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44ste jaargang nr. 1-2, 2012

Vrijheid! Leidens Ontzet

Carin Gaemers | Drieluik: De kracht van samenwerking
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IJsvermaak op het IJ voor Amsterdam, Arent Arentsz. Cabel, ca. 1621. Amsterdam Museum.Kleiweg 6c, Restaurant Grillroom Shoarma Jaffo, mei 2009. Foto: Joris den Blaauwen, collectie Museum Rotterdam.

in beeld
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IJsvermaak op het IJ voor Amsterdam, Arent Arentsz. Cabel, ca. 1621. Amsterdam Museum.

“Zo langzamerhand is de openbare 
ruimte een groot snackterrein gewor-
den. Overal staan frietkarren en aan-
hangwagens als mobiele snackhuizen 
die met de massa meereizen en het 
hongerige grazende publiek van extra 
calorieën voorzien. Iedereen snackt, 
ongeacht geloofsovertuiging of her-
komst. Snacken behoort zo langza-
merhand tot het erfgoed van Neder-
land.”

Kleiweg 6c, Restaurant Grillroom Shoarma Jaffo, mei 2009. Foto: Joris den Blaauwen, collectie Museum Rotterdam.
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Voorwoord 

Dit drieluik gaat over de totstandko-

ming van de tentoonstelling Vrijheid! 

Leidens Ontzet 1754-2011 in het Leidse 

Museum De Lakenhal. Historisch tijd-

schrift Holland belicht hoe het Museum 

De Lakenhal, de Universiteit Leiden en 

de fotograaf Erwin Olaf hebben samen-

gewerkt om de herinnering aan het 

beleg en ontzet van Leiden op een ver-

nieuwende manier te onderzoeken, 

presenteren en verbeelden. Het traditio-

nele historiestuk dat door Erwin Olaf 

nieuw leven is ingeblazen, vormt de spil 

van dit drieluik waarin redacteur Carin 

Gaemers in gesprek met anderen op 

zoek gaat naar de betekenis van deze 

bijzondere samenwerking.

Voorwoord 

Dit drieluik gaat over de totstandko-

ming van de tentoonstelling Vrijheid! 

Leidens Ontzet 1754-2011 in het Leidse 

Museum De Lakenhal. Historisch tijd-
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De Lakenhal, de Universiteit Leiden en 

de fotograaf Erwin Olaf hebben samen-

gewerkt om de herinnering aan het 

beleg en ontzet van Leiden op een ver-

nieuwende manier te onderzoeken, 

presenteren en verbeelden. Het traditio-

nele historiestuk dat door Erwin Olaf 

nieuw leven is ingeblazen, vormt de spil 

van dit drieluik waarin redacteur Carin 

Gaemers in gesprek met anderen op 

zoek gaat naar de betekenis van deze 

bijzondere samenwerking.

De kracht van 
samenwerking
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Het concept
In 2011 vierde de Leidse 3 October Vereeniging het hon-
derdjarig bestaan. Meta Knol, directeur van Museum De 
Lakenhal in Leiden, vond de organisatie van een tentoon-
stelling ter gelegenheid daarvan tot de taak van het mu-
seum behoren. Zij wilde deze gelegenheid aangrijpen om 
behalve de rijke verzameling memorabilia tevens alle his-
toriestukken over het thema beleg en ontzet van Leiden 
aan het publiek te tonen. Aan een dergelijk tentoonstel-
ling wilde zij echter wel een bijzondere draai geven. Sa-
men met de conservator geschiedenis Jori Zijlmans, zocht 
Knol naar een moderne aanpak die past bij de formule van 
een lokaal museum met een internationale uitstraling. 

De jubilerende vereniging en het Instituut Geschiede-
nis van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Uni-
versiteit Leiden werden gevraagd zitting te nemen in de 
adviesraad en samen met de conservator fotografie van de 
sectie Bijzondere Collecties van de Universiteitsbiblio-
theek werd gezocht naar een geschikt concept. 

