonderd Amsterdam bloeiden deze havensteden op in het
stroomgebied van de grote rivieren, langs de IJssel, de Lek, de Waal en de Maasmond. De
tweede groep ligt eveneens in dit gebied, in het bijzonder het mondingsgebied van de delta:
in de eerste decennia van de 14de eeuw verschenen de havensteden Rotterdam, Brielle en
Goedereede.34 In Enkhuizen, Hoorn, Edam, Monnickendam, Weesp en Woerden was om-
streeks 1350-1360 het stadswordingsproces in volle gang.35 Deze derde groep is, afgezien
van Woerden, gelegen aan de Zuiderzee of niet ver daar vandaan.

Gaan we op zoek naar bepalende factoren en actoren in het stadswordingsproces van
deze drie groepen, dan valt een aantal aspecten op. In de opbloei van de havensteden uit de
eerste groep die zijn gelegen in het stroomgebied van de grote rivieren, was niet zozeer de
graaf van Holland cruciaal in het wordingsproces, maar veeleer een andere adellijke heer of
dame, bijvoorbeeld die van der Goude of van Arkel.36 Deze dames en heren schijnen in vrij

156 reinout rutte

31 K. Stal en V. Kersing, ‘Ruimtelijke ontwikkeling in de late middeleeuwen’ in: Smit en Beukers, Den Haag, 27-76.
32 Zie: Rutte, ‘Stadslandschappen’.
33 B. van den Berg, H.J. Sprokhold en K. Goudriaan, ‘Kavels en hofsteden’ in: Abels, Gouda, 15-36; C. Hoek, ‘Schiedam. Een

historisch archeologisch stadsonderzoek’, Holland 7 (1975) 89-192; B. Stamkot, ‘Is Gorinchem ontstaan vanuit een hof-
gebied?’, Historisch-Geografisch Tijdschrift 27 (2009) ter perse; Visser, Schoonhoven; J.C. Visser, Th.M. Elsing, P.A. Henderikx
en J.G. Wegner, Historische stedenatlas van Nederland. Schoonhoven en Nieuwpoort (Delft 1990) 5-13; B. Speet, ‘Een kleine ne-
derzetting in het veen’ in: Carasso-Kok, Amsterdam, 21-62. Medemblik wordt niet tot deze groep gerekend omdat het van
oorsprong een oudere handelsnederzetting is, die vermoedelijk floreerde gedurende 9de, 10de en 11de eeuw. Zie noot 28
en: H.A. Heidinga en H.H. van Regteren Altena (red.), Medemblik and Monnickendam, Aspects of medieval urbanization in nort-
hern Holland (Amsterdam 1989). Oudewater kan misschien wel tot deze groep worden gerekend, maar wordt doorgaans
beschouwd als een ‘Utrechtse’ stad.

34 Van der Schoor, Rotterdam, 16-44; C.M. Cappon, en H. van Engen, ‘Stad door stadsrecht? De betekenis van de stads-
rechtsverlening voor de stadjes Goedereede (1312), Brielle (1330 en 1343), Geervliet (1381) en Brouwershaven (1403)’,
Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis 4 (2001) 168-188.

35 Uit het feit dat in 1298 alleen aan Medemblik stadsrechten werden verleend en niet aan andere plaatsen langs de Zuider-
zee, kan worden afgeleid dat in Enkhuizen, Hoorn, Edam en Monnickendam het stadswordingsproces omstreeks 1300
nog niet was ingezet, dan wel in een zeer pril stadium verkeerde. R. de Vries, ‘Enkhuizen: opkomst en verval van een Zui-
derzeestad’, Historisch-Geografisch Tijdschrift 1 (1983) 26-32; G.J. Borger, ‘De oudste topografie van Hoorn: de wording van
een stad’, West-Frieslands Oud en Nieuw 45 (1978) 7-19; C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Hollandse Studiën (Hilversum 1990) 19-26; C. Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringe van
de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw (Hilversum 2003) 17-104; J.M. Bos, ‘Stadse
fratsen in een Hollands veengebied. Archeologie van stad en land’, Westerheem 34 (1985) 110-123. P. Leupen, ‘Weesp: een
middeleeuwse stad?’, Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis 11 (1993) 16-24; N. Plomp, Woerden 600 jaar stad
(Woerden 1972) 1-64. Over de oude stad Naarden, die aan de Zuiderzee lag, is bijna niets bekend. Deze stad werd om-
streeks 1350 verwoest en verzwolgen. Landinwaarts werd de nieuwe stad Naarden uit de grond gestampt. Zie daarover:
H. van Engen, A. Kos en R. Rutte, ‘”Eenen niewen stede, ergens daer sij ons ende haer ter besten oorbaer staedt”. Over
de wording van de stad Naarden in de tweede helft van de veertiende eeuw’, Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale ge-
schiedenis (themanummer: Naarden 650 jaar) 18 (2000) 96-105.

36 Zie: K. Goudriaan, ‘Jonkvrouw Sophie van der Goude, haar familie en haar stad’, Holland 29 (1997) 63-90; Stamkot, ‘Go-
rinchem’; Visser, Schoonhoven, 31-76; Hoek, ‘Schiedam’.



nauwe samenwerking met de lokale bevolking en wellicht ook kooplieden de gunstige lig-
ging voor de handel van de plaatsen te hebben uitgebuit. Iets vergelijkbaars lijkt in eerste in-
stantie het geval te zijn geweest in Rotterdam, en vooral ook in Brielle en Goedereede, waar
de heren van Voorne actief waren.37 Bij deze tweede groep zou de lokale bevolking evenzeer
een prominente rol hebben gespeeld. Gezien de ligging van de havens is het echter zeer
waarschijnlijk dat economische factoren doorslaggevend waren voor de stadswording.
Hiermee raken we aan de mogelijke verklaringen voor de gevonden groepering en periodi-
sering, maar eerst moet nog een opvallend kenmerk worden genoemd van de Zuiderzeeste-
den en Weesp uit de derde groep: in tegenstelling tot de meeste andere havensteden die van-
af het eind van de 13de eeuw ontstonden, was het hier juist de graaf van Holland die de
stadsrechten kort na elkaar verleende in 1355, 1356 en 1357.38

Groepering en verklaring
Hamvraag bij het vinden van verklaringen voor het ontstaan van de steden in Holland vanuit
economisch oogpunt, is in hoeverre stadswording mogelijk werd omdat plaatsen gingen
fungeren als regionaal-verzorgend (markt)centrum dan wel als knooppunt voor handel over
de langere afstand. Lang niet altijd wordt deze vraag in de literatuur expliciet gesteld, maar
steeds is hij meer of minder verborgen aanwezig. Na de voorgaande twee paragrafen kan ik
niet anders dan concluderen dat bij de wording van de meeste Hollandse steden de functie
als knooppunt voor handel over de langere afstand doorslaggevend moet zijn geweest. In de
uitgestrekte veengebieden, die gedurende de 11de tot de 13de eeuw in cultuur werden ge-
bracht en in gebruik genomen als landbouwgrond, ontstonden immers zo goed als geen
steden, ook niet langs belangrijke vaarroutes die daar doorheen liepen, terwijl een indruk-
wekkend aantal havensteden opbloeide aan de Zuiderzee, in het mondingsgebied van de
delta in het zuiden en op plekken langs de grote rivieren waar kleinere waterlopen aantak-
ten op die internationale vaarroutes.

Zoals Lesger opmerkt in zijn studie over Hoorn, is het hoogst onwaarschijnlijk dat steden
die aan de kust liggen, zijn ontstaan op basis van een verzorgende functie voor het omrin-
gende platteland.39 Hetzelfde kan worden gesteld voor de havensteden in het mondingsge-
bied van de Rijn-Maasdelta en voor die langs de grote rivieren, aangezien ze niet toevallig al-
lemaal gesitueerd zullen zijn op de plek waar een kleinere waterweg uitvloeit in een grote
rivier. Evenwel is het niet onwaarschijnlijk dat ten minste een deel van deze handelsknoop-
punten tevens een verzorgende functie voor de omgeving vervulde, bijvoorbeeld Schoonho-
ven en Gorinchem, maar dat lijkt niet de doorslag te hebben gegeven in het ontstaan, al kan
het wel een randvoorwaarde voor de opbloei zijn geweest.

Alleen de steden langs de binnenduinrand en Delft komen in aanmerking om vooral op
basis van een regionaal-verzorgende functie tot stad te zijn geworden, omstreeks 1200. Het
is de vraag of er rond die tijd een goede en doorgaande vaarverbinding binnendoor bestond
tussen het mondingsgebied van de grote rivieren en de Zuiderzee. Dit en het gegeven dat
deze plaatsen vanuit een grafelijk centrum langzamerhand uitgroeiden tot stad, versterkt
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168 en 239.
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Afb. 2  Groepering en periodi sering ste-
den en routes binnen dunenvaart in
Holland (Mapping Randstad Holland
1200-2000).



het idee dat bij deze groep inderdaad die verzorgende functie voor de regio’s Kennemerland,
Rijnland en Delfland doorslaggevend geweest zal zijn voor de stadswording. 

Een goede vaarverbinding door Holland, de zogenaamde route ‘binnen dunen’, kwam tot
stand door het graven van een aantal nieuwe watergangen in de eerste helft van de 13de eeuw
en de aanleg van enige sluizen (in dammen) omstreeks 1250.40 De aanleg van deze werken
had ongetwijfeld van doen met het verbeteren van de afwatering in de veengebieden, maar
resulteerde tevens in een belangrijke vaarweg dwars door Holland: vanaf Dordrecht, via de
IJssel naar Gouda, dan over de Gouwe, de Woudwetering, het Braassemermeer, de Oude
Wetering, het Leidse en Haarlemmermeer, over het Spaarne, langs Haarlem en via Spaarn-
dam over het IJ naar de Zuiderzee (afb. 2). Deze binnendunenvaart werd onderdeel van in-
ternationale handelsverbindingen omdat de route via de Zuiderzee aantakte met de han-
delsstromen van en naar het Oostzeegebied, via de grote rivieren en de zuidwestelijke delta
met het Rijnland en Vlaanderen, en over de Noordzee naar Engeland, Frankrijk en verder
richting het zuiden. Deze handelsroute moet doorslaggevend zijn geweest voor de stads-
wording van Gouda. Ook de opbloei van de andere steden uit de groep die tussen 1270 en
1300 opkwam, kan hiermee in verband worden gebracht. Schoonhoven en Gorinchem la-
gen langs de Lek en Waal op de route van Gouda richting Rijnland, Schiedam op weg van
Gouda naar de Noordzee.

In het licht van de binnendunenvaart lag Amsterdam eveneens gunstig: alle schepen op
die route kwamen erlangs, zelfs als de schippers het alternatief kozen, niet over Haarlem
maar via Drecht en Amstel. Maar alleen een ligging langs een handelsroute levert nog geen
stadswording op. Het gaat om de ligging op een plek die een knooppunt vormt in die route.
Bij Amsterdam en Gouda was dat bij uitstek het geval.41 Schepen en handelswaar moesten
dwars door Gouda, dat op de route lag, tussen IJssel en Gouwe. Het was een flessenhals met
sluizen, wat voor oponthoud en vermoedelijk ook veel overslag dus bedrijvigheid in de ha-
ven van Gouda zorgde. In Amsterdam zullen vrachten uit grotere schepen van zee zijn over-
geslagen op kleinere schepen voor de vaart binnen dunen. Daarnaast was de dam in de Am-
stel een plek waar overladen noodzakelijk was, zowel voor handel over de langere afstand
als voor waren uit het achterland, die daar deels op de markt werden verkocht.

Naar wordt aangenomen werd de noodzaak tot overslag versterkt doordat grotere sche-
pen werden gebouwd met meer diepgang. Lange tijd was gebruik gemaakt van boten die zo-
wel op zee als rivieren konden varen. Grotere schepen konden vanwege de diepgang niet
meer ver de rivieren op, laat staan binnenwater bezeilen. Daarom werd het overladen van de
vracht van deze schepen op kleinere vaartuigen die wel geschikt waren voor de binnenwate-
ren noodzakelijk aan de kust, langs zeearmen of in het deltagebied van grote rivieren.42 De
meningen over het moment waarop een groter type kogge werd geïntroduceerd lopen uit-
een. Gezien de wording van het grote aantal nieuwe havensteden in het mondingsgebied
van Rijn en Maas – na Schiedam omstreeks 1270 kwamen Rotterdam, Brielle en Goederee-
de daar kort na 1300 bij – is het aannemelijk dat aan de Hollandse kusten de grotere koggen
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vanaf het eind van de 13de eeuw in steeds grotere getale verschenen.43 De havensteden in de
delta in de buurt van de kust kwamen tot stand op plekken waar ofwel de grotere schepen
gemakkelijk en veilig (uit de westenwind) voor de rede konden liggen, bijvoorbeeld in Goe-
dereede, ofwel daar waar een goed bevaarbare rivierarm dan wel zeearm moet hebben gele-
gen, zoals bij Brielle, Rotterdam en Amsterdam.

Behalve door de noodzaak van overslag tussen schepen van verschillende omvang, werd
de concentratie van activiteiten op een bepaalde plek zoals gezegd gestimuleerd door wa-
terstaatkundige werken, in het bijzonder dammen en sluizen, die nodig waren om de wa-
terhuishouding in de veenontginningen op orde te houden. Handelsroutes werden hierdoor
over een aantal vaste punten gedwongen. In de loop van de 13de en 14de eeuw nam de aan-
leg van dit soort werken toe. Dit moet in verband worden gebracht met de transformatie van
het Hollandse landschap ten gevolge van maaivelddaling door inklinking en oxidatie van
het veen. Dit proces maakte het noodzakelijk om polders te creëren, waarvoor dijken, dam-
men en sluizen nodig waren. De maaivelddaling veroorzaakte tevens veranderingen in de
landbouw: het bedrijven van akkerbouw op de veengronden werd door de toenemende
vochtigheid steeds moeilijker, waardoor veel boeren overstapten op veeteelt, soms in com-
binatie met scheepvaart. Deze specialisatie maakte het nodig om graan te importeren uit bij-
voorbeeld Noord-Frankrijk. Zo droeg de transformatie van het landschap niet alleen bij aan
het ontstaan van knooppunten op bepaalde plekken waar overslag nodig was en die ge-
schikt waren voor de afzet van zuivelproducten en vee, maar vooral ook aan de toename van
handel over de langere afstand in de vorm van de import van graan.44

Blijft de vraag waarom de opkomst van de havensteden langs de Zuiderzee later inzette
dan die in het stroomgebied van de grote rivieren en in de zuidwestelijke delta. Kenden de
transformatie van het landschap en de veranderingen binnen de landbouw ten noorden van
het IJ een ander verloop dan die ten zuiden daarvan? Intensiveerde de handel over langere af-
stand via de Zuiderzee later dan in het stroomgebied en de delta van de grote rivieren? En hoe
zit het met het belang van en de samenhang tussen deze processen voor de stadswording
van Enkhuizen, Hoorn, Edam en Monnickendam? Gezien de ligging aan de kust mag wor-
den aangenomen dat de handel over de langere afstand ook hier doorslaggevend is geweest
voor de stadswording, maar de situering van de plaatsen op of nabij knooppunten in routes
vanuit het achterland naar zee doet eveneens een verband met de economische veranderin-
gen in dat gebied vermoeden. De vragen kunnen pas goed worden beantwoord na gericht
vergelijkend onderzoek naar de ontwikkelingen in de gebieden ten noorden en ten zuiden
van het IJ.45 Dit zal tevens het nader duiden van de stadswording in die zuidelijke gebieden
vergemakkelijken.

Fascinerend is het optreden van de Hollandse graaf Willem v bij de stadsrechten van de
vier Zuiderzeesteden. Binnen een paar jaar tijd werden deze stadsrechten vastgelegd en be-
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zegeld. Zag de graaf hier een kans om geld te verdienen, om zijn bestuur in deze regio te ver-
beteren? Het is niet ondenkbaar dat, net zoals de aanleg van waterwerken het aantal moge-
lijke routes voor handel beperkte en over vaste punten dwong, de Hollandse graaf trachtte
om handelsstromen te structureren, te bundelen en te laten samenkomen in bepaalde
knooppunten door middel van maatregelen als het verlenen van voorrechten, het uitvaardi-
gen van marktrechten en het vestigen van tollen dan wel het verstrekken van tolvrijdommen.
Of deze maatregelen deel uitmaakten van een groter, samenhangend grafelijk beleid is de
vraag. Veeleer kunnen ze worden beschouwd als onderdeel van een voortdurende worste-
ling om greep te krijgen op en geld te trekken uit economische ontwikkelingen en bedrij-
vigheid in een bepaald gebied. Ook de kleinere heren in plaatsen als Schoonhoven, Gouda,
Schiedam en Brielle concurreerden succesvol mee in die strijd.

Op plekken waar de omstandigheden in economisch en geografisch opzicht gunstig wa-
ren voor de concentratie van handelsactiviteiten en aanverwanten, zagen zowel heren als
burgers de voordelen en potentie van die knooppunten, hoewel de rol van de inwoners en de
handelaren grotendeels in nevelen blijft gehuld. Op die plekken werden marktrechten uit-
gevaardigd, vrijheden verleend en stadsrechten vastgelegd en de havenfunctie gefaciliteerd.
Alleen door het actief optreden van deze lieden in handel en nijverheid kon geld worden ge-
genereerd voor de aanleg van havens en kades. Alleen door middel van het voeren van een
enigszins samenhangend beleid en met behulp van regulering moet het mogelijk zijn ge-
weest om die havens en kades vorm te geven voor gemeenschappelijk gebruik.

Ruimtelijke categorisering
Hoe zagen die havens er uit? Wat was de betekenis van de haven als ruimtelijk element in de
stadswording? Slechts van een beperkt aantal steden is iets meer bekend over de vroege ge-
schiedenis en het aanzicht van de haven. Wel valt op dat in de gegevens uit de tijd van de
stadswording bij nogal wat plaatsen de haven een prominente rol speelt: in Dordrecht en
Amsterdam bijvoorbeeld in de vorm van uitgebreide vondsten van aanplempingen, steigers
en kades; bij Leiden, Delft en Woerden door de lokalisering van vroege bebouwing langs de
hoofdwaterlopen.46 In de stadsrechtverlening van Edam uit 1357 staat expliciet vermeld dat
er toestemming wordt verleend om de haven aan te leggen.47 Ook in Hoorn wordt de haven
reeds vroeg vermeld en in Gouda staat het graven van de haven aan het begin van het stads-
wordingsproces.48 Op basis van het beschikbare materiaal wordt hieronder een beeld ge-
schetst van het aanzien van de havens in de periode van de stadswording of kort daarna en
een indruk gegeven van de betekenis van die havens voor het ontstaan van de typisch Hol-
landse grachtenstad. Vervolgens wordt bezien in hoeverre de aanleg van deze havens in ver-
band kan worden gebracht met de eerder gemaakte groepering van steden en bekeken of de
kennis van de ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan de verklaring van het stadswor-
dingsproces in Holland.
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46 Sarfatij, Deltastad Dordrecht; J. Baart, ‘De ontstaansgeschiedenis van de stad Amsterdam’ in: M. Jonker, L. Noordegraaf en
M. Wagenaar (red.), Van stadskern tot stadsgewest. Stedebouwkundige geschiedenis van Amsterdam (Amsterdam 1984) 15-34; Van
Oerle, Leiden; Raue, Delft; R. Blijdenstijn, Waardevol Woerden in ontwikkeling. Een cultuurhistorische effectenrapportage van de bin-
nenstad van Woerden (Woerden 1999) 16-28.

47 F. van Mieris (red.), Groot Charterboek van Holland en Zeeland III (Leiden 1750-1754), 31-35.
48 Borger, ‘Hoorn’; Goudriaan, ‘Van der Goude’ en J.C. Visser, ‘Gouda, de wording van een polderstad’, Historisch-Geogra-

fisch Tijdschrift 12 (1994) 37-52; J.C. Visser, ‘De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda in de middeleeuwen’ in: W. Densla-
gen (red.), De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Gouda (Zeist/Zwolle 2001) 48-52.



Uit de opgravingen in Dordrecht en Amsterdam blijkt dat de havenwerken stap voor stap
in een aantal fasen tot stand kwamen. Het tegenwoordig zo bekende profiel van de gracht –
aaneengesloten bebouwing op rooilijn-straat-kade-gracht-kade-straat-aaneengesloten be-
bouwing op rooilijn – kan worden beschouwd als de laatste fase in dit proces. Dordrecht be-
stond volgens Sarfatij oorspronkelijk uit lintbebouwing, vermoedelijk op woonterpen,
langs beide oevers van de rivier de Thuredriht, vergelijkbaar met agrarische nederzettingen
in de veenontginningen.49 In de loop van de 13de en 14de eeuw werd deze structuur staps-
gewijs aangepast: er werd opgehoogd, de bebouwing versteende, aan de west- ofwel Poort-
zijde werden aan de achterkant van de percelen grond aangeplempt en steigers gebouwd. In
eerste instantie lijken deze ontwikkelingen zich zonder veel samenhang te hebben voltrok-
ken – de steigerbouw en aanplempingen vonden plaats per perceel, niet als geheel – maar
na verloop van tijd schijnt er steeds meer regulering te zijn toegepast. Op die manier kwa-
men ook rooilijnen tot stand met bebouwing aan straten op beide oevers van de Thuredriht.
Tevens verscheen aaneengesloten bebouwing aan de rivierzijde van beide straten, de voor-
kant op rooilijnen langs de straat, de achterkant direct grenzend aan het water – zeg maar in
het water. Naar alle waarschijnlijkheid ging dit namelijk ten koste van de breedte van de
Thuredrith: deze bebouwing werd gerealiseerd op aanplempingen in de rivier (tegenwoor-
dig de Voorstraatshaven).

De havenontwikkeling in Amsterdam vond ruim honderd jaar later plaats dan in Dordrecht,
maar vertoont een aantal opvallende overeenkomsten (afb. 3 en 4). Ook daar bestond de oud-
ste nederzetting uit lintbebouwing langs beide oevers van de rivier. Uit opgravingen is dui-
delijk geworden dat vanaf ongeveer 1350 steeds meer op rooilijnen werd gebouwd en straten
op de oevers aan weerszijden van de rivier ontstonden.50 De volgende fase behelsde het aan-
plempen van land de Amstel in, waarop bebouwing verrees die direct aan het water grensde.
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49 Sarfatij, Deltastad Dordrecht, i.h.b. 241-251 en H. Sarfatij, ‘Hollands eerste stad in archeologisch perspectief: Dordrecht in
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50 Baart, ‘Ontstaansgeschiedenis Amsterdam’. Vergelijk: H. Engel en E. Gramsbergen, ‘Het eerste beursgebouw en de vor-
ming van het centrum van Amsterdam’, OverHolland 3 (2006) 56-87.

Afb. 3  Schematische weerga-
ve van het proces van havenont-
wikkeling en aanplemping in
fasen (Mapping Randstad Hol-
land 1200-2000).



Uitgezonderd achter de bebouwing aan de westkant van de Warmoesstraat – waar tot op he-
den de achterkant van de panden direct aan het water grenst – ging het proces van aanplem-
ping in de Amstel door. Op deze aanplempingen verrees opnieuw bebouwing die direct aan
de Amstel grensde. De laatste stap was de aanleg van een straat en kade langs de jongste be-
bouwing. Deze slotfase deed het typische beeld van het welbekende grachtenprofiel ontstaan,
dat uitermate geschikt was voor havenactiviteiten en handel.

Voor de andere Hollandse steden ontbreekt het helaas aan zulk grondig en vruchtbaar on-
derzoek naar de haveninrichting als in Dordrecht en Amsterdam. Vergelijken we met boven
beschreven ruimtelijke transformatie in gedachte (schematisch weergegeven in afb. 3) de
structuur van de plattegronden van Dordrecht en Amsterdam met die van andere Hollandse
steden, dan kunnen echter voorzichtig enkele veronderstellingen worden geponeerd. Schie-
dam, Rotterdam, Brielle, Gorinchem, Weesp en Woerden komen in aanmerking voor een
min of meer vergelijkbare gefaseerde havenontwikkeling gezien de loop van een hoofd-
straat parallel aan één dan wel twee zijden van een waterloop en op enige afstand daarvan
(afb. 4). Die afstand wijst op een stapsgewijze ‘uitbreiding’ vanaf de oudste oeverbebouwing
het water in, totdat het proces uiteindelijk werd afgesloten met de aanleg van een straat en
kade in en langs dat water, hoewel deze laatste fase, evenals in Dordrecht en in Amsterdam
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Afb. 4  Plattegronden van Dordrecht, Amster-
dam en Rotterdam door Jacob van Deventer
(circa 1560) met daarop bij benadering ingete-
kend de vroege ruimtelijke inrichting (Mapping
Randstad Holland 1200-2000).



achter de Warmoesstraat, niet overal plaatsvond. Ook het precieze verloop zal ongetwijfeld
per stad hebben gevarieerd, zowel in tijd als ruimte (de vorm). Leiden maakte een vergelijk-
bare ontwikkeling door langs de Rijnarmen, maar daar zijn de gebieden met grafelijke hof,
burcht en kerken eveneens van groot belang voor de structuur van de stadsplattegrond.51

Verder kan worden vastgesteld dat Delft, Gouda en Schoonhoven afwijken (afb. 5). In
deze drie plaatsen is een stapsgewijze versmalling van de waterloop door middel van aan-
plemping zeer onwaarschijnlijk. Veeleer lijkt hier in een vroeg stadium langs de waterloop
een kade met straat te zijn aangelegd, waarlangs percelen (hofstede genaamd) werden uit-
gezet en uitgegeven. Zowel de stadsplattegronden die Jacob van Deventer omstreeks 1560
tekende, als de onderzoekingen van Visser naar Delft, Gouda en Schoonhoven bevestigen
dit beeld.52 Maar ook hier kwam de aaneengesloten bebouwing op rooilijn pas na verloop
van tijd tot stand. Van Gouda is bekend dat de oudste panden doorgaans niet aan de straat
aan de kant van de haven stonden, maar ergens halverwege de percelen. Pas later trad ver-
dichting op en werd zowel richting de straat als het achtererf uitgebreid.53 Het onderscheid
met de bovengenoemde reeks steden bestond naar het zich laat aanzien uit het feit dat de ha-
vens in Delft, Gouda en Schoonhoven bestaan uit gegraven waterlopen. Dit in tegenstelling
tot de andere steden die ontstonden bij natuurlijke waterlopen. Anders dan de kunstmatige
waterlopen zullen deze rivieren ten tijde van de stadswording, toen ze als haven gingen fun-
geren, dikwijls vrij breed zijn geweest, niet in de laatste plaats omdat het veelal de uiteinden
betrof vlak bij de uitvloeiing in een grotere rivier. Deze rivieren leenden zich dus voor ver-
smalling door aanplemping. Wellicht was het wegens ondiepten zelfs noodzakelijk om de
havenfunctie te versterken. Bij de Delftse, Goudse en Schoonhovense waterlopen was dat
niet aan de orde. Daar lag het voor de hand om ter stimulans van de havenfunctie direct
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51 Van Oerle, Leiden.
52 J.C. Visser, ‘Het Delftse stadsplan’ in: Meischke e.a. (red.), Delftse studiën. Een bundel historische opstellen over de stad Delft ge-

schreven voor dr. E.H. ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst (Assen 1967) 1-19;
Visser, ‘Gouda’; Visser, Schoonhoven.

53 Van den Berg, Sprokhold en Goudriaan, ‘Kavels en hofsteden’.

Afb. 5  Plattegronden van Delft en Gouda door Jacob van Deventer (circa 1560) met daarop bij be-
nadering de vroege ruimtelijke inrichting ingetekend (Mapping Randstad Holland 1200-2000).



langs het water kades en straten te realiseren. In Delft zou dat in de loop van de 13de eeuw
geweest kunnen zijn, in Gouda omstreeks 1300, in Schoonhoven iets later.

De havens van de steden aan de Zuiderzee bestonden eveneens overwegend uit kunstma-
tige waterlopen. De haven van Edam werd gegraven ten tijde van de stadswording en recht-
verlening rond 1357 (afb. 6). Ook de haven van Enkhuizen uit de tijd van de bevoorrechting
moet zijn gegraven. Die van Hoorn en Monnickendam waren in oorsprong misschien natuurlijk,
maar naar aanleiding van de stadswording kwamen daar nieuwe havens tot stand. Met uit-
zondering van Edam is naar de precieze vorm van deze havens nog weinig onderzoek gedaan,
maar aangezien het gegraven waterlopen en nieuwe werken betrof, is de kans groot dat ze al
snel waren voorzien van kades en straten, waarlangs na verloop van tijd aaneengesloten be-
bouwing op rooilijnen verscheen.54 Over het aanzien van de havens van de rest van de Hollandse
steden valt door gebrek aan materiaal en onderzoek weinig zinnigs te zeggen. Over Alkmaar,
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Afb. 6  Plattegrond van Edam door Jacob van
Deventer (circa 1560). (Mapping Randstad Hol-
land 1200-2000).

Afb. 7  Plattegronden van Haarlem en Leiden door Jacob van Deventer (circa 1560) met daarop bij
benadering de vroege ruimtelijke inrichting ingetekend. (Mapping Randstad Holland 1200-2000).



Haarlem en ’s-Gravenhage kan wel worden opgemerkt dat de havens daar een minder pro-
minente rol speelden, en dat de structuur van de plattegrond daar ten tijde van de stadswor-
ding in hoge mate werd bepaald door de ligging op een strandwal achter de binnenduinrand
bij de grafelijke hof of op grafelijke grond (afb. 7).55 Hiermee raken we aan het verband tus-
sen de havenaanleg en de eerder gemaakte groepering, periodisering en gegeven verklaring.

Meest in het oog springend is de centrale plaats die de havenaanleg inneemt in de ruim-
telijke structuur van het grootste deel van de steden, van Dordrecht, waar de stadswording
vroeg inzette, tot hekkensluiter Woerden aan het eind van de 14de eeuw. Dit versterkt de
hierboven aangedragen verklaring voor de wording van de meeste steden: handel over de
langere afstand als doorslaggevende factor. Juist ook het minder grote belang van de ha-
venaanleg in Alkmaar, Haarlem, Leiden en ’s-Gravenhage bevestigt dit omdat het spoort
met de rol van deze plaatsen als verzorgende marktcentra voor de omgeving. De afwijkende
situatie in Delft heeft te maken met de a-typische ligging in het veen, en niet langs een rivier
maar een kunstmatige waterloop. Dat Delft als een uitzondering mag worden beschouwd,
moge duidelijk zijn door Gouda en Schoonhoven: de enige twee andere plaatsen waar een
gegraven waterloop niet al te lang na de stadswording moet zijn voorzien van kades en stra-
ten en ging functioneren als centraal gelegen havengracht. De uitzonderingspositie van
deze drie steden blijkt ook uit de vermoedelijk in grote lijnen overeenkomstige stapsgewij-
ze havenaanleg bij het grootste deel van de groep steden die in de laatste decennia van de
13de eeuw ontstond (Amsterdam, Schiedam, Gorinchem) en de daarop volgende groep in
het mondingsgebied van de delta vanaf circa 1300 (Rotterdam en Brielle). De totstandko-
ming en vorm van de havens van de Zuiderzeesteden rond 1350-1360 vertoont eveneens gro-
te samenhang met de eerder gemaakte groepering.

Tussen de periodisering van de wording op basis van geografische, economische, juridi-
sche en bestuurlijke indicatoren per groep steden en de ruimtelijke verschijningsvorm van de
havens, bestaat nog een opmerkelijk verband. In Dordrecht werd de stadswording op basis
van die indicatoren omstreeks 1200 manifest, terwijl uit de opgravingen naar voren komt dat
de ‘ruimtelijke stadswording’ zich vanaf ongeveer 1250 begon te voltrekken. Onder ruimte-
lijke stadswording moeten zaken worden verstaan als het langzamerhand met steeds meer
samenhang en enigermate gereguleerd (door stadsheer, stadsbestuur en/of handelaren56) aan-
plempen van land, aanleggen van steigers, kades en straten, bouwen op rooilijnen, verstenen
van bebouwing en met dat alles in veel gevallen de creatie van een knappe en goed bevaar- en
bereikbare handelshaven. In de groep steden langs de binnenduinrand en Delft wordt dit pro-
ces vanaf omstreeks 1250-1270 steeds duidelijker. Bij de twee opeenvolgende groepen van ha-
vensteden die in de laatste decennia van de 13de eeuw en kort na 1300 verschijnen, komt de
ruimtelijke verstedelijking tussen het begin van de 14de eeuw en 1350 voorzichtig in beeld,
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54 Zie over Edam: Boschma-Aarnoudse, Edam en C. Boschma-Aarnoudse, Edam, behouden stad. Houten en stenen huizen 1500-
1800(Utrecht 2007).

55 Zie: P. Bitter, ‘Van nederzetting tot handelplaats. Resultaten van archeologisch onderzoek’ en ‘Ommuurd, volgebouwd
en uitgelegd. Ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stad’ in: Aten, Alkmaar, 31-38 en 64-78; B.M.J. Speet, Histo-
rische Stedenatlas van Nederland. Haarlem (Delft 1982); A. de Klerk, Bouwen aan de Hofstad. De geschiedenis van het bouwtoezicht in
Den Haag 1250-1900, in sociaal en cultureel perspectief (Delft 1998).

56 Op wiens initiatief en wat voor manier deze werken werden uitgevoerd, weten we bijna niets. Het bronnenmateriaal daar-
over is schaars, het onderzoek ernaar zeer beperkt. Dikwijls wordt ervan uitgegaan dat het initiatief bij particulieren lag.
Dat lijkt mij voor zulke werken als de havens zeer onwaarschijnlijk. Graag verwijs ik hier naar: M. Hurx en G. van Essen,
‘Ontwerpen en bouwen in de Hollandse stad I. Bovenregionale en stedelijke systemen: de bouw van de grote stadskerken
en het ontstaan van openbare werken (veertiende-zestiende eeuw)’, te verschijnen in tijdschrift OverHolland 8.



bij de Zuiderzeesteden meteen ten tijde van de stadswording in 1350-1360. Hier lijkt dus een
versnelling op te treden. Mogelijk heeft dit van doen met de beschikbaarheid van bronnen-
materiaal en de stand van onderzoek, maar het kan ook zijn dat de stadsaanleg, in het bijzonder
die van de havens, door snel toenemende ervaring, in de loop van de 13de en 14de eeuw steeds
voortvarender werd aangepakt.

Besluit
Ten eerste moet worden gesteld dat de periodisering, groepering en categorisering van de
Hollandse steden geen uitgemaakte zaak zijn. Eerder moeten deze worden beschouwd als
voorstel en als uitdaging tot nader onderzoek. Het betreft een poging om enige hoofdlijnen
te schetsen in de stadswording in Holland, met bijzondere aandacht voor de geografische
ligging in het landschap en de ruimtelijke inrichting van de havens, waarbij handel en han-
delsstromen als doorslaggevende factor naar voren zijn gekomen. Ten tweede mag er van-
uit worden gegaan dat de gevonden gegevens en geschetste verbanden niet allemaal toeval-
lig of onzinnig zijn. Van harte hoop ik dat dit artikel uitdaagt tot actie en reactie, tot verder
kritisch onderzoek naar het boeiende fenomeen van de stadswording in Holland.

Ten derde ga ik graag kort in op de verhouding tussen de tegenwoordige Randstad en de
resultaten van dit onderzoek naar de stadswording in Holland van de 12de tot en met de 14de
eeuw. In de tussenliggende periode gebeurde er veel – het is hier niet de plek om daar op in
te gaan – maar welke aspecten uit de periode van de stadswording zijn tot op de dag van van-
daag van belang? Amsterdam en Rotterdam zijn de grootste steden van de Randstad. De eer-
ste vormt het centrum van de zogenaamde Noordvleugel, de tweede van de Zuidvleugel,
waarin ook Dordrecht zich als vrij omvangrijke stad onderscheidt. De andere steden die ge-
durende de 13de en 14de eeuw ontstonden in de zuidwestelijke delta en het stroomgebied
van de grote rivieren, worden overschaduwd door deze twee grote. In het noorden vallen de
steden langs de Zuiderzee volkomen in het niet ten opzichte van Amsterdam. Alleen ’s-Gra-
venhage, Leiden en Haarlem kunnen zich samen enigszins meten met de twee grootste. Het
uitgestrekte veengebied in het midden van Holland dat verstoken bleef van steden, blijkt
nog steeds relatief leeg: is het ‘Groene Hart’ dan toch niet zo’n gek verzinsel? Het mag dus
opvallend worden genoemd dat het verspreidingspatroon van de steden langs de ‘randen’
van het veengebied, zoals dat van de 12de tot en met de 14de eeuw tot stand kwam, tot op he-
den zeer bepalend is. Sterker nog, dit patroon is uitgesprokener geworden omdat de steden
in het rivierengebied en in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal aan belang hebben
ingeboet. Dan blijven over: de agglomeratie Amsterdam aan de noordkant, de paar steden
in het westen met in aansluiting daarop in het zuidwesten de agglomeratie Rotterdam-Dor-
drecht. Dat zijn tegenwoordig de grote concentratiegebieden.

Tot slot kijk ik graag terug vanuit het heden naar het verleden: is het niet verhelderend om
te beseffen dat in eerste aanleg, gedurende de 12de-14de eeuw, de omvang van de steden niet
zo sterk uiteenliep – het belang van de steden ten opzichte van elkaar lang niet zo sterk ver-
schilde als in de 21ste eeuw? Een aantal van de Hollandse steden uit de middeleeuwen is in
de loop der tijd enorm geëxpandeerd, niet in de laatste plaats dankzij de ligging die ten tij-
de van de wording werd bepaald, terwijl andere juist stagneerden.
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De Randstad volgens de ranksize rule

Acht eeuwen verstedelijking in het westen van Nederland

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van één of enkele steden in de middeleeuwen, de vroegmoderne
tijd of juist de 19de eeuw kan zijn nieuwsgierigheid over het algemeen bevredigen. Maar wie vragen
heeft over de ontwikkeling van een stedengroep over een langere periode komt vaak bedrogen uit, zelfs
als het een populair onderwerp als de Randstad betreft. Een methode om de lange termijnontwikkeling
van een stedengroep te beschrijven is de toepassing van de ranksize rule op de bevolkingsgegevens van
de verschillende steden. Het voordeel van deze aanpak is dat steden niet alleen op basis van groeitempo
vergeleken kunnen worden, maar dat in de ontwikkeling van de groep als geheel periodes aangewezen
kunnen worden. Het resultaat is een demografische benadering van de ontwikkeling van de stedengroep
als geheel. Het nadeel van de methode is echter dat deze de in beeld gebrachte ontwikkelingen en perio-
des niet verklaard. In dit artikel wordt de ranksize rule toegepast op de bevolkingsgegevens van
Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Gouda, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.1 Vervolgens
worden de veranderingen die de ranksize rule toont in periodes beschreven en geconfronteerd met in de
literatuur voorkomende verklaringen over verstedelijking.

De ranksize rule veronderstelt een vaste regelmaat in de bevolkingsopbouw van een steden-
groep.2 Bij de toepassing van de methode worden de steden allereerst in een grafiek naar be-
volkingsomvang gerangschikt. Aan de hand van de vorm en de hoek van de verbindingslijn
kunnen vervolgens uitspraken worden gedaan over economische integratie.3 In grote lijnen
geldt ‘hoe steiler, hoe meer integratie’. De ranksize rule geeft zo een  grafische weergave van
de werkelijkheid. De economische integratie is optimaal als de bevolkingsomvang van elke
stad in de stedengroep de helft is van de stad die hoger in de rangorde staat.4 Uiteraard komt
dat in de praktijk zelden voor. Juist door de afwijkingen van dit model te onderzoeken, kun-
nen we historische, economische en demografische ontwikkelingen toetsen. Bekende af-
wijkingen op de algemene regel zijn de mono- en polycentrische groepen.5 Bij een mono-
centrische groep is de stad met de meeste inwoners méér dan tweemaal zo groot als de twee
na grootste stad. Van een polycentrische samenstelling wordt gesproken als de top van de
rangorde bestaat uit een groep steden die in bevolkingsomvang minder dan de helft van el-
kaar afwijkt.

Nikki Brand

1 Deze versie is een verkorte bewerking van het artikel ‘Het ontstaan van de Randstad - Een verkenning volgens de ranksize
rule (11de -21ste eeuw)’, dat rond september 2009 in het tijdschrift Overholland zal verschijnen. Om die reden is in dit arti-
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De ranksize rule is een methode die helpt om inzicht te krijgen in het verstedelijkingspro-
ces. Het biedt de mogelijkheid om lange termijnontwikkelingen te periodiseren en op basis
daarvan na te gaan welke factoren mogelijk van invloed zijn geweest op dit proces. Deze me-
thode helpt de onderzoeker bij de inventarisatie van factoren die een lange termijnontwik-
keling kunnen verklaren. Het doel van dit artikel is dan ook om 800 jaar verstedelijking in
het westen van Nederland te beschrijven. Om dat te doen zal de ranksize rule toegepast wor-
den op negen steden in 1300, 1400, 1560, 1670, 1735, 1795, 1850, 1940, 1970 en 2000.6

Ontstaan van de Hollandse steden (1000-1300)
Als de bevolkingsomvang van de negen steden rond 1300 in een grafiek gezet wordt, dan
ziet dat er als volgt uit (figuur 1 en tabel 1).

Utrecht is de grootste stad, terwijl de steden die later het beeld van de Randstad gaan be-
palen dan nog nauwelijks meetellen. De helling van de grafiek is hier nog niet erg steil, en
de afstand tussen de eerste en de tweede stad is vooralsnog gering (vergelijk eventueel figuur
1 t/m 6 en 8). Een dergelijke rangorde wordt een ‘onvolwassen systeem’ genoemd.7 Dat wil
zeggen dat de economische relaties tussen de steden nog beperkt zijn. Met andere woorden,
dat de steden vooral gericht zijn op hun directe verzorgingsgebied. In de grafiek komt dat
tot uiting door het ontbreken van een duidelijk centrum in de groep; de bevolkingsomvang
van de afzonderlijke steden is beperkt. Dit patroon komt overeen met een aantal theorieën
over de ontwikkeling van steden en urbanisatie in de Nederlanden tussen de 11de en de 14de
eeuw.

Ten opzichte van de Hollandse steden was Utrecht namelijk al in de 11de en 12de eeuw een
bestuurlijk handelscentrum van waaruit de bisschop in naam van het Duitse Rijk de Lage
Landen bestuurde.8 De Hollandse steden ontwikkelden zich later. Daarbij is het opvallend
dat Dordrecht, Leiden, Haarlem en Delft al rond 1200 meetelden terwijl Gouda, Amsterdam
en Rotterdam dat pas omstreeks 1300 deden.9

De opkomst van de Hollandse steden wordt over het algemeen in verband gebracht met
de ontginning van de laaggelegen veengebieden. Deze natte en bovendien snel inklinkende
gronden belemmerden de verbouw van granen met als gevolg dat de ontginners zich op vee-
teelt, visserij en scheepvaart gingen toeleggen. Deze gedwongen specialisatie was het start-
schot voor de ontwikkeling van een op export gerichte economie, waardoor het isolement
van de Hollandse steden en hun verzorgingsgebieden geleidelijk doorbroken werd.10 Daar-
voor was de ligging aan het water belangrijk. In die zin is het niet verbazingwekkend dat de
Hollandse steden, met uitzondering van Den Haag, vanaf het einde van de 12de tot het be-
gin van de 14de eeuw aan waterwegen ontstonden.11

de randstad volgens de ranksize rule 169
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Naast de natuurlijke voordelen die economische opbloei bevorderden, hebben de territo-
riale en financiële motieven van regionale heren een rol gespeeld bij het tot stand komen van
de steden.12 De landsheer kon de economische ontwikkeling van steden beïnvloeden door het
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12 R. Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de-13de eeuw) (Zutphen 2002). Soms gingen de heren zelfs over
tot het stichten van geheel nieuwe nederzettingen die tegenwicht moesten bieden aan de opkomende economische
macht van de bestaande steden.
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I absoluut No

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht 5500 1
Dordrecht 5000 2
Haarlem 2000 3
Delft 2000 4
Leiden 3000 5
Gouda 1000 6
Amsterdam 1000 7
Rotterdam – –
Den Haag – –
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eerste tijdvak 1000-1300

Figuur 1 en tabel 1: De rode grafiek toont de rangorde van de negen steden van groot (links) naar
klein (rechts) omstreeks 1300 op de X-as. De bewonersaantallen staan op de Y-as. Van Den Haag en
Rotterdam zijn geen gegevens bekend. Hun plaats staat weergegeven als een doorbroken lijn. De
grafiek heeft een platte top en een vlakke helling. In de tabel staan de absolute inwoneraantallen
weergegeven naast de bijbehorende rangorde (˚).



instellen van riviertollen, het vervolgens verlenen van tolvrijheden, stads- en stapelrechten.
Zo voorzag de graaf van Holland Dordrecht, de tweede stad in de rangorde, niet alleen van
stads- maar vooral ook van stapelrechten. Het stapelrecht van 1299 bepaalde dat alle goede-
ren die langs Lek en Merwede werden aangevoerd in Dordrecht op de markt moesten worden
aangeboden. In 1350 en 1355 werd het stapelrecht uitgebreid tot de rivieren Rijn, Maas, Waal
en Hollandse IJssel. Mede hierdoor kon de stad zich tot stapelplaats voor handelsstromen van
en naar Duitsland ontwikkelen.13 Door haar bevoorrechte positie onderscheidde de stad zich
van de andere Hollandse steden.

Ook Den Haag is in dit verband een interessant voorbeeld. Deze hofplaats beschikte niet
over stadsrechten en werd pas in 1345 in opdracht van de landsheer door de aanleg van de
Haagse Trekvliet met Delft en Leiden verbonden.14 De stad bezat dus geen eigen ‘natuurlij-
ke’ waterverbinding zoals de overige Hollandse steden, maar profiteerde vanwege de be-
voorrechte positie die het als Hofstad innam.

Expansie en specialisatie (1300-1400)
In figuur 2 zijn de bevolkingsgegevens van 1300 (in zwart) en 1400 (in oranje) naast elkaar
gezet. Daarnaast is in tabel 2 de relatieve groei van de steden in percentages weergeven. Uit
de vergelijking valt direct op dat de steden gedurende honderd jaar gemiddeld drie maal gro-
ter zijn geworden (313%). Haarlem (van de 5de naar de 3de positie) en Leiden (van de 3de
naar de 5de plaats) zijn van positie gewisseld in de rangorde. Van Rotterdam en Den Haag
zijn nu gegevens bekend, zodat deze steden in de groep kunnen worden weergegeven.

De grafiek laat zien dat de steden niet alleen flink gegroeid zijn, maar ook dat de helling
een steiler verloop heeft gekregen. Dat betekent dat de onderlinge relaties tussen de steden
toegenomen zijn. Ook valt op dat de voorsprong van de eerste stad Utrecht op de tweede
stad, Dordrecht, is toegenomen.

De sterke bevolkingsgroei van de stedengroep als geheel past in het beeld van de 14de
eeuw zoals dat in de literatuur geschetst wordt. Nederland nam in Europa toen een uitzon-
deringspositie in. Terwijl gedurende de 14de eeuw door de Zwarte Dood de bevolking in Eu-
ropa soms met een derde was afgenomen, steeg de bevolkingsomvang van de Hollandse ste-
den. Er kwamen zelfs nieuwe steden bij!15 Waarom de Noordelijke Nederlanden een
afwijkende plaats innamen, is nog altijd een onderwerp van hevige discussie.16

Zo is bijvoorbeeld gesuggereerd dat de pest in Nederlandse relatief veel minder slachtof-
fers eiste, waardoor arbeid goedkoop werd en de regio zich tot een soort ‘lage lonenland’
ontwikkelde.17 Dat zou dan weer gunstig zijn geweest voor de exporteconomie, en daarmee
voor de groei van steden.

Anderen wendden zich juist expliciet af van de lage lonenhypothese. Luiten van de Zan-
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17 C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de opstand (Hilversum 2001). Lesger verwees daar voor weer naar H.P.H. Jansen,
‘Holland’s advance’, Acta historiae Neerlandicae 10 (1978) 1-20.
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2de tijdvak 1300 1400
I-II absoluut No absoluut No % No

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht 5500 1 13000 1 236% 5
Dordrecht 5000 2 7500 2\3 150% 7
Haarlem 2000 3 7500 2\3 375% 3
Delft 2000 4 6500 4 325% 4
Leiden 3000 5 5000 5\6 167% 6
Gouda 1000 6 5000 5\6 500% 1
Amsterdam 1000 7 4400 7 440% 2
Rotterdam – – 2500 8 – –
Den Haag – – 1300 9 – –
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gemiddelde 313%
standaarddeviatie 135%

Tweede tijdvak 1300-1400
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Figuur 2 en tabel 2: De grafiek van 1300 (nr.I) is weergegeven in zwart terwijl die van 1400 (nr.II)
oranje is. Rotterdam en Den Haag zijn aan de groep toegevoegd. Duidelijk is te zien dat Utrecht
haar voorsprong verder heeft uitgebouwd en dat de steden in bevolkingsomvang gegroeid zijn. De
helling is toegenomen, wat economische integratie suggereert. Zoals tevens te zien is in de tabel,
zijn Haarlem, Delft en Leiden in de rangorde van positie gewisseld. 



den en Van Bavel wezen op de mogelijkheid van een zogenaamde frontier-economy als gevolg
van de ontginningen in Holland en Utrecht. Arbeid was juist schaars en daardoor duur.
Hierdoor werd de investering in kapitaal- in plaats van arbeidsintensieve technologieën aan-
trekkelijk, wat een extra impuls was voor de specialisatie op nijverheid en export.18 Ook dat
was weer goed voor de verstedelijking, die daardoor structureel toenam.19 Er wordt ook ge-
opperd dat de reeds ontwikkelde exportfunctie van steden profiteerde van de economische
malaise elders, waar de Zwarte Dood de lokale productie grondig verstoord had.20

Dat betekent overigens niet dat alle handelsbewegingen op het ‘buitenland’ (d.w.z. bui-
ten het gewest) gericht waren. Tot en met de eerste helft van de 16de eeuw waren de han-
delsstromen van Holland namelijk voor 45% gericht op consumptie binnen de regio zelf.
Het gegeven dat de snelst groeiende stad (Gouda) in het Hollandse binnenland is gelegen,
past bij de veronderstelling dat de handelsstromen vooral voorzagen in de behoefte van een
‘binnenlandse’ bevolking. Overigens was de handel van de Zuiderzee, het IJ, de Rijn-Maas
en de Zeeuwse Delta gespecialiseerd en gericht op een beperkt aantal bestemmingen.21 Am-
sterdam, met 440% de tweede snelste groeier, richtte zich bijvoorbeeld sterk op handel in
Baltisch graan.

Ongelijkheid (1400-1560)
Honderdzestig jaar later ziet de wereld er heel anders uit, zoals figuur 3 en tabel 3 laten zien.
Niet alleen is de helling een stuk steiler geworden (de eerste stad telt 30.000 inwoners, bij-
na twee keer zoveel als honderd jaar daarvoor), ook de samenstelling van de rangorde is
sterk gewijzigd. Amsterdam is nummer één in de rangorde geworden (682% gegroeid). Ook
Den Haag groeide met 462% fors, terwijl de bevolking van Dordrecht met 150% veel minder
toenam. Gouda, tussen 1300 en 1400 nog de snelst groeiende stad, bleef nu achter bij de an-
dere groeiers met 180%. In de zuidelijke delta was Rotterdam (280%) bezig met een opmars. 

De groei, die zich honderd jaar eerder nog had geconcentreerd in steden aan de binnen-
wateren, had zich verplaatst naar de steden in de delta. Deze groei verliep niet gelijkmatig
waardoor een hiërarchischer rangorde ontstond. De toegenomen ongelijkheid en de sterke
opkomst van de deltasteden past in het beeld van de zogenaamde ‘lange 16de eeuw’, een pe-
riode die gekenmerkt werd door bevolkingsgroei en economische expansie.22 De ontdek-
king van het Spaanse zilver in de Nieuwe Wereld, de ontdekkingsreizen en de stijgende
vraag naar consumptiegoederen van de groeiende Europese bevolking zorgden voor een in-
tensivering en uitbreiding van de handelsrelaties. Een belangrijk gevolg van de economi-
sche schaalvergroting was het toenemende belang van internationale zeeverbindingen,
waarvan vooral de zeehavens in Holland en Zeeland hebben geprofiteerd.23

In die context is het niet verwonderlijk dat de relatieve betekenis van Utrecht afnam, aan-
gezien deze stad al geruime tijd worstelde met problemen ten aanzien van de bevaarbaarheid
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18 Van Bavel en Luiten van de Zanden, ‘The Jumpstart’.
19 E. Lampard, ‘Historical aspects of urbanization’ in: P.M. Hauser en L.F. Schnore, The study of urbanization (New York 1965)

519-554. Met de term ‘structurele verstedelijking’ doelde Lampard op verstedelijking als gevolg van een structuurveran-
dering in de economie. 

20 Jansen, ‘Holland’s advance’.
21 Lesger, Handel in Amsterdam.
22 J. de Vries, European urbanization, 1500-1800 (London/New York 1983).
23 P.M. Hohenberg en L.H. Lees, The making of urban Europe, 1000-1950 (Oxford 1985).
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Derde tijdvak 1400-1560

3de tijdvak 1400 1560
II-III absoluut No absoluut No % No

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht 13000 1 27500 2 212% 7
Dordrecht 7500 2\3 10000 6 150% 9
Haarlem 7500 2\3 16000 3 213% 6
Delft 6500 4 15000 4 231% 5
Leiden 5000 5\6 12500 5 250% 4
Gouda 5000 5\6 9000 7 180% 8
Amsterdam 4400 7 30000 1 682% 1
Rotterdam 2500 8 7000 8 280% 3
Den Haag 1300 9 6000 9 462% 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gemiddelde 296%
standaarddeviatie 170%

Figuur 3 en tabel 3: Situatie van 1400 (nr. II) is weergegeven in zwart en die van 1560 in oranje
(nr.III). Amsterdam is naar voren geschoten terwijl Dordrecht naar achteren zakt. Den Haag wisselt
niet van plaats in de rangorde maar groeit wel met 462% ten opzichte van 1400.



van de omliggende rivieren.24 Terwijl de Zuidelijke Nederlanden gespecialiseerd waren in
luxegoederen, waren de Noordelijke vooral gericht op laagwaardig bulktransport zoals
hout, graan, vis en zout.25 Ook intensiveerden de Hollandse steden vanaf het begin van de
15de eeuw hun eigen handelsrelaties, die zich tot aan Portugal en diep in de Baltische Zee uit-
strekten.26 Zodoende was er in de 16de eeuw al sprake van een hecht geïntegreerd havensys-
teem binnen Holland. Dit proces van toenemende verwevenheid nam na de val van Antwer-
pen in 1585 bovendien een grote vlucht.27 Hoewel de handel op Amsterdam nog een schijntje
was vergeleken bij die van Antwerpen, was Holland in de 16de eeuw al ‘topzwaar met steden’
met een verstedelijkingspercentage van maar liefst 44% in 1514.28 Amsterdam had in de twee-
de helft van de 16de eeuw bovendien het voordeel dat deze stad in tegenstelling tot Antwer-
pen geen congégeld (een soort belasting) op graan hoefde te betalen en daardoor voor de
graanhandelaren aantrekkelijk werd.29 Deze Hollandse stad profiteerde ook nog eens van de
tegenvallende graanoogsten in de Zuidelijke Nederlanden rond 1560.

De ontwikkeling van Dordrecht is opvallend, omdat deze stad veel minder sterk groeide
dan de andere steden, wat duidt op een verschuiving in de hiërarchie ten gunste van vooral
Amsterdam en in mindere mate Rotterdam.

Ook Den Haag kende een bovengemiddelde groei. Wellicht had deze een bestuurlijke re-
den, aangezien de hofhouding van de stadhouder (de toezichthouder van het Bourgondi-
sche en vanaf 1482 het Habsburgse Huis) er formeel was gevestigd.30 Hoewel de Staten van
Holland in de loop van de 16de eeuw steeds minder geneigd bleken om hun gewestelijke
commerciële belangen in de waagschaal te stellen voor die van hun Habsburgse soeverei-
nen, heeft de hofstatus de bevolkingsaanwas van Den Haag mogelijk gestimuleerd.31

Gouden Eeuw (1560-1670)
De sterke groei tussen 1560 en 1670 van gemiddeld 347% was zó ongelijk verdeeld dat de
grafiek van 1560 als het ware wordt ‘platgedrukt’ in vergelijking met die van 1670 (figuur 4
en tabel 4). Dat komt omdat met name Amsterdam (730%), maar ook Rotterdam (643%) en
Leiden (536%) disproportioneel zijn gegroeid: Delft en Gouda groeiden met 167% veel min-
der. Utrecht (109%) lijkt tot stilstand te zijn gekomen. In deze periode wordt de tendens die
in de vorige eeuw al zichtbaar was, namelijk de opmars van de deltasteden, nog eens extra
geaccentueerd. Het resultaat laat zich vergelijken met wat een monocentrische stedengroep
wordt genoemd, omdat Amsterdam als stad met de meeste inwoners ruim twee keer groter
was dan de tweede stad in de hiërarchie, Leiden.

Op twee punten onderscheidde de stedengroep zich van wat in Europa aan de gang was.
Ten eerste groeiden de Hollandse steden terwijl elders de bevolkingsaanwas stagneerde; in
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24 H. Renes, Historische atlas van de stad Utrecht (Amsterdam 2005).  
25 J. Israel, The Dutch Republic – its Rise, Greatness and Fall (1477-1806) (Oxford 1995). 
26 Lesger, Handel in Amsterdam.
27 Ibidem.
28 Israel, The Dutch Republic.
29 C. Lesger en E. Wijnroks, ‘The spatial organization of trade – Antwerp merchants and the gateway systems in the Baltic

and the Low Countries c. 1550’ in: H. Brand, Trade, diplomacy and cultural exchange – continuity and change in the North Sea area
and the Baltic, c. 1350-1750 (Hilversum 2005) 15-35; Ibidem.

30 R. Stenvert (red.), Monumenten in Nederland: Zuid-Holland (Zwolle 2004).
31 L. Sicking, ‘Amphibious warfare in the Baltic: the Hansa, Holland and the Habsburgs, 14th-16th C’ in: D.J.B. Trim & M.C.

Fissel (red.), Amphibious warfare 1000-1700 (Leiden/Boston 2006) 69-101. Sicking ontdekte dat Holland haar belangen al
vroeg kon laten behartigen door haar Habsburgse machthebbers, maar dat het omgekeerd zeker niet altijd het geval was.
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4de tijdvak 1560 1670
III-IV absoluut No absoluut No % No

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht 27500 2 30000 5 109% 9
Dordrecht 10000 6 20000 7\8 200% 6
Haarlem 16000 3 38000 4 238% 5
Delft 15000 4 25000 6 167% 7\8
Leiden 12500 5 67000 2 536% 3
Gouda 9000 7 15000 9 167% 7\8
Amsterdam 30000 1 219000 1 730% 1
Rotterdam 7000 8 45000 3 643% 2
Den Haag 6000 9 20000 7\8 333% 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gemiddelde 347%
standaarddeviatie 231%

Figuur 4 en tabel 4: 1670 in oranje (nr. IV) en 1560 in zwart (nr.III). Er wordt veel van positie gewis-
seld in dit tijdvak. Amsterdam is zeven keer zo groot geworden en is bovendien méér dan twee keer
zo groot als de tweede stad. Hiermee is de groep monocentrisch geworden. Rotterdam en Leiden
zijn beide snelle groeiers. Utrecht stagneert, maar ook Gouda en Delft maken slechts een beperkte
groei door.



het algemeen beperkte de groei zich tot bestuurlijke centra en Atlantische havensteden.32

Ten tweede valt de rangorde op vanwege de uitzonderlijke omvang van Amsterdam in ver-
houding met de rest van de groep. Wat maakte Holland zo bijzonder dat de stedelijke be-
volking daar groeide terwijl die elders in Europa stagneerde?33

Voor de verklaring van de hoogtijdagen van Holland zijn verscheidene argumenten mo-
gelijk. Zo is een belangrijk deel van de expansie van de Hollandse handelsrelaties terug te
voeren op de val van Antwerpen. Volgens Lesger was het ‘systeem’ van havensteden door de
structurele oorlogvoering in de Zuidelijke Nederlanden als het ware in tweeën verdeeld. De
handelsrelaties heroriënteerden zich op het noordelijk deel, waarvan Amsterdam de stapel-
markt werd.34 Bovendien hadden de Noordelijke Nederlanden minder last van structurele
oorlogshandelingen in vergelijking met de zuiderburen.35 Ook andere verklaringen wijzen
erop dat de glorietijd van Holland wellicht mogelijk werd gemaakt door de ‘Europese crisis’
buiten de grenzen van de statenbond. Het 17de-eeuwse Europa ging namelijk gebukt onder
een economische, religieuze en demografische crisis waar de Republiek geen of minder last
van had.36 Deze crisis werd gedeeltelijk veroorzaakt door het proces van staatsvorming, wat
gepaard ging met oorlog en bestuurlijke reorganisatie.37

Doordat de Republiek zich aan het einde van de 16de eeuw had losgemaakt van het Habs-
burgse Rijk was ze echter verlost van de zware belastingen en de fiscale centraliseringspoli-
tiek die hun voormalige soeverein (ten gunste van geldverslindende oorlogen) steevast op de
gewesten verhaalde.38 Daarnaast hoefde de jonge statenbond door het goede transportstelsel
en de relatief kortste afstanden minder te investeren in een gedecentraliseerd stelsel van be-
stuurlijke instituten, waardoor het kapitaal rendabel geïnvesteerd kon worden.39 Bovendien
behielden de steden in de Republiek – in tegenstelling tot veel andere Europese steden – in de
17de eeuw hun bestuurlijke en economische zelfstandigheid, wat ook een mogelijke verkla-
ringsgrond kan zijn voor de aanhoudende stedelijke groei.40 Tenslotte kan nog worden ge-
wezen op het feit dat door oorlogstoestanden in Europa de vraag naar nijverheidsproducten
toenam, wat gunstig was voor de Hollandse export.41 In de Republiek ontstond bijvoorbeeld
een omvangrijke wapenproductie en -export met behulp van geïmporteerd ijzer uit Zweden.42

Monocentrische stedengroepen worden vanouds geassocieerd met moderne, centraal
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32 De Vries, ‘Patterns of urbanization’. Voor een uitgebreide versie zie: De Vries, European urbanization.
33 Ondertussen voeren de schepen van de Hollandse steden na 1585 naar de Afrikaanse westkust, Oost-Indië en Amerika

terwijl de verstedelijkingsgraad in het gewest omhoog schoot naar 61% in 1675. Lesger, Handel in Amsterdam; Israel, The
Dutch Republic.

34 Lesger, Handel in Amsterdam.
35 Ibidem.
36 J. de Vries, The economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750 (Cambridge 1976).
37 C. Tilly, Coercion, Capital and European States - AD 990-1992 (Cambridge 1992); S. Stuurman, Staatsvorming en politieke theorie

(Amsterdam 1995).
38 Israel, The Dutch Republic.
39 Tilly, Coercion; Stuurman, Staatsvorming.
40 Volgens D.J. Roorda berustte de soevereiniteit van de Zeven Verenigde Nederlanden in praktijk bij de steden zelf, in het

bijzonder bij het handelspatriciaat waardoor economie en politiek nauw verweven waren. D.J. Roorda, ‘The ruling clas-
ses in the 17th C’ in: P. Clark en H. Diederiks (eds.) Urbanisation in Western Europe: a reader in Dutch urban history (Leicester
1980) 109-132; R. Aerts en H. de Liagre Böhl, P. De Rooy, H. te Velde, Land van kleine gebaren – een politieke geschiedenis van
Nederland 1780-1990 (Nijmegen 1999); Hohenberg en Lees, The making.

41 Tilly, Coercion. 1992; W. Blockmans, ‘Economische systemen en staatsvorming in pre-industrieel Europa’, NEHA-bulletin,
orgaan ten behoeve van economische geschiedenis in Nederland 3 (1989) 17-19.

42 M. de Jong, ‘Dutch entrepreneurs in the Swedish Crown trade in copper and iron, 1580-1630’, in: H. Brand, Trade, diplo-
macy and cultural exchange – continuity and change in the North Sea area and the Baltic, c. 1350-1750 (Hilversum 2005) 36-57.



georganiseerde regimes in het Europa van de 19de en 20ste eeuw.43 Kennelijk was Holland
daarop een uitzondering, want in de Republiek – een statenbond waarin zoveel mogelijk op
gewestelijk in plaats van ‘nationaal’ niveau werd georganiseerd – ontstond in de 17de eeuw
al een monocentrische stedengroep.44

Stedelijke contractie (1670-1795) 
De periode 1670-1795 was voor de Republiek en haar steden een tijd van relatief verval (fi-
guur 5 en tabel 5). Zeker na 1735 daalde de bevolking structureel, met als gevolg dat de be-
volkingsomvang van de groep als geheel in 1795 nog maar 86% bedroeg van die in 1670. Net
als de groei van de Gouden Eeuw was ook de daaropvolgende krimp ongelijk verdeeld: zo
blijkt dat Amsterdam ondanks haar matige groei ten opzichte van de groep nóg groter was
geworden, terwijl Leiden met 44% juist fors gekrompen was. Bovendien groeide Den Haag
gewoon door (193%), en nam de bevolkingsomvang van Utrecht na een korte krimpfase na
1795 weer toe (128%).

De ongelijke verdeling van de bevolkingsafname was onder andere het resultaat van een
concentratieproces dat zich tussen de 14de en de 17de eeuw had afgespeeld. Mede door de
aanleg van waterverbindingen waren de verzorgingsgebieden van de verschillende steden
binnen elkaars bereik komen te liggen.45 In het proces van specialisatie en concentratie dat
vervolgens ontstond, had Amsterdam haar basis verbreed terwijl de economische basis van
andere steden, zoals Hoorn en Enkhuizen ten noorden van het IJ, smaller was.46 Toen de ex-
porteconomie van de Republiek begon te krimpen raakten deze steden als eerste in de pro-
blemen terwijl Amsterdam, dat als centrale stapelplaats het voordeel had van lagere trans-
portkosten, er in eerste instantie van profiteerde.47 Het samentrekken van economische
activiteiten op een kleiner gebied, in dit geval Amsterdam, wordt stedelijke contractie ge-
noemd.

Waarom de economie in de problemen raakte is overigens niet helemaal helder. Vaak
worden protectionistische maatregelen van grootmachten als Engeland en Frankrijk als
oorzaak genoemd omdat deze landen hun eigen binnenlandse productie met succes be-
schermden tegen de import uit de Hollandse steden.48 Het Europese staatsvormingsproces
was intussen in stabieler vaarwater geraakt en de Republiek zag zich geconfronteerd met
omvangrijke, centraal georganiseerde concurrenten met aanzienlijk meer financiële en mi-
litaire slagkracht.49 Engeland nam, dankzij de Industriële Revolutie, na 1750 het voortouw:
de ontwikkelingen in de Republiek waren nu relatief minder gunstig ten opzichte van de rest
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43 Hohenberg en Lees, The making; Monocentrische stedengroepen worden vooral geassocieerd met gebieden met een lan-
ge traditie van centraal georganiseerd gezag waar het bestuurlijke en economische centrum gecombineerd werden in de
hoofdstad.

44 M. Wagenaar en R. van Engelsdorp Gastelaars, ‘Het ontstaan van de Randstad, 1815-1930’, KNAG Geografisch Tijdschrift 20
(1986) 14-29. 

45 Voor een overzicht en een beeld van de werking van het trekvaartsysteem in Holland, zie bijvoorbeeld: J. de Vries ‘The
structure of the urban system, an overview 1600-1800’ in: P. Clark en H. Diederiks (eds), Urbanisation in Western Europe: a
reader in Dutch urban history (Leicester 1980) 119-108.

46 C. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt-stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Hilversum 1990).
47 C. Lesger, ‘Regions, Urban systems and Historical Central Place Analysis: Holland 1500-1800’ in: P. Lang, Regions and

Landscapes (Oxford 2003) 205-233. Voor meer over de economische ontwikkelingen van steden onderling en het contrac-
tieproces in Noord-Holland, zie: Lesger, Hoorn; Lesger, Handel in Amsterdam.

48 Zie bijvoorbeeld: S. Groenveld & H.L.Ph. Leeuwenburg, De bruid in de schuit; de consolidatie van de Republiek 1609-1650 (Zut-
phen 1985).

49 Tilly, Coercion.
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5de tijdvak 1670 1735 1795
IV-V absoluut No absoluut No % No absoluut No % No

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht 30000 5 25244 7 84% 8 32294 4 128% 1
Dordrecht 20000 7\8 18000 9 90% 7 18014 7 100% 3
Haarlem 38000 4 45000 5 118% 4 21227 6 47% 8
Delft 25000 6 15000 2 60% 9 14099 8 94% 5
Leiden 67000 2 70000 3 104% 6 30955 5 44% 9
Gouda 15000 9 20000 8 133% 2 11715 9 59% 7
Amsterdam 219000 1 239866 1 110% 5 221000 1 92% 6
Rotterdam 45000 3 56000 4 124% 3 53212 2 95% 4
Den Haag 20000 7\8 33500 6 168% 1 38500 3 115% 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gemiddelde 110% 86%
standaarddeviatie

Figuur 5 en tabel 5: Bevolkingsafname en dramatische wisselingen in rangorde gaan hand in hand.
De rangorde van 1795 (nr. V) is weergegeven in oranje en die van 1670 (nr. IV) in zwart. Doordat
voor deze periode meer gegevens beschikbaar zijn kunnen we in de tabel zien dat de sterkste afna-
me plaatsvond tussen 1735 en 1795. 



van Europa waar de verstedelijkingsgraad na de tweede helft van de 18de eeuw weer om-
hoogschoot.50

Als de stabiele situatie van het centraal gelegen Utrecht exemplarisch was voor deze pe-
riode, dan kan geconstateerd worden dat juist de zeeprovincies te lijden hadden in dit tijd-
vak. Vooral de Hollandse steden die afhankelijk waren van de export van nijverheidspro-
ducten incasseerden de zwaarste klappen, zoals Gouda, Delft, Leiden en Haarlem die met
lede ogen moesten toezien hoe Amsterdam op het gebied van handel en financiële diensten
haar voorsprong steeds verder uitbouwde.51 Gebeurde iets soortgelijks in de zuidelijke delta
met Rotterdam in de hoofdrol?52 Den Haag nam een bijzondere plaats in. Deze stad beleef-
de een zogenoemde ‘Zilveren Eeuw’.53 Kennelijk was de Hofstad minder kwetsbaar voor ver-
anderingen in de internationale handel dan de andere Hollandse steden. 

Centralisatie & consolidatie (1795-1940)
Het eindresultaat van de stedelijke contractie tussen 1670 en 1795 leidde tot een rangorde
met aan de top Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en lijkt al verdacht veel op de
moderne Randstad (figuur 6 en tabel 6). De ‘polycentrische’ samenstelling waar de natio-
nale stedenring om bekend staat, ontstond dus tussen 1795 en 1940. Ook in een tijdvak
waar in de gemiddelde groei in de groep 589% bedroeg was de ontwikkeling van Den Haag
(1337%) en Rotterdam (1107%) beslist buitenproportioneel te noemen. In combinatie met
de voor haar doen geringe ontwikkeling van Amsterdam (363%) ontstond een soort uitstul-
ping aan de subtop van de grafiek. In dat verband is gewezen op de zogenaamde ‘Holland-
se paradox’: waar in de 17de eeuw onder decentraal gezag een monocentrisch stedensys-
teem ontstond, ontwikkelde zich onder het centrale gezag in de 19de eeuw juíst een
polycentrisch stedensysteem.54

Daarnaast vallen nog twee zaken op: ten eerste dat de rangorde, met uitzondering van
Haarlem en Leiden, vrijwel niet veranderd is. Ten tweede is duidelijk geworden dat Utrecht
met de Hollandse steden in de pas is gaan lopen (figuur 7). 