Twintig jaar geleden zou een tentoonstelling met his-
toriestukken zijn gekwalificeerd als een gênante keuze 
voor een belegen en door melodrama gekenmerkt genre.

De breed opgezette tentoonstelling over Leidens beleg 
en ontzet, die van oktober tot en met december 2012 te 
zien was in Museum De Lakenhal, was eigentijds en ver-
rassend. De historiestukken werden gepresenteerd in 
samenhang met andere kunstwerken en objecten uit de 
eigen collectie die betrekking hebben op de periode van 
Leidens beleg en ontzet. 

Met schilderijen, memorabilia, affiches, kinderboeken, 
drukwerk, foto’s, attributen en videofilms van interviews 
met Leidenaars, werd een rijk geschakeerd beeld opge-
bouwd van de wijze waarop de herinnering aan beleg tot 
op de dag van vandaag levend is gehouden. Het meest 
spraakmakende onderdeel van de tentoonstelling vormde 
het historiestuk en de serie geënsceneerde foto’s waarmee 
fotograaf Erwin Olaf in opdracht van Museum De Laken-
hal en de sectie Bijzondere Collecties van de Universiteit 
Leiden een eigentijdse visie op het thema verbeeldde.

Een lokaal museum met bovenlokale ambities
Sinds 2008 zoekt De Lakenhal naar nieuwe presenta-
tievormen. Dankzij een forse financiële injectie van de 

Carin Gaemers

Vrijheid! Leidens Ontzet   
1574-2011
Een oude traditie hervat in het Leidse Museum 
De Lakenhal

Het Leidse Museum De Lakenhal en de Universiteit Leiden hebben met succes een raakvlak 
gezocht van waaruit de vorming en presentatie van beider collecties een meerwaarde kan 
worden gegeven. Ieder op hun eigen terrein hebben deze instituten een lange geschiedenis 
en een rijke collectie. Uit de tentoonstelling Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011 blijkt dat de 
samenwerking heeft geleid tot een veelzijdige tentoonstelling en een bijzonder inspirerende 
hervatting van de traditie van het historiestuk. Historisch Tijdschrift Holland bezocht het 
museum en sprak met Nicole Roepers, conservator actuele kunst van Museum De Lakenhal, 
en Maartje van den Heuvel, conservator Fotografie van Universiteit Leiden.
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Vrijheid! Leidens Ontzet

Gemeente Leiden, kon het gebouw worden gerenoveerd. 
Tevens werd het collectiebeheer geactualiseerd en het be-
leid herzien. Avontuurlijke projecten, een interdiscipli-
naire benadering en samenwerking met externe partners 
moeten leiden tot een dynamisch, actueel instituut, waar 
actief wordt gezocht naar nieuwe presentatievormen. En 
met succes. Kwalitatief geslaagde tentoonstellingen op 
basis van Leidse bronnen en met een internationaal be-
lang, vergrootten de reikwijdte van het museum, zowel 
voor wat betreft de bezoekers als museale samenwerking. 

Samen met Tate Modern in Londen werd in 2009-2010 
de expositie Van Doesburg & the international avant-garde: 
constructing a new world samengesteld. Een jaar later werk-
te De Lakenhal met het Rijksmuseum samen bij de expo-
sitie Lucas van Leyden en de Renaissance. Behalve werken 
uit de collecties van beide musea werden ook bruiklenen 
uit het Louvre, het British Museum en het Metropolitan 
Museum tentoongesteld. Beide exposities presenteerden 
het werk van de betreffende kunstenaar in context met 
dat van tijdgenoten en toonden topstukken waarvan een 
aanzienlijk deel nog niet eerder in Nederland te zien wa-
ren geweest. 