Hoe kan dat verklaard worden? Dat blijft lastig, want juist in de periode tussen 1795 en
1940 was er sprake van ingrijpende veranderingen die de relatieve ontwikkeling van de ste-
den beïnvloed hebben. Bijvoorbeeld de industrialisatie van Nederland die na 1860 doorzet-
te, of de bestuurlijke eenwording en de daaropvolgende politieke hervormingen die na 1795
stapsgewijs optraden.55 Zo werd in 1851 het juridische onderscheid tussen stad en land defi-
nitief opgeheven, en werden de steden na hun langdurige politieke vrijheid formeel onder-
geschikt gemaakt aan het centrale landsbestuur.56 Het was tevens het tijdperk van de mo-
derne infrastructuur: de aanleg van de spoor-, nieuwe water- en later de autowegen smeedde
de steden en hun verzorgingsgebieden als het waren aaneen. Dit proces ging gepaard met
razendsnelle verstedelijking, economische expansie en bevolkingsgroei.57 Alhoewel het
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50 Hohenberg en Lees, The making. De Vries, European urbanization.
51 Wagenaar en Van Engelsdorp Gastelaars, ‘Het ontstaan van de Randstad’.
52 De Vries, ‘Structure’. Na 1750 komt Rotterdam op als concurrent van Amsterdam en wordt het transportsysteem tussen

de Hollandse steden gericht op twee kernen in plaats van één.
53 Van Schuppen, Historische atlas Den Haag.
54 Wagenaar en Van Engelsdorp Gastelaars, ‘Het ontstaan van de Randstad’.
55 Aerts, Land van kleine gebaren.
56 K. Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd: vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945 (Rotterdam 1993).
57 A. van der Woud, Een nieuwe wereld, het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam 2007).
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Zesde tijdvak 1795-1940
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6de tijdvak 1795 1850 1940 1795-1940
V-VI abs. No abs. No % No abs. No % No % No

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht 32294 4 47781 4 148% 3 168253 4 352% 5 521% 4
Dordrecht 18014 7 20909 7 116% 7\8 63712 7 305% 6 354% 7
Haarlem 21227 6 25852 6 122% 5 142686 5 552% 3 672% 3
Delft 14099 8 18449 8 131% 4 55637 8 302% 7 395% 5
Leiden 30955 5 35895 5 116% 7\8 79133 6 220% 9 256% 9
Gouda 11715 9 13788 9 118% 6 34311 9 249% 8 293% 8
Amsterdam 221000 1 224035 1 101% 9 803073 1 358% 4 363% 6
Rotterdam 53212 2 90073 2 169% 2 589000 2 654% 2 1107% 2
Den Haag 38500 3 72225 3 188% 1 514553 3 712% 1 1337% 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gemiddelde 134% 412% 589%
standaarddeviatie 384%

Figuur 6 en tabel 6: De enorme bevolkingsgroei is goed zichtbaar in helling van 1940 (nr. VI, in
oranje). De groei was disproportioneel geconcentreerd in de vier grote steden Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag en Utrecht. Er wordt nauwelijks van plaats gewisseld in de rangorde.



wegtransport geleidelijk dominant werd ten opzichte van watertransport, was de laatste nog
altijd doorslaggevend voor het doorvoerverkeer.58 Rotterdam ontwikkelde zich – zeker na de
aanleg van de Nieuwe Waterweg – tot dé doorvoerhaven van het Ruhrgebied. Den Haag
groeide door het uitdijende ambtenarenleger waar de nieuwe eenheidsstaat behoefte aan
had, en Utrecht als nationaal knooppunt van spoor- en autowegen.59 Mogelijk profiteerde
juist het westen van Nederland van de bestuurlijke eenwording, omdat door de aanleg van
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58 Å.E. Anderson, ‘Infrastructure and the transformation of the C-society’ in: R. Thord, The future of Transportation and Com-
munication – Visions and perspectives from Europe, Japan and the U.S.A. (Berlin 1999) 11-26; De Neve en Van Heezik, ‘Verbonden
door water’; F. Horsten, Doorgaande wegen in Nederland, 16de-19de eeuw. Een historische wegenatlas (Amsterdam 2005). 
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Figuur 7: De groei van Utrecht weergegeven tegenover die van Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag. Allereerst over de gehele periode (1300-2000) en vervolgens weergegeven in twee periodes.
Tussen 1300 en 1795 was er duidelijk sprake van een contrasterende ontwikkeling ten opzichte van
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (divergentie). Na 1795 sluit Utrecht de rijen met de
Hollanders (convergentie). 



verbindende infrastructuur en de opheffing van lokale tollen een proces van centrum-peri-
ferievorming ontstond waar de Randstad van profiteerde.60 De Randstad zou dan een dis-
proportioneel aandeel van de economische en bestuurlijke diensten die voorheen in andere
delen van het land waren gevestigd, naar zich toe getrokken hebben.61

De centrum-periferievorming ten opzichte van de rest van Nederland verklaart echter niet
direct de consolidatie van de stedelijke rangorde. Tevens is het mogelijk dat de dynamiek uit
de grootste steden met hun diverse economische structuur verdween, maar dat deze in klei-
nere gespecialiseerde steden (die niet in de grafiek opgenomen zijn) gewoon bleef voortbe-
staan.62 Het feit dat Utrecht onder de nationale eenheidsstaat voor het eerst een met de  grote
Hollandse steden vergelijkbare ontwikkeling doormaakte, vraagt om een verklaring. Moge-
lijk is het dan de staat zelf geweest die, bijvoorbeeld door het voeren van centraal beleid, de
stedelijke dynamiek van de grote steden geconsolideerd heeft.63

De stadsgewesten (1940-2000)
Figuur 8 en tabel 7 laten zien dat de grote steden zijn gekrompen terwijl de kleine juist zijn
gegroeid. De afstand tussen de top en de staart van de rangorde is hierdoor afgenomen. Bij
die constateringen moet echter wel een kanttekening geplaatst worden. Om de groeicijfers
en de onderlinge positie van de steden ten opzichte van elkaar te beoordelen moet rekening
gehouden worden met de combinatie van sterk toegenomen mobiliteit, de huishoudensver-
dunning en het gebrek aan fysieke uitbreidingsmogelijkheden. Die combinatie van factoren
leidde in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de grote steden tot de uittocht van veel be-
woners, waardoor de bevolkingsomvang op het niveau van de centrale stad afnam.64 De be-
volkingsafname van de grote steden lijkt daardoor vooral een administratieve werkelijkheid
te zijn, die niet per definitie iets zegt over de relatieve stedelijke ontwikkeling.

Het directe gevolg van de toegenomen mobiliteit was een sterk uitbreidend ruimtebeslag
van bedrijven, instituten en mensen; het fysieke resultaat was een verzameling gespeciali-
seerde bedrijventerreinen en woonwijken vér buiten de oorspronkelijke kernsteden. Beke-
ken vanuit de bevolkingscijfers is het ruimtelijk-economisch belang van de kernsteden af-
genomen. Daar staat tegenover dat als wordt gekeken naar het stadsgewest met evenveel
recht kan worden gezegd dat het belang van de kernsteden juist is toegenomen.65

De periode 1940-2000 is ook de tijd van de verzorgingsstaat, het groeikernenbeleid en de
ruimtelijke ordening waarin de centrale overheid zich actief met de economische en fysieke
ontwikkeling van de steden bemoeide. De ontwikkeling van de persoonsgebonden mobili-
teit (denk aan de snelle opeenvolging van fiets, brommer en uiteindelijk de auto) leidde tot
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59 Wagenaar en Van Engeldorp Gastelaars, ‘Het ontstaan van de Randstad’.
60 Ibidem.
61 Van der Woud, Een nieuwe wereld; Zie ook: Van de Laar en Zweerink in dit nummer van Holland 3 (2009).
62 P. Kooij, ‘Urbanization. What’s in a name’ in: H. Schmal (red.), Patterns of urbanisation since 1500 (Londen 1981) 33-59.

Kooij bracht in beeld hoe steden met een gespecialiseerde economische structuur kwetsbaarder waren voor economische
conjunctuurbewegingen. 

63 P. Kooij, ‘Het Nederlandse platteland in de greep van de stad’ in: M.A.W. Gerding (red.), Belvedere en de geschiedenis van de
groene ruimte (Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Historia Agriculturae 33) (Groningen/Wageningen 2003)
139-164. Kooij stelt dat staatsvorming een disciplinerende factor was bij de ruimtelijke relaties tussen steden onderling
en het platteland.

64 Engel, ‘Randstad Holland in kaart’.
65 J.P.J. Fit, ‘Inrichting en bestuur van de Randstad in internationaal perspectief’ in: H. Van der Wusten en H. Priemus, Het

raadsel van de Randstad (Utrecht 1992) 11-15. 



suburbanisatie en het daaropvolgende idee dat deze door de staat in goede banen geleid
diende te worden. Die combinatie zorgt ervoor dat de demografische ontwikkeling van de
steden, en dus de ranksize rule, veel minder geschikt is om de relatieve verhoudingen in deze
periode te beschrijven. Onderzoek naar verstedelijking richt zich tegenwoordig dan ook
sterk op stedelijke netwerken (forensisme, internationale vluchten, e-mailverkeer) in plaats
van bevolkingsgroei. De gedachte achter het onderzoek naar netwerken is dat mobiliteit en
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7de tijdvak 1940 1970 2000 1940-2000
VI-VII abs. No abs. No % No abs. No % No % No

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht 168253 4 278966 4 166% 1 233667 4 84% 8 139% 5
Dordrecht 63712 7 88699 7 139% 3 119821 6 135% 2 188% 2
Haarlem 142686 5 172235 5 121% 6 148484 5 86% 7 104% 6
Delft 55637 8 83698 8 150% 2 96095 8 115% 4 173% 3
Leiden 79133 6 101221 6 128% 5 117191 7 116% 3 148% 4
Gouda 34311 9 45990 9 134% 4 71918 9 156% 1 210% 1
Amsterdam 803073 1 831463 1 104% 9 731288 1 88% 5 91% 8
Rotterdam 589000 2 679032 2 115% 7 592673 2 87% 6 101% 7
Den Haag 514553 3 550613 3 107% 8 441094 3 80% 9 86% 9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gemiddelde 314657 129% 283581 105% 138%
standaarddeviatie 27% 45%

Figuur 8 en tabel 7: Grote steden krimpen en kleine steden groeien, zo blijkt uit de vergelijking van
de rangorde van 1940 (zwart, VI) en die van 2000 (oranje, VII).



communicatie geleid hebben tot een nieuwe ruimtelijke verwevenheid waarin internationa-
le betrekkingen meer dan voorheen een rol spelen.66

Tot voor kort werd overigens gedacht dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zouden
leidden tot een meer polycentrische samenstelling van stedengroepen.67 Personen en be-
drijven zijn immers in toenemende mate ‘footloose’ geworden; die keuzevrijheid zou tot een
flexibel en fysiek minder plaatsgebonden vestigingspatroon kunnen leiden. Uit recent on-
derzoek is echter gebleken dat in Europa, Noord-Amerika en Azië systemen juist monocen-
trischer worden; ook in Nederland zijn de ruimtelijke relaties op Amsterdam de afgelopen
decennia sterker geworden.68 Dit heeft mede geleid tot het vermoeden dat huidige stedelij-
ke regio’s in de toekomst relatief nog meer aan belang zullen winnen.69

Besluit
De ranksize rule is zeer inzichtelijk gebleken om de groei en relatieve ontwikkeling van de ne-
gen steden in hoofdlijnen te omschrijven. Vier zaken vielen daarbij in het bijzonder op.

Ten eerste dat de stedengroep in 800 jaar verstedelijking een monocentrische (circa 1550-
1795) en een polycentrische (1795-2000) samenstelling gekend heeft. Vervolgens zagen we
dat de rangorde in de groep in toenemende mate geconsolideerd raakte. Bovendien vielen
de afwijkende ontwikkelingen van Den Haag en Utrecht op: Utrecht nam al vroeg een cen-
trale plaats in, maar raakte vanaf 15de eeuw op achterstand. In de 19de eeuw, onder de na-
tionale eenheidsstaat, nam de stad juist opnieuw een centrale plaats in. Daarmee volgde
Utrecht tot 1795 een contrasterend pad ten opzichte van de Hollandse steden. Den Haag be-
gon al in de 15de eeuw te groeien en beleefde vervolgens in haar eentje een ‘Zilveren 18de
Eeuw’ terwijl in het grootste deel van de groep stagnatie of krimp van de bevolking optrad.

De ranksize rule blijft uiteraard vooral een middel om onderzoeksinspanningen mee te
richten. Bij de beoordeling van de resultaten voor de 20ste eeuw moet bovendien rekening
gehouden worden met andere dan demografische indicatoren. Dat neemt echter niet weg
dat de confrontatie van de ranksize rule met de beschikbare verklaringen over verstedelijking
tot interessante denkrichtingen leidt.

In die confrontatie werd de uitzonderlijkheid van de Hollandse steden in de Europese
context regelmatig benadrukt. Zo zette de stedelijke groei in Holland in de 14de en de 17de
eeuw door terwijl deze in Europa over het algemeen stagneerde. In de 18de eeuw was juist
het omgekeerde het geval. Daarnaast bleek de monocentrische samenstelling van de ste-
dengroep tussen 1550 en 1795 afwijkend te zijn ten opzichte van het reguliere Europese pa-
troon. Een eenzijdige oriëntatie op één stad kwam over het algemeen pas in de 19de eeuw tot
stand, terwijl dat in Nederland al in de 17de eeuw met Amsterdam gebeurde. Het is opval-
lend dat in de Nederlandse eenheidsstaat juist het tegenovergestelde tot stand kwam, na-
melijk de polycentrische Randstad. 

Bij de confrontatie van de ranksize rule met de beschikbare verklaringen kwamen boven-
dien niet alleen economische maar ook bestuurlijke verklaringen vaak naar voren. Denk
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maar aan de rol van de middeleeuwse regionale heren, de stedelijke vrijheid ten opzichte van
de centrale staat die na de Opstand tot aan de 19de eeuw werd voortgezet, of de rol van de
ruimtelijke ordening in de tweede helft van de 20ste eeuw. Des te markanter is in die zin de
aansluiting van Utrecht onder de centrale eenheidsstaat en de ontwikkeling van Den Haag.

Samengevat moet dus vastgesteld worden dat de ranksize rule vooral behulpzaam is bij de
beschrijving van lange termijnprocessen, door op basis van statistieken in combinatie met
de bestaande historiografische literatuur nieuwe hypothesen te formuleren die met nader
onderzoek getoetst kunnen worden.



De randstad: een vreemde metropool

De Randstad is een vreemde metropool. Er is geen dominant centrum maar vier stedelijke centra die zich
in functioneel opzicht onderscheiden en complementair ten opzichte van elkaar zijn. Historici leggen een
verband met de ontwikkeling van de 19de-eeuwse infrastructuur. Spoor-, water-, landwegen en tele-
communicatie (telegraaf en telefoon) bepaalden vanaf de tweede helft van de 19de eeuw de richting van
hoe Nederland zich zou ontwikkelen. Door deze infrastructuur ontstond een stedelijk netwerk in de vorm
van een hoefijzer, dat we de Randstad noemen. Het is niet alleen van belang om te kijken naar de 19de-
eeuwse infrastructuur, maar ook om de recente ontwikkelingen in Randstadperspectief te plaatsen.
Naast de ‘harde’ 19de-eeuwse infrastructuur heeft de 20ste-eeuwse informatierevolutie voor een her-
schikking van economische zwaartepunten gezorgd. Dat laat zich het beste illustreren aan de ‘infra-
structuurstrijd’ tussen Rotterdam en Amsterdam. Maar uiteraard heeft deze informatierevolutie ook ge-
volgen voor de relatie met de andere steden en met de rest van Nederland. De conclusie is dat de stedelijke
naijver in de Randstad er voor zorgt dat de infrastructuurvoorziening niet optimaal is. Dat zal wel zo
blijven, tenzij er een Randstadbestuur komt. Maar de geschiedenis leert dat ratio hierbij minder be-
langrijk is dan emotie.

Sinds de tweede helft van de 19de eeuw is Den Haag het politieke centrum van Nederland en
Rotterdam het economische. Amsterdam is het culturele en financiële middelpunt en
Utrecht is als spoorweg- en zakencentrum met zijn Jaarbeurscomplex het winkelhart van
Nederland. De Randstad is vanwege de functionele differentiatie een rare metropool. Vrij-
wel overal in de wereld zijn deze functies in een megacity verenigd. Historici leggen in hun
analyses een relatie met de ontwikkeling van een netwerkinfrastructuur. Of het nu gaat om
de trekvaarten uit de Republiek of de 19de-eeuwse harde infrastructuur. Spoor-, water-,
landwegen en telecommunicatie (telegraaf en telefoon) bepaalden vanaf de tweede helft van
de 19de eeuw de richting van Nederlands ontwikkeling. Dankzij deze infrastructuur werden
de grote steden aan elkaar geknoopt en ontstond ‘het curieuze bandvormige urbanisatiepa-
troon’ met Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. In het
westen van Nederland concentreerde zich de infrastructuur en buiten dit centrum ontstond
de periferie.1 Aan het einde van de 19de eeuw had de Randstad in wording een zodanige
voorsprong op de rest van Nederland, dat dit gebied het economische, culturele en politie-
ke centrum is gebleven.

Ruimtelijke economen hebben een grote belangstelling voor de economische effecten
van investeringen in infrastructuur. Meestal is men niet geïnteresseerd in historische analy-
ses. Een uitzondering op deze regel vormt de Zweedse econoom Åke Andersson. Hij heeft
zich beziggehouden met de vraag hoe logistieke netwerken in het verleden voor economi-
sche omwentelingen – logistieke revoluties – hebben gezorgd. Onder een logistiek netwerk
verstaat Andersson alle ruimtelijke infrastructurele voorzieningen voor goede ren-, perso-
nen-, geld-, diensten- en communicatie verkeer.2 De Randstad is ontstaan in het tijdperk van
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wat hij de derde revolutie noemt; in totaal telt hij er vanaf de middeleeuwen vier. De aanleg
van het internationale netwerk van spoorweg- en zeevaartverbindingen was onlosmakelijk
verbonden met de industriële revolutie die massamobilisering mogelijk maakte (afb. 1). Ko-
len, stoom en ijzer legden de technische basis voor een logistieke omwenteling.

De derde logistieke revolutie die de industriële revolutie in gang zette, beleefde zijn eind-
punt in de jaren zeventig van de 20ste eeuw. Het industriële model raakte uitgewerkt. Vol-
gens Andersson zorgde de opkomst van de informatiemaatschappij voor een keerpunt.
Deze vierde omslag viel samen met de opkomst van het postindustriële tijdperk. Ook in deze
fase speelde de infrastructuur een centrale rol, maar de nadruk ligt nu meer op de software
dan de hardware. Kennis- en informatienetwerken waar later de digitale revolutie uit volg-
de en de globale samenleving deed ontstaan, zijn de belangrijkste factoren in dit proces.

De harde infrastructuur: 1850-1930
Nationaal belang en stedelijke spoornaijver
In het kleine en waterrijke Nederland waren de afstanden in cultureel opzicht groot. Het
spoor was wat dat betreft een essentiële schakel in de eenwording van Nederland, maar dat
wil niet zeggen dat het land voorop liep met investeringen in het spoorwegnetwerk. Ieder-
een leert op school dat het eerste spoorlijntje van 1839 tussen Haarlem en Amsterdam tot
stand kwam (afb. 2). Veel minder bekend is dat er toen al jaren werd gediscussieerd over een
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goederenspoorlijn met het Duitse achterland. Het eerste Nederlandse spoorwegplan van
1832 betrof een spoorverbinding tussen Amsterdam en Keulen. De Amsterdamse kooplie-
den wilden deze spoorverbinding met het Duitse achterland uit angst voor de IJzeren Rijn,
de spoorlijn tussen Keulen en Antwerpen. Zij waren bang dat hun lucratieve Rijnhandel in
Rotterdamse handen kwam. Rotterdammers maakten zich niet zo druk om een Rijnspoor-
lijn; zij vertrouwden op het water en hoopten Amsterdam in de Rijnhandel voorbij te stre-
ven. De hoofdstedelijke kooplieden beschouwden de Rijnspoorweg echter als ‘het levens-
elixer voor de langzaam stervende Amsterdamse haven’.3 Rotterdam kon de Rijnlijn nog
even tegenhouden, maar de druk van Pruisen nam toe. De Duitsers wilden een directe ver-
binding met de Hollandse zeehavens en dwongen min of meer de aanleg af. Zo werd Rot-
terdam in 1855 toch aangesloten op de Rijnspoorwegmaatschappij.

De controverses beperkten zich niet tot de Rijnlijn. De aanleg van spoorwegen was nu
eenmaal complex. Er waren zowel culturele als financiële bezwaren. Nederland was nu een-
maal een waterland en het vergde een grote omschakeling om het spoor als moderne tech-
niek serieus te nemen. De financiële risico’s waren ook nog eens groot. Tegenstanders we-
zen graag op buitenlandse voorbeelden over investeerders die met een gering of negatief
rendement genoegen moesten nemen. Technische problemen waren er volop vanwege de
zachte Hollandse bodem (‘vloeibaar en zompig’4). Bestuurlijke belangenconflicten en ste-
delijke naijver speelden evenzeer een prominente rol.
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Tussen 1839 en 1855 werden de meeste steden in Holland en Utrecht met elkaar verbon-
den, maar van een netwerk was geen sprake. Twee elkaar hevig beconcurrerende particulie-
re maatschappijen, de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij en de Nederlandsche
Rijnspoorwegmaatschappij, vertraagden de voltooiing van het spoorstelsel aanzienlijk. Een
grote betrokkenheid van de nationale overheid was noodzakelijk om het netwerk te kunnen
voltooien. Zelfs toen de staat het grootste gedeelte van het Nederlandse spoorwegnet be-
taalde, ruzieden parlementariërs over de vraag welke lijnen voor subsidiering in aanmerking
moesten komen. Het kiesstelsel ging nog niet uit van evenredige vertegenwoordiging en
was gebaseerd op districten. Dit districtenstelsel werkte in de hand dat parlementsleden
vooral de belangen van hun regionale achterban verdedigden, zodat infrastructurele beslis-
singen zelden vanuit een nationaal perspectief werden genomen. Het nationale spoorwe-
gennet was in feite een verbinding tussen de kiesdistricten, zoals Van der Woud ironisch
verwoordt.5

De controverse tussen Amsterdam en Rotterdam over de spoorlijn naar het zuiden is een
mooi voorbeeld van het nationale spoorspel. De lijn van Antwerpen naar Roosendaal ein-
digde bij het dorp Moerdijk aan het Hollands Diep. Een veerdienst bracht de treinreiziger
vervolgens naar Dordrecht en Rotterdam, een tijdrovende onderneming terwijl het veel snel-
ler kon als het spoor naar de Maasstad werd doorgetrokken. In 1855 vroeg de Belgische
Spoorweg Maatschappij Antwerpen-Rotterdam een concessie aan om een rechtstreekse
spoorverbinding tussen beide steden aan te leggen. Deze route bevoordeelde Rotterdam dat
als ontluikende havenstad de toegangsplaats werd naar het westen van het land. Rotterdam
werd dus de belangrijkste spoorschakel naar de latere Randstad en niet Amsterdam. Dit
vooruitzicht zorgde voor opwinding in Amsterdamse handelskringen die grote moeite had-
den met de verschuiving van het economisch zwaartepunt van het IJ naar de Maas. Rotter-
dam was in het voordeel: de stad beschikte over een verbinding per spoor naar het Duitse
achterland, over een betere achterlandverbinding via de Rijn en zou nu ook nog eens het
spoorcentrum van het westen worden. Met steun van de koning probeerde de hoofdstad de
geplande zuiderspoorweg te torpederen; het landsbelang werd ondergeschikt gemaakt aan
het stedelijke belang. Amsterdam wilde het door de regering voorgestelde tracé zo wijzigen
dat de trein vanuit de hoofdstad de Maasstad niet hoefde aan te doen; Rotterdam zou dan via
een omweg over Utrecht met het zuiden worden verbonden. Geen rechte, maar kromme lij-
nen zouden het voordeel van Rotterdam aanzienlijk inperken. De Rotterdammers waren
verbaasd over de hoofdstedelijke arrogantie en NRC-hoofdredacteur H.H. Tels wees in zijn
krant van 19 oktober 1859 op: ‘(..) de kwaal der Amsterdammers om Amsterdam als Neder-
land te zien, is ongeneeslijk en wij zullen de ondankbare taak niet aanvaarden, om de gene-
zing van dat lijden te beproeven.’6 De hoofdredacteur van het Maasstedelijke liberale blad
had een vooruitziende blik. Amsterdam wilde zich niet neerleggen bij de verminderde eco-
nomische positie in het industriële tijdperk. Het werd volgens de Rotterdammers nog bon-
ter toen de regering wel bereid was om de zuiderspoorweg via Rotterdam te laten lopen en
van plan was Amsterdam te compenseren door de aanleg van het Noordzeekanaal goed te
keuren. Dit betekende dat Rotterdam dus wel zou worden aangesloten op het zuiderspoor
maar voorlopig geen nieuwe verbinding met de zee zou krijgen, terwijl dat volgens de Rot-
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terdamse handelsgemeenschap urgenter was. De voorzitter van de Rotterdamse Kamer van
Koophandel, de gezaghebbende Abraham van Rijckevorsel, vertolkte de onvrede van zijn
collega’s: ‘Het baat weinig Nederland van spoorwegen te voorzien (...) wanneer de vreem-
deling onze zeegaten en havens voorbij zeilt, om te Antwerpen, Bremen of Hamburg te los-
sen (...).’7

Uiteindelijk kreeg Rotterdam zowel de verbinding met het zuiden als de Nieuwe Water-
weg (afb. 3). Voor de exploitatie van de zuiderspoorweg werd een nieuwe maatschappij in
het leven geroepen, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (1863). In hoog
tempo werd toen het netwerk vanuit het zuiden naar het westen voltooid. Dankzij de aanleg
van de grote rivierbruggen raakte het Hollandse hart verknoopt met het Hollandse Noor-
derkwartier en de andere delen van het land. De spoorbruggen over het Hollands Diep
(1872), de Oude Maas in Dordrecht (1872), de Nieuwe Maas in Rotterdam (1877), het
Noordzeekanaal bij Velsen (1867) en bij Amsterdam (1878) waren cruciale verbindings-
kunstwerken. Omstreeks 1890 waren de meeste steden in Holland en daarbuiten met elkaar
verbonden en was het Nederlandse spoorwegnetwerk min of meer voltooid. Opvallend is
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dat Rotterdam en Amsterdam, de twee belangrijkste Randsteden, alleen via een omweg met
elkaar waren verbonden.8

Vroege suburbanisatie
Na 1890 werd het spoorwegnetwerk verder verfijnd en vertakt. Een fijnmazig netwerk, niet
alleen via het spoor maar ook met stoomtrams, koppelde de grotere aan de kleinere steden
en wie wel in de stad wilde werken, maar er niet wilde wonen kon nu met de trein naar zijn
werk en zo werd de suburbanisatie gestimuleerd.9 Zoals langs de lijn Utrecht-Amsterdam
met zijn forenzensteden Baarn en Hilversum. De welgestelden profiteerden van de groene
enclaves in het Gooi, Bloemendaal, Aerdenout en Wassenaar. In 1898 was de Hollandsche
Electrische Spoorwegmaatschappij opgericht die een elektrische forenzentram tussen
Haarlem en Amsterdam wilde gaan exploiteren. Dat ging niet door, want de hijsm die het
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verkeer tussen Haarlem en Amsterdam verzorgde, wilde geen concurrentie.10 De Zuid-Hol-
landsche Electrische Spoorweg-Maatschappij (zhesm) werd een belangrijke schakel tussen
Den Haag en Rotterdam voor de forenzen en ging als eerste elektrische lijn in 1908 voor het
publiek open. De lijn Den Haag naar Rotterdam zou vooral functioneren als regionale fo-
renzenlijn, populair bij het groeiend aantal Rotterdammers dat in de havenstad wel zijn geld
verdiende maar er niet wilde wonen.11 De suburbanisatie heeft in de 20ste eeuw de ‘verrand-
stedelijking’ bevorderd: via lokale spoorwegen, tramverbindingen, het regionale busver-
keer en uiteindelijk de auto vanaf de jaren zestig als aanjager van de suburbanisatie met
nieuwe groeikernen rondom de Randsteden (afb. 4). De Randstad werd door verkeerswe-
gen, tunnels en bruggen verder verdicht tot een vervoersknooppunt dwars door het Groene
Hart.12

Waterwegen
De stedelijke rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam heeft de rationele besluitvorming
over de Nederlandse infrastructuur niet bevorderd. Dat was het geval bij de spoorwegen,
maar nog duidelijker zien we dat terug bij de aanleg van waterwegen (afb. 5). De gelijkstel-
ling tussen Amsterdam en Rotterdam werd bekrachtigd in het wetsontwerp van juni 1862 dat
de aanleg van zowel de Nieuwe Waterweg als het Noordzeekanaal regelde. Beide steden wa-
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ren voor zeeschepen steeds moeilijker bereikbaar geworden en deden hun uiterste best om
via lobbycircuits in Den Haag geld los te weken voor investeringen in nieuwe vaarverbindin-
gen (afb. 6). Toen die eenmaal waren gerealiseerd, verstevigden beide steden hun positie ten
opzichte van de perifere havensteden, in het bijzonder Vlissingen, Harlingen en Enkhuizen.

De Nieuwe Waterweg wordt in de Rotterdamse historiografie gezien als de belangrijkste
voorwaarde voor de ontwikkeling van de transitostad. Dankzij deze nieuwe verbinding ont-
wikkelde Rotterdam zich tot dé doorvoerhaven van het Duitse achterland. Van der Woud
wijst zijn lezers er nog eens op dat Pieter Calands Nieuwe Waterweg in eerste instantie niet
was bedoeld om het scheepvaartverkeer een betere toegang naar Rotterdam te bieden, maar
om de afvoer van het rivierwater van de Nieuwe Maas te verbeteren. Waterstaat was een re-
geringszaak en daarom werd de aanleg van de Nieuwe Waterweg wél en het Noordzeeka-
naal in eerste instantie niet uit algemene middelen gefinancierd.

Rotterdam zou als sterk opkomende havenstad natuurlijk het meeste profiteren van de
Nieuwe Waterweg. Het is achteraf nauwelijks voor te stellen dat de regering in 1865 deze rol
zag weggelegd voor Vlissingen. De geschiedschrijvers van de Rotterdamse Kamer hebben
de voorkeur voor de Zeeuwse havenstad niet voor niets een misser genoemd. ‘Alsof redelij-
kerwijs van twijfel tusschen Rotterdam en Vlissingen sprake had mogen zijn!’13 Dat Rotter-
dam en niet Vlissingen de trechter van de wereldhandel werd, was omstreeks 1860 minder
evident. Dat zou pas gebeuren na 1890 toen de Rijnvaart definitief het spoor als belangrijk-
ste vervoerseenheid had verdrongen en de Nieuwe Waterweg betrouwbaar was. In 1860 kon
niemand vermoeden dat de Rijnvaart uiteindelijk de belangrijkste schakel zou worden in het
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doorvoerverkeer. Dat blijkt ook wel uit de positie van Utrecht als centraal knooppunt van
goederenvervoer. Niet voor niets werd hier de Nederlandse Steenkolen Handels Vereeni -
ging (shv) in 1896 opgericht, een consortium dat het alleenrecht kreeg op de verkoop van
Duitse Roerkolen die per spoor werden aangevoerd. De shv concentreerde de kolenhandel
in Utrecht, pas later verschoof D.G. van Beuningen deze naar Rotterdam, dat toen het in-
ternationale doorvoer- en bunkerstation van Duitse kolen werd.

Gezien de verwachtingen rond 1860 was het niet zo vreemd dat Vlissingen de voorkeur
kreeg boven Rotterdam. De verbinding tussen de Zeeuwse havenstad en Keulen was sneller
en dus goedkoper dan die tussen Rotterdam of Amsterdam naar Keulen. De lijn Vlissingen-
Keulen werd gezien als de essentiële schakel voor het transitoverkeer en niet de lijn Rotter-
dam-Keulen.14 In verband met de toename van het landverhuizersverkeer nam de behoefte
aan een ‘brug over de oceaan’ toe. Vanuit Vlissingen kon het Atlantische verkeer onderhou-
den worden, want Rotterdam was als toegangshaven voor grote stoomschepen minder ge-
schikt. Door voor Vlissingen te kiezen, geloofde de regering dat Nederland het beste kon
profiteren van de groei van de wereldhandel; niet Rotterdam of Amsterdam, maar Vlissin-
gen als 19de-eeuwse mainport. Een andere havenstad werd toen ook voorgetrokken. De re-
gering geloofde dat Harlingen wel eens de voorstad van Londen kon worden. Deze nationa-
le infrastructuurpolitiek was niet in het belang van Rotterdam en Amsterdam en die wensten
vooral de eigen stedelijke belangen veilig te stellen.

De aanleg van de Nieuwe Waterweg verliep zeker niet probleemloos. Om deze op diepte
te houden moest er veel worden gebaggerd; baggeren is niet goedkoop, maar de kosten vie-
len mee in vergelijking met de uitgaven die nodig waren om de schutsluis in het Noordzee-
kanaal aan te passen aan de schaalvergroting in de scheepvaart. Waarom zette de regering,
zoals Van der Woud stelt, niet alle kaarten op Rotterdam, zoals dat in 1865 werd gedaan met
Vlissingen? Het antwoord ligt in de stevige Amsterdamse lobby; deze had al geprobeerd om
Rotterdam de loef af te steken met de zuiderspoorweg en het was ondenkbaar dat de rivaal
aan de Maas de Amsterdamse handel naar zich toe zou trekken. De argumenten die de Am-
sterdamse kooplieden hanteerden waren zonderling. Ze wekten de indruk dat de Amster-
damse handel zeer bijzonder was en locatiegebonden. Zonder een goed functionerend
Noordzeekanaal zou deze handel zich niet naar Rotterdam verplaatsen, maar voor Neder-
land verloren gaan. Dat was uiteraard niet in het Hollands belang. Het argument werd keer
op keer herhaald en telkens kwam er van regeringswege geld voor Amsterdam (afb. 7).15 Het
kostte het rijk veel geld om het gezucht van de Amsterdammers over de slechte bereikbaar-
heid tijdelijk te doen verminderen: op de lange termijn was het capaciteitsprobleem onop-
losbaar. En de voorkeursbehandeling ging verder dan het Noordzeekanaal.

Amsterdam wilde ook zijn positie in de Rijnvaart behouden. In 1822 was de route van Am-
sterdam door de Vecht via de Catharijnesingel in Utrecht (afb. 8) en de Vaartsche Rijn ver-
beterd. Deze zogenoemde Keulse Vaart bracht Utrecht weinig profijt, maar volgens de Am-
sterdamse handel voldeed deze evenmin. De hoofdstad wist te bereiken dat de nationale
regering investeerde in het Merwedekanaal (1892) en later het Amsterdam-Rijnkanaal (ge-
reed in 1952) (afb. 9), terwijl feitelijk gezien op basis van de Rijnvaartprestaties tussen Am-
sterdam en Rotterdam de economische argumenten van de hoofdstedelijke elite potsierlijk
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waren.16 Geen cijfers, maar emoties gaven de doorslag. De historicus weet dat de ratio op
cruciale momenten botst met de emotie. Amsterdam werd dankzij de gulle hand van de re-
gering wel geholpen, maar relatief gezien nam de achterstand in de Rijnvaart ten opzichte
van Rotterdam alleen maar toe. Het referentiekader voor de nationale overheid was niet de
toekomst, maar het verleden, de emoties die de Gouden Eeuw als inspiratiebron opwekte.