Onder de titel werk in uitvoering onderwierp Museum 
De Lakenhal in 2010 in de publieke ruimte van het mu-
seum de collectie aan een grootschalige inspectie waarbij 
gelijktijdig de registratie werd bijgewerkt. Werkzaamhe-
den die normaal gesproken achter de schermen plaats-
vinden, werden nu uitgevoerd onder het oog van het 
publiek. Tussen maart en december van dat jaar konden 
bezoekers alle objecten en kunstwerken die het museum 
in meer dan een eeuw had verzameld langs zien komen. 

Letterlijk, want een lopende band waarmee de gele krat-
ten met objecten werden verplaatst had een prominente 
plaats in de opstelling. Dit experiment trok veel bezoe-
kers en werd eind 2010 bekroond met tweejaarlijkse Zuid-
Holland Museumprijs. Laatste wapenfeit in deze rij is de 
aankoop van Brillenverkoper het vroegst bekende schilderij 
van Rembrandt in februari dit jaar (zie kader). 

Nederlandse fotografie in internationale context
De sectie Bijzondere Collecties in de Leidse Universi-
teitsbibliotheek beheert een omvangrijke en gevarieerde 
fotografische verzameling. Hart van de collectie vormt 
de oudste publieke fotografiecollectie van Nederland: die 
van het voormalige Prentenkabinet van de Leidse Uni-
versiteit; de grote pionier in de museale benadering van 
fotografie. Sinds 1953 is een verzameling opgebouwd met 
het doel een samenhangend overzicht te geven van de Ne-
derlandse fotografie in internationale context vanaf het 
begin van de fotografie tot heden. Vroege fotografische 
experimenten uit het voorjaar van 1839, daguerreotypen, 
picturalistische landschappen en portretten, maar ook 
kabinetfoto’s, visitekaartjes, reisfoto’s en zeer vroege kleu-
renfoto’s (zie kader). 

Omdat het Prentenkabinet begon met een museale be-
nadering en fotohistorische studie van het medium, bevat 
de collectie veel voorbeelden uit de periode dat fotografie 
nog niet museumwaardig werd geacht. Zo is het pictu-
ralisme rijk vertegenwoordigd. Deze vroege stroming 
streefde naar een schilderachtige uitdrukking die werd 
bereikt door ingrepen tijdens het afdrukken en ontwik-
kelen van de foto. 

Photography

In Photography! A Special Collection at Leiden University wordt de totstandkoming van de col-
lectie beschreven en in de afbeeldingen wordt een staalkaart daarvan getoond. Deze bijzonder 
fraai uitgegeven catalogus begeleidde de gelijknamige tentoonstelling die in 2010 was te 
zien in het Fotomuseum Den Haag. Met bijdragen van Maartje van den Heuvel en Wim van 
Sinderen.
Maartje van den Heuvel en Wim van Sinderen, Photography! A Special Collection at Leiden 
University, Leiden/Den Haag, 2010. 
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Brillenverkoper

In Museum De Lakenhal is sinds 17 februari 2012 het schilderij Brillenverkoper van Rembrandt Harmensz. van Rijn te 
zien. Geschilderd in 1623 of 1624, in de periode nadat Rembrandt was vertrokken bij zijn leermeester de Leidse histo-
rieschilder Jacob van Swanenburg, is dit het vroegst bekende doek van Rembrandt in de collectie van een Nederlands 
museum. De Brillenverkoper getuigt al onmiskenbaar van de karakteristieken waarmee Rembrandt wereldfaam zou 
verwerven: de contrasten tussen licht en donker, de losse verftoets en de levensechte koppen van de hoofdfi guren. 
Rembrandt schilderde de Brillenverkoper in het atelier boven zijn woning aan ’t Gerecht 5 te Leiden, als onderdeel van 
een serie met de vijf zintuigen als thema. 
Museum De Lakenhal beschikte al over schilderijen van Jan Lievens, Jan Steen en Jan van Goyen (drie tijdgenoten van 
Rembrandt  die ook in Leiden werkzaam zijn geweest) van Lucas van Leyden die hem inspireerde en Leidse kunste-
naars die op hun beurt door hem zijn beïnvloed; zoals Gerard Dou en de Leidse fi jnschilders in de loop van de 17de 
eeuw, Floris Verster in de 19de eeuw en Jan Wolkers in de 20ste eeuw. Met dit paneel, waarvan de toeschrijving aan 
Rembrandt in het kader van het Rembrandt Research Project in 1992 door alle kenners wordt bevestigd, heeft Leiden 
nu een schilderij van deze van deze wereldberoemde Hollandse meester in eigen bezit. De aankoop is mogelijk 
gemaakt met fi nanciële steun van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en Vereniging van Belangstel-
lenden in De Lakenhal (VBL). Met deze aankoop is de ontwikkeling van Rembrandt binnen het Nederlands openbaar 
kunstbezit van begin tot eind te zien.

Rembrandt van Rijn, Brillenverkoper, 1623-1624, olieverf op paneel, Col-
lectie Museum De Lakenhal, Leiden.
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Carin Gaemers  |  Vrijheid! Leidens Ontzet

Naast ruim 120.000 objecten, is aan de fotocollectie 
een documentatiecentrum verbonden met publicaties, 
ongepubliceerde bronnen, archieven, correspondenties 
en andere bronnen met betrekking tot het leven en wer-
ken van fotografen, de geschiedenis van fotografietech-
nologie en de professionele infrastructuur in Nederland. 
De Master Film and Photographic Studies is vandaag de 
dag de enige gespecialiseerde opleiding in Nederland 
waar de geschiedenis van de fotografie aan de hand van 
een museale fotocollectie wordt gedoseerd. Ook met de 
vakcursus Determineren van historische fotografische 
procedés maakte dit kenniscentrum vanaf 1992 school in 
Nederland. Deze cursus werd gevolgd door zo wat iedere 
conservator die werkzaam is bij musea of instituten met 
een fotografische collectie; zoals het Rijksmuseum, het 
Stedelijk Museum, Huis Marseille en het Maria Austria 
Instituut in Amsterdam, het Nederlands Fotomuseum in 
Rotterdam en de aan fotocollectie van de Universiteit Lei-
den gelieerde Fotomuseum Den Haag.

De samenwerking
Dit was de eerste keer dat De Lakenhal en de afdeling 
fotografie van de Bijzondere Collecties gezamenlijk een 
kunstwerk in opdracht hebben laten vervaardigen. Voor 
Nicole Roepers – conservator actuele kunst bij het Mu-
seum De Lakenhal – en Maartje van den Heuvel – con-
servator fotografie bij de sectie Bijzondere Collecties in 
de Universiteitsbibliotheek – was dit echter allesbehalve 
een eerste kennismaking. Hun eerste collegiale contact 
ontstond een kleine twintig jaar geleden. Roepers startte 
destijds samen met medestudenten Galerie Fotomania 
in Rotterdam. Maartje van den Heuvel werkte in dezelfde 
stad bij het toenmalige Nederlands Foto Instituut (nu Ne-
derlands Fotomuseum) en kwam vaak bij Fotomania. 

Toen halverwege 2010 bij zowel Museum De Lakenhal 
als bij de universitaire fotocollectie de wens leefde nieuw 
werk aan de collectie toe te voegen, was het voor Roepers 
en Van den Heuvel dan ook een logische gedachte samen 
de mogelijkheden te verkennen. Museum De Lakenhal 
wilde een actueel kunstwerk verwerven waarin een thema 
uit de Leidse geschiedenis centraal stond. De sectie Bij-
zondere Collecties streefde naar het aanvullen van hun 
collectie met werk dat hedendaagse ontwikkelingen in 
de fotografie representeert en daar internationaal een 
aanvulling op vormt. Terwijl Roepers en Van den Heu-
vel diverse invullingen voor de opdracht de revue lieten 
passeren, kwam ter sprake dat Museum De Lakenhal de 

historiestukken in de collectie als uitgangspunt wilde ne-
men bij een tentoonstelling ter gelegenheid van de jaar-
lijkse evenementen rond 3 oktober. 