Kanalen en Haagse voorkeuren
Ook Den Haag, geïnspireerd door Amsterdam en Rotterdam, wilde in de jaren vijftig van de
19de eeuw, een eigen zeehaven. De residentie kreeg met Scheveningen eind 19de eeuw een
vissershaven die de staat financierde. De Haagse lobby had eindelijk succes. De nationale
overheid begunstigde een club van reders en vissers en zag het als een nationale zaak om de
haven als project van algemeen belang te financieren. Van der Woud schrijft dat de voor-
keursbehandeling een groot contrast is met wat er in Delfzijl gebeurde. De afwegingen en
argumenten vormen een extra bewijs voor de stelling dat nationale infrastructuurpolitiek
vooral Randstadpolitiek avant la lettre was.
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Economisch gezien was het rendabel om Delfzijl te versterken zodat de Groningse land-
bouw niet langer gedwongen zou zijn om het goederentransport tegen hogere vrachttarie-
ven vanuit het Noorden via de Zuiderzee over Amsterdam te laten lopen. De hoofdstad pro-
fiteerde van dit binnenvaartverkeer en was er vanzelfsprekend niet bij gebaat aan dit
concurrentievoordeel een einde te maken. De regering vereenzelvigde het nationale belang
met dat van Amsterdam en vond het niet nodig om Delfzijl te ondersteunen en belemmerde
daarmee de ontwikkeling van deze regio.17

De economische functies in de Randstad: complementariteit
Rotterdam was na 1900 de transitohaven van Europa. Met de aanleg van de grote natte ha-
vendokken, die G.J. de Jongh als haveningenieur en directeur van gemeentewerken reali-
seerde (1879-1910), was Rotterdams infrastructurele voorsprong onmiskenbaar geworden.
De stad was, zoals in het model van Andersson, een essentiële schakel in het transitoverkeer
tussen twee industriële grootmachten. Vlak vóór de Eerste Wereldoorlog bestond bijna drie-
kwart van de goederen die van en naar Rotterdam werden verscheept uit ertsen en granen
die stroomopwaarts gingen en kolen die vanuit Duitsland naar Rotterdam kwamen.18 Am-
sterdam telde nauwelijks mee als doorvoerhaven, maar had vanwege de koloniale relaties
wel een belangrijk aandeel in de verwerking van stukgoed. Dankzij de nabijgelegen cacao-
verwerkende industrie in de Zaanstreek bleef Amsterdam de belangrijkste cacaodoorvoer-
haven van Nederland. Daarnaast was de stad onmiskenbaar het financiële en culturele cen-
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trum van het land. Juist vanwege deze twee pijlers behield Amsterdam zijn centrale functie.
Hoewel de hoofdstad haar economische en politieke macht moest delen met Den Haag en
Rotterdam, beschouwde Amsterdam zich eind 19de eeuw als het geestelijk brandpunt van
Nederland.19

Gezien de nadruk die in de Randstad van oudsher lag op stedelijke en maritieme dienst-
verlening is het niet zo vreemd dat het industriële grootbedrijf zich in de periferie ontwik-
kelde: Holland werd niet het industriële centrum van Nederland.20 Het 19de-eeuwse indu-
striële grootbedrijf kwam vooral tot bloei in Noord-Brabant en Twente. In Holland beperkte
de industriële productie zich voornamelijk tot verdelingsindustrieën die zich richtten op de
bewerking van grondstoffen tot halffabricaten of eindproducten. De bier- en suikernijver-
heid zijn goede voorbeelden van dankzij de inzet van stoomkracht gemoderniseerde oude-
re trafieken. Daarnaast was Rotterdam met name in tel als verwerkingsplaats van nieuwere
trafieken zoals de margarine-industrie en vlak voor de Tweede Wereldoorlog de petroche-
mische industrie. In de zeehavens ontwikkelde zich vooral havengebonden nijverheid, zo-
als de scheepsbouw en metaalnijverheid.
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De Randstad was vanwege de relatief hoge lonen ook een geschikt centrum voor de luxe-
re producten. Amsterdam liep voorop met zijn diamanten en drukkerijen. Rotterdam telde
ook moderne stoomdrukkerijen maar in verhouding met Amsterdam was het aanbod van op
hoogwaardige arbeid gerichte nijverheid geringer. Rotterdam zag ook de hoogovens aan
zich voorbij gaan. IJmuiden was de eerste plaats in de Randstad waar zich de zware en groot-
schalige basisindustrie ontwikkelde. IJmuiden had zijn hoogovens aan zee gekregen (afb.
10), maar zonder wals- en staalbedrijf. Er was dus nog steeds hoop op een hoogovenbedrijf
met staal- en walsfabriek en Rotterdam zou daarvoor de meest geschikte vestigingsplaats
zijn. De plannen voor een Rotterdamse hoogoven en staalfabriek maakten echter geen
schijn van kans toen na 1930 de depressie inzette. Rotterdam zou het verlangen naar een vol-
ledig hoogovenbedrijf overigens niet gemakkelijk opgeven en na de Tweede Wereldoorlog
bleef dit een van de speerpunten van de regionale havenindustrialisatiepolitiek.

Den Haag was geen koopstad en geen fabrieksstad, zo was het algemene oordeel om-
streeks 1850. De stad stond al wel bekend als ‘ambtenarenstad’ maar de groei van het amb-
tenarenapparaat zou vooral na 1914 plaatshebben. Den Haag was echter met Rotterdam de
snelst groeiende stad in de Randstad en slechts een gering deel van de bevolkingsaanwas
aan het einde van de 19de eeuw vond emplooi als ambtenaar. Den Haag was toen een in-
dustriestad, die opviel door metaalnijverheid en de fabricage van keramiek. Daarnaast pro-
duceerde de stad allerlei luxueuze goederen. Als regeringscentrum en carrousel van inter-
nationale diplomatie was Den Haag een luxestad en koopcentrum. Rotterdam had
weliswaar de eerste Passage van Nederland, maar Den Haag werd bij uitstek de winkelstad
van de beau monde.

Utrecht was vrij laat om de nieuwe industrieën te vestigen langs het Merwedekanaal. Deze
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kwam pas vlak voor de Eerste Wereldoorlog op gang. Twee grote metaalbedrijven domi-
neerden de industrie, Werkspoor en Demka (De Muinck Keizer).21 Daarnaast bleek het een
geschikt terrein voor de vestiging van landelijk werkende voedings- en genotsmiddelenin-
dustrieën. Vanwege de centrale functie die Utrecht als spoorstad van Nederland vervulde,
ontwikkelde de Domstad zich tot een commercieel centrum, met bancaire en verzekerings-
functies (afb. 11). De vestiging van de Jaarbeurs (1916) past in dit patroon. De aanwezigheid
van een universiteit zorgde ervoor dat binnen de Randstad zowel Utrecht als Amsterdam
met Leiden tot intellectuele centra werden en in die zin complementair zijn ten opzichte van
Den Haag, zonder universiteit, en Rotterdam, dat weliswaar sinds 1913 een Handelshoge-
school heeft, maar niet werd gezien als een universiteitsstad.

Een nieuw evenwicht
De naoorlogse ontwikkeling
Nederland kwam geruïneerd en verarmd uit de oorlog en moest alle zeilen bijzetten om er
in economisch opzicht weer bovenop te komen. Rotterdam was als stad het zwaarst getrof-
fen. Het bombardement van mei 1940 en de vernietiging van de haven na Dolle Dinsdag
scheepten de stad met een groot probleem op. Maar ook Den Haag had zwaar geleden en
deze stad heeft er nog altijd moeite mee dat het Haagse leed minder telt als het gaat om de
naoorlogse bombardementsherinneringscultuur. Hoe het ook zij, het was ondenkbaar dat
de wederopbouw van de steden en het herstel van de infrastructuur door de steden zelf ge-
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dragen kon worden. Na de Tweede Wereldoorlog was de hand van de nationale overheid
duidelijker zichtbaar dan voordien. De staatskas was echter leeg en de schaarse deviezen
waren nodig om de import van grondstoffen en voedsel te financieren. Nederland besteed-
de zijn beperkte middelen bovendien aan een geldverslindende oorlog in Indië. De weder-
opbouw in het verarmde Holland verliep traag. Vooral de wederopbouw van de Rotterdam-
se binnenstad kwam daarom maar moeizaam van de grond en het duurde tot begin jaren
vijftig voordat er schot in kwam. Niettemin ontving deze stad morele en financiële steun
voor zijn grote plannen voor industriële expansie van de haven na 1945, vooral met de aan-
leg van Botlek (1949) en Europoort (1957).

De andere steden vonden dat Rotterdam werd voorgetrokken. Rotterdam werd megalo-
manie verweten en in de rest van de Randstad had men steeds minder sympathie voor de
stad die tijdens de oorlog zo zwaar getroffen was. Het Europoortplan voedde de stedelijke
naijver en getuigde volgens het Amsterdamse Algemeen Handelsblad van grootheidswaan.
Over en weer deelden Amsterdam en Rotterdam plaagstootjes uit. De burgemeesters van
beide steden mengden zich in het debat dat na verloop van tijd een hoog Ajax-Feyenoord-ge-
halte kreeg.22 Steeds vaker vroeg men zich daar af waar de expansie ophield. Het was niet
voor niets dat sommige commentatoren in Rotterdam halverwege de jaren zestig de stadge-
noten opriepen zich wat minder op de borst te kloppen. De negatieve reacties op de expan-
sielust van de Rotterdammers kwam niet alleen van de stedelijke rivalen; de eigen regio
keerde zich tegen de megalomane plannen van de stad. Vooral het Plan 2000+ katalyseerde
het milieuprotest in deze toch al overbelaste regio. Ondanks de formidabele afmetingen van
het haven- en industriegebied met een lengte van veertig kilometer, wilde het bestuur het ha-
vengebied met vele tienduizenden hectaren vergroten. De Hoeksche Waard, één van de
Zuid-Hollandse eilanden, zou op de schop worden genomen en ontwikkeld tot een satelliet
van Rotterdam met een eigen industriestad, Grevelingenstad, berekend op een half miljoen
inwoners. Het plan verdween van tafel; de bevolking van het Rijnmondgebied had genoeg
van de havenexpansie. Uiteindelijk was er een economische crisis begin jaren zeventig voor
nodig om de baggermachine definitief stop te zetten. Met de voltooiing van de eerste Maas-
vlakte begin jaren zeventig was de naoorlogse expansiefase voltooid. Het industriële model,
dat aan de basis stond van de grote uitbreidingsplannen voor het petrochemisch complex
van Europoort en de Maasvlakte, was uitgewerkt. De Maasvlakte was bedoeld als vesti-
gingsplaats van een tweede Hoogovens, maar na de oliecrisis van begin jaren zeventig was
er geen plaats meer voor een uitbreiding van de basisindustrie. De Eerste Maasvlakte werd
een op- en overslagplaats voor containers, kolen, erts en olie. 

Verschuiving in economische functies
De oliecrisis markeerde een omslag. Niet zozeer vanwege het feit dat de olie kortstondig op
de bon was en de toekomstperspectieven troebel werden, maar vooral vanwege de veran-
derde structuur in ruimtelijke functies en daarmee de mate van complementariteit binnen
de Randstad. Een belangrijke factor, die centraal staat in het model van Andersson, is de af-
nemende betekenis van de harde infrastructuur. Dat wil niet zeggen dat deze er niet meer
toe doet, integendeel. Het gesteggel over de Tweede Maasvlakte, de Hoge Snelheidslijn en
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de Betuwelijn bewijzen het tegendeel. Waar het om gaat is dat deze harde infrastructuur een
veel minder dominante invloed uitoefent in de verhouding tussen de Randstad en de perife-
rie, zoals dat in de 19de eeuw het geval was.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) signaleerde in de publicatie,
Van de stad en de rand, een deconcentratie van economische bedrijvigheid, zodat de relatieve
betekenis van de Randstad als industriële agglomeratie verminderde. In Rotterdam was dat
al halverwege de jaren zestig zichtbaar, maar niemand leek zich daar toen veel aan gelegen
te laten liggen. Niettemin nam vanaf 1970 ook in Amsterdam het belang van de industriële
productie af, vooral in de maritieme sectoren. Utrecht en Den Haag hadden minder last van
de afname van de industriële productie, omdat het economisch profiel minder eenzijdig
was. Voor zover bedrijven niet failleerden of fuseerden verplaatsten deze zich uit de Rand-
stad. De modernisering van de industrie speelde zich af buiten dit gedeelte van de Randstad
in het oosten en zuiden van het land. Voor Randstedelijke industriële functies kwamen nieu-
we zakelijke en dienstverlenende activiteiten in de plaats.23 Aanvankelijk was de wrr nog
onzeker over de groeikansen van de regio Amsterdam. In 1990 zag het er nog naar uit dat de
Randstad zich minder gunstig zou ontwikkelen ten opzichte van de rest van Nederland,
maar daarbij werden de groeimogelijkheden van Schiphol onderschat. De toekomst was aan
de netwerkeconomie en dankzij de softe logistieke revolutie werd Schiphol het nieuwe trek-
paard van de economie en niet Rotterdam.

De omschakeling die zich in de Randstadeconomie heeft voorgedaan, laat zich goed ver-
klaren aan de hand van het model van Andersson. Zoals de ontwikkeling van de Randstad
vanaf 1850 werd bevorderd door een combinatie van harde infrastructuur is de omslag het
gevolg van een nieuwe ‘zachte’ infrastructuur: de informatierevolutie en de ontwikkeling
van nieuwe datatechnieken.

De economische crisis markeerde in de jaren zeventig het omslagpunt, maar veel trend-
watchers zagen dat niet in. Ze dachten aan een tijdelijke teruggang en negeerden de struc-
turele veranderingen van de economie. In de terminologie van Andersson: het logistieke
systeem is op zijn kop gezet. Transport is nog altijd wezenlijk voor de Randstadeconomie,
maar de groeikansen en uitdagingen lagen op het terrein van de dienstverlenende sectoren
die beter in staat waren deze aanpassingen door te voeren dan sectoren die verweven waren
met het oudere industriële model. De netwerkeconomie die zich in de jaren negentig in
sneller tempo ontwikkelde, en in grote mate belangrijk was voor de groei van de Neder-
landse economie, heeft vooral gewerkt ten gunste van de Noordvleugel binnen de Randstad:
de provincie Noord-Holland, het overgrote deel van de provincie Utrecht en delen van de
Zuidelijke IJsselmeerpolders. De Zuidvleugel is het grootste gedeelte van de provincie Zuid-
Holland en in deze regio zijn de effecten van de informatierevolutie vooral nadelig voor de
Rijnmondeconomie.24

In 1996 was deze omslag al duidelijk waarneembaar. Ton Kreukels en Egbert Wevers
schreven toen dat Rotterdam het tijdperk van de eerste Mainportgeneratie domineerde –
harde infrastructuur en doorvoer – en Amsterdam de tweede generatie. Met Schiphol als
groeikern wist deze stad de glamourbedrijven naar zich toe te trekken en vooral die bedrij-
ven die zorgden voor een veel hogere toegevoegde waarde door kennisintensiteit, informa-
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tienetwerken, internationale financiële dienstverlening en leisure.25 De nieuwe economie
wordt op uiteenlopende manieren aangeduid met termen als postindustrieel, globalisering,
netwerkmaatschappij, enzovoort. Maar welke definitie er ook wordt gebruikt, er bestaat
consensus over de achterliggende oorzaak: de omschakeling van een op massaproductie ge-
organiseerde industriële samenleving naar een postindustriële, waarin flexibiliteit, indivi-
dualisering en kennis centraal staan.26 Planoloog H. van der Cammen heeft het over ‘Rijn-
mond van koploper tot zorggebied’.27 Tussen 1991 en 1995 groeide de Nederlandse
economie met 1,9 procent, de regio Amsterdam met 2,5 (regio Schiphol 5,2 procent) en de
Mainport Rotterdam met 1,6 procent. Dankzij deze positie scoort Amsterdam hoog in het
internationale netwerk van steden. Als we kijken naar de belangrijkste Europese steden (ba-
sisjaar 2000) dan staat Londen op de eerste plaats. Amsterdam staat in de hiërarchie op de
vijfde, achter Parijs, Milaan en Madrid. In de Europese top komt Rotterdam op de 31ste
plaats. Op mondiaal niveau neemt Amsterdam een twaalfde plaats in; een opvallende hoge
notering voor een relatief kleine stad. Met andere woorden, in de globale wereldeconomie
zijn de uitgangspunten van Rotterdam minder gunstig dan die van Amsterdam.28 Amster-
dam buitte zijn culturele en financiële centrumfunctie nog eens uit. Dat voordeel had Am-
sterdam al vanaf de Republiek en ondanks de verschuiving van het economische zwaarte-
punt naar Rotterdam in de 19de eeuw heeft deze stad deze vitale functie altijd weten te
behouden. In het informatietijdperk nam het belang van deze centrale financiële positie nog
eens extra toe. Omdat de stad ook nog eens het culturele centrum van het land is, vergroot-
te het zijn aantrekkingskracht nog meer. In het informatie- en entertainmenttijdperk scoren
steden als vestigingsplaats alleen als ze als culturele stad extra aantrekkelijk zijn.

Rotterdam heeft wel geprobeerd de omschakeling naar een netwerkeconomie te maken
en ook zijn positie als cultuurstad te verbeteren. Maar echt succesvol is de stad daarmee niet
geweest. Bart Kuipers is in zijn dissertatie vrij stellig over het geringe succes van de her-
structurering van de Rotterdamse economie vanaf de jaren zeventig: ‘dominante en opko-
mende bedrijfstakken zijn in de afgelopen twintig jaar (1977-1997) niet in omvangrijke mate
in het havengebied gesignaleerd. Het gaat om een sectorstructuur in de haven die sinds de
jaren zeventig vrijwel in tact is gebleven.’29 Zowel in de jaren zeventig als in de jaren negen-
tig domineerde de petrochemische industrie de goederenoverslag en legde het grootste be-
slag op het ruimtegebruik in de haven.

Het is opvallend dat de groei van de internationale economie in de jaren negentig vooral in
Rotterdam heeft geleid tot een koers die vergelijkbaar is met wat Amsterdam deed begin 19de
eeuw. De Amsterdammers wilden toen koortsachtig vasthouden aan een positie in de Rijn-
vaart, terwijl de concurrent aan de Maas veel betere papieren had. Nu zien we dat vanaf begin
jaren negentig van de 20ste eeuw de Rotterdamse havenlobby de nationale overheid bestookt
met rapporten en scenario’s die maar één boodschap hebben: als de Tweede Maasvlakte er
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niet komt verliest Rotterdam zijn relatieve positie aan Antwerpen, Hamburg, Bremen en Le
Havre. In tegenstelling tot wat de Amsterdamse lobbyisten in de 19de eeuw deden, spelen de
Rotterdammers nu niet de nationale, maar de Europese concurrentiekaart uit. De Tweede Maas-
vlakte wordt in Rotterdam als onmisbaar gezien. De argumenten die worden gehanteerd heb-
ben vooral een emotionele lading. Rotterdammers zijn als de dood dat andere Europese ha-
vensteden het initiatief nemen. Rotterdam is sinds 2004 niet meer de grootste haven van de
wereld, maar wil absoluut niet onder doen voor de Europese concurrenten. De havenecono-
mie houdt de stad nog altijd in zijn greep. De Rotterdamse havenlobby is wat dat betreft uit-
eindelijk succesvol geweest; het rijk steunt de financiering en nu de belangrijkste hobbels zijn
genomen is de aanleg van de Tweede Maasvlakte veiliggesteld. Rotterdam zou er meer bij ge-
baat zijn om nieuwe economische clusters te ontwikkelen die beter passen bij de 21ste eeuw
dan vast te houden aan groeiscenario’s die afgestemd zijn op de het transitomodel van de 19de
eeuw.30 Zoals Amsterdam ten onrechte vasthield aan het ideaal van de koopstad, zo doet Rot-
terdam dat nu ruim een eeuw later als het gaat om de doorvoer.

Den Haag en Utrecht hebben in het informatietijdperk betere ontwikkelingsmogelijkhe-
den dan Rotterdam, zo blijkt uit de recente analyses van de Randstedelijke economie.
Utrecht en Amsterdam hebben duidelijk voordelen boven de as Den Haag-Rotterdam. De
Hofstad behoudt zijn dominante positie als ambtenarenstad, maar op het terrein van de mo-
derne high-tech dienstverlenende activiteiten blijft deze stad achter bij Amsterdam en
Utrecht. De Domstad profiteert van de centrale plaats die het in de Randstad inneemt als
kenniscentrum en aantrekkelijke groene woonomgeving. De Amsterdamse en Utrechtse re-
gio profiteerden van de suburbanisatie van bedrijven: computers, accountancy, consultan-
cy, juridische en financiële diensten.31

Sociale gevolgen
In de sociaal-culturele verhoudingen in de Randstad nam Rotterdam een andere plaats in
dan de andere steden. Rotterdam en Amsterdam hebben allebei een brede maatschappelij-
ke onderlaag. Sinds de 19de eeuw is de bevolkingsopbouw van de havenstad onevenwichti-
ger. Het kostte de stad veel moeite om de beter gesitueerden aan zich te binden. In 1870
maakten sommige scherpe waarnemers zich al zorgen om de uitstoot van middengroepen.
In het interbellum is dat alleen maar toegenomen. In de toen nog zelfstandige randge-
meenten Overschie, Schiebroek en Hillegersberg gingen Rotterdammers wonen die de
drukte en benauwdheid van de stad wilden ontvluchten. In 1941 kwamen deze gemeenten
bij Rotterdam, maar niettemin hechten veel inwoners zich aan een dorpsidentiteit. In de ja-
ren zestig en zeventig namen de groeikernen Spijkenisse en Capelle aan den IJssel de nieu-
we middenklassen op die Rotterdam wilden ontvluchten. Ze zochten een huis met een tuin-
tje en wilden niet langer wachten op de grote plannen voor de stadsvernieuwing. De uittocht
uit Rotterdam staat niet op zichzelf. Het verschijnsel deed zich in de gehele Randstad voor.32

In 2000 woonden er in de Randstad minder mensen dan in 1950.
Zoetermeer werd een forenzenstad bij Den Haag en Nieuwegein, op zichzelf ook weer een

agglomeratiegemeente bestaande uit oudere dorpen, Bunnik en Houten vingen de Utrecht-
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se uitstoot op. Amsterdammers trokken naar de Flevopolders en een stad als Almere dankt
zijn groei voornamelijk aan de Amsterdamse exodus. Mainport Schiphol werd het kernge-
bied van nieuwe woonwijken in de Haarlemmermeerpolder. De Randsteden werden plaat-
sen waar etnische minderheden, jong volwassenen, vrijgezellen, ongetrouwde stellen, ou-
deren en eenoudergezinnen wonen. Een groot aantal behoort tot de sociaal zwakkeren in de
samenleving. Sinds de jaren tachtig hebben de grote steden zich redelijk hersteld van de
exodus. De stad werd weer aantrekkelijk voor bepaalde groepen. Randstadbestuurders pro-
beerden door gentrification – het revitaliseren van oudere woongebieden waar vooral mi-
granten wonen – de stad voor de creatievelingen en beter opgeleiden weer aantrekkelijk te
maken. Rotterdam probeerde dit ook maar ondanks de grootscheepse aanpak van de Kop
van Zuid is het gemeentebestuur in de havenstad minder succesvol dan de andere steden.
Rotterdam, daar zijn de meesten het wel over eens, heeft in het recente verleden zoveel geïn-
vesteerd in sociale woningbouw, dat het aanbod voor de hoger inkomens- en leeftijdsgroe-
pen (45-65) te gering is.33 Het aanbod van goedkope huurwoningen maakte deze stad extra
aantrekkelijk voor nieuwe migranten die Rotterdam als doorgangsgebied zagen. Dat is de
belangrijkste reden waarom Rotterdam enkele jaren geleden heeft geprobeerd om de toela-
tingseis tot de stad te verscherpen: wie minder dan 120% van het minimuminkomen ver-
diende, mocht zich niet meer in de stad vestigen. Tevens heeft de stad het grote nadeel dat
de pasafgestudeerden de stad achter zich laten en op zoek gaan naar glamourbedrijven met
meer sexappeal dan in Rotterdam. Talentvolle jongeren gaan liever naar Den Haag, Utrecht
of Amsterdam. Zelfs als ze niet in het centrum kunnen wonen, zoeken ze eerder een Vinex-
wijk in dit gedeelte van de Randstad dan in het Rijnmondgebied.

In vergelijking met de andere steden in de Randstad ligt de arbeidsparticipatie in Rotter-
dam vanaf de jaren tachtig lager dan in de andere steden. In 1987 lag deze in Den Haag, Am-
sterdam en Utrecht ruim boven de 50, terwijl die in Rotterdam daaronder bleef. In de jaren
negentig is het verschil niet verminderd. Dat bewijst dat in het informatietijdperk de Rotter-
damse economie minder veelzijdig is en er veel minder goed in is geslaagd om de verwor-
venheden van de globale informatiemaatschappij in nieuwe arbeidsplaatsen om te zetten.34

Conclusie
De totstandkoming van infrastructurele netwerken vergde in Nederland veel tijd. In de 19de
eeuw is dat te verklaren doordat het jonge koningrijk niet gewend was om vanuit nationale
belangen beslissingen te nemen. De Hollandse steden, en vooral Amsterdam, drukten een
groot stempel op de besluitvorming en de besteding van de financiële middelen. Amster-
dam werd in die zin bevoordeeld boven de andere steden buiten de Randstad. Vanwege de
hoofdstedelijke kongsi werden beslissingen genomen die veel minder in het landsbelang
waren dan de Amsterdamse protagonisten deden voorkomen. Het idee dat het eens zo
machtige en rijke Amsterdam terug zou vallen tot een stad van de tweede rang was gewoon
onacceptabel. Vandaar dat deze stad in infrastructureel opzicht extra werd ondersteund en
er relatief meer geld naar toe ging dan naar andere steden in de Randstad. De landelijke
overheid koos er bijvoorbeeld niet voor om de sterk opkomende havenstad Rotterdam extra
te steunen. Afgezien van de Nieuwe Waterweg heeft Rotterdam de haveninfrastructuur uit
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eigen middelen betaald. Evengoed groeide deze stad ondanks deze nationale voorkeurspo-
litiek. In die zin heeft de investeringsstrategie van het rijk de complementariteit van de
Randstadfuncties niet vergroot.35

Niettemin heeft de totstandkoming van de netwerkinfrastructuur de functionele verde-
ling in de Randstad en de gelijkwaardigheid van de steden vergroot. De fysieke infrastruc-
tuur zorgde voor een duidelijke arbeids- en functieverdeling tussen de Randstadsteden en
tussen de Randstad en de daarbuiten gelegen gebieden. Amsterdam, Den Haag en Rotter-
dam hielden elkaar in evenwicht en dankzij de centrale ligging van Utrecht als spoor- en za-
kencentrum telde deze niet-Hollandse stad mee.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de rollen tussen Amsterdam en Rotterdam omgedraaid.
Rotterdam wordt als havenstad extra geholpen. Nu zijn het de andere steden in de Randstad
die met enige naijver de ontwikkelingen volgen. De jaren zeventig zijn een interessant om-
slagpunt. Het industriële model is uitgewerkt en in het postindustriële tijdperk telt de har-
de infrastructuur minder. De omschakeling van de harde naar de zachte infrastructuur heeft
weer voor een herverdeling van functies gezorgd. Den Haag heeft zijn positie als politiek
centrum behouden, maar ontegenzeggelijk is de positie van Rotterdam na 1970 in econo-
misch opzicht achteruit gegaan. Niet voor niets wordt al langere tijd gesproken van een
Noord- en Zuidvleugel binnen de Randstad. In vergelijking met de andere steden doet de ha-
venstad het minder goed, zowel in economisch als in sociaal opzicht. In Rotterdam leidt dit
wel tot een herbezinning maar niet tot een drastische koerswijziging. Rotterdam blijft met
steun van het rijk investeren in een op doorvoer gericht economische strategie, terwijl deze
investeringen niet leiden tot een evenwichtigere sociale structuur.

Opvallend is in dit verband dat de stedelijke naijver tussen Amsterdam en Rotterdam niet
is verminderd. Dat blijft een constante in de geschiedenis van de Randstad en dat komt het
nationale investeringsbeleid niet ten goede. Amsterdam investeerde bijvoorbeeld in logis-
tieke activiteiten, zoals de Ceres Terminal, die vanuit rationele motieven moeilijk te verkla-
ren zijn. Amsterdam was een haven zonder containerterminal en dat kon toch niet de be-
doeling zijn. Dat de terminal geen klanten heeft, schrijven de Amsterdammers toe aan het
gebrekkige Noordzeekanaal; een tweede sluis is noodzakelijk. En daarmee zijn we weer te-
rug naar het begin van de 19de eeuw.

De infrastructuur is een goede testcase voor de beoordeling van de Randstad als econo-
misch gewest. Nationale infrastructuurbelangen zijn te groot om deze aan de steden over te
laten. In feite heeft de Randstad behoefte aan een centraal bestuur; niet de belangen van de
individuele steden zou de basis moeten zijn, maar die van het gewest. Maar de geschiedenis
leert dat emoties de doorslag geven en niet de ratio. De historische omstandigheden, in het
bijzonder de geschiedenis van Holland en de bijzondere plaats die de Randstad inneemt,
verzetten zich tegen een bestuurlijke heroriëntatie. Een Randstadprovincie zal er wel nooit
komen, toch zou het uit het oogpunt van een nationale infrastructuur wenselijk zijn dat niet
vier provincies en vier grote steden elkaar voortdurend de loef afsteken en hun eisen via
eigen lobbykanalen in Den Haag presenteren. Daar worden de belangen afgewogen, maar
wie de stand van zaken van de laat 20ste-eeuwse infrastructuurbeslissingen bekijkt, zal zich
wel eens afvragen: had dat niet efficiënter gekund?
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Cultuur in de Randstad
De stedelijke overheid en het culturele leven in Amsterdam, Rotterdam en Den

Haag, 1900-1940

De Randstad is lang gezien als een conglomeraat van steden die zich op een of andere manier nadruk-
kelijk tot elkaar verhielden; de functieverdeling tussen Amsterdam, hoofdstad en financieel-economisch
centrum, Rotterdam, havenstad, en Den Haag, politiek centrum, gold als exemplarisch. Een associatie
van de Randstad met cultuur is minder vanzelfsprekend. In dit artikel wordt de blik gericht op het cul-
turele leven in de drie grootste steden van de Randstad. Centraal staat de rol van de overheid en de bur-
gerij bij de vormgeving van het culturele leven in brede zin: van de ‘hoge cultuur’ rond concertzalen en
schouwburgen, tot de ‘lagere’ uitgaanscultuur rond danshuizen en bioscopen. Aan de hand van ont-
wikkelingen in Amsterdam, die zullen worden afgezet tegen die in Rotterdam en Den Haag, laat dit ar-
tikel zien dat de bemoeienis van de overheid gaandeweg primair was gericht op de regulering van het
culturele leven vanuit het oogpunt van openbare orde en zedelijkheid. De Randstad als zodanig vervult
in dit artikel geen analytische rol, maar levert het decor voor de historische ontwikkelingen die voor het
voetlicht worden gebracht.

Inleiding
In het laatste kwart van de 19de eeuw raakten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in de
greep van een nieuw elan. In Amsterdam uitte dit zich in een groeiende ondernemersgeest
die niet alleen door de Amsterdamse burgerij ten toon werd gespreid, maar in steeds ster-
kere mate ook door de stedelijke overheid. Zo besloot de Amsterdamse raad in 1874 om een
lening af te sluiten van zeventien miljoen gulden, geld dat geïnvesteerd zou worden in
schoolbouw, verbetering van de infrastructuur, de aanleg van een riool, subsidiëring van
volkswoningbouw én in de aanleg van het Rijksmuseum.1 De aanzet tot deze dadendrang
was niettemin gekomen uit de burgerij; in het bijzonder de joodse arts, ondernemer en fi-
lantroop Samuel Sarphati had zich verdienstelijk gemaakt. Op zijn initiatief was Amsterdam
zich weer gaan spiegelen aan de ontwikkelingen elders in Europa, vooral Parijs en Londen:
de centra van modernisering. Sarphati’s Paleis voor Volksvlijt, geopend in 1864, was gemo-
delleerd naar het Londense Crystal Palace.2 Het Paleis zou het hart moeten gaan vormen van
een nieuw stadscentrum buiten de oude stadswallen en ruimte bieden aan tentoonstellingen
van kunst, wetenschap en techniek. Hoewel veel van zijn plannen uiteindelijk niet of slechts
gedeeltelijk gerealiseerd werden, doorbrak Sarphati met zijn ondernemersgeest wel de le-
thargie.

De dadendrang van overheid en burgerij, waarvan ook in Rotterdam en Den Haag sprake
was, kwam onder meer tot uitdrukking op economisch terrein, zoals de aanleg van het
Noordzeekanaal, dat in 1876 geopend zou worden, de Rotterdamse havenuitbreidingen op
initiatief van Lodewijk Pincoffs en de aanleg van een binnenhaven in Scheveningen.3 Ook

Harm Kaal

1 Harm Kaal, ‘De “scheele sodemieter” Cornelis den Tex – 1868-1880’ in: Dirk Wolthekker red., Een keten van macht. Am-
sterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850 (Amsterdam 2006) 55-67, aldaar 58.

2 Zie voor Sarphati’s plannen: Henne van der Kooy en Justus de Leeuwe, Samuel Sarphati, 1813-1866. Een biografie (Amster-
dam 2001).

3 W.F. Lichtenauer, ‘Pincoffs, Lodewijk (1827-1911)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland I (Den Haag 1979).



het culturele leven kreeg echter een impuls. Rotterdam had halverwege de 19de eeuw al glo-
riejaren beleefd met een bijzondere rol voor de burgemeesters M.C. Bichon van IJsselmon-
de (1824-1845) en J.F. Hoffmann (1845-1866). De eerste verwierf voor de gemeente de
kunstverzameling van F.J.O. Boijmans; de tweede spande zich in voor de bouw van een
schouwburg.4 Nadat deze in 1892 failliet was gegaan ging van de Rotterdamsche Kunst-
kring, opgericht in 1893, en het vernieuwde Museum Boymans (1908-1910) een nieuwe im-
puls uit voor de ontwikkeling van het lokale culturele leven. Voor Den Haag was de opening
in 1874 van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen van groot belang (afb. 1). De stad
kreeg hiermee de beschikking over een monumentale concertzaal, die ook in gebruik zou
worden genomen als schouwburg.5 Amsterdam volgde in de jaren tachtig met de opening
van het Rijksmuseum (1885), het Concertgebouw (1888) en weer wat later het Stedelijk Mu-
seum (1895).

Tegelijkertijd liepen de culturele ontwikkelingen in deze steden sterk uiteen, alleen al
vanwege de verschillende bevolkingssamenstelling van de drie steden: Rotterdam kende in
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Afb. 1  Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Den Haag. Het podium met musici, zangers en
zangeressen, ca. 1910, zwartwitfoto 17 x 22 cm. Stadsarchief Amsterdam, 6.05826, 9.30021.



vergelijking met Den Haag en Amsterdam bijvoorbeeld een kleine elite. Ook liepen in be-
stuurlijk opzicht de meningen uiteen over de rol van de overheid ten aanzien van het cultu-
rele leven. Terwijl in Rotterdam lang werd vastgehouden aan het idee dat culturele ontwik-
keling een particuliere taak was, werd in Amsterdam, onder invloed van de socialistische
stadsbestuurders cultuur tot een publieke zaak gemaakt. Dit artikel poogt echter niet zozeer
verklaringen te bieden voor het ontstaan van een nieuw cultureel elan, maar wil laten zien
hoe de inspanningen van overheid en burgerij uiteindelijk resulteerden in een situatie waar -
in de overheid, naast subsidieverstrekker van kunst, toch vooral opereerde als hoeder van de
openbare orde en goede zeden.