Roepers en Van den Heuvel realiseerden zich dat sinds 
de 19de eeuw geen historiestukken meer zijn gemaakt 
over het beleg en ontzet van Leiden. Met uitzondering 
van de schoolplaten van Isings, raakte het historiestuk 
als genre gedurende de 20e eeuw in de vergetelheid. 
Roepers en Van den Heuvel beseften dat een eigentijds 
historiestuk de verbinding zou kunnen leggen tussen 
het verleden en de beleving daarvan in onze eigen tijd. 
Eén plus één zou in dit geval samen drie kunnen zijn: 
een in opdracht vervaardigd fotografisch kunstwerk met 
als thema het beleg en ontzet van Leiden, dat samen met 
de overige Leidse historiestukken een plaats zou krijgen 
in de komende 3 Oktobertentoonstelling. Dat Erwin Olaf 
voor deze opdracht zou worden gevraagd stond voor Roe-
pers en Van den Heuvel direct vast. Hij is in Nederland 
de meester van de geënsceneerde studiofotografie en is 
een fotograaf van het kaliber dat een opdracht met een 
dergelijke omvang en reikwijdte aankan. Beiden volgen 
de fotograaf al sinds de start van zijn carrière toen zijn 
eerste grote serie met autonoom werk het spraakmaken-

Het 
historiestuk 

als genre 
raakte 

gedurende de 
20ste eeuw in 

vergetelheid
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de Chessmen in Galerie Fotomania werd tentoongesteld.
Voor Museum De Lakenhal is de stad Leiden in verle-

den en heden de focus. Alle objecten en kunstvoorwerpen 
die het museum verzamelt, bewaart en toont hebben een 
relatie met de stad, aldus Nicole Roepers. Bij het verwer-
ven van nieuw werk geeft De Lakenhal de voorkeur aan 
kwaliteit boven kwantiteit. Aankopen zijn ofwel een top-
stuk ofwel een stuk dat onderdelen van de collectie met 
elkaar verbindt. Criteria waaraan een eigentijds historie-
stuk van Erwin Olaf met als thema Beleg en Ontzet van 

Leiden, ruimschoots voldoet. 
Deze opdracht past ook uitstekend in het verzamelbe-

leid van de fotocollectie van de sectie Bijzondere Collec-
ties, waar nieuwe aanwinsten actuele ontwikkelingen in 
de fotografie moeten vertegenwoordigen. Geënsceneerde 
fotografie is een genre dat momenteel breed in de be-
langstelling staat. Maartje van den Heuvel ziet dit als een 
reactie op het modernisme dat de fotografie de gehele 
20ste eeuw heeft gedomineerd en waarmee afstand werd 
genomen van de tradities van de schilderkunst. Deze op-
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Afb. 1  Uitval op de Boshuyser schans, Anoniem, 17de eeuw, 
 Collectie Museum De Lakenhal, Leiden. 

Fotografen 
halen bewust 
en zichtbaar 
de banden 
met de 
schilderkunst 
weer aan
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vatting was weer een reactie op het Picturalisme uit de 
late 19de en vroege 20ste eeuw waarbij fotografen zich ex-
pliciet lieten inspireren door de schilderkunst en gebruik 
maakten van bijzondere afdruktechnieken. In de loop 
van de 20ste eeuw ging men zich daartegen afzetten en 
werd fotografie vooral beschouwd als een medium voor 
communicatie. De aandacht was gericht op het ontwik-
kelen van een eigen beeldtaal voor dit medium. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog werd de fotografie meer autonoom 
en sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt foto-
grafie gezien als een volwaardig kunstmedium. Sindsdien 
halen fotografen ook bewust en zichtbaar de banden met 
de schilderkunst weer aan. 