Een nieuw cultureel elan
Het tonen van betrokkenheid bij het stedelijke culturele leven was onderdeel van een reper-
toire van gedragingen waarmee de sociale elite standsonderscheid uitdrukte. Dit culturele
leven speelde zich in Amsterdam in de tweede helft van de 19de eeuw af in de sociëteiten van
de elite, met name in Felix Meritis aan de Keizersgracht, waar in de schitterende concertzaal
opvoeringen werden gegeven voor de Amsterdamse upper class. Voor een breder, maar nog
altijd tamelijk elitair, publiek toegankelijk waren concerten en opera’s in verschillende
schouwburgen verspreid over de stad, onder meer in de Plantagebuurt. Voor meer ‘volks
vertier’ kon men terecht in de binnenstad, waar de Nes een breed palet aan vermaak bood,
vooral operettes, revues en ‘variété’ in daarvoor ingerichte zalen en ‘salons des variétés’.6

In het laatste kwart van de 19de eeuw werd de sociëteitscultuur geleidelijk doorbroken
door de schaalvergroting van het culturele leven. Het patriciaat stond zelf aan de basis van
deze ontwikkeling. De economische groei die Amsterdam in deze periode doormaakte, ver-
schafte hen de nodige financiële armslag om de kunsten een nieuwe impuls te geven. Zo wa-
ren leden van de Amsterdamse elite aan het eind van de 19de eeuw betrokken bij de oprich-
ting van de Toneelschool (1874), de stichting van het Concertgebouw, het Stedelijk Museum
en de Wagner-Vereeniging en de herontwikkeling van de Stadsschouwburg.7 Deze betrok-
kenheid bij kunst en cultuur zette na de eeuwwisseling door. De Amsterdamse reder Ernst
Heldring (1871-1954) was onder meer actief als lid van de Vereeniging Rembrandt en als
voorzitter van de commissie van toezicht van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.8

Initiatiefnemers voor de oprichting van het Stedelijk Museum waren de leden van de Ver-
eeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Am-
sterdam – ook bekend als de ‘vereniging met de lange naam’. De bestuurslijst is een staal-
kaart van de hoofdstedelijke sociale elite. In 1909 telde het bestuur twee voormalige
burgemeesters en een reeks prominente bankiers en kooplieden uit vermaarde geslachten
als Crone, Van Eeghen en Sillem die ook betrokken waren geweest bij de oprichting van het
Concertgebouw.9 De vereniging streefde naar de stichting van een museum waar de ‘mo-
derne’ kunst tentoongesteld zou kunnen worden. De gemeente nam hiertoe in 1891 het be-
sluit, nadat door een aantal particuliere schenkingen het benodigde geld was ingezameld.
De Rooy vergelijkt de collectie van het nieuwe museum, dat in de nabijheid van het Rijks-
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museum en het Concertgebouw zou verrijzen, met ‘een nest van een prieelvogel, waar alles
wat blonk en glom nijver gerangschikt werd ter wille van het nageslacht’.10

Deze culturele betrokkenheid van de sociale elite en de stedelijke overheid paste in een pe-
riode waarin het de steden economisch voor de wind ging; voor Amsterdam wordt wel ge-
sproken van de tweede Gouden Eeuw. De economische bloei in de decennia rond de eeuw-
wisseling, gekoppeld aan de toenemende zichtbaarheid van de stedelijke overheid werkten
het ontstaan van een zeker zelfbewustzijn in de hand. Stadsbesturen ging zich in toene-
mende mate bekommeren om het imago, de uitstraling en het leefklimaat van de stad. De
verfraaiing van de stad als een manier om uiting te geven aan de ‘grootheid’ van de stad11

ging hand in hand met stadspromotie. Een goed voorbeeld hiervan is Den Haag waar in de
stadspromotie de nabijheid van badplaats Scheveningen een belangrijke rol ging spelen.12 In
Rotterdam stortte burgemeester Zimmerman zich op de stadsverfraaiing. Hij gaf leiding
aan de herinrichting van de Coolsingel, waar een nieuw stadhuis zou worden gebouwd.13

Ook kunst en cultuur gaf vorm aan het imago van de steden.14 Zo voerde Amsterdam graag
Rembrandt op als symbool van het hoge culturele gehalte van de stad. 1906 werd in Am-
sterdam uitgeroepen tot Rembrandtjaar. Rembrandt was de ideale persoon om de Amster-
damse trots aan op te hangen in een periode van voorspoed. Bovendien konden de Rem-
brandtactiviteiten wel eens een internationaal publiek trekken en Amsterdam zo in
toeristisch opzicht op de kaart zetten. De Rembrandt-revival leidde uiteindelijk tot de op-
richting van het  Rembrandthuis in 1908.15

In alle drie de steden was sprake van een onmiskenbaar cultureel elan als ‘resultante van
innige publiek-private samenwerking’.16 Het waren particuliere schenkingen, financieel en
in de vorm van kunstwerken, die het culturele leven een impuls gaven. De overheid raakte
hierbij betrokken, omdat leden van het gemeentebestuur in de regel van hetzelfde sociale
netwerk onderdeel uitmaakten als de sociale elite. Rotterdamse voorbeelden van samen-
werking tussen overheid en particulieren op cultureel gebied waren het Museum Boymans,
met een aan de gemeente geschonken particuliere collectie als basis, en het Rotterdamsch
Philharmonisch Orkest.17 De bemoeienis van de overheid met het culturele leven was in Rot-
terdam echter duidelijk minder dan in de hoofdstad. Een opvallend verschil met Amsterdam
was het internationale karakter van het Maasstedelijke culturele leven. Waar in Amsterdam
de Vereeniging Rembrandt was ontstaan vanuit de Amsterdamse context – Rembrandt als
symbool voor de glorie van Amsterdam in de Gouden Eeuw – keek men in Rotterdam, wel-
licht mede uit gebrek aan vergelijkbare ‘helden’, ook over de gemeente- en landsgrenzen
heen om vorm te geven aan het culturele leven in de stad.18
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Het publiek waarop dit cultuurbeleid was gericht veranderde van samenstelling. In Den
Haag verdween evenals in Amsterdam aan het einde van de 19de eeuw de elitaire exclusivi-
teit rond de ‘hogere kunsten’. Jan Hein Furnée heeft laten zien dat symfonische muziek in
de stad aanvankelijk nauw verbonden was met de ‘haute volée’. Terwijl in Amsterdam en
Rotterdam een breder publiek in de gelegenheid werd gesteld om van deze muziek te ge-
nieten, was dat genot in Den Haag lange tijd alleen voor de leden van het chique genoot-
schap Concert Diligentia gereserveerd.19 De verhuizing van Concert-Diligentia naar het gro-
te Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in 1874 betekende echter een uitbreiding van
het publiek dat niet meer louter uit de ‘beter gesitueerden’ bestond.20

Naast stadspromotie kunnen er nog twee redenen worden aangevoerd voor de financiële
en organisatorische betrokkenheid van de stedelijke overheid bij het culturele leven. Op de
eerste plaats bekommerde de gemeente zich om de culturele verheffing en daarmee be-
schaving van de bevolking. Het bijbrengen van goede smaak was hiervan een wezenlijk on-
derdeel.21 De opvoedende werking die aan kunst werd toegeschreven, kwam bijvoorbeeld
naar voren bij de oprichting van het Paleis voor Volksvlijt, dat niet alleen gebruikt zou gaan
worden voor de inrichting van tentoonstellingen, maar ook als concertzaal dienst zou doen.
Concerten in het Paleis boden een ‘betekenisvolle besteding van de vrije tijd’ en werkten te-
gelijkertijd als ‘een weldaad voor lichaam en geest van de concertbezoeker’.22 Daarnaast
streefde het lokaal bestuur naar het uitbannen van onbeschaafde elementen. In Amsterdam
werd in 1871 door de gemeente besloten de kermis af te schaffen; een volksvermaak dat ge-
associeerd werd met verkwisting, drankzucht en onzedelijke taferelen.23 De afschaffing van
de kermis mocht dan tot luid protest leiden – het Kermisoproer van 1876 – het illustreerde
volgens Wennekes ook dat de kermis de concurrentieslag om de gunst van de arbeider ver-
loor van het opkomende moderne theaterbedrijf, een ontwikkeling die de gemeente toe-
juichte.24

Een meer constructieve benadering van het vraagstuk van beschaving en verheffing is
echter pas terug te vinden bij de sociaal-democraten die vanaf 1914 hun stempel zouden
drukken op het Amsterdamse lokaal bestuur. Op initiatief van de sdap ging de gemeente
een actieve propaganda voor het ‘hogere cultuurgoed’ voeren. Een verlaging van de entree-
prijzen, mogelijk gemaakt met overheidssubsidie, en het organiseren van volksvoorstellin-
gen en rondleidingen maakten theaters, concertzalen en musea toegankelijk voor een breed
publiek.25 Hierdoor zou ‘de smaak van het volk worden ontwikkeld en de prikkel om zich
met slechte vermakelijkheden bezig te houden onderdrukt’.26

In de eerste decennia van de 20ste eeuw kreeg dit door de stedelijke en sociale elite aan-
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gestuurde culturele leven te maken met een steeds heftiger wordende concurrentie van nieu-
we vormen van vermaak. Vooral van bioscoop- en danszalen, waar men de zorgen van alle-
dag van zich af kon dansen of zich ongecompliceerd in een andere wereld kon wanen, ging
een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit.27 De opkomst van de ‘uitgaanscultuur’ baarde
de lokale overheid zorgen. Naast discussies over de rol van de overheid bij de bevordering
van het lokale culturele leven, werd uitgebreid gedebatteerd over de noodzaak de nieuwe
cultuurvormen strikt te reguleren ten einde ‘zedelijk bederf’ te voorkomen.28

De Hollandse ‘roaring twenties’29

De verhouding tussen de ‘hogere’ kunstvormen in de drie Hollandse steden leek tijdens het
interbellum te zijn uitgekristalliseerd. In Amsterdam was het cultureel leven het meest veel-
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zijdig en gericht op een breed publiek, in Den Haag was het aanbod beperkter en het publiek
toch hoofdzakelijk uit de betere kringen afkomstig, terwijl Rotterdam zich kon laten voor-
staan op zijn oog voor de moderne kunst. Amsterdam had met het Concertgebouworkest
onder leiding van Willem Mengelberg een internationaal toonaangevend gezelschap in huis
dat de wereld rondreisde en ook belangstellenden uit binnen- en buitenland naar de Van
 Baerlestraat lokte.30 Vanaf het einde van de 19de eeuw was Amsterdam ook uitgegroeid tot
het centrum van het Nederlandse toneel. De belangrijkste professionele toneelgezelschap-
pen waren allen in Amsterdam gevestigd, met de Koninklijke Vereeniging Het Neder-
landsch Tooneel aan de top.31 Ook vormde de hoofdstad het centrum van de vernieuwing van
het Nederlandse toneel, zoals dat werd vormgegeven door Willem Royaards en Eduard Ver-
kade (afb. 2). Begin 20ste eeuw richtte Royaards de NV Het Tooneel op, met het Paleis voor
Volksvlijt als thuisbasis. Zijn stukken kenmerkten zich door een poging ‘om in één concep-
tie, de dramatische kunst te verbinden met de andere kunsten’.32 Na een fusie met het Ne-
derlandsch Tooneel onder zijn leiding werd Royaards aangewezen als de vaste bespeler van
de Stadsschouwburg die vanaf 1920 door de gemeente Amsterdam werd geëxploiteerd. De
opera streed in Amsterdam om een volwaardige plaats naast het klassieke concert en het to-
neel. De stad kende voor een groot deel van de 19de eeuw geen operagezelschap en was aan-
gewezen op gastoptredens van Haagse en Rotterdamse gezelschappen. In 1886 was hierin
verandering gekomen met de oprichting van het Hollandsch Opera-Gezelschap.33 Tot de
stichting van een operagebouw kwam het vooralsnog niet, ondanks de inspanningen van de
Wagner-Vereeniging.34 Wel zou de Stadsschouwburg op het Leidseplein zich na de herbouw
in 1894 tot een geliefde locatie voor operavoorstellingen ontwikkelen.

Complexer waren de verhoudingen tussen de drie steden ten aanzien van de ‘moderne
cultuur’: de opkomst van nieuwe kunstuitingen en de ‘vermaakcultuur’ in de jaren rond de
Eerste Wereldoorlog. Tussen de kunst met een hoofdletter K van de sociale elite en het ‘volk-
se’ vermaak rond kermis, kroeg en cabaret, ontwikkelde zich een nieuwe laag van kunst en
(cultureel) vermaak. De belangrijkste ontwikkeling was wel de opkomst van de bioscoop. In
de grote steden verrezen ware bioscooppaleizen, zoals die van Abraham Tuschinski in Am-
sterdam en Rotterdam en het schitterende Metropole Palace in Den Haag. Amsterdam span-
de de kroon. De stad herbergde op een bepaald moment evenveel bioscopen als Den Haag
en Rotterdam samen; in 1930 waren het er 32.35 Ze voldeden aan een behoefte: het bios-
coopbezoek steeg voortdurend in het interbellum mede dankzij de betrekkelijk lage prij-
zen.36 De bioscopen gaven ook een nieuwe impuls aan de uitgaanscultuur. Rond het Rem-
brandtplein, al langer het centrum van het Amsterdamse nachtleven, kon men kiezen uit
bioscopen, het bezoeken van een ‘revue’ of cabaretvoorstelling en kon de avond worden af-
gesloten in een jazzcafé of café-dansant. Het Leidseplein trok een chique publiek met zaken
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als Trianon en American en had vanaf 1935 een moderne bioscoop ontworpen door Jan
Wils: het City-theater.

Naast de bioscoop waren in de grote steden de nieuwe ‘danstenten’ bijzonder populair.
De Rotterdamse horeca-ondernemer Dirk Reese opende rond de Eerste Wereldoorlog in de
Maasstad twee danstempels in de Korte Hoogstraat en aan de Coolsingel, beide onder de
naam Pschorr (afb. 3). Zijn zaak op de Coolsingel had als grootste attractie een glazen, ver-
lichte dansvloer; een idee dat Reese bij een bezoek aan Parijs, het culturele centrum van Eu-
ropa deze jaren, had opgepikt. Naast Pschorr kende Rotterdam met dancing Lybelle aan de
Pompenburgersingel en het chique cabaretdansant La Gaité nog twee tenten van naam.37 De
Rotterdamse arbeiders waren echter vooral te vinden in de kroegen aan de Schiedamsedijk.38

In Den Haag werd toch overwegend een ander publiek bediend: ‘mondainer’, op zoek naar
meer internationaal georiënteerd vermaak. In Vieux-Doelen en De Twee Steden werden in
de namiddag ‘tango-tea’s’ gehouden. Begin jaren twintig breidde Reese zijn imperium uit:
in het voormalige restaurant Mille Colonnes op het Rembrandtplein begon hij een dans-
zaak. Dat Reese voor Amsterdam koos was niet vreemd, maar hij moet toch verbaasd heb-
ben opgekeken toen hem door de gemeente te kennen werd gegeven dat hij in zijn zaak op
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het Rembrandtplein geen ‘gelegenheid tot dansen’ mocht bieden. In Amsterdam was in te-
genstelling tot Den Haag en Rotterdam het dansen in openbare gelegenheden aan strenge
bepalingen onderworpen.39

In de hofstad behoorde het dansen tot een van de geaccepteerde vormen van vermaak; de
stad kende verreweg de meeste dansgelegenheden van het hele land.40 Het was een onder-
deel van het uitgaansleven van de hogere klasse die na het souper in een Haags restaurant
zich aan een dansje kon wagen. Aanvankelijk was het zonder meer toegestaan om in res-
taurants te dansen. Toen ook ‘mindere gelegenheden’ zich als restaurant gingen voordoen
om maar gelegenheid tot dansen te kunnen bieden, besloot de Haagse burgemeester een
vergunningenstelsel in te voeren. Bij de behandeling van de vergunningaanvraag hield hij
rekening met de persoon van de aanvrager en met de ligging van de inrichting: niet al te af-
gelegen, niet in de rosse buurt en niet te veel danszaken op een rij.41 De Rotterdamse rege-
ling week weer af van die in Den Haag, maar in de praktijk kon ook in de Maasstad in meni-
ge gelegenheid gedanst worden.42

Wie in Amsterdam met de voetjes van de vloer wilde, kon alleen terecht in de obscure zee-
manskroegen op de Zeedijk en omgeving. Vanuit het besef dat van deze zaken toch geen
brede aantrekkingskracht op het publiek zou uitgaan, had de gemeente eind 19de eeuw be-
sloten dansen toe te staan: gedoogbeleid avant la lettre. Een mislukt experiment met open-
bare bals in het Paleis voor de Volksvlijt in de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog – er wa-
ren volgens de politie veel prostituees en souteneurs op af gekomen – was voor de gemeente
aanleiding geweest om vast te houden aan het strikte beleid.43 Dit beleid stuitte na de oorlog
op steeds meer verzet vanuit de Amsterdamse horeca. Ondernemers deden publiekelijk hun
beklag over het bekrompen beleid van de gemeente, dat ervoor zorgde dat de hoofdstedelij-
ke ‘danslustigen’ hun toevlucht zochten tot horecagelegenheden buiten de stad waar wel
gedanst mocht worden en zo de Amsterdamse horeca van klandizie beroofden. Onder lei-
ding van Reese voerde de horeca actie tegen het beleid van de gereformeerde burgemeester
De Vlugt, die het verwijt kreeg als calvinistische zedenmeester op te treden in het ‘vrijzinni-
ge’ Amsterdam.44 De Vlugt ging onder druk van de raad uiteindelijk overstag en koos ver-
volgens zorgvuldig zeven zaken uit waar het dansen naar verwachting niet tot excessen zou
leiden, zoals Paviljoen Vondelpark en Krasnapolsky.45 Het duurde dus tot 1924 voordat in
Amsterdam, net als Rotterdam en Den Haag eerder, op uitgaansgebied van de ‘roaring
twenties’ gesproken kon worden.

Een andere opmerkelijk ontwikkeling deze jaren is het contact dat tussen de gemeentelij-
ke autoriteiten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op gang kwam en de culturele ont-
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wikkelingen in hun steden als onderwerp had. De discussies tussen de burgemeesters en
hoofdcommissarissen van politie hadden voornamelijk betrekking op de toelaatbaarheid
van kunstuitingen en elementen van de uitgaanscultuur. Zo was aan het verlenen van dans-
vergunningen in Amsterdam een uitgebreide correspondentie met Den Haag, Rotterdam en
andere grotere gemeenten vooraf gegaan. Uiteindelijk zouden de dansvergunningen in de
drie steden op elkaar worden afgestemd en zou deze regelgeving begin jaren dertig uit-
monden in landelijke wetgeving.46

Ook op andere terreinen vond overleg plaats, met name met betrekking tot de filmcen-
suur. Nederland kende tot eind jaren twintig alleen een gemeentelijke filmkeuring, met de
burgemeester als hoofdverantwoordelijke voor het vaststellen van het censuurbeleid.47 Om
te voorkomen dat films die door de burgemeester van de ene stad waren verboden of streng
gecensureerd, in een andere stad wel gewoon te zien zouden zijn, besloten de burgemees-
ters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag – ook Utrecht was zo nu en dan bij dit overleg
betrokken – het censuurbeleid waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Hetzelfde gold voor
toneelvoorstellingen. Dergelijke ‘vertooningen’ vielen volgens de Gemeentewet ook onder
het politiebeleid van de burgemeester.48 De burgemeesters waren het niet altijd met elkaar
eens. Zo besloot de Haagse burgemeester Patijn een toneelstuk toe te staan dat in Rotterdam
en Amsterdam verboden was. Patijn had zich eraan gestoord dat discussies over de toelaat-
baarheid van toneel- of filmvoorstellingen in de praktijk neerkwamen op gratis reclame. Hij
schoot nu niettemin alsnog zijn doel voorbij. Voor de opvoering van Arthur Schnitzler’s Rei-
gen werd reclame gemaakt met de tekst ‘niet verboden’, hetgeen tot volle zalen leidde.49 In
de loop van de jaren twintig verbeterde de samenwerking, deels onder invloed van de op-
komst van kunstuitingen die vanwege hun ‘politieke’ lading een bedreiging voor de open-
bare orde zouden inhouden. In gezamenlijk overleg besloten de burgemeesters in 1927 bij-
voorbeeld de Russische film De Moeder te verbieden vanwege de revolutionaire strekking
ervan.50

De overheid censureerde niet alleen kunstuitingen, maar verstrekte ook subsidie. In de
grote steden ontwikkelde de gemeente een kunstbeleid, met de sociaal-democraten als
grootste gangmakers. Gemeentelijke subsidies maakten een verlaging van de entreeprijzen
mogelijk. Gaandeweg ‘democratiseerde’ de Kunst.  Toneelgezelschappen die van de ge-
meente geld hadden gekregen werden geacht een ‘volksvoorstelling’ te geven. Rondleidin-
gen in musea moesten ervoor zorgen dat ook de arbeider de ‘goede kunst’ kon leren waar-
deren.51 Achter deze goede bedoelingen ging ook een beschavingsoffensief schuil. Bij de
sociaal-democraten, evenals bij de andere politieke groeperingen, werd met argusogen naar
de opkomst van nieuwe vormen van vermaak gekeken. Was de afkeer van de sociaal-demo-
craten vooral gericht op de kapitalistische decadentie die de uitgaanscultuur in bioscoop en
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dance hall omringde, vanuit confessionele hoek werd gevreesd voor een aantasting van de
‘goede zeden’.

Besluit
In cultureel opzicht bestonden er grote verschillen tussen de drie grootste steden van Hol-
land. Amsterdam herbergde een aantal gerenommeerde kunstcentra als de Stadsschouw-
burg, het Concertgebouw en het Rijksmuseum. Daarnaast telde de stad talrijke bioscoop- en
theaterzalen. Rotterdam ontbeerde deze kwantiteit. In cultureel opzicht leunde de stad sterk
op Den Haag. Halbertsma heeft deze verschillen toegeschreven aan de specifieke eigen-
schappen van de stad in functies en bevolkingssamenstelling. Amsterdam had bijvoorbeeld
een brede middenklasse met veel leden ervan werkzaam in het culturele veld, media en uni-
versiteit, terwijl in Rotterdam sprake was van een kleine middenklasse en een grote, laag op-
geleide arbeidersklasse.52 In tegenstelling tot Amsterdam en Rotterdam was de hofstad,
mede vanwege de aanwezigheid van diplomaten en Indische gasten en de nabijheid van de
mondaine badplaats Scheveningen, zeer internationaal georiënteerd, met een ongeëvenaar-
de variëteit aan uitgaansmogelijkheden.53 Aan dit culturele leven werd vanaf het einde van de
19de eeuw in toenemende mate vorm gegeven door de gemeentelijke overheid. De be-
stuurskundige G.A. van Poelje constateerde in 1936 dat dit zelfs tot de kerntaak van het lo-
kaal bestuur was uitgegroeid.54 In een periode waarin de handelingsruimte van de gemeen-
telijke overheid onder invloed van centralisering van het overheidsbeleid steeds meer werd
beperkt, diende het cultuurbeleid te worden aangegrepen om de gemeente opnieuw als een
‘integrerende factor’, een samenbindende kracht, te positioneren.55

Tegelijkertijd zorgde onrust over de aantasting van de openbare orde en goede zeden
door ‘politieke’ en ‘zedeloze’ kunst voor een actief overheidsoptreden in politionele zin. De
burgemeester, terzijde gestaan door vertegenwoordigers van de gemeentepolitie en van ad-
vies voorzien door burgercommissies, stelde de grenzen vast van het culturele programma
in zijn gemeente. Ook op dit terrein nam echter de afhankelijkheid van de gemeente toe; de
centrale filmkeuring, ingesteld in 1928, en landelijke bepalingen ten aanzien van het dans-
vermaak uit het begin van de jaren dertig gaven de kaders aan waarbinnen het gemeentebe-
stuur zijn beleid kon maken.56 Ondanks hun uiteenlopende karakter was er zo in Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag toch sprake van een zekere uniformering van het
‘cultuurbeleid’.
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Delta-stedenbouw – een vak apart
Stadsvorming en waterbouw tussen conflict en consensus

De Nederlandse stedenbouw en ruimtelijke ordening zijn historisch gezien nauw verweven met en be-
paald door de waterbouwkunde. De ruimtelijke compositie van de Randstad wordt wel beschouwd als
het resultaat van de nauwe samenhang tussen waterbeheersing en ruimtelijke ontwikkeling. Vanaf het
ontstaan van de Hollandse steden in de middeleeuwen tot nu toe zijn water- en stedenbouw zeer met
 elkaar verbonden. Veelal wordt gedacht dat die samenhang tot stand is gekomen in goede harmonie tus-
sen de verschillende partijen. De geschiedenis leert echter dat dit op een mythe berust. Vaak was er spra-
ke van tegengestelde belangen, die aanleiding gaven tot hoog oplopende conflicten tussen de verschil-
lende belanghebbenden.

Tot in de 19de eeuw waren er op stedelijk en regionaal niveau tal van conflicten over de aanleg en het
gebruik van waterbouwkundige werken. In de 19de eeuw brak een periode aan waarin de grote water-
bouwkundige werken op nationaal niveau werden geregeld. Door verschillende doelen met elkaar te
combineren werden maatschappelijk draagvlak en financiering voor deze grote ingrepen mogelijk
 gemaakt. Dit hield stand tot de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de effecten van deze grote water-
bouwkundige werken op het natuurlijk milieu steeds heviger werden bekritiseerd. Sindsdien is de be-
langstelling toegenomen voor een integrale benadering van waterbouw, stedenbouw en landschapsont-
wikkeling. Behalve de toegenomen aandacht voor het natuurlijk milieu spelen hier ook de gevolgen van
de klimaatverandering zoals zeespiegelstijging en grotere rivierafvoer een rol. Daarnaast hangt dit sa-
men met de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke concepten voor de Randstad. Vooralsnog is er echter
sprake van verschillende visies en opvattingen door verschillende partijen, waardoor een nauwe sa-
menhang tussen de drie disciplines bemoeilijkt wordt.

Een strategische positie in de delta
Nederland ligt in de delta van de rivieren de Rijn, Maas, Schelde en de Eems die in deze hoek
van Europa in de Noordzee stromen. Delta’s blijken door de eeuwen heen aantrekkelijke
vestigingsplaatsen te zijn vanwege de vruchtbare landbouwgronden, viswateren en de stra-
tegische ligging ten opzichte van scheepvaartnetwerken. Wat dat betreft vormt de Neder-
landse delta geen uitzondering. De eigenaardigheden van deze delta hebben door de eeu-
wen heen een belangrijke rol gespeeld in de ruimtelijke ontwikkeling van de steden in de
delta, maar ook in de ordening van deze steden ten opzichte van elkaar.

Bepalend voor de vorm van de Nederlandse delta is vooral de sterke invloed van getijden-
stromen, de warme Golfstroom en de windrichtingen geweest. Met elkaar zorgden deze er-
voor dat het sediment van de rivier en zee in noordoostelijke richting langs het uitstroom-
gebied van de rivieren werd gesleept. Zo ontstond een lange lineaire kustreep van duinen en
stranden, waarachter zich een lagune met wadden en kwelders ontwikkelde. In de loop der
tijd is dit lagunegebied grotendeels dichtgeslibd en op enkele plekken doorbroken om de ri-
vieren een opening, een zogenoemde uitlaat, te verschaffen.1 Deze ‘uitlaten’ zijn de zwakke
plekken in het systeem: gedurende vele achtereenvolgende stormen zijn deze uitlaten de
grote estuaria (een gebied waar zoet rivierwater en zout zeewater zich met elkaar vermen-
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gen) geworden van de Zuiderzee en van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, tegen-
woordig ‘Zuidwestelijke delta’ genoemd.

Tussen deze twee estuaria bevindt zich een relatief brede en sterke rug van stranden en
duinen, die een natuurlijke bescherming bood tegen de zee en waarachter al vanaf de Ro-
meinse tijd nederzettingsvorming heeft plaatsgevonden. Vanaf de 10de eeuw werd het pro-
ces van in cultuur brengen en verstedelijking van het veenlandschap achter de duinenrij
geïntensiveerd, wat gepaard ging met het aanleggen van drainagesystemen om het drassige
veen te ontwateren. Inklinking en oxidatie van het veen brachten het beruchte proces van
bodemdaling op gang, waardoor de aanleg van dijken noodzakelijk werd om het steeds la-
ger liggende land tegen overstromingen te beschermen.2

Twee vroeg aangelegde dijken hebben een beslissende rol gespeeld in de vorming van het
stedenlandschap van de latere Randstad. Het aanvankelijk veilige veengebied achter de dui-
nen werd door de bodemdaling van twee zijden vanuit de estuaria bedreigd. Vanuit het noor-
den door het IJ, een uitloper van de Zuiderzee, en vanuit het zuiden door de mondingen van
de Maas en Merwede. Met de aanleg van twee lange dijken in de 12de en 13de eeuw, de IJdijk
langs de zuidzijde van het IJ, en de Maasdijk langs de Maasmonding, werd deze dreiging be-
zworen. Hiermee was de basis gelegd voor wat nu nog steeds als de belangrijkste dijkring van
Nederland wordt beschouwd waarbinnen het grootste deel van de Randstad is gelegen. Het
is niet de enige dijkring die werd ontwikkeld, maar het is wel de grootste en de meest strate-
gisch gelegen, namelijk tussen de twee estuaria, die vrije toegang tot de zee boden (afb. 1).

De condities voor economische en stedelijke expansie waren hier optimaal: een deltage-
bied gelegen halverwege ’s werelds belangrijkste scheepvaartroutes (tussen Oostzee en
Middellandse Zee), relatief veilig achter een brede duinkust en dijken, en met open verbin-
dingen met de Noordzee via de estuaria van Zuiderzee en Zuid-Hollandse en Zeeuwse wate-
ren. Kaarten van de 16de en 17de eeuw laten een flinke concentratie steden in dit omdijkte
deel van Holland zien. Na de val van Antwerpen ontwikkelden de steden die precies op de
grens van het bedijkte poldergebied en deze estuaria lagen, zich tot de belangrijkste han-
delsteden: Amsterdam en Rotterdam. Jan de Vries en Ad van der Woude becijferen dat Hol-
land in die periode het meest verstedelijkte gebied ter wereld was, met ruim 60% van de be-
volking in steden groter dan 5000 inwoners.3

Strijd om dijken en dammen
Tot halverwege de 19de eeuw was de stedelijke ontwikkeling van Nederland nauw verbon-
den met de ontwikkeling van waterbouwkundige werken. Rurale nederzettingen ontwik-
kelden zich langzaam tot stedelijke nederzettingen, waarbij achtererven die aansloten op de
weteringen transformeerden in kavels met herenhuizen aan stadsgrachten. Delft is een
mooi voorbeeld van dit transformatieproces. In de loop van de 16de en 17de eeuw vonden de
stedelijke uitbreidingen en de stichting van nieuwe steden steeds planmatiger plaats en
werd een rationele ordening van het watersysteem als stedenbouwkundige hoofdstructuur
nagestreefd.4 De stelsels van grachten, dammen, sluizen, bruggen en kaden vormden het
‘frame’ van de stedelijke structuur. Het meest vergaande experiment op dit gebied was het
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ontwerp voor de ‘Ideale stad’ van Simon Stevin (ca. 1600).5 Het ontwerp voor de Amster-
damse grachtengordel was hieraan in belangrijke mate verwant.6

De waterbouwkundige werken vervulden uiteenlopende functies in de stad. Dit leidde
vaak tot conflicten tussen de belanghebbenden. De dijk was in veel steden niet alleen een
waterkering, maar tevens een belangrijke stadstraat (Hoogstraat Rotterdam, Zeedijk Am-
sterdam, enz). De waterschappen, die verantwoordelijk waren voor het beheer en onder-
houd van de waterkeringen, gruwden van het bouwen aan of op de dijk. Een zwakke scha-
kel in de dijk betekende een groot gevaar voor de hele polder en de waterschappen
probeerden dit dan ook zoveel mogelijk tegen te gaan. Vooral daar waar nieuwe steden wer-
den gesticht als onderdeel van nieuwe grootschalige landwinningprojecten, werden stren-
ge regels gehanteerd. Nieuwe steden werden met de ‘Voorstraat’ loodrecht op de dijk ont-
worpen om bebouwing aan de dijk tegen te gaan. Colijnsplaat, eind 16de eeuw gesticht als
onderdeel van de nieuwe drooglegging van de Oud-Noord-Bevelandse polder, is daarvan
een mooi voorbeeld (afb. 2).7
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Afb. 1  Actuele positie van Dijkring 14.



De positie van de dam was nog controversiëler. De ‘dam’ werd in veel steden de belang-
rijkste centrale openbare ruimte, waar niet alleen goederen werden overgeslagen en handel
gedreven, maar waar zich ook de belangrijkste gebouwen van het stedelijk openbaar bestuur
bevonden. De Amsterdamse Dam met het stadhuis, gebouwd medio 17de eeuw, is het be-
kendste voorbeeld. De dam speelde tegelijkertijd een centrale rol in de waterhuishouding
van gehele polderdistricten en op het schaalniveau van het polderdistrict was er vaak alles-
behalve sprake van een harmonieuze relatie tussen stad en platteland. De dam maakte deel
uit van de dijk die de polder tegen overstroming beschermde en was tevens de plaats waar
een waterloop werd afgedamd die voor de afwatering van de waterhuishouding van de ge-
hele polder van groot belang was. Voor afwatering moest de dam voorzien zijn van een sluis-
deur. Boeren en omliggende dorpen hadden daarbij andere belangen dan de stad: voor de
polderbewoners was het van belang dat het waterpeil stabiel en zo laag mogelijk werd ge-
houden. De steden gebruikten de dam echter om het water in de stadsgrachten regelmatig
te verversen en de buitendijkse monding van de waterloop te spuien. Het spuien vond plaats
door de dam bij de hoogste waterstanden te sluiten en pas weer te openen bij lage water-
standen, zodat het water vanuit de polder met groot verval door de havenmond stroomde,
die daardoor op diepte werd gehouden. Deze handelwijze zorgde echter voor fluctuerende
en soms zeer hoge waterstanden in de polder en leidde tot vele conflicten tussen stad en
platteland. Talrijk zijn de pogingen van plattelanders om in de steden de damconstructies te
saboteren.8 Het beschermen van de dam tegen sabotagepraktijken van ‘buitenlui’ was voor
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veel steden een belangrijke reden om het stadhuis, inclusief politiepost en gevangenis, bo-
venop of naast de dam te bouwen (afb. 3).9

Hoewel veel steden ertoe over gingen speciale spuikommen aan te leggen in of direct
naast de stad, die dienden als reserveopslagplaatsen voor het spuiwater, hielden de geschil-
len tussen stad en platteland over waterpeil en doorstroming aan. Later, in de 19de eeuw,
werden ook diverse pogingen ondernomen om de waterhuishouding van stad en polder ge-
heel van elkaar te scheiden. Een mooi voorbeeld daarvan is het Rotterdamse Waterproject
van W.N. Rose, dat onder meer tot doel had voor de stad Rotterdam een autonoom water-
huishoudingsysteem te ontwikkelen.10

De natiestaat: nationale ruimtelijke ordening en waterbouw
Net als in de middeleeuwen en in de 17de eeuw vervulden de waterbouwkundige werken in
de 19de eeuw meer functies. Er was echter een groot verschil. Het stedelijke of regionale be-
lang werd ondergeschikt aan het nationale belang. In de 19de eeuw werden de waterbouw-
kundige infrastructuur en ruimtelijke ordening een zaak van nationaal beleid.

In de 17de eeuw had men al het voordeel ingezien om waterlopen niet afzonderlijk af te
dammen, maar de grote estuaria in hun geheel af te dammen. Hendrik Stevin (zoon van Si-
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mon) had een ontwerp gemaakt om de gehele Waddenzee en Zuiderzee af te dammen, zo-
dat de stedelingen en de boeren aan de Zuiderzee geen last meer hadden van noordwester-
stormen. Er waren echter drie problemen die uitvoering van dit project vooralsnog verhin-
derden. De 17de-eeuwse waterbouwkundige technologie schoot te kort om de brede en
diepe zeegaten met hun sterke getijdenstromingen te kunnen dempen. Daarnaast was een
afsluiting van de Zuiderzee niet in het voordeel van de steden aan de Zuiderzee die hun wel-
vaart juist dankten aan de open toegang tot de zee. Ten derde ontbrak het aan een overkoe-
pelende autoriteit die bij machte was om dergelijke grootschalige projecten te initiëren en
uit te voeren. De verschillende steden, provincies en waterschappen hadden te uiteenlopen-
de belangen om tot dergelijke gezamenlijke megaprojecten in staat te zijn.

In de 19de eeuw veranderden de voorwaarden voor de afsluiting van de estuaria aanmer-
kelijk. Zowel in de waterbouw als de scheepsbouw ontstonden nieuwe technische moge-
lijkheden en nam de schaalvergroting drastisch toe. De ondiepe wateren van de Zuiderzee
en de Zuidwestelijke delta waren niet berekend op de grotere afmetingen van de nieuwe ge-
neraties stoomschepen. Met de aanleg van de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal
werden nieuwe verbindingen gerealiseerd van zee naar de twee grootste havens, Rotterdam
en Amsterdam. Vooral de aanleg van de Nieuwe Waterweg was een demonstratie zowel van
de nieuwe technische mogelijkheden van de moderne waterbouwkunde als van een centra-
le aanpak op nationaal niveau.

Ook het derde probleem – het ontbreken van een overkoepelende autoriteit – werd in de
19de eeuw misschien niet opgelost, maar wel verminderd. Eerst door de oprichting van de
Rijkswaterstaat (1798), het ontstaan van het Koninkrijk, en de Grondwetswijziging van
1848.11 Auke van der Woud heeft laten zien dat met de invoering van rechtsgelijkheid voor
alle burgers geleidelijk de voorwaarden werden geschapen voor een landelijke infra -
structuur.12 De grote waterbouwkundige werken – de afsluitingen van de Zuiderzee en de
 Zuidwestelijke delta, de aanleg van Noordzeekanaal en Nieuwe Waterweg, maar ook de ka-
naliseringprojecten in het rivierengebied – bevorderden het idee van een nationale een-
heidsstaat.13

De Zuiderzeewerken
Voor de afdamming van de Zuiderzee bestond een sterke lobby. Vanaf 1849 werden diverse
voorstellen gedaan voor afdamming en gedeeltelijke inpoldering. Verschillende motieven
speelden hierbij een rol: het terugbrengen van overstromingsrisico’s voor de steden (waar-
onder Amsterdam), dorpen en landelijke gebieden en de aanleg van nieuwe landbouwgron-
den door grootschalige landaanwinning. Hollandse regenten hadden in de 17de en 19de
eeuw al uitgebreid geprofiteerd van de winstgevendheid van nieuwe droogmakerijen als de
Beemster en de Haarlemmermeer.14 De inpoldering van de Zuiderzee zou een veelvoud van
de opbrengsten van de oude polders kunnen opleveren. Vanwege de snel groeiende Euro-
pese bevolking was een grote afzetmarkt bij voorbaat verzekerd.

Het zou echter driekwart eeuw duren voordat het plan tot afdamming van de Zuiderzee
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gerealiseerd kon worden. In 1886 werd de Zuiderzeevereniging opgericht, die ir. Cornelis
Lely opdroeg een technisch en financieel haalbaar plan te ontwerpen. In 1891 presenteerde
hij zijn plan voor afdamming en inpoldering van de Zuiderzee, maar het kostte hem ook nog
een kwart eeuw voordat hij in 1916, als Minister van Waterstaat, het plan in een wetsvoorstel
kon bekrachtigen.15

Het verkrijgen van een brede maatschappelijke consensus voor dit project bleek nog niet
zo gemakkelijk. De projecten mochten dan op nationaal niveau worden geïnitieerd, de be-
langentegenstellingen waren er niet minder om. De kleinere handelsteden en vooral de tal-
rijke vissersgemeenschappen langs de kusten van de Zuiderzee zagen zich in hun voortbe-
staan bedreigd door de plannen voor afdamming en landwinning en streden lange tijd met
succes tegen de uitvoering van de plannen.16 Uiteindelijk gaven het gebrek aan voedsel tij-
dens de Eerste Wereldoorlog en een overstroming in 1916 de doorslag om in het parlement
een meerderheid voor het plan van Lely te krijgen. De overstroming van 1916 speelde overi-
gens een controversiële rol in dit debat. Volgens sommigen werd de ernst van deze over-
stroming sterk overdreven, om de publieke opinie te beïnvloeden en de laatste twijfelaars
over de streep te trekken (afb. 4).17

In meer dan een opzicht vormden de Zuiderzeewerken een proeftuin op het gebied van nieu-
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we waterbouwkundige technieken en een nationale ruimtelijke ordening. De Afsluitdijk sloot
niet alleen de voormalige Zuiderzee af van de open zee, maar vormde ook een nieuwe verbin-
ding tussen West- en Noord-Nederland. De Afsluitdijk was zodanig ontworpen dat deze plaats
bood aan een autoweg en een spoorweg. De realisatie van de spoorweg stuitte echter op te gro-
te financiële bezwaren en werd niet uitgevoerd (afb. 5). Ook de wegen door de nieuwe pol-
ders droegen bij aan de vorming van een nationale infrastructuur in dit verbrokkelde deel van
Nederland. En als ergens het idee van de maakbaarheid van land en samenleving in praktijk
is gebracht, dan is het bij de planning, ontwerp en uitvoering van de Zuiderzeewerken. Niet
alleen werd het nationale landbouwareaal uitgebreid met 1650 km², maar dankzij de groot-
schalige verkaveling en de inzet van nieuwe landbouwtechnieken werd het een proeftuin en
voorbeeld van moderne, efficiënte landbouw. Ook werd getracht hier vorm te geven aan de
nieuwe, moderne samenleving. De boeren die de nieuwe landbouwgronden zouden gaan be-
werken, werden zorgvuldig geselecteerd. Zij moesten wat betreft productiviteit, maar ook wat
betreft gezinssamenstelling en leefstijl een voorbeeld zijn voor de gehele boerenstand van Ne-
derland.18 Tot slot waren de nieuwe polders ook een experimenteerterrein van ruimtelijke or-
dening op een regionale schaal. Steden van verschillende grootte en dorpen werden in een hi -
er ar chische structuur ten opzichte van elkaar geordend.19

De Zuidwestelijke Delta
Afdamming van de Zuidwestelijke delta leek in eerste instantie minder opportuun dan af-
damming van de Zuiderzee, ondanks het feit dat al vanaf begin 20ste eeuw gewaarschuwd
werd voor de slechte toestand van de dijken in dit deel van de delta.20 Ook hier werden al
ruim voor 1953 plannen ontwikkeld om de open zeegaten af te sluiten.

De watersnoodramp van 1953 had bijna tweeduizend slachtoffers tot gevolg en grote de-
len van het gebied waren maandenlang geïnundeerd. Iedereen erkende dat dit werkelijk een
ernstige ramp was. Toch was niet iedereen in Zeeland en Zuid-Holland ervan overtuigd dat
afdamming van de zeegaten de beste bescherming tegen toekomstige overstromingen zou
bieden. Ook hier waren het in eerste instantie vooral de vissersgemeenschappen die bezwaar
hadden tegen afdamming en voorstander waren van versterking van de bestaande dijken.21
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Afb. 5  Ontwerp Afsluit-
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Net zoals bij de Zuiderzee het geval was geweest, gaf ook bij deze werken het veiligheids-
motief niet de doorslag. Ook hier ging het om een combinatie van factoren. De Deltawerken
zouden Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden niet alleen veiliger maken, maar ook inte-
greren binnen de moderne Nederlandse natiestaat. De Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden
vormden het meest geïsoleerde en verbrokkelde deel van Nederland, met een steeds verder
achteruitgaande economie.22 De nieuwe dammen verschaften ook de basis voor een nieuw
wegennetwerk, voor de aanleg van nieuwe industrieterreinen en voor het tegengaan van de
verzilting van de landbouwgronden (afb. 6).

Cultivering van de nationale identiteit
De ruimtelijke structuren van de grote waterstaatkundige werken werden ook ingezet als de
symbolen van een nieuwe nationale identiteit. Zo werd de symbolische functie van de Af-
sluitdijk en de Deltawerken, als monumenten van de Nederlandse natiestaat, benadrukt en
gecultiveerd door grote sculpturale gebouwen, ontworpen door belangrijke Nederlandse ar-
chitecten als Willem Dudok (Afsluitdijk) en Wim Quist (Haringvlietdam) (afb. 7).

In de naoorlogse decennia kwam een ware campagne op gang om de grote waterbouw-
kundige werken als de kern van de Nederlandse nationale identiteit te cultiveren en de strijd
tegen het water als een nationale strijd op te vatten. Daarbij speelde niet alleen het streven
naar territoriale eenwording van de afzonderlijke provincies en gewesten een rol, maar ook
een streven naar een gezamenlijk gevoel onder de bevolking van nationale eenheid en trots.
Dat gevoel, voor zover het al bestond, had ernstig te lijden gehad na de grote economische
crisis van de jaren dertig, de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verlies
van de ‘overzeese gebiedsdelen’ in Nederlands-Indië.
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Afb. 6  Ontwerp Deltaplan, 1960.



J.A. Ringers en Joh. Van Veen speelden een belangrijke rol in het benadrukken van de Ne-
derlandse waterbouw als kern van een nationale identiteit. Ringers vervulde diverse func-
ties, eerst als waterbouwkundig ingenieur bij de aanleg van diverse grote werken, onder an-
dere de Afsluitdijk, later als Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, Minister van
Waterstaat en Minister van Wederopbouw en Openbare Werken.23 Van Veen was hoofdin-
genieur van Rijkswaterstaat en tijdens Ringers’ directeurschap van Rijkswaterstaat be-
noemd tot hoofd van de nieuwe Studiedienst van de Zeearmen, Benedenrivieren en Kusten.24

Ringers en Van Veen hadden al in de jaren dertig hun bezorgdheid over de kwaliteit van
de dijken in de Zuidwestelijke delta geuit. Ringers kwam in die jaren al met studies en voor-
stellen om de estuaria van de Zuidwestelijke delta af te dammen. Echter zonder succes.
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Afb. 7  Afsluitdijk, 2007.



Na de oorlog droeg Ringers, als minister verantwoordelijk voor de wederopbouw van het
land, Van Veen op een boek te schrijven over het belang van de waterstaatkunde voor Ne-
derland. Het boek Dredge, Drain, Reclaim verscheen in 1950, drie jaar voor de grote waters-
noodramp. Het bevatte een waterstaatkundige geschiedenis van Nederland en besteedde
vooral veel aandacht aan de actuele stand van zaken van de Nederlandse waterbouw: de gro-
te hoeveelheid inpolderingprojecten, de hoeveelheden en capaciteiten van sluizen, gema-
len, dammen en dijken, de naoorlogse herstelwerkzaamheden van gebombardeerde dijken
en geïnundeerde polders en ook de vele werken van Nederlandse waterbouwbedrijven over
de hele wereld werden breed uitgemeten in het boek.25
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Afb. 8  Afbeeldingen uit Joh. Van Veen, Dredge,
drain, reclaim.



Het doel van het boek was tweeledig. Enerzijds diende het om het gevoel van nationale
trots te herstellen. De ondertitel van het boek luidde The Art of a Nation. Van Veen vergeleek
de strijd tegen het water met een oorlog van een natie tegen een collectieve vijand en bena-
drukte dat de Nederlandse natie een machtig leger tot zijn beschikking had om die vijand te
bestrijden: de grafische illustraties van de omvang van de nationale baggervloot zijn van de-
zelfde aard als illustraties uit oorlogsboeken uit diezelfde periode over de omvang van de le-
gers van geallieerden, Duitsers en Japanners. Met verschillende kaarten illustreert van Veen
dat de Nederlanders overal ter wereld de strijd tegen het water uitvoerden en Nederland nog
steeds een wereldmacht was. Anderzijds had het boek tot doel een nationale consensus be-
vorderen voor datgene wat Ringers en Van Veen als het meest noodzakelijk beschouwden:
het versterken en verkorten van de kustlijn van de Zuidwestelijke delta. Van Veen besloot zijn
boek met het voorstel om behalve de gehele Zuidwestelijke delta ook de Waddenzee af te
dammen en in te polderen. In de drie volgende jaren gebeurde echter weinig met de visie van
Van Veen, totdat de ramp van 1 februari 1953 hem en Ringers gelijk gaf wat betreft de kwets-
baarheid van de dijken in de Zuidwestelijke delta. Na 1953 kregen Van Veen en Rijkswater-
staat ruim baan van de regering en het parlement om de plannen voor afdamming van de
Zuidwestelijke delta uit te voeren (afb. 8).

Met de uitvoering van de Deltawerken ontstond ook een golf van publicaties, die in na-
volging van Dredge, Drain, Reclaim de nieuwe waterbouwkundige werken neerzetten als ge-
wonnen veldslagen op de machtige vijand: het water. Monumentale fotoboeken met werk
van fotografen als Aart Klein en Cas Oorthuys benadrukken met dramatische zwart-wit fo-
to’s in diepdruk de heroïek van de strijd tegen het water en van het typisch nationale, col-
lectieve karakter van deze strijd (afb. 9).26

Nationale infrastructuur en de maakbare samenleving
Met het experiment van planning en ordening van steden in de Zuiderzeepolders was het
vertrouwen gegroeid in de mogelijkheid om op nationale schaal een ruimtelijk ordenings-
beleid te ontwikkelen. In 1959 verscheen de Nota Westen des Lands, dat een jaar later enigszins
aangepast als ‘Nota Ruimtelijke Ordening’ werd gepubliceerd. Uit de nota blijkt dat de con-
structie van een nationale waterinfrastructuur, met het zwaartepunt in de Randstad, niet al-
leen betekenis had voor het waterbeheer, de haveneconomie en de landbouw. Het droeg
vooral bij aan een alomvattend ruimtelijk ordeningsbeleid en aan het ontstaan van de natie
als ruimtelijke eenheid. De nota had tot doel de economische positie van Nederland te ver-
sterken en tegelijk het ontstaan van grootschalige verstedelijkte gebieden zoals in buiten-
landse metropolen te voorkomen. De Randstad werd weliswaar erkend als het centrum en
motor van de economische en ruimtelijke ontwikkeling, maar er diende een balans gecre -
eerd te worden tussen de Randstad en andere delen van het land. Deze balans tussen cen-
trum en periferie, uitgaande van de Nederlanden als een eenheid, was alleen mogelijk door-
dat de verschillende regio’s beter met elkaar waren verbonden. De nieuwe infrastructuur van
dammen en dijken, die waren voorzien van wegen had hiervoor de basis gelegd.

In de jaren zestig bereikte het idee van een alomvattende Ruimtelijke Ordening een hoog-
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tepunt met het verschijnen van de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966). Deze Twee-
de Nota was de ruimtelijke uitwerking van het idee van de Verzorgingsstaat. Uit het stuk
spreekt duidelijk de optimistische visie om stedelijke, economische, industriële, agrarische,
verkeerskundige en waterstaatkundige plannen te combineren in één omvattend plan en op
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Afb. 9  Foto’s Aart Klein uit Delta – Stromenland in beweging.



elk schaalniveau. De rationalisering en modernisering van de economie, landbouw, trans-
port en waterbeheer werd gekoppeld aan het doel om de samenleving te rationaliseren en de
ideale samenleving te maken. De nota schetste de situatie in het jaar 2000. De bevolkings-
omvang in dat jaar werd berekend op 20 miljoen inwoners en de omvang van het grondge-
bied op 40.000 m². De gedachte was dat dit de definitieve vorm en omvang van Nederland
zou worden (afb. 10).

De nota getuigt van een groot optimisme dat het mogelijk zou moeten zijn alle aspecten
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Afb. 10  Plankaart Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, 1966.



van de inrichting van het nationale grondgebied met elkaar in balans te brengen. Niet alleen
industrialisatie, landbouwbeleid, infrastructuur en verstedelijking werden op elkaar afge-
stemd. Ook de afstemming tussen verstedelijking en landschapsontwikkeling kreeg grote
aandacht. In voorstudies werden de verschillende landschappen van Nederland gedocu-
menteerd en geanalyseerd op hun geschiktheid om als recreatiegebieden voor stedelingen
te functioneren. Het spreidingspatroon van de toekomstige verstedelijking werd hierop af-
gestemd. Ook op lagere schaalniveaus, van stadsgewesten en afzonderlijke steden, werden
analyses gemaakt en normen ontwikkeld voor de relatie tussen stad en landschap, tot en
met de bepaling van het aantal vierkante meters groenoppervlak per inwoner in de stedelij-
ke gebieden zelf.

De 20ste eeuw is vaak beschreven als de periode van industrialisering en rationalisering
in de landbouw, maar feitelijk legde de overheid hierop slechts tussen 1950 en 1970 de na-
druk. De Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening kan worden beschouwd als het nationale sa-
menbindende verhaal, gebaseerd op de overtuiging van de complete maakbaarheid van land
en samenleving, op een grenzeloos vertrouwen dat het mogelijk is de ontwikkeling van de
gehele samenleving en van het nationale territorium naar de eigen hand te zetten. De natio-
nale infrastructuur was een belangrijke voorwaarde voor die maakbaarheid. Dit zijn in de
eerste plaats de grote waterbouwkundige werken van de Zuiderzeepolders en de Deltawer-
ken, maar ook de vele naoorlogse stadsuitbreidingen met het Algemeen Uitbreidingsplan
Amsterdam van 1934 als belangrijkste toonzetter,27 de wederopbouw van de Rotterdamse
binnenstad,28 de aanleg van de nieuwe Rotterdamse havengebieden Botlek, Europoort en
Maasvlakte,29 en de grootschalige ruilverkavelingen in de ‘oude’ agrarische landschappen.30

Nederland werd op grote schaal getransformeerd en uitgebreid tot een moderne, zelfvoor-
zienende, op sociale leest geschoeide en veilige natiestaat.

De modernisering van de landbouw, industrie, het verkeerssysteem, de stedenbouw en
waterbouw en de verweving van deze beleidsvelden bereikten in de jaren zestig haar hoog-
tepunt. In de jaren 1970 kwam aan het idee van de maakbaarheid al een eind en zette de des-
integratie van de beleidsvelden snel in.

Veel scheepswerven, textiel-, auto- en vliegtuigindustrieën moesten hun deuren sluiten
en ook het streven naar een autonome landbouweconomie verdween van de agenda en werd
ingeruild voor deelname aan een Europees landbouwbeleid. Daarnaast werden vraagtekens
gezet bij de grootschaligheid van de waterbouwkundige projecten en bij de alomvattendheid
van de nationale ruimtelijke ordening. Tegelijk werden waterbouwkunde en ruimtelijke or-
dening onderwerp van hevige polemieken en meningsverschillen. Beide disciplines, in de
jaren vijftig en zestig zo nauw als tandem samenwerkend, moesten zich op een nieuwe wer-
kelijkheid instellen en hadden daarbij weinig oog meer voor afstemming op elkaar.

Waterbouw versus natuurbouw
De Nederlandse waterbouwkunde was na de watersnoodramp tot de jaren zestig boven elke
twijfel verheven, maar werd daarna steeds vaker geconfronteerd met actiegroepen, kritische
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wetenschappers en lokale bevolkingsgroepen. Belangrijke voorbeelden zijn de Ooster-
scheldedam, de annulering van de aanleg van de Markerwaard en het Plan Ooievaar.

De Oosterscheldedam, die het grootste en moeilijkste onderdeel van de Deltawerken zou
vormen, was als sluitstuk het laatst van alle dammen aan de beurt. Met de afdamming van
Haringvliet, Grevelingen en Volkerak was gaandeweg duidelijk geworden dat de gevolgen
voor het ecologisch evenwicht in deze bekkens dramatisch waren. Henk Saeijs, de eerste
bio loog die in dienst werd genomen door Rijkswaterstaat, schreef eind jaren zestig alarme-
rende rapporten over de kwaliteit van deze wateren.31 Voor de Oosterschelde zou afdam-
ming des te meer een drama betekenen, omdat deze zeearm het centrum van de Nederland-
se oester- en mosselcultuur was. Oester- en mosselvissers pleitten al vanaf de jaren vijftig
voor dijkverhogingen in plaats van afdamming en kregen vanaf eind jaren zestig versterking
van milieuactiegroepen en wetenschappers.32 Uiteindelijk resulteerden de vele acties en hef-
tige discussies in een kabinetsbesluit om voor de Oosterschelde een beweegbare storm-
vloedkering te ontwerpen. De kering moest normaal gesproken open staan en de getijden-
bewegingen hun gang laten gaan en mocht alleen in geval van extreem hoog water gesloten
worden. De nieuwe kering was een revolutionair ontwerp dat een einde maakte aan het lang-
durige en hardnekkig standpunt binnen de waterbouwkunde dat alleen afdamming van alle
zeegaten optimale veiligheid zou brengen (afb. 11).

In dezelfde periode wisten actiegroepen in het andere voormalige estuarium, het IJssel-
meer, de voltooiing van het laatste grote inpolderingproject, de Markerwaard, te verhinde-
ren. Ook in het rivierengebied keerden lokale bevolking en actiegroepen zich tegen de do-
minerende waterbouwprincipes. In de jaren tachtig werden dijkverhogingen fel bestreden
vanwege de aantasting van het cultuurhistorisch als waardevol beschouwde landschap, en
vanwege de verdere verschraling van het natuurlijk milieu.33 In 1986 vond een belangrijke
doorbraak plaats bij een prijsvraag voor regionale ontwerpen van de Eo Wijers Stichting. Het
winnende ontwerp werd toegekend aan een groep die het ‘Plan Ooievaar’ had ontwikkeld,
dat een herstel van de natuurlijke dynamiek in het rivierengebied voorstelt door op gerichte
plaatsen de zomerdijken door te breken.34 De principes van dit plan zouden in de navolgen-
de decennia een belangrijke rol gaan spelen in het beleid ten aanzien van de inrichting van
het rivierengebied.

Cultuur- en natuurwaarden werden belangrijke motieven naast en zelfs tegenover de vei-
ligheid en het terugdringen van zoute kwel. Deze nieuwe motieven bleven niet alleen be-
perkt tot actiegroepen en bewonerscomités, maar kregen ook een plek in het beleid en in de
wetenschap en techniek. Vooral op de Universiteit van Wageningen groeide een generatie
landschapsarchitecten en wetenschappers op die nieuwe oplossingen en concepten zoch-
ten voor de inrichting van de rivieren-, delta- en kustlandschappen, waarbij gezocht werd
naar een evenwicht tussen veiligheid, biodiversiteit en cultuurwaarden.35

De grote overstromingen in het rivierengebied in 1993 en 1995 vormden uiteindelijk de
aanleiding voor een definitieve cultuurverandering in de Nederlandse waterbouw. Hoewel
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men zou verwachten dat deze overstromingen weer alle ruimte zouden geven aan de ‘tradi-
tionele’ waterbouwkunde en tot grotere dijkverzwaringen en -verhogingen zouden leiden,
vormden zij juist aanleiding tot een drastische koerswijziging, die uiteindelijk uitmondde in
de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (2006).36 De basisgedachte achter
Ruimte voor de Rivier is dat de in de toekomst verwachte piekafvoeren van de rivieren als ge-
volg van de klimaatverandering zo groot zullen zijn dat het onbegonnen werk is deze toe-
vloed van water met dijkverhogingen te keren. In plaats daarvan wordt gezocht naar moge-
lijkheden om het rivierbed te verbreden en om in tijden van nood het water tijdelijk in
‘overloop-polders’ te bergen. De basisgedachte achter het Plan Ooievaar is met Ruimte voor
de Rivier officieel regeringsbeleid geworden. Ruimte voor de Rivier behelst inmiddels vijftig
projecten in het stroomgebied van Rijn, IJssel, Lek, Merwede, Maas en Waal.

De cultuuromslag in de waterbouwkunde heeft plaatsgevonden, maar is nog allerminst
een voldongen feit. Han Vrijling, hoogleraar Waterbouwkunde aan de tu-Delft en lid van de
Technische Adviescommissie Waterkeringen (het hoogste adviesorgaan op dit gebied van
de regering), noemt Ruimte voor de Rivier een beleid dat primair gericht is op natuurontwik-
keling en misbruik maakt van veiligheidsargumenten. Rivierbedverbreding levert geen gro-
tere veiligheid op, stelt Vrijling: het levert lagere stroomsnelheden op, waardoor sedimen-
ten eerder neerslaan, de bergingscapaciteit van het rivierbed vermindert en uiteindelijk de
overstromingskansen toenemen.37

Ook voor de kust en de Zuidwestelijke delta wordt sinds de jaren negentig serieus gestu-
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Afb. 11  Oosterscheldedam.



deerd op nieuwe oplossingen om de verwachte zeespiegelstijging te kunnen keren en tege-
lijk de kwaliteiten van het estuarium te herstellen: dit door herinvoering van de getijden-
werking en van een langzame overgang van zoet naar zout water.38

Naast voorstanders van Ruimte voor de Rivier en tegenstanders die pleiten voor handhaving
en voortzetting van het veiligheidsregime met civieltechnische kunstwerken, is in de loop
van jaren negentig en begin 21ste eeuw nog een derde stroming ontstaan: de groep pleitbe-
zorgers van ‘adaptief bouwen’, die voorziet dat in de toekomst stedelijke ontwikkeling meer
in overstroombare gebieden zal plaats vinden. Deze toename van potentiële verstedelijking
in overstroombaar gebied komt deels door het beschikbaar komen van buitendijkse gebie-
den als gevolg van het vertrek van industriële en havenfuncties uit die gebieden, deels door
het beleid van Ruimte voor de Rivier, dat ertoe leidt dat voormalige door dijken beschermde ge-
bieden weer overstroombaar worden. Met diverse projecten en prijsvragen is geëxperimen-
teerd met drijvende woningen, woningen op palen, en dergelijke. Het meest grootschalige
wapenfeit op dit gebied is het zogenaamde Urban Flood Management (ufm) project, dat de
gemeente Dordrecht samen met Hamburg en Londen, onderzoeksinstituten en private on-
dernemingen in de jaren 2004-2008 heeft uitgevoerd.39 Het project behelst een voorstel voor
een nieuwe stedenbouwkundige structuur van een deel van het buitendijks gebied in Dor-
drecht, waarmee de conditie wordt geschapen voor diverse gebouwtypen die op verschil-
lende wijzen kunnen meebewegen met hoog water of waarvan de ‘plinten’ waterdicht ge-
maakt kunnen worden.

Ruimtelijke ordening versus decentralisatie en vrije markt
Terwijl zich op het gebied van de waterbouwkunde een ontwikkeling voltrok die geken-
merkt werd door grotere aandacht voor culturele en ecologische aspecten, vond in de ste-
denbouw en ruimtelijke ordening een ontwikkeling plaats die gekenmerkt werd door een te-
rugtrekkende overheid.

Na de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening heeft zich, min of meer sluipenderwijs, een
grote verandering voltrokken. Vanaf de jaren zeventig is de relatie tussen ruimtelijke orde-
ning en het grote ‘zingevingproject’ van de Verzorgingsstaat op de achtergrond geraakt en
uiteindelijk verdampt. De Derde Nota op de Ruimtelijke Ordening, met zijn link naar de stadsver-
nieuwing, draagt nog tal van sporen van het streven naar emancipatie van ‘het volk’ (veel na-
druk op sociale woningbouw, bewonersinspraak, en dergelijke). Maar de Vierde Nota is al
een stuk zakelijker; het beleid voor compacte steden wordt dan vooral onderbouwd met
praktische argumenten als aansluiting van de nieuwe stadsuitbreidingen op de bestaande
stedelijke infrastructuur. In de loop van de jaren negentig werd uiteindelijk het huwelijk tus-
sen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting definitief ontmanteld en is het grote project
van de ‘verzakelijking’ en ‘deregulering’ ingezet.

Met het wegvallen van het grote zingevingproject van de Verzorgingsstaat is een belang-
rijke drijfveer van de nationale overheid om zich actief met ruimtelijke ordening te bemoei-
en verdwenen. In 2000 probeerde de toenmalige minister van vrom, Jan Pronk, met de pre-
sentatie van de Vijfde Nota op de Ruimtelijke Ordening het tij nog te keren. In deze nota werd
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voorgesteld met een aantal ‘rode en groene contouren’ een strak onderscheid tussen be-
bouwd stedelijk gebied en onbebouwd landelijk gebied te handhaven. Of dit beleid echt
kans van slagen zou hebben, werd toen al betwijfeld. Maar met de val van het toenmalige ka-
binet Kok en het aantreden van de reeks kabinetten Balkenende, verdween de nota van
Pronk definitief in de bureaulades. Vier jaar later presenteerde Pronks opvolgster Sybilla
Dekker haar Nota Ruimte, die de reeds in de jaren negentig ingezette trend van liberalisering
en decentralisering doorzette en formaliseerde. De titel van de nota – Nota Ruimte in plaats
van Nota Ruimtelijke Ordening – gaf aan dat wat de regering betrof het tijdperk van een cen traal
geleide ruimtelijke ordening definitief als afgesloten beschouwd mocht worden.

De poging van Pronk, als socialist-oude-stijl, om toch nog een Vijfde Nota uit te brengen,
was tot mislukken gedoemd. Er was geen ‘nationaal doel’ meer, althans er was geen brede
consensus meer op dat gebied. Sindsdien is er sprake van een ware kakofonie over de ge-
wenste ruimtelijke inrichting van Nederland, waarbij vooral de positie en de inrichting van
het westen – de Randstad – een heikel punt is. Volgens de nieuwe theoretische (of moeten
we zeggen ideologische?) inzichten zijn niet meer nationale staten maar steeds meer stede-
lijke regio’s de ruimtelijke eenheden voor een samenhangend ruimtelijk en economisch be-
leid. Deze stedelijke regio’s concurreren met elkaar en doen hun best met behulp van ‘city-
branding’ elkaar de loef af te steken en de gunsten van nieuwe bedrijven en bewoners te
winnen.

Het ontbreekt in Nederland echter geheel aan een duidelijk bestuurlijk gezag op regio-
naal niveau. De provincies zijn niet bij machte om die rol te spelen. Op de schaal van de
Randstad als geheel doet de Vereniging Deltametropool haar best om een integraal beleid
voor de hele Randstad te bepleiten. Tegelijk functioneren er regionale overlegorganen voor
de zogenaamde Noordvleugel en Zuidvleugel van de Randstad. En inmiddels heeft Amster-
dam met een aantal trouwe buurgemeenten zich losgemaakt van het Randstad-denken en
heeft ze de ‘Amsterdam Metropolitan Area’ uitgeroepen.

Als gevolg van het wegvallen van elke coördinatie tussen verschillende initiatieven van ge-
meenten, ‘hogere’ overheden en nieuwe ‘actoren’ is het landschap in de Randstad verrom-
meld. Vakkundige expertise die op verschillende niveaus aanwezig was, is op grote schaal
weggesneden. Op Rijksniveau is de Rijksplanologische Dienst in 2001 opgeheven. Welis-
waar is het Ruimtelijk Planbureau daarvoor in de plaats gekomen, maar dat richtte zich
vooral op onderzoek en besteedde geen aandacht meer aan ontwerp en planning.

Naar een nieuwe Europese samenhang?
Eind 2008 leek een nieuw perspectief te ontstaan om een aantal dilemma’s op het gebied van
ruimtelijke ordening en waterhuishouding in onderlinge samenhang aan te pakken.

In de nazomer van dat jaar verschenen twee belangrijke nota’s die de toekomstige inrich-
ting van Nederland aan de orde stellen. Het rapport Samen Werken met Water van de Delta-
commissie heeft tot doel het land beter bestand te maken tegen overstromingsgevaar. Dit
heeft een nieuwe dimensie gekregen vanwege de klimaatverandering, met een naar ver-
wachting sterkere zeespiegelstijging en verhoogde piekafvoeren van de rivieren.40 De Nota
Randstad 2040 wil van de Randstad een internationaal concurrerend milieu maken en
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500.000 woningen toevoegen aan dit gebied.41 De verschijning van deze nota’s lijkt een te-
ken te zijn dat de ruimtelijke ordening in Nederland nieuwe kansen krijgt en dat de Rijks-
overheid zich weer met de ruimtelijke inrichting van het land wil bemoeien.

Beide nota’s wijzen op een nieuwe benadering om de ruimtelijke inrichting van Neder-
land aan te pakken, maar hebben ook een hoog speculatief gehalte. De nota Samen Werken
met Water van de Deltacommissie lijkt voort te bouwen op de nota Ruimte voor de Rivier. Niet
alleen de brede samenstelling van de commissie, die niet langer alleen uit waterbouwkun-
dige experts bestaat, wijst op een cultuurverandering. Ook de visie op het water is veran-
derd. In plaats van louter verzet en strijd tegen het water, pleit de commissie voor een bena-
dering waarin op intelligente wijze gebruik gemaakt wordt van de krachten en effecten van
stroming, wind, getijdenbeweging en sedimentaanvoer. Het voorstel voor een ‘zandmotor’
betreft bijvoorbeeld het aanbrengen van een grote hoeveel zand voor de kust van Hoek van
Holland, onder de zeespiegel. De stroming en getijdenbeweging zullen het zand in de loop
der jaren verspreiden langs de gehele kust en tot een versterking en verbreding van stranden
en duinen leiden. Voor de Zuidwestelijke delta wordt gepleit voor een herstel van het estua-
riumkarakter, met inbegrip van ontmanteling van de Oosterscheldedam na 2050. Echter
voor de Rijnmond regio wordt nog gepleit voor een ‘klassieke’ civieltechnische benadering
met een serie beweegbare stormvloedkeringen, die het gebied in tijden van hoog water ge-
heel kunnen afsluiten.

De voorstellen van de Deltacommissie zijn echter gebaseerd op gegevens, die allerminst
breed worden gedragen. Zo gaat de commissie uit van een ‘worst-case scenario’, met een
zeespiegelstijging van 130 cm in 2100 wat niet onmogelijk is, maar allerminst waarschijn-
lijk. Daarnaast is het uitgangspunt van de Deltacommissie dat het veiligheidsniveau van alle
dijkringen met een factor 10 zou moeten worden verhoogd, van een overstromingskans in
het westen van eens in de tienduizend jaar naar eens in de honderdduizend jaar, omdat er
inmiddels veel meer mensen in het westen wonen en veel meer kapitaal is geconcentreerd.
Allerlei signalen wijzen er echter op dat vanaf 2035 de bevolking zal krimpen en in elk geval
sterk zal vergrijzen (afb. 12).

Ook de Nota Randstad 2040 wordt gekenmerkt door dezelfde soort speculatieve veronder-
stellingen. De nota probeert aannemelijk te maken dat de Randstad een sterkere ‘concur-
rentiepositie’ moet verkrijgen in de Europese context, en daarom aantrekkelijker moet wor-
den voor de vestiging van mensen en bedrijven. In de periode tot 2040 zouden een half
miljoen nieuwe woningen moeten worden gebouwd in de Randstad. Dat is tweemaal de
hoeveelheid woningen in een stad als Rotterdam. Ook hier rijst de vraag naar de basis van
alle veronderstellingen en extrapolaties. Het enige aspect dat enigszins ‘hard’ is in de nota
is de noodzaak om de hoeveelheid oppervlaktewater uit te breiden ten behoeve van berging
van regenwater in tijden van zware en langdurige regenval. Dit is een opgave waarmee nieu-
we landschappelijke samenhangen kunnen worden ontwikkeld.

Hoewel de nota’s bijna gelijktijdig verschenen, is van enige samenwerking tussen de mi-
nisteries vreemd genoeg geen sprake. Het feit dat de rijksoverheid vrijwel tegelijkertijd een
aantal nota’s produceert die betrekking hebben op grote ingrepen in hetzelfde grondgebied
maar die niet op elkaar aansluiten, getuigt van een nog steeds vergaande verkokering van
beleidsectoren. Door de eeuwen heeft de techniek van waterbouw geleid tot specifieke con-
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dities voor verstedelijking en voor specifieke typen stedelijke patronen. Ook het toekomsti-
ge beleid op het gebied van waterhuishouding en waterbouw zal grote effecten hebben voor
de stedelijke ontwikkeling, maar ook grote uitdagingen bevatten. Het nauwkeuriger op el-
kaar afstemmen van waterbeleid en ruimtelijke ordening zou hoog op de agenda gezet moe-
ten worden. Ik wil allerminst een pleidooi houden voor een terugkeer naar de situatie van de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, toen de centraal geleide ruimtelijke ordening op
haar hoogtepunt verkeerde. Maar het kan ook niet zo zijn dat de komende decennia ver-
schillende grote verbouwingen van de ruimtelijke structuur van Nederland naast elkaar,
zonder enige afstemming gaan plaatsvinden.

Ook zou er meer aandacht mogen komen voor de positie van de Nederlandse delta in de
grotere Europese context. Waar de waterstaatkundige problemen tot de 19de eeuw op ste-
delijk en regionaal niveau werden opgelost, in de 19de en 20ste eeuw op nationaal niveau,
behoeven de 21ste-eeuwse projecten afstemming op Europees niveau. Het is verbazingwek-
kend hoe weinig aandacht de Deltacommissie besteedt aan het feit dat onze kusten zowel
aan Duitse als Belgische zijde gewoon doorlopen, onze rivieren voor het grootste deel door
Duits, Frans en Belgisch grondgebied lopen en de zuidwestelijke delta deels op Belgisch
grondgebied is gelegen. Ook op het gebied van stedelijke samenhang is er alle reden de
Randstad te beschouwen als deel van een groot verstedelijkt gebied dat zich met de ‘Vlaam-
se Ruit’ (Brussel-Leuven-Antwerpen-Gent), het Noord-Franse Lille-Roubaix en het Duitse
Ruhrgebied tot een grote Noordwest-Europese ‘Megapolis’ aan het ontwikkelen is. Steeds
meer mensen beschouwen dit gebied als het territorium waarin men zich vrijelijk beweegt
om er te wonen, werken en recreëren. In dit gebied vormt de Zuidwestelijke delta een be-
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Afb. 12  Voorstellen Delta-
commissie, 2008.



langrijke groen-blauwe oase, geflankeerd door de twee grootste havens van Europa. Een sa-
menhangend beleid voor dit gebied, van belang voor geheel Noordwest Europa, is zeer wen-
selijk. In plaats van de ‘nationale concurrentiepositie’ te benadrukken, zou Nederland echt
innoverend kunnen zijn door een perspectief van nieuwe samenhangen op Europees niveau
te ontwikkelen (afb. 13).
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Afb. 13  De Nederlandse delta in Europese context (tekening U-Lab, TU-Delft).



De ontwikkeling van economische specialisaties en
complementariteit in de Randstad in de periode 1963-2004

De Randstad is in binnen- en buitenland bekend als het westelijke gedeelte van Nederland, waar vier
grote en enkele kleinere steden min of meer toevallig bij elkaar liggen en waar vijftig procent van het na-
tionale inkomen wordt verdiend op vijfentwintig procent van de nationale oppervlakte. Met zes miljoen
inwoners herbergt de Randstad een derde van de nationale bevolking. Het begrip ‘Randstad’ bestaat al
sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en dringt na de Tweede Wereldoorlog als planningsconcept door
tot de nationale ruimtelijke ordening. Sinds die tijd keert regelmatig de discussie terug of de Randstad
als één functioneel geheel moet worden beschouwd. Het enkelvoud van de naam suggereert immers al
dat het hier eigenlijk om één grote stad gaat. Maar is de Randstad één economisch geheel? De onder-
linge afhankelijkheid van de economische functies van de steden onderzoeken we hier door het gebruik
van elkaars specialisaties te meten en de netwerken van bedrijfsrelaties tussen de steden te reconstrueren.

De Randstad wordt vaak als geheel vergeleken met andere wereldsteden. Voor het eerst ge-
beurde dat door Peter Hall in 1966 in zijn boek over Zeven Wereldsteden, waarbij de Randstad
op één lijn werd gesteld met steden als London, Parijs, New York en Tokyo.1 In de meest re-
cente nota’s over de ruimtelijke ordening, de Nota Ruimte (2004) en de Structuurvisie Rand-
stad 2040 (2008), wordt gesproken over de Randstad als stedelijk netwerk: een goed be-
reikbaar netwerk van steden en locaties die met hun onderlinge specialisaties en hun
gezamenlijke variëteit een gunstig economisch productiemilieu creëren, dat het niveau van
het stadsgewest overstijgt.2 Het economische belang van een ruimtelijk geïntegreerd net-
werk van bedrijven en steden staat traditiegetrouw het meest centraal in de beargumente-
ring (al sinds Pred in 1977), waarbij ook sociale, mobiliteits- en planologische doelstellin-
gen een rol spelen, maar een ondergeschikte.3 Een commissie onder leiding van
oud-premier Wim Kok beargumenteerde recentelijk zelfs dat het gebied economisch gebaat
is bij de instelling van een Randstadprovincie, waarin de vier huidige provincies Noord- en
Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland opgaan.4

Toch ligt het niet zo eenvoudig. Het geven van de naam Randstad aan enkele (op wereld-
schaal) middelgrote steden leidt niet automatisch tot het samensmelten tot één polycentri-
sche wereldstad, die ook nog centraal is te besturen.5 Daarvoor is meer nodig dan een naam
alleen: de verschillende steden moeten dan feitelijk als één geheel functioneren, zoals de
stadsdelen dat doen in wereldsteden als Parijs en Londen, waar veel meer sprake is van één
centrale kern en identiteit. Dit artikel gaat in op de vragen of de Randstad momenteel als één
economisch geheel functioneert en of die zich door de tijd steeds meer richting één geheel
heeft ontwikkeld. We kijken daarbij naar economische specialisaties van individuele steden
binnen de Randstad en de mate waarin de steden gebruik maken van elkaars specialisaties
en expertise. Specialisatie en kruiselingse interacties zijn ook de argumenten die er theore-
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1 P. Hall, The world cities (London 1966).
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5 Ruimtelijk Planbureau, Vele steden maken nog geen Randstad (Den Haag 2006).



tisch gezien voor zouden moeten zorgen dat de Randstad economisch meer is dan de som
der delen.6 Hier is nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan, voornamelijk vanwege be-
perkte (interactie) data. In de volgende paragrafen gaan we in op de economische achter-
grond van stedelijke netwerken, de ontwikkeling van economische specialisaties van de
Randsteden van 1963 tot het heden en de mate van netwerkvorming van bedrijfsrelaties
(kruiselingse interacties) tussen de Randstedelijke gemeenten.

Het economische fundament van stedelijke systemen  
Om goed te kunnen beoordelen of de Randstad functioneert als een stedelijk netwerk, is het
nodig om de veronderstelde economische taakverdeling  tussen de Randstadsteden in per-
spectief te plaatsen. Voor de industriële revolutie konden steden geïdentificeerd worden als
agglomeraties van mensen en bedrijven die gericht zijn op één centrale kern. Deze kern is
duidelijk te onderscheiden van zijn ommeland.7 Steden hadden marktfuncties, administra-
tieve en godsdienstige functies en transportfuncties, waarbij de steden als centrale plaatsen
hun ommeland bedienden.8 Morfologisch was de stad geconcentreerd en gecentraliseerd,
met een hoofdfunctie voor het stadscentrum. Economische bedrijvigheid concentreerde
zich – afgezien van landbouw – vrijwel uitsluitend in stedelijke gebieden.

Steden hebben hun grenzen in de loop der tijd steeds meer naar buiten verlegd. Door een
sterke bevolkingsgroei, toegenomen mobiliteit van werknemers, toegenomen welvaart,
congestie in de binnensteden en door betere communicatiemiddelen is sinds de jaren zes-
tig van de vorige eeuw een proces van suburbanisatie opgetreden. Deze ontwikkelingen
leidden tot een vergrootte dagelijkse leefomgeving (‘daily urban system’), dat typisch door
pendelrelaties wordt gedefinieerd.9 Toch blijft de relatie tussen de stedelijke centra en haar
suburbs in deze fase van stedelijke ontwikkeling nog wel hiërarchisch en monocentrisch
van karakter. De meeste economische activiteit blijft in eerste instantie geconcentreerd in de
stadscentra, terwijl de suburbane gebieden vooral een woonfunctie vervulden.10 De meeste
handelsrelaties vinden dan plaats tussen de grotere (stadscentra van) steden, hoewel grote
ruimtegebruikende activiteiten – zoals grootschalige industrie en distributieactiviteiten –
zich ook buiten de stadscentra ontwikkelen (afb. 1).11

De economie heeft zich echter in de loop der tijd steeds meer geglobaliseerd en vernet-
werkt – door de introductie van nieuwe informatie- en communicatiemiddelen zelfs meer
dan ooit tevoren. Er blijkt binnen organisaties een groeiende noodzaak te bestaan om het
productieproces te flexibiliseren. De netwerken van bedrijven groeien en worden intensie-
ver gebruikt, raken meer vertakt en lijken minder hiërarchisch te worden. Netwerken kun-
nen ervoor zorgen dat voordelen die eerst puur locatiegebonden waren, nu op een hoger
schaalniveau worden gerealiseerd. De economische, technologische en organisatorische
ontwikkelingen hebben niet alleen consequenties voor de relaties tussen bedrijven, maar

economische specialisaties en complementariteit in de randstad 241

6 S. Musterd en B. de Pater, Randstad Holland. Internationaal, nationaal, regionaal (Assen 1992); E. Meijers, ‘Polycentric urban
regions and the quest for synergy: is a network of cities more than the sum of its parts?’, Urban Studies, 42 (2005) 765-781;
B. Lambregts, The polycentric metropolis unpacked. Concepts, trends and policy in the Randstad Holland (Amsterdam 2009).

7 E.J. Hoogenberk, Het idee van de Hollandse stad (Delft 1980); H. Engel, ‘Randstad Holland in Kaart’, OverHolland 2 (2005)
23-44.
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ook voor de stedelijke structuur. Lokale economische groei en welvaart zijn in deze visie niet
meer alleen afhankelijk van de grootste stedelijke kern in de regio, maar ook van de econo-
mische ontwikkeling in de buitenwijken en voorsteden, en zelfs in andere steden. De op-
komst van de netwerkeconomie kan ertoe leiden dat het traditionele model gericht op cen-
traliteit van grote kernen aan erosie onderhevig raakt, op zowel lokaal als regionaal niveau.
We constateren dat suburbane gebieden zich steeds meer ontwikkelen tot lokale centra met
eigen economische activiteiten en gaan concurreren met de oorspronkelijke stedelijke
kern.12 Het resultaat is een meerkernige stad, waarin de functionele relaties kriskras lopen.
De regio ontwikkelt zich als een netwerksysteem met stedelijke netwerken als uitgangs-
punt. Tabel 1 toont de belangrijkste verschillen tussen het centraleplaatsen- en het net-
werksysteem.

Vrijwel alle ruimtelijke en economische beleidsnota’s gaan uit van deze verschuiving van
een centraleplaatsensysteem naar een netwerksysteem.13 Het toenemende belang van kris-
kras relaties buiten stedelijke kernen om en van functionele relaties van de kern naar sub -
urbs in plaats van andersom zijn hiervan de opvallendste consequenties. Ook economische
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Afb. 1  Toekomstimpressie van de Zuidas van Amsterdam vanuit de lucht gezien, Artist Impressi-
ons: ciiid, Cees van Giessen; Foto’s Doriann Kransberg/Gemeente Archief.



complementariteit is hierbij een centraal begrip: steden hoeven zich niet meer overal in te
specialiseren, als gebruik gemaakt kan worden van specialisaties elders in het stedelijke net-
werk. De suggestie dat het netwerksysteem al in zijn volle omvang aanwezig is, is  echter nog
niet overtuigend bewezen. Tot nu toe richt veel empirisch onderzoek zich op interactiepa-
tronen van mensen, die meetbaar zijn via pendel en winkelbezoek. Huishoudenontwikke-
ling, toenemende mobiliteit en flexibele en transitionele levensstijlen (men wil meer, flexi-
bel en niet perse in een bepaalde volgorde, verschillende dingen doen in een levensloop –
van leren tot werken en zorgen) sturen veel van de woonwerk dynamiek in stedelijke regio’s.
De belangrijke economische functie van bedrijven in het stedelijke netwerk echter is vooral
door datagebrek nog vrijwel niet onderzocht. De Randstad wordt internationaal gezien als
het natuurlijke prototype van een stedelijk netwerk, en is daarmee dus de ideale testcase.14

Economische specialisaties van steden (1963-2004)
We onderzochten de economische specialisaties van 35 stedelijke gemeenten in de Rand-
stad van 1963 tot 2004, door gebruik te maken van de gemeentelijke Bedrijfstellingen uit
1963 en 1978 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), en vergelijkbare gegevens uit
het Landelijk Systeem Arbeidsplaatsen (lisa) voor 1991 en 2004.15 In beide bronnen wordt
geteld welke bedrijfsvestigingen zich waar in Nederland bevinden, en hoeveel mensen daar
in werken. Door de vier jaren, met ongeveer gelijke tussenpozen van 13 jaar, naast elkaar te
zetten wordt de dynamiek in sectorstructuur duidelijk: in welke sectoren gaan meer mensen
werken, en in welke minder. In recente beleidsnota’s worden verschillende ‘specialistische
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De data zijn voor alle jaren getransformeerd naar de gemeente-indeling van 2004. Om vergelijkbaarheid van sectoren te
behouden, zijn landbouw, overheid en overheidsdiensten en delfstoffenwinning niet meegenomen in de analyse. We ma-
ken onderscheid naar dertig verschillende sectoren die door de tijd vrijwel identiek zijn gedefinieerd (zie bijlage 1). Door
sectorale definitiewijzigingen konden eerdere data uit bedrijfstellingen (1930 en 1956) niet op het door ons gewenste de-
tailniveau worden gebruikt.

Tabel 1  Van hiërarchie naar netwerken

Centraleplaatsensysteem Netwerksysteem
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Functionele dominantie van de Minder dominante kern, specialisatie en taakverde-
centrale stad ling tussen grote en middelgrote steden

Centrale stad, ruimtelijk begrensd Netwerksteden en stedelijke netwerken, 
onbegrensd en diffuus

Scheiding van stad en land Samenvallen van stad en land

Stromen gericht op hoofdkern Diffuse stroomstructuur met kriskras karakter
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



deelgebieden’ binnen de Randstad onderscheiden, gekoppeld aan de complementariteit
van economische concentraties. Zo wordt in de nota Pieken in de Delta van het ministerie
van Economische Zaken gesproken over de handels- en distributieactiviteiten rondom
Schip hol en de Rotterdamse haven.16 Daarnaast kent de Noordvleugel van de Randstad – dat
wil zeggen de agglomeraties rond Amsterdam en Utrecht – een grote economische dyna-
miek en een grote diversiteit aan economische groeisectoren, met accenten op de finan ciële
dienstverlening en bedrijven en sectoren die zich bezig houden met de informatie- en com-
municatietechnologie. In de Zuidvleugel van de Randstad – de verzamelnaam van de agglo-
meraties rond Rotterdam en Den Haag – bevindt zich een concentratie van (petro)chemi-
sche industrie en de glastuinbouw.

Figuur 1 geeft de mate van sectorale economische overlap tussen de steden in de Randstad
weer gemeten in werkgelegenheid.17 Aangegeven wordt in hoeverre steden gespecialiseerd
zijn in dezelfde typen werkgelegenheid. We gebruiken een relatieve afstandsmaat (Faith et
al., 1987) uit de statistische ecologie, waarbij de overlap in sectorstructuur wordt gemeten
door te kijken in welke mate steden hetzelfde ‘mandje’ van sectoren hebben.18 Wanneer in
twee steden relatief evenveel mensen werken in dezelfde sectoren (bijvoorbeeld in beide ste-
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16 Ministerie van Economische Zaken, Pieken in de Delta (Den Haag 2004).
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18 D.P. Faith, P.R. Minchin & L. Belbin, ‘Compositional dissimilarity as a robust measure of ecological distance’, Plant Eco-
logy 69 (1987) 57-68.

Figuur 1  Gemiddelde overlap in sectorstructuur tussen de grote gemeenten.
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Afb. 2  Hoogovens IJmuiden (productie staal). Foto: Rijkswaterstaat 2005.

Afb. 3  Haarlemmermeer, Schiphol (20 juni 2009) Foto: Cecile Ogink.



den 50 procent in de voedingsindustrie, 25 procent in de zakelijke dienstverlening en 25 pro-
cent in de meubelindustrie) dan is de relatieve afstand tussen de twee steden nul. Wanneer in
twee steden mensen in totaal verschillende sectoren werken (bijvoorbeeld in de ene stad 50
procent in de meubelindustrie en 50 procent in de bankensector; en in de andere stad 100
procent in de voedingsindustrie) dan is de relatieve afstand tussen de twee steden één.19 De
uniciteit van een stad wordt vervolgens uitgedrukt in de gemiddelde mate van overlap tussen
die stad en alle andere steden in de Randstad. Uit de figuur blijkt dat de sectorale overlap tus-
sen steden in de Randstad door de tijd steeds groter wordt. Steden specialiseren zich dus
steeds minder, gaan steeds meer op elkaar lijken. De vier grootste steden in de Randstad lij-
ken het meeste op elkaar qua sectorstructuur: ze specialiseren zich door de tijd steeds meer
in dezelfde sectoren, zoals zakelijke dienstverlening, uitgeverijen en kennisintensieve in-
dustrie. De steden in de Noordvleugel van de Randstad lijken minder dan gemiddeld op el-
kaar, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een aantal specifieke specialisaties in Hilver-
sum (media), IJmuiden (staal) en Haarlemmermeer (vliegvervoer) (afb. 2 en 3). 

Tabel 2 geeft de meest en minst unieke (sectoraal gespecialiseerde) gemeenten van de
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19 De mate van sectorale overlap tussen twee steden wordt vervolgens berekend door 1 minus de relatieve afstand tussen de
twee steden te nemen. Deze afstandsmaat is relatief omdat het absolute verschil tussen steden in termen van het aantal
werknemers in een bepaalde sector wordt gewogen met de absolute grootte van steden in termen van werkgelegenheid.

Tabel 2  Meest unieke en minst unieke stedelijke gemeenten in de Randstad in termen van
economische structuur

1963 1978 1991 2004
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meest uniek

Velsen (41.8%) Velsen (41.0%) Velsen (53.9%) Velsen (58.4%)

Schiphol (43.5%) Schiphol (48.7%) Schiphol (54.1%) Schiphol (58.9%)

Spijkenisse (50.0%) Ridderkerk (54.8%) Hilversum (61.8%) Hilversum (63.8%)

Veenendaal (50.3%) Delft (59.6%) Rijswijk (67.7%) Rijswijk (65.7%)

Ridderkerk (50.5%) Veenendaal (60.6%) Ridderkerk (68.7%) Amstelveen (69.7%)

Nieuwegein (50.6%) Amstelveen (61.2%) Veenendaal (69.2%) Ridderkerk (70.2%)

Zoetermeer (51.4%) Zoetermeer (62.1%) Purmerend (70.0%) Amsterdam (72.8%)

Capelle (53.8%) Spijkenisse (63.0%) Amstelveen (71.3%) Leidschendam (72.1%)

Zaandam (57.0%) Rotterdam (63.0%) Amsterdam (71.4%) Capelle (72.2%)

Delft (58.1%) Rijswijk (63.6%) Nieuwegein (71.5%) Den Haag (72.6%)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Minst uniek

Leiden (64.8%) Leidschendam (69.2%) Woerden (75.5%) Vlaardingen (77.1%)

Utrecht (65.0%) Alphen (69.4%) Vlaardingen (75.6%) Schiedam (77.3%)

Alkmaar (65.4%) Alkmaar (69.5%) Almere (76.7%) Amersfoort (78.0%)

Hoorn (65.6%) Haarlem (70.9%) Alkmaar (77.9%) Lelystad (78.1%)

Amersfoort (66.9%) Amersfoort (71.2%) Amersfoort (78.0%) Almere (79.1%)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De waarden in de tabel geven de gemiddelde overlap in sectorstructuur met alle andere gemeenten.
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Afb. 4  De Delftse Poort,
ontworpen door Abe Bonne-
ma, in gebruik door verzeke-
ringsmaatschappij Nationa-
le-Nederlanden. Foto M.
Minderhout.

Afb. 5  ing hoofdkantoor
op de Zuidas, Amsterdam.



Randstad weer voor de jaren 1963, 1978, 1991 en 2004, uitgedrukt in overlappercentages.
Ook hier komt naar voren dat in veertig jaar tijd de uniciteit van steden sterk is afgenomen
(ofwel de overlap is toegenomen). Zelfs de meest unieke stedelijke gemeente, Velsen, is in
de onderzoeksperiode bijna 17 procentpunt minder uniek geworden in het stedelijke eco-
nomische krachtenveld. Anno 2004 kent de sectorstructuur van Almere de meeste overlap
met alle andere stedelijke gemeenten. Hoewel ook Amsterdam en Den Haag door de tijd
steeds minder ‘uniek’ worden (ook in deze steden wordt de overlap met andere steden
steeds groter), stijgen ze nog wel in de relatieve rangorde van uniciteit in tabel 2. Andere ste-
den conformeren zich dus nog sneller naar een gemiddelde structuur. De specialisaties van
Den Haag in overheidsgerelateerde en communicatiediensten (kpn), delfstoffen (hoofd-
kantoor Shell) en verzekeringen (hoofdkantoor Nationale Nederlanden) en van Amsterdam
(uitgeverijen en dagbladen, banken- en financiële sector op de Zuidas) houden deze steden
door de tijd nog relatief bijzonder (afb. 4 en 5). Groeikernen als Nieuwegein, Zoetermeer,
Capelle en Spijkenisse worden qua sectorstructuur echter steeds minder bijzonder.

Voor de vier grootste stedelijke gemeenten in de Randstad zijn de vijf belangrijkste speci-
alisaties tussen 1963 en 2004 weergegeven in tabel 3.20 Hierbij valt op dat zakelijke dienst-
verlening (verzekeringen, financiële diensten) sterk in belang toenemen in de rangorde van
specialisaties. Industriële sectoren blijven relatief belangrijk in Rotterdam, maar nemen
sterk in belang af in de andere grote steden.

Concluderend kunnen we stellen dat het feit dat stedelijke economische specialisaties
sinds 1963 eerder zijn afgenomen dan toegenomen, een eerste indicatie is dat het bestaan
van economisch complementaire deelsystemen binnen de Randstad minder vanzelfspre-
kend is dan velen aannemen.

Bedrijfsnetwerken in de Randstad
Economische complementariteit vereist naast verschillende stedelijke specialisaties binnen
de Randstad, ook een gebruik van elkaars specialisaties. Dit zit vervat in netwerkrelaties van
bedrijven. Functionele netwerken tussen bedrijven zijn niet rechtstreeks waar te nemen,
maar wel te reconstrueren met behulp van relatiegegevens. In ruimtelijke zin gaat het dan
om met elkaar verbonden locaties waartussen informatie, personen en goederen worden
uitgewisseld. Voor ons onderzoek verzamelden we in 2006 netwerkgegevens van bedrijven,
waarbij we vroegen naar hun tien belangrijkste toeleverings- en uitbestedingsrelaties: van
wie koop je de meeste goederen, diensten en informatie die je nodig hebt voor de bedrijfs-
voering, en aan wie (afgezien van consumenten) lever je dergelijke zaken zelf? En wat is de
exacte locatie van deze relaties? We vroegen dat aan bedrijven in de industrie, groothandel
en zakelijke dienstverlening gevestigd in binnen een straal van 20 kilometer in en rond de
vier centrale steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) in de Randstad.21 Bijna
1700 bedrijven vulden de enquête in. Ons onderzoeksbestand bestaat dus uit een veelvoud
van 1700 relaties tussen die bedrijven en anderen.22

Figuur 2 visualiseert het netwerk van bedrijfsrelaties binnen de Randstad. De figuur toont
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20 Specialisaties zijn berekend als locatiequotiënt: het aandeel van een sector in een stad uitgedrukt ten opzichte van het
aandeel van een sector in de totale stedelijke economie van de Randstad. Bij een verdeling conform de Randstad als ge-
heel resulteert een score van één; van een stedelijke specialisatie is sprake bij een score (ver) boven de één.

21 Hier vallen dus ook suburbane gemeenten onder. Omdat een dergelijke grootschalige analyse niet eerder is uitgevoerd,
kunnen we bedrijfsnetwerken nog niet door de tijd analyseren.

22 Ruimtelijk Planbureau, Vele steden maken nog geen Randstad.



alleen relaties binnen de regio – ongeveer 60 procent van de relaties is met bedrijven buiten
de regio (overig Nederland of het buitenland). De bollen geven de omvang van de relaties
binnen de gemeente weer (bedrijven die handelen met andere bedrijven in dezelfde plaats),
de lijnen geven de relaties weer tussen bedrijven in verschillende gemeenten. De dikte van de
lijnen en de omvang van de bollen varieert met de waargenomen aantallen relaties. Er blijkt
een dicht netwerk te bestaan van bedrijfsrelaties tussen alle gemeenten. Bij het analyseren
van het aantal bedrijfsrelaties moet echter rekening gehouden worden met twee zaken. De
kans op een relatie met een bedrijf in de grote stad is groter dan de kans op een relatie met een
bedrijf of werkgever in een kleine gemeente. Daarnaast is de kans op een relatie met een
dichtbijgelegen bedrijf groter dan de kans op een relatie met een ver weggelegen bedrijf.23 In
de figuur is rekening gehouden met de omvang van gemeenten en de afstand tussen ge-
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23 F.G. van Oort, M.J. Burger & O. Raspe, ‘On the economic foundation of the urban network paradigm. Spatial integration,
functional integration and economic complementarities within the Dutch Randstad’, Urban Studies (2009) te verschijnen.

Tabel 3   Relatieve specialisaties G-4 door de jaren heen

1963 1978 1991 2004
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amsterdam

Kleding Kleding Kleding Financiële diensten

Financiële diensten Financiële diensten Financiële diensten Horeca

Verzekeringen Horeca Horeca Kleding

Groothandel Uitgeverijen Uitgeverijen Uitgeverijen

Uitgeverijen Verzekeringen Verzekeringen Delfstoffen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rotterdam

Petrochemisch Petrochemisch Petrochemisch Petrochemisch

Vervoer water Vervoer water Vervoer water Vervoer water

Vervoer land Delfstoffen Dienstverl. vervoer Transportmiddelen

Machinebouw Dienstverl. vervoer Chemisch Nutsbedrijven

Groothandel Chemisch Vervoer land Chemisch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Den Haag

Rubber / Kunststof Verzekeringen Verzekeringen Delfstoffen

Zakelijke diensten Delfstoffen Persoonl. diensten Verzekeringen

Dienstverl. vervoer Zakelijke diensten Zakelijke diensten Elektronica

Verzekeringen Elektronica Verzekeringen Dienstverl. vervoer

Elektronica Horeca Hout / Meubel Persoonlijke diensten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht

Basis metaal Nutsbedrijven Verzekeringen Verzekeringen

Rubber / Kunststof Vervoer land Nutsbedrijven Papier

Nutsbedrijven Verzekeringen Zakelijke diensten Nutsbedrijven

Vervoer land Uitgeverijen Financiële diensten Vervoer land

Verzekeringen Rubber / Kunststof Vervoer land Zakelijke diensten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



meenten door te kijken naar verschillen tussen de aanwezige en de verwachte stroomfre-
quentie (op basis van massa en afstand) tussen en binnen gemeenten in de Randstad. De re-
laties die significant groter in aantal zijn dan verwacht, zijn in de figuur aangegeven met een
rode kleur, de relaties die significant kleiner in aantal zijn dan verwacht met een blauwe
kleur. Niet significant van de verwachting afwijkende relaties zijn in zwart aangegeven. Hier-
mee ontstaat het beeld dat de relaties die bedrijven binnen de eigen gemeente en met nabij-
gelegen gemeenten onderhouden, groter zijn dan verwacht. De relaties tussen de vier grote
steden zijn weliswaar in absolute zin aanzienlijk in aantal, maar na correctie voor de grootte
van en afstand tussen de steden toch minder dan verwacht. Binnen de Randstad kan dus niet
worden gesproken van een evenwichtig regionaal systeem waarbij iedere gemeente het aan-
deel relaties onderhoudt dat past bij haar interactieomvang.24 Ook hiermee blijkt van stede-
lijke economische complementariteit in de Randstad momenteel geen sprake te zijn.
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24 Statistische toetsen op de aard van de relaties geven aan dat er ook geen specifieke relaties tussen gemeenten bestaan op
basis van de verschillende specialisaties (Van Oort, id).

Figuur 2  Bedrijfsrelaties tussen gemeenten in de Randstad (2006)
Bron: F.G. van Oort, M.J. Burger & O. Raspe, ‘On the economic foundation
of the urban network paradigm’.



Conclusies
Er wordt al lang gedacht dat de Randstad bestaat uit economisch complementaire steden,
die elkaar aanvullen in economische specialisaties. Recentelijk heeft het ruimtelijke orde-
ningsbeleid en het ruimtelijk-economische beleid dit principe nieuw leven ingeblazen. De
Randstad staat economisch centraal in de Nota Ruimte (VROM, 2004), de nota Pieken in de
Delta (EZ, 2004), het actieschema Randstad Urgent (V&W, 2008) en de Structuurvisie Rand-
stad 2040 (VROM, 2008). Uit ons onderzoek blijkt evenwel dat van economische comple-
mentariteit tussen steden in de Randstad niet veel sprake is. De economische specialisaties
van steden nemen door de tijd (1963-2004) zelfs af -  de steden gaan steeds meer op elkaar
lijken qua sectorstructuur. Ook een intensief gebruik van elkaars specialisaties is niet direct
aantoonbaar. De vier centrale steden hebben weliswaar nog immer een sterke magneetwer-
king op bedrijven en werknemers – ondernemingen hebben veel meer relaties bínnen hun
eigen stad en stadsgewest dan daarbuiten – maar verhoudingsgewijs zijn er veel minder re-
laties tussen de vier stadsgewesten, zelfs dusdanig weinig dat van een geheel dat meer is dan
de som der delen, geen sprake is.

Dat zowel specialisaties als de functionele interacties tussen bedrijven niet het Randste-
delijke niveau kennen, maar hooguit het individuele stedelijke of stadsgewestelijke niveau,
is opmerkelijk. Een toenemende wetenschappelijke en beleidsmatige aandacht voor stede-
lijke netwerken maakt namelijk aannemelijk dat het relevante schaalniveau dat van de Rand-
stad zou zijn. Er is recentelijk zelfs gepleit voor een Randstadprovincie. En in de discussie
over stedelijke netwerken wordt de Randstad internationaal als prototype gezien. Wij con-
cluderen dat we de economisch complementaire functie van de Randstad niet kunnen aan-
tonen, en de analyse door de tijd suggereert dat er ook geen duidelijke trend richting meer
economische complementariteit bestaat. Meer toetsing (bijvoorbeeld van veranderende
functionele netwerkrelaties door de tijd, zoals te meten middels pendelstructuren25) van het
begrip stedelijk netwerk – in het bijzonder dat van de Randstad – is nodig.
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25 De Volkstellingen van het CBS bevat hierover gegevens die ver in de tijd terug gaan; deze kunnen hier een nuttige bijdra-
ge aan leveren.



Bijlage 1  De 30 onderscheiden sectoren voor 1963, 1978, 1991 en 2004.

Banken en overige financiële dienstverlening
Basis metaal
Bouwnijverheid
Chemische industrie
Delfstoffen
Detailhandel
Dienstverlening vervoer en communicatie
Elektrotechnische industrie
Glas & aardewerk
Grafische industrie & uitgeverijen
Groothandel
Horeca
Hout en meubel industrie
Kleding en lederwaren industrie
Machinebouw
Metalen producten industrie
Nutsbedrijven
Overige industrie
Papier en papierwaren
Persoonlijke en overige dienstverlening
Petrochemische industrie
Rubber & kunststof industrie
Textielindustrie
Transport
Vervoer over land
Vervoer door de lucht
Vervoer over water
Verzekeringen
Voedings- en genotsmiddelen industrie
Zakelijke dienstverlening
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Epiloog

Het Westen des Lands

Op 5 september 2008 werd een nieuwe Structuurvisie Randstad gepresenteerd. De Randstad
als planologisch idee vierde dat jaar zijn vijftigste verjaardag, maar een terugblik op die eer-
ste halve eeuw ontbreekt. De eerste nota, De ontwikkeling van het Westen des Lands, werd in 1958
gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Vijftig jaar is in een mensenleven
al een lange periode, maar in een land met onstuimige welvaartsgroei en zeer dynamische
maatschappelijke ontwikkelingen is een halve eeuw lang genoeg voor het ontstaan van een
onherkenbaar nieuwe wereld (afb 1). In 1958 kon men al iets voorzien van de komende ver-
anderingen in de Nederlandse samenleving, men blikte zelfs tamelijk stoutmoedig vooruit,
met 1980 als horizon, maar niemand had gedacht dat vrijwel alle traditionele werkgelegen-
heid in de landbouw en de industrie binnen enkele decennia uit ons land zou verdwijnen. De
naoorlogse wijken, die nu alweer worden afgebroken, waren nog in aanbouw. Een mens-
waardige woning voor iedereen was in 1958 een mijlpaal in de geschiedenis van de volks-
huisvesting. Er was iets van beginnende welvaart, maar wat de consumptiemaatschappij de
komende kwart eeuw ging brengen, heeft alle verwachtingen overtroffen.

Maatschappelijke veranderingen voltrekken zich veel sneller dan mensen beseffen, of
willen beseffen. Schrijver dezes was acht jaar oud toen de Randstad op de planologische
kaart van Nederland verscheen. Hij woonde in een rijtjeshuis van de Delftse School, in een
kleine provinciestad. Dat huis werd verwarmd met een Duitse bunkerkachel, in de achter-

Vincent van Rossem

Afb. 1  Polderlandschap tussen het Nieuwe Meer en het Amsterdamse bos. In de verte ziet men de
wolkenkrabbers van de Zuidas omhoog rijzen. Foto: M. Anema.



kamer, verder was er geen verwarming en rondom uiteraard enkel glas. De luxe van een
koelkast ontbrak in de keuken en er stond al helemaal geen auto voor de deur. De zomerva-
kantie werd doorgebracht op de Veluwe, waar het gezin met kartonnen koffers op de baga-
gedrager naartoe fietste. Dat Nederland is inmiddels geheel verdwenen. Sinds de late jaren
vijftig hebben zich in enkele decennia ingrijpende veranderingen voltrokken. Het is nauwe-
lijks voor te stellen dat bijna heel Amsterdam 30 jaar geleden nog een uitgewoonde stad was.
Wie het zich het kon veroorloven trok de stad uit en kocht een boerderijtje. Gerard Reve be-
schreef zijn geboortestad als een ‘lugubere feesttent’. Hij vertrok naar Greonterp.

Er is altijd aanleiding tot weemoed, maar daar gaat het hier niet om. De vraag is wat het
planologisch denken over de Randstad heeft opgeleverd. In de Structuurvisie Randstad van
2008 wordt geen aandacht besteed aan de geschiedenis van het Westen des Lands als pla-
nologisch probleem. Integendeel, men kijkt blijmoedig vooruit naar het jaar 2040 (afb. 2).
Gezien het tempo van de maatschappelijke veranderingsprocessen heeft dit waarschijnlijk
weinig zin. Het zou voor de ontwikkeling van de planologie waarschijnlijk veel interessan-
ter zijn om eens een nauwkeurige analyse te maken van de relatie tussen idee en werkelijk-
heid in de ruimtelijke ordening. Natuurlijk is het altijd nuttig en misschien zelfs noodzake-
lijk om denkbare ontwikkelingen in kaart te brengen, maar er is een verschil tussen
droombeelden en denkbare ontwikkelingen.

Gezien de toenmalige omstandigheden had de nota uit 1958 nog een betrekkelijk realis-
tisch karakter. Men voorspelde een krachtige groei in het Westen des Lands en in het bij-
zonder in de Randstad. Deze groei bracht het risico met zich mee dat de expanderende ste-
den aaneen zouden klonteren tot een rommelige miljoenenagglomeratie. De oplossing voor
dit probleem was even simpel als voor de hand liggend, maar, zoals nog zou blijken, vrijwel
onuitvoerbaar. Er werden drie hoofdlijnen geformuleerd voor het ruimtelijk beleid:
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Afb 2  Afbeelding uit de
(verkorte) Structuurvisie
Randstad 2040; kaart
‘vereenvoudigd ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief’.
Bron: vrom.



1. behoud van de historisch gegroeide centra op de stedelijke ring als blijvende en ruimte-
lijk apart gelegen zwaartepunten;

2. behoud van een agrarisch middengebied als centrale ruimte van groot formaat;
3. expansie van de gehele Randstad in uitwaartse richting.
De opstellers van de nota hadden een traditionele kijk op de ontwikkeling van de bedrijvig-
heid in de Randstad. De ‘Standorttheorie’ was in de stedenbouw nog de hoogste wijsheid.
Steden aan diep vaarwater, met goede spoorwegverbindingen en ook veel ruimte voor het
verkeer over de weg, hadden een goed toekomstperspectief. Theorie en beleid waren voor
een belangrijk deel gebaseerd op de ontwikkeling van industriële bedrijvigheid en met name
de zware industrie. Het Westelijk Havengebied in Amsterdam werd rond 1930 ontworpen
voor de vestiging van grote fabrieken. De arbeiders zouden dan per fiets, met een trommel-
tje brood onder de snelbinders, vanuit de Westelijke Tuinsteden naar hun werk kunnen
gaan. Maar er is nooit een fabriek gebouwd in het Westelijk Havengebied.

De economie van de Randstad, zo weten we inmiddels, heeft zich geheel anders ontwik-
keld. Amsterdam was gedurende de jaren zestig inderdaad de grootste industriestad van Ne-
derland, maar anno 2009 resteert er weinig of niets van die industriële bedrijvigheid. Ge-
lukkig maar, want het leven in een echte industriestad is geen pretje. Het Westelijk
Havengebied heeft alleen nog maar symbolische betekenis. Alleen in het stadhuis kan men
nog steeds niet onder ogen zien dat de geschiedenis van Amsterdam als havenstad voorgoed
voorbij is. Het is zelfs de vraag of de Rotterdamse haven nog erg interessant is voor de eco-
nomie van de Randstad. Door de modernisering van het havenbedrijf is in elk geval de werk-
gelegenheid sterk gereduceerd. Containerschepen worden geladen en gelost door compu-
tergestuurde kranen. Het tijdperk van de grote passagiersschepen is voorbij. Wat resteert is
een uitzonderlijk duur museumschip. Hoewel de mammoettankers nog af en aan varen
biedt ook de olie-industrie weinig perspectief voor nieuwe ontwikkelingen. Het verbranden
van grote hoeveelheden fossiele brandstof resulteert immers in ernstige milieuproblemen.

In 1958 speelde de auto nog een ondergeschikte rol als nationaal vervoermiddel. Zo-
doende werd de spoorwegring in de eerste nota beschouwd als de ruggengraat van de Rand-
stedelijke verkeersinfrastructuur. De aanbevelingen om de capaciteit van deze ring aanzien-
lijk te vergroten, inclusief de bouw van de Schiphollijn, zijn pas na 1980 gerealiseerd, toen
de ongebreidelde groei van het autoverkeer tot problemen ging leiden (afb. 3). In de loop
van de jaren zestig waren velen zelfs gaan denken dat de dagen van het openbaar vervoer ge-
teld waren. Het prachtige netwerk van regionale tramverbindingen was al eerder afgeschre-
ven en vervangen door buslijnen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft altijd alles
gedaan om de automobiliteit te bevorderen met de bouw van autosnelwegen. Provincies en
gemeenten droegen hun steentje bij met de modernisering van lokale verbindingen. Het fi-
leprobleem ontstond pas later en niemand had ooit gehoord van fijnstof en CO².

Maar zelfs anno 2009 is men eigenlijk niet bereid om de automobiliteit serieus ter dis-
cussie te stellen. Afgezien van de milieuramp die de inwendige verbrandingsmotor tenslot-
te met zich mee heeft gebracht, is ook de ruimtelijke structuur van de Randstad drastisch ge-
wijzigd. Door het nieuwe netwerk van autowegen verloor de spoorwegring, de essentie van
de 19de-eeuwse Randstad, zijn maatschappelijke betekenis en daarmee ook zijn toonaan-
gevende rol in de ruimtelijke ordening van de agglomeratie. Dankzij de auto werd de burger
bevrijd van de schaarse verbindingen die het openbaar vervoer biedt. Men kon in de meest
afgelegen boerderijen gaan wonen en elk agrarisch dorp ging met goedkope grond op een
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bedrijventerrein lonken naar nieuwe werkgelegenheid en economische groei.
Als gevolg van de aanleg van autowegen in de ‘centrale ruimte’ van de agglomeratie, het

Groene Hart, dat zelfs in 1958 nog vrijwel ontoegankelijk was, ontstond hier een nieuwe dy-
namiek. Overal verrezen nieuwbouwwijken met de zo populaire eengezinshuizen. De com-
pacte steden die altijd kenmerkend waren geweest voor het Westen des Lands kregen con-
currentie van suburbia, de stad van de forensen die per auto naar hun werk gaan. Het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft deze ontwikkeling doelbewust bevorderd. Op-
merkelijk genoeg is dit beleid ook uitdrukkelijk onder woorden gebracht in De Ontwikkeling
van het Westen des Lands, namelijk in de vorm van een bijlage, een ‘minderheidsnota’ onder-
tekend door de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat. Deze rijksdienst van het Mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat had duidelijk geheel andere opvattingen over de toe-
komst van de Randstad dan degenen die streefden naar het behoud van de historische
structuur, met een agrarisch middengebied, een spoorwegring en groei in ‘uitwaartse rich-
ting’.

Vermoedelijk hadden de pragmatici, zoals gebruikelijk in de ruimtelijke ordening, ook
toen gelijk. Het theoretische model voor de ontwikkeling van de Randstad was natuurlijk
schitterend, een gedecentraliseerde miljoenenstad rond een idyllisch polderlandschap met
bonte weiden en Hollandse koeien, maar misschien ook wel te mooi om waar te zijn. ‘In-
dien nu bedacht wordt,’ schreef de hoofdingenieur, ‘dat bewoners die zich zouden vestigen
in het middengebied, met een enkelvoudige korte reis per auto of autobus alle economisch
grote centra van de Randstad zouden kunnen bereiken, terwijl dat daartegenover zou zijn
uitgesloten voor bewoners van zulke excentrisch gelegen plaatsen als Purmerend, Hoorn of
Lelystad [welke plaatsen volgens het rapport in aanmerking komen voor het opnemen van
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Afb. 3  Het drukke verkeer op de Ring om Amsterdam en de metro weerspiegelt in het ing-house
op de Amsterdamse Zuidas. Foto: M. Anema.



de “overloop”] dan moet naar de mening van ondergetekende de vraag gesteld worden of
aan het eerste niet in sterke mate de voorkeur moet worden gegeven.’ De minderheidsnota
eindigt met de conclusie dat de ‘hoofdlijnen’ van het rapport ‘te zeer als axioma’s worden
voorop gesteld en nadere overweging behoeven’.

Inmiddels weten we dat de hoofdingenieur gelijk had. Lelystad behoort niet eens tot de
Randstad en andere excentrisch gelegen overloopgemeenten zorgen dagelijks voor veel fi-
leleed. Het valt ook op dat hij overloop tussen aanhalingstekens plaatste. Wellicht om aan
te geven dat grootschalige overloop in zijn ogen überhaupt geen goed idee was? In elk geval
is de overloop Amsterdam bijna fataal geworden. Weggesaneerde bewoners uit de oude
volksbuurten konden kiezen tussen de Bijlmer, Purmerend en Almere. Door dit decentrali-
serende huisvestingsbeleid daalde het aantal inwoners tussen 1959 en 1984 van 960.000 tot
670.000. In de oude binnenstad, waar rond 1850 250.000 mensen woonden, resteerden nog
30.000 inwoners, alleen bejaarden en alleenstaanden. De fameuze Jordaan was een soort
spookstad geworden. Anno 1975 was het gemeentebestuur nog serieus van plan om deze
woonwijk geheel af te breken en te vervangen door kantoren en parkeergarages. Klaarblij-
kelijk had niemand voorzien dat een dergelijke leegloop ernstige consequenties moest heb-
ben voor het niveau van de stedelijke voorzieningen.

Toen in de loop van de jaren zeventig van de 20ste eeuw uiteindelijk duidelijk werd dat de
grote steden in de Randstad op sterven na dood waren en bovendien goeddeels tot op de
draad versleten, rees de vraag hoe het verder moest met het ruimtelijk beleid. Die vraag werd
beantwoord door boze burgers, met een bescheiden burgeroorlog die werd uitgevochten in
de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt. Het verzet tegen voortgaande cityvorming en het ver-
drijven van de woonfunctie uit de stedelijke centra, dat zich overigens ook elders in de Rand-
stad manifesteerde, resulteerde in de stadsvernieuwing, die geregeld werd in de Derde Nota
over de Ruimtelijke Ordening. Dit beleid vormde een keerpunt in de moderne stedenbouw dat
overigens niet als zodanig gepresenteerd werd.

Toch was er veel veranderd: het Nederland van de Wederopbouw begon te verdwijnen. Het
brave gezinsleven met zijn streng geordende patronen, goed wonen, werken en gezond re -
creëren, bewaakt door pastoors, dominees, architecten en stedenbouwers, werd tijdens de
jaren zestig ter discussie gesteld. En zo verloor de functionele stad haar betekenis, die was im-
mers ontworpen voor het ideale gezin, bestaande uit een hard werkende man met een huis-
vrouw en drie kinderen. De theorie van de functionele stad, die in verband met de ontwikke-
ling van het Westen des Lands tot axioma was verheven, maakte plaats voor een nieuwe vorm
van grootstedelijk leven, zonder de aloude sloppen, krotten en kelderwoningen. Het wonen in
hoge dichtheden, de nachtmerrie van vooruitstrevende volkshuisvesters rond 1900, kreeg een
geheel andere betekenis. De nieuwe woonconsument, zoals dat heet, was graag bereid om in
een oud pakhuis te gaan wonen, uiteraard voorzien van eigentijdse gemakken en met een rijk
aanbod van stedelijke voorzieningen, zoals theaters, bioscopen, galeries, muziek, kroegen,
restaurants, bakkers die echt brood bakken, wijnkelders en wat al niet.

Ondanks het geheel ontbreken van theorievorming in de stedenbouw en de planologie
ontstond er een nieuwe stad. De Amsterdamse Jordaan, in 1979 nog een uitgewoonde ach-
terbuurt, werd opgeknapt en veranderde in de ideale woonwijk van Nederland. Voor de krot-
ten van toen betaalt men nu goudgeld. Richard Florida zou deze stad in zijn boek The Rise of
the Creative Class (2002) veel later beschrijven als de stad van de kenniseconomie.

De theoretische grondslagen voor de visie op de Randstad die in 1958 werd geformuleerd,
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dateerden in feite uit de jaren twintig, toen de grote industriesteden in Europa nog veel over-
eenkomsten vertoonden met het inhumane inferno dat Charles Dickens in 1854 Coke Town
had genoemd. Grote parken werden nog beschouwd als een ongekende luxe voor de arbei-
dende bevolking. Het ‘Groene Hart’ van de Randstad vormde in zekere zin de kroon op het
nationale streven naar een maximum aan ‘recreatieruimte’. Voor een gezin met kleine kin-
deren zijn traditionele stadsparken in de directe woonomgeving echter veel praktischer. Het
vernieuwde Westerpark in Amsterdam gaat bijna ten onder aan zijn eigen succes.

Avontuurlijke mensen gingen al in de jaren vijftig kamperen in Frankrijk, om te genieten
van werkelijk ongerepte landelijkheid en natuur. Het vliegtuig heeft vervolgens een ware re-
volutie teweeg gebracht omdat grote gebieden met een aangenaam klimaat bereikbaar wer-
den voor de doorsnee vakantieganger. De gevreesde ziekte tbc bestond ook niet meer, en zo
ontstond de mogelijkheid voor een herwaardering van het oude stedelijk wonen. De volks-
gezondheid vormde niet meer het primaire probleem in de stedenbouw. Het idee van de
functionele stad had door die ontwikkeling zijn betekenis verloren. In 1980 was duidelijk
geworden dat de functionele stad wel erg gezond was maar in vele andere opzichten slecht
functioneerde. De nieuwe buitenwijken en vooral de ‘overloop’ gemeenten waren slaapste-
den, en dit suburbia bracht aan het licht dat het echte stedelijk leven niet alleen nadelen
maar ook voordelen heeft.

De stadsvernieuwing heeft in Nederland een einde gemaakt aan grootschalige planning
voor de lange termijn. De legendarische Amsterdamse wethouder Jan Schaefer was totaal
niet geïnteresseerd in planning en ruimtelijke ordening. Hij wilde ‘bouwen voor de buurt’,
met kleinschalige projecten en veel inspraak voor bewoners. Zijn opvolgers hebben dit be-
leid ook in de ambtelijke organisaties gestalte gegeven. De almachtige Dienst der Publieke
werken en vooral de Afdeling Stadsontwikkeling moesten verdwijnen. Vervolgens werd de
stad opgedeeld in een groot aantal ‘stadsdelen’, die elk een eigen stedenbouwkundig beleid
gingen formuleren. Zo is een situatie ontstaan die sterk doet denken aan het tijdperk rond
1900, toen grondspeculanten het hoogste woord hadden en er van wetenschappelijke ste-
denbouw en ruimtelijke ordening nog geen sprake was. De nieuwe rol van de woning-
bouwcorporaties heeft de desintegratie van ordelijke planning tenslotte compleet gemaakt.
De inrichting van de stad wordt weer bepaald door woningboeren die hun visie geheel af-
stemmen op de markt.

De vraag is echter of dit zo heel erg is. Dankzij de stadsvernieuwing beschikt Amsterdam nu
over een flinke voorraad woningen in oude wijken. Met als kroonjuweel natuurlijk de histori-
sche binnenstad. Die woningen, hoewel technisch vaak gebrekkig, worden tegenwoordig zeer
aantrekkelijk gevonden door een beroepsgroep die van essentieel belang is voor de nieuwe
stedelijke economie: de kenniseconomie. Het boek The Rise of the Creative Class van  Richard
Florida, waarin de kenniseconomie wordt beschreven, heeft inmiddels de plaats ingeno-
men van de klassieke ‘Standtorttheorie’. De huidige crisis zal ongetwijfeld een ferme dip
veroorzaken in de feestvreugde, maar de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke eco-
nomie zal toch bepaald worden door de dienstverlening die hoogopgeleide werknemers kun-
nen verlenen. Juist die mensen hebben een sterke voorkeur voor het leven in een traditione-
le stedelijke omgeving met een rijk aanbod aan voorzieningen. Zij verdienen goed en kunnen
het zich veroorloven om lekker te eten, uit en thuis, uiteraard met een fles wijn. De midden-
stand profiteert daarvan, kleinschalige winkels en restaurants bieden goede kwaliteit die wel
een centje mag kosten. Zo floreert het stedelijke leven en dat was rond 1980 wel anders.
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De definitieve geschiedenis van het Randstad-idee moet nog geschreven worden, maar
een avontuurlijke hoogleraar zou de betreffende promovendus kunnen suggereren om de
stelling te poneren dat de Randstad een onverantwoordelijk maatschappelijk experiment is
geweest. Zoals ook de Sovjet Unie een onverantwoord experiment was. En jammerlijk mis-
lukt. Het is een gewaagde bewering, maar destijds dacht ook de Hoofdingenieur-Directeur
van de Rijkswaterstaat er zo over. Hij beschouwde de axioma’s die ten grondslag lagen aan
de Randstad van 1958 duidelijk als gevaarlijke ideeën. De vraag wie er in 1958 gelijk had,
moet nog beantwoord worden.

Het zou de ruimtelijke wetenschappen in Nederland goed doen om wat meer aandacht te
besteden aan reflectie. Het vak is toch inmiddels wel oud genoeg om na te denken over gro-
te vergissingen in het verleden. Is het wel verstandig om zo ver vooruit te zien? Het mense-
lijk bestaan leert anders. En is het wel verstandig om voor andere mensen te bedenken wat
goed wonen is? In Den Haag bestaat klaarblijkelijk nog steeds een flink gezelschap ambte-
lijk betaalde denkers dat naar hartenlust mag fantaseren over de Randstad. De recente struc-
tuurvisie biedt niet veel meer dan dat. Het zou veel verstandiger zijn om al dat geld te beste-
den aan een serieus wetenschappelijk onderzoeksproject, om eens goed in kaart te brengen
wat er de afgelopen halve eeuw precies is gebeurd in het Westen des Lands. Niet veel goeds
natuurlijk, maar ook dat is erg menselijk. Daarom is het zo belangrijk om te reflecteren, ook
als dat pijnlijk is. Een samenleving zonder geheugen is verloren.
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De Randstad wordt vaak vergeleken met metropolen zo-
als Londen, Parijs of New York. Ook in de Structuurvi-
sie Randstad 2040 wordt er vanuit gegaan dat de
Randstad een metropool is. Is de Randstad inderdaad een
metropool?
Niet echt, nee. In de 19de eeuw leek de Randstad
een grote metropool als Parijs of Londen te gaan
worden. De Randstad was een conglomeraat van
aan elkaar gegroeide steden, die vanuit de kernen
complementair waren: in Rotterdam zat de Rijn-
handel, Utrecht had de Jaarbeurs, Amsterdam was
het centrum van de koloniale handel en Den Haag
was het politieke centrum. De zakelijke dienstver-

lening was redelijk verdeeld over de grote steden.
De Randstad vormde dus een totaliteit, met een
mozaïek van functies. Maar vanaf ongeveer 1930
liep het anders. De complementariteit werd open-
gebroken, de steden gingen met elkaar concurre-
ren. Allemaal wilden ze hetzelfde doen: in navol-
ging van de Utrechtse Jaarbeurs kreeg Amsterdam
de RAI en Den Haag de Houtrusthallen. Later kreeg
Rotterdam de Ahoy en bouwde ook Amsterdam
een containerhaven. En allemaal wilden ze een
groot museum. De steden zijn in toenemende mate
elkaars economische concurrenten geworden en
ook in de culturele sector zie je heel duidelijk de ri-
valiteit. Elke stad wil een culturele trekpleister zijn
met zijn eigen prestigieuze musea, concertzalen en
festivals. De concurrentie concentreert zich nu op
de beide assen, de noordflank en de zuidflank. In
dergelijke ontwikkelingen ontbreekt een centrale
regie. Er is geen politiek lichaam dat als regulator
kan optreden. De Randstad valt onder drie provin-
cies die alle drie hun eigen agenda hebben. De
Rijksoverheid bemoeit zich daar niet mee.

Een probleem voor de besluitvorming over de Randstad is
de bestuurlijke onenigheid. Is een aparte Randstadprovin-
cie wenselijk?
Oud-premier Wim Kok pleitte in 2007 als voorzit-
ter van de Commissie Versterking Randstad voor
een aparte provincie. Ikzelf ben daar niet echt voor-
stander van. Ik geloof dat we met twee bestuursla-
gen toekunnen, gemeenten en de landelijke over-
heid, waardoor de provincies wegvallen. De
Randstad zou dan een soort supergemeente kun-
nen worden, die een status aparte heeft. Daarvoor
moet dan wel de hele bestuurlijke constellatie ver-
anderd worden. Een andere voorwaarde is dat ver-
dere ontwikkeling van de Randstad niet nog meer
ten koste gaat van de andere regio’s. 

Carin Gaemers en Femke Deen

Tijdingen

‘Historici willen veranderingen meemaken’

Benieuwd naar wat de geschiedwetenschap en de Randstad met elkaar hebben, bezocht Tijdingen profes-
sor Pim Kooij (afb. 1), hoogleraar Economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen,
hoogleraar Agrarische geschiedenis aan de Wageningen Universiteit en directeur van het Nederlands Agro-
nomisch Historisch Instituut.

Afb. 1  Pim Kooij, juni 2009.



In het verleden werd het gewest Holland vaak verweten te
parasiteren op andere gewesten. Heeft de Randstad die rol
van het voormalige gewest Holland overgenomen?
Men ergert zich eraan dat men in de Randstad het
idee heeft dat die regio het recht heeft op de mees-
te overheidsinvesteringen omdat daar nu eenmaal
de meeste innovaties plaatsvinden en zich de mees-
te problemen voordoen. Het zal u niet verwonde-
ren dat ik als hoogleraar Agrarische geschiedenis
en inwoner van Groningen geen pleitbezorger ben
van een voorkeurspositie van de Randstad.

In de 20ste eeuw heeft het Groene Hart een bijna onaan-
tastbare status gekregen. Wat is vanuit historisch perspec-
tief de betekenis van het Groene Hart?
Het Groene Hart is uitgevonden aan het einde van
de jaren tachtig van de vorige eeuw en heeft eigen-
lijk maar tien jaar bestaan. Vóór die tijd bestonden
er in de beleving van Nederlanders en buitenland-
se bezoekers simpelweg mooiere en minder mooie
gebieden in wat nu bekend staat als het Groene

Hart. Pas in de jaren tachtig werd van het Groene
Hart een icoon gemaakt: het laatste restant van het
glorieuze Hollandse landschap. Planologen en po-
litici waren vanaf de jaren zestig bezig met de con-
structie van dat beeld. Maar sinds het begin van de
21ste eeuw heeft de idee van het Groene Hart als
eenheid alweer aan kracht ingeboet. In de Vijfde
Nota over de Ruimtelijke Ordening uit 2002 wordt er-
voor gepleit het landschap gedifferentieerd te be-
kijken. Het Groene Hart wordt nu weer gezien als
een verzameling achtertuinen van een groot aantal
steden, net als voor 1960. Die steden hebben alle-
maal hun eigen opvattingen over de inrichting van
hun achtertuin (afb. 2). 

In het verleden was het Groene Hart een cultu-
rele inspiratiebron, vooral voor schilders. Men zet
nu erg in op het Groene Hart als cultureel erfgoed.
Dat concept vormt een mooi houvast om landschap
en cultuur te combineren: het idee dat een land-
schap als het Groene Hart niet alleen mooi is om
naar te kijken, maar dat het ook het verleden kan
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Afb. 2  De Zuidplaspolder, gezien vanaf de Middelweg in Moordrecht met op de achtergrond Gouda. Samen
met de polder Cool in Rotterdam was de Zuidplaspolder halverwege de 18de eeuw de eerste droogmakerij in Ne-
derland die met stoom werd bemalen. In deze diepgelegen polder zal de wijk ‘Westergouwe’ worden gebouwd,
een omstreden stadsuitbreiding van de Gemeente Gouda. Foto: Carin Gaemers, juni 2009.



oproepen. Vooral vanuit het particuliere initiatief
wordt die gedachte krachtig uitgedragen. Bijvoor-
beeld door de Stichting Groene Hart. Of dat een
goede ontwikkeling is? Het lijkt me niet dat het
goed is om de verschillende partijen helemaal hun
eigen gang te laten gaan, dan valt het uit elkaar.

Wat denkt u als historicus over de waarde en de toekomst
van het Groene Hart? 
Als historicus wil ik niet fixeren maar veranderin-
gen meemaken, en de balans opmaken. Extrapole-
rend vanuit het verleden kunnen we scenario’s for-
muleren, maar die kunnen allemaal hun eigen
waarde hebben. Wel is vanuit het verleden duidelijk
dat steeds meer mensen met verschillende belan-
gen zich met het Groene Hart zijn gaan bezig hou-
den. De overheid probeert de uiteenlopende wen-
sen met elkaar in overeenstemming te brengen.
Sinds 2002 laten de kabinetten-Balkenende de
ruimtelijke ordening weer aan de gemeentes over,
en niemand weet precies wat er gebeurt. Over 25
jaar zal een historicus hiervan weer de balans op-
maken. Ik ben geen voorstander van één scenario
waarin het hele gebied zoals in de 19de eeuw groen
wordt gehouden. Toen woonden in heel Nederland
5 miljoen mensen, nu zijn dat er alleen in de Rand-
stad al 6 miljoen. Als historicus kun je alleen de
randvoorwaarden formuleren: welke partijen zijn
er te onderscheiden en wat willen die partijen. Er
zijn geen duidelijke begrenzingen voor de ruimte-
lijke ontwikkeling. Kortom, de ingrediënten kun je
als historicus benoemen, maar de precieze hoe-
veelheden zijn niet bekend en je weet niet hoe hoog
het vuur staat. Ik ben trouwens opgehouden met
het voorspellen van de toekomst sinds ik in 1978 in
Almere, waar toen één keet stond, betoogde dat het
helemaal niets zou worden met die stad. Dat is niet
waar gebleken, zoals we nu weten.

Hoe beleefden mensen vroeger de Randstad? Was dat an-
ders dan de manier waarop bijvoorbeeld Groningen werd
gezien door inwoners van het achterland?
Het verschil is dat de Randstad altijd urbaner was.
Kleinere steden werden overvleugeld door grotere
steden. Die toplaag ontbreekt in Groningen, daar-
door ontstond een andere ruimtelijke constellatie.
Vroeger waren de mensen honkvaster en hadden
geen idee van de Randstad. Steden werden naar
hun functies bezien. Voor wie op het platteland
woonde was de dichtstbijzijnde stad het oriëntatie-
punt. Er was niet zoiets als een ‘Randstedelijke
identiteit’. Het Randstad-denken ontstond niet

vanuit de Randstad zelf maar vanuit andere regio’s,
die zich ertegen af zetten. Pas vanaf de jaren zestig
is men gaan spreken over het ‘Westen des lands’.
De Randstad als kernbegrip komt voort uit de
ruimtelijke nota’s die vanaf de jaren zestig zijn ver-
schenen. Er bestaat nog steeds geen gemeen-
schappelijke identiteit – de focus blijft op de indi-
viduele steden.

Is vanuit beleidsmakers interesse voor het verhaal dat de
Randstad geen gemeenschappelijke identiteit heeft?
Vrijwel niet. Beleidsmakers vinden dit soort relati-
verende beschouwingen heel vervelend. Ik hou wel
eens praatjes, bijvoorbeeld congressen en sympo-
sia met burgemeesters, waarin ik dan oproep dat
steden en dorpen moeten ophouden met altijd
maar hetzelfde te willen, en dat het beter is te stre-
ven naar complementariteit. Dan is er wel een aan-
tal mensen bij wie dat aankomt, maar de meeste
bestuurders willen dit niet horen, die kunnen niets
met relativering. Een enkele goede politicus kan
wel reflecteren, maar de meeste beleidsmakers
worden opgeslokt door het dagelijkse politieke be-
drijf. Pas als ze terugtreden, zie je de behoefte aan
reflectie ontstaan. Hier aan de universiteit melden
zich regelmatig voormalige bestuurders die na hun
pensionering de theoretische kant willen bestude-
ren: deed ik het wel goed?

In het laatste decennium zijn veel stadsgeschiedenissen
verschenen. Uw ‘Geschiedenis van Dordrecht van 1813
tot 2000’ geldt als schoolvoorbeeld van een comparatie-
ve sociaal-economische stadsgeschiedenis. Zijn stadsge-
schiedenissen relevant voor een toekomstvisie voor de
Randstad?
Goede stadsgeschiedenissen bestuderen de econo-
mische, sociale, culturele en bestuurlijke functies
van een stad in relatie tot elkaar. Daarin moet het
ruimtelijke element een duidelijke rol krijgen. Dat
laatste ontbreekt nogal eens. Veel stadsgeschiede-
nissen beperken zich tot de politieke, culturele en
economische processen. Als het ruimtelijke ele-
ment er al bij wordt betrokken, dan gaat het meest-
al niet verder dan het toekennen van een betekenis
aan een specifieke ruimte in de stad, zoals de Dam
in Amsterdam. Er wordt nog niet genoeg gekeken
naar het afbakenen van de invloedssfeer van de stad
ten opzichte van het omringende platteland. Bij-
voorbeeld naar de relatie tussen de stad en het ver-
zorgingsgebied. Voor een goed begrip van de eco-
nomische rol van een stad is het bijvoorbeeld ook
belangrijk te weten welke afstanden boeren uit de
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omgeving aflegden om naar de markt te komen.
Een goed voorbeeld van een studie waarin wel de
relatie tussen stad en omgeving centraal staat, is
die van Frank Suurenbroek, (On)begrensd land. De
transformatie van de Stadsrand van Haarlem. Het pro-
bleem is dat het publiek voor historisch onderzoek
naar de relatie tussen stad en platteland steeds wis-
selt. Een project als air-Zuidwaards uit 1999 waar-
bij in het kader van een architectuurmanifestatie
van de Rotterdamse Kunststichting diverse toe-
komstscenario’s voor de Hoekse Waard werden
ontwikkeld, was toch vooral gericht op planologen

en landschapsarchitecten. De cultuurhistorische
waarde van de Hoekse Waard was wel het uit-
gangspunt, maar ze hebben er geen historici bij-
gevraagd. Dan krijg je toch maar de helft van het
verhaal. Natuurlijk is het mogelijk het landschap te
duiden en te behouden door verandering. Om het
geheel een duidelijke context te geven moet je toch
ook de archieven in. Door duiding te geven aan het
verleden kunnen historici een belangrijke bijdrage
leveren aan toekomstvisies voor een stedelijk ge-
bied als de Randstad (afb. 3). Maar die kans krijgen
ze nog te weinig.
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Afb. 3  De Zuidplaspolder tussen Moordrecht en Waddinxveen, gezien vanaf de Bredeweg. Op de achtergrond
de hoogbouw van Rotterdam. Dit landschap met weidegrond, akkers en kassen is volgens beleidsmakers ‘ern-
stig verrommeld’. Plannen voor de herinrichting voorzien in de bouw van minstens 5.000 woningen. Hoewel in
de structuurvisie veelvuldig wordt verwezen naar de cultuurhistorische waarde van het raster van wegen en toch-
ten in de polder, zijn de herinrichtingsplannen opgesteld zonder volwaardig historisch onderzoek naar de ge-
schiedenis van het gebied. Foto: Carin Gaemers, juni 2009.
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Metamorfose

In de rubriek Metamorfose staat een plek in Holland centraal. Een gebouw, een plein of een uitzicht
wordt beschreven op twee momenten uit heden en verleden om te laten zien hoe Holland de afgelopen
eeuwen is veranderd óf toch ook een beetje hetzelfde is gebleven. Dit keer staat de bijzondere geschiedenis
van een plek in Rotterdam-Noord centraal. Deze kwam naar boven met de werkzaamheden die mo-
menteel voor de Randstadrail worden verricht. De Randstadrail loopt voor een deel ondergronds en ver-
bindt Rotterdam en Den Haag met elkaar.

Het zand van de Waalhaven

Lang voordat Rotterdam bruiste van doorvoer en industrie was de omgeving van de kleine
stadsdriehoek een landelijk, vooral polderrijk gebied met her en der een windmolen of kerk-
toren. Het plan van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
(1769) – een groep heren met een sterk patriottische inslag en veel belangstelling voor de
praktische toepassing van de natuurwetenschappen – om met een stoommachine in één van
die polders te gaan experimenteren, viel niet overal in goede aarde. Zij wilden aantonen dat
voor het droog houden van polders een stoomgemaal betrouwbaarder zou zijn dan de gang-
bare windmolens. Pas na een moeilijke zoektocht bleek één landeigenaar bereid het appa-
raat op zijn land toe te staan. Onder de voorwaarde dat het Keezending (omdat het was be-
dacht door Patriotten, ook wel Keezen genoemd) binnen acht jaar weer zou verdwijnen. Na de
boer een forse financiële vergoeding te hebben betaald, werd de installatie in 1787 in de Blij-
dorpse Polder opgebouwd en in gebruik genomen. Het was de eerste toepassing van de ver-
beterde stoommachine van James Watt op het Continent en het eerste goed functionerende
stoompoldergemaal ter wereld. Weliswaar heeft hij slechts een tiental malen dienstgedaan,
maar als innovatief experiment was het meer dan succesvol. Niet alleen de weerstand van de
boerenstand maar ook de politiek-sociale onrust in die dagen zorgden er voor dat het ge-
maal in 1791 stilletjes verdween. Verkocht, afgebroken, vervolgens ergens opgeslagen en
uiteindelijk tot schroot vermorzeld. En weg was die succesvolle innovatie.

Het verdwenen gemaal werd een vergeten gemaal totdat een groepje geïnteresseerden het
200 jaar later even op de historisch-culturele agenda plaatsten. Er kwam een tentoonstelling
in het Historisch Museum Rotterdam met een maquette van het gemaal. Pikant detail daar-
bij is dat een deel van de kosten voor de tentoonstelling en maquette opnieuw werden be-
taald door het nog steeds bestaande Bataafsch Genootschap. Daarna raakte het Keezending
opnieuw in de vergetelheid.

Het poldergebied noordwestelijk van Rotterdam verging het niet veel anders. Totdat, eind
19de eeuw, het stadsbestuur besloot om ten noordwesten van de driehoek stadsuitbreidin-
gen te gaan realiseren. De polders daar lagen veel te laag en er moest eerst worden opge-
hoogd. Dat deze plannen samenvielen met het graven van de Waalhaven, kwam mooi uit.
Dan kon al dat daar op te baggeren zand uit de nieuwe haven via een lange pijpleiding dwars
door de stad worden geperst om over de noordelijke polders te worden uitgestort. Ook de
omgeving van het gemaal werd zo met bijna vier meter zand bedekt. Of er daarvoor nog iets
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van het gemaal was te zien, is onbekend. Mocht er nog iets op de plaats zelf te zien zijn ge-
weest, de dikke laag zand ontrok dat nu finaal uit het oog. Tenslotte vernietigde de brand in
de meidagen van 1940 het archief van het Bataafsch Genootschap en waren daarmee ook alle
schriftelijke stukken over het gemaal verdwenen.

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw is besloten tot een innovatieve lightrailverbinding
tussen Rotterdam en Den Haag. Vanaf de noordelijke stadsrand zou daarvoor een tunnel
worden geboord tot aan het Centraal Station met halverwege die tunnel een ondergronds
gelegen station. Tijdens het voorbereidende grondonderzoek werd vastgesteld dat er niet al-
leen nog een fundament van een gemaal in de grond zat, maar ook dat de bijna 190 houten
heipalen (van ‘goed Danziger grenen’) zich precies boven het hart van de oostelijke tunnel-
buis en circa 50 meter van het toekomstige station bevonden. Natuurlijk kan een tunnel-
boormachine daar wel doorheen maar de ontwerpers waren bang dat de restanten van de
palen daarna als satépennen op de betonnen tunnel zouden gaan rusten. De lichte trillingen
die passerende treinen veroorzaken, zouden gevolgen kunnen geven die niet te overzien
zouden zijn. Die palen moesten er dus uit. Er werden damwanden geslagen, de zandlaag
weggraven en de restanten blootgelegd. Stadsarcheologen van het Bureau Oudheidkundig
Onderzoek Rotterdam, verrichtten een prachtige klus voordat de aannemer de palen ging
trekken. Bovenop de heipalen lag een eikenhouten draagvloer met daarop de complete ste-
nen fundering. Alles in puntgave toestand. Onlangs kreeg het Bataafsch Genootschap een
origineel IJsselsteentje uit de stenen fundatie overhandigd; hun enige fysieke aandenken
aan het zo bijzondere initiatief destijds.

Ondertussen ging het werk aan lightrail gewoon door en groef de boormachine zich
langzaam zijn weg naar het toekomstige station. Op de plek van het station werd de diep-
wandtechniek toegepast en ontstond een bouwput van circa 140 bij 30 meter die tot op een
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Afb. 1  De bouwput van Station Blijdorp, 6 november 2008, door: Douwe Folkerts (RandstadRail).



diepte van ruim 25 meter moest worden ontgraven (afb. 1). Een zandbak van ruim 100.000
kubieke meter; waar moesten al die kubieke meters heen?

Alsof het zo moest zijn: ook bij de Waalhaven had de tijd niet stilgestaan. Destijds de
grootste gegraven haven ooit, verloor grotendeels haar functie als overslaghaven in het laat-
ste kwart van de vorige eeuw. De eerste plannen voor een tweede gebruiksfunctie gingen al
snel richting woningbouw en daar zou een deel van die enorme put voor moeten volgestort.
En ja hoor, dat zand zou dus weer grotendeels van Noord naar Zuid worden teruggebracht, al-
thans, dat was het (mooie) plan. De vertraging in het ontwerp en langdurige procedures
zorgden er echter voor dat het zand in Noord veel eerder een bestemming moest krijgen dan
ze in Zuid aankonden. Het was ook wel erg toevallig en bijzonder geweest als deze twee plek-
ken in de stad met een tussenpoos van bijna een eeuw opnieuw zo fysiek met elkaar waren
verbonden.

Dat het zand toch een goede bestemming kreeg spreekt vanzelf. Bijna 70.000 ton werd
gebruikt voor ophogingen in de Hoge Nespolder in Zwijndrecht en 15.000 ton werd ge-
bruikt voor het deels dempen van de Plas van Heenvliet in Zwartewaal.

En hoe gaan we verder om met de geschiedenis van het gemaal? In het station zelf zal een
deel van de wanden worden gebruikt om de vele facetten van dit opmerkelijke verhaal weer
te geven. Ook zal er op de exacte plek bovengronds de plattegrond van het gemaal in het
maaiveld worden gelegd en zal er bij officiële opening van het station een boek over de ge-
schiedenis verschijnen. Dit alles als resultaat van een prachtige samenwerking tussen het
Historisch Genootschap Roterodamum, RandstadRail, de stadsarcheologen, Gemeente-
werken Rotterdam en niet in de laatste plaats het Bataafsch Genootschap der Proefonder-
vindelijke Wijsbegeerte; de laatste is na 240 jaar nog steeds actief.
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Historische Vereniging Holland organiseert:

Themadag ‘Randstad’
Zaterdag 21 november 2009

Randstad centraal op themadag Historische Vereni-
ging Holland in Delft

De Historische Vereniging Holland wijdt dit najaar een
themadag aan de Randstad. Deze dag wordt georgani-
seerd in samenwerking met Cultureel Erfgoed Noord-
Holland en het Provinciaal Historisch Centrum van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland. Aan de orde komen onder
andere het gebrek aan samenhang, de aantasting van de
natuur en het open landschap maar ook gebouwen die
moeten wijken voor de vooruitgang.

Tijdens de Themadag worden historische verenigingen
uit Holland gevraagd hun mening te geven over de ont-
wikkeling van de Randstad. Het is gebleken dat de ver-
enigingen zich grote zorgen maken over het culturele
landschap, de monumenten en dergelijke. Verenigingen
worden op deze Themadag uitgenodigd om niet alleen
de casus te presenteren, maar ook de oplossingen. Een
jury zal zich over de inzendingen buigen. Uit de inzen-
dingen zullen we de vier meest representatieve voorbeel-
den kiezen. Deze vier presentaties zullen in ieder geval
moeten leiden tot een levendig debat.

De dag zal gehouden worden op zaterdag 21 november
in het gebouw van de unesco-ihe te Delft.
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Martin Berendse en Paul Brood, In 21 stappen vrij onverveerd. Constitutione-
le topstukken uit het Nationaal Archief. 64 blz., gebonden, geïllustreerd (full
colour), isbn 978-90-8704-103-8, ¤ 10,–
Het Twaalfjarig Bestand tussen de Republiek der Verenigde Nederlan-
den en de Spaanse koning Filips iii betekende feitelijk erkenning van
Nederland als zelfstandige natie. De inwoners van de Lage Landen bij de
zee hebben meer belangrijke stappen gezet op weg naar zelfstandigheid.
In dit fraaie boek worden 21 van deze ‘Charters of freedom’ afgebeeld en
beschreven.

Marijke Carasso-Kok en Carry van Lakerveld, Tussen Burgwal en Nes. De
Amsterdamse Stadsbank van Lening anno 1614. 104 blz., ingenaaid, geïllu-
streerd (full colour), isbn 978-90-8704-098-7, ¤ 14,–
De Amsterdamse Stadsbank van Lening, ook bekend als de Lommerd,
bevindt zich nog steeds op dezelfde plek als waar zijn geschiedenis in
1614 begon. Dit boek beschrijft de geschiedenis van deze belangrijke
financiële instelling en haar gebouwen. Het is rijk geïllustreerd en ver-
levendigd met zowel treurige als vrolijke gedichten en verhalen.

Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk. (ghs 4), onder
redactie van Hanno Brand en Egge Knol, 228 blz., gebonden, geïllustreerd
(kleur), isbn 97890-8704-113-7, ¤ 20,–
De Hanze was een netwerk van ongeveer tweehonderd steden in het noorden
van het Duitse Rijk waartoe Nederland tot 1648 ook behoorde. Dit boek geeft
een breed en modern beeld van het functioneren van de Hanze als belangen-
gemeenschap en koopliedennetwerk dat bijna vierhonderd jaar zijn stempel
drukte op handel en politiek van het Noord- en
Oostzeegebied.

Gerrit Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van
Hollandse en Brabantse elites (1600-1750). 416 blz., ingenaaid, geïllustreerd,
isbn 978-90-8704-092-5, ¤ 32,–
Op basis van verschillende soorten bronnen onderzoekt Gerrit Verhoeven
veranderingen in de vroegmoderne reiscultuur van Hollandse en Brabant-
se elites. De Grand Tour werd ingeruild voor kortere plezierreisjes in Ne-
derland en buurlanden. Verhoeven laat zien wie op reis gingen, hoe men
zich verplaatste, waar men heen ging en waarom.
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Deze boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen bij Uitgeverij Verloren. 
Bij rechtstreekse bestellingen (onder de ¤ 100,–) worden verzendkosten in rekening gebracht.

Uitgeverij Verloren, Postbus 1741, 1200 bs Hilversum.Tel. 035-6859856, fax 035-6836557, bestel@verloren.nl
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