Het oeuvre van Erwin Olaf sluit naadloos aan bij deze 
ontwikkeling: van toegepast werk als fotojournalistiek en 
commerciële opdrachten naar geënsceneerd, meer auto-
noom werk. Tijdens zijn carrière ontwikkelde Erwin Olaf 
een volstrekt eigen beeldtaal. Al enige jaren verwijst hij in 
zijn werk soms nadrukkelijk naar de schilderkunst van de 
17de eeuw. Bijvoorbeeld in zijn modefoto’s van de winter-
collectie 2005/2006 The Golden Age van People Of The La-
byrinths en in de fotografische ‘hertaling’ van historische 
schilderijen in opdracht van de Spaanse stad Gijon in zijn 
serie Laboral Escena uit 2008. Deze werken noemt Van den 
Heuvel een voorbeeld van wat in de kunstgeschiedenis re-
mediation wordt genoemd, het vertalen van beeldtradities 
naar een nieuw medium. Zelf heeft zij deze vertaling van 
historieschilderkunst naar fotografie ‘historiefotografie’ 
gedoopt. Hoewel minder letterlijk als Erwin Olaf in deze 
opdracht, werken ook fotografen als Jeff Wall, Andreas 
Gursky en Bill Viola met thema’s uit de geschiedenis en 
met historische manieren van verbeelden. 

Opdrachtgeverschap in de praktijk
Erwin Olaf reageerde direct enthousiast toen Roepers en 
Van den Heuvel hem benaderden met hun idee. Tijdens 
de eerste fase van de opdracht voorzag Museum De La-
kenhal de fotograaf volop van informatie over Leidens 
beleg en ontzet. Erwin Olaf bezocht diverse malen het 
museum en bestudeerde minutieus ieder historiestuk. 
Hij stelde de conservator die hem begeleidde onophou-
delijk vragen over details die hem opvielen en over de 
personen die op de schilderijen staan afgebeeld. Nicole 
Roepers herinnert zich dat Erwin Olaf bij het zien van het 
doek Uitval op de Boshuyser Schans (afb. 1) – een in kunst-
historisch opzicht vrij onbeduidend werk dat in het mu-
seum altijd ergens achteraf hing – zich direct realiseerde 

Afb. 2  (links) Gebedsdienst in de Pieterskerk na het 
Ontzet, uitsnede, Jan Hendrik van de Laar 
1861, Collectie Museum de Lakenhal, Leiden.

Afb. 3  (rechts) Vrijheid - Pest en Honger gedurende het 
beleg van Leiden 2011, uitsnede, foto Erwin 
Olaf, Collectie Museum De Lakenhal, Leiden.
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dat dit het historische precedent vormde voor zijn wens 
naast prominenten ook onbekende Leidenaars een plaats 
in zijn historiestuk te geven. 

Van de vracht aan documentatie in de vorm van tekst, 
heeft Erwin Olaf volgens Roepers uitsluitend indirect 
kennisgenomen. De productiemedewerkers van Studio 
Erwin Olaf maakten zich deze informatie zo grondig ei-
gen, dat zij hem op ieder gewenst moment konden voor-
zien van informatie ontleend aan de nieuwste historische 
inzichten omtrent deze periode. Elementen daaruit zijn 
direct terug te vinden in Vrijheid!. Maartje van den Heuvel 
voegt daaraan toe dat het nauwkeurige visuele onderzoek 
dat voor Erwin Olaf het belangrijkste voedingskanaal 
vormde, een volwaardige manier van research is. Bij ‘on-
derzoek’ zijn wij gewend te denken in termen van tekst, 
terwijl schilderijen en prenten eveneens een belangrijk 
medium voor informatieoverdracht vormen. 

Bij een bezoek aan de Pieterskerk bleek het voor Erwin 
Olaf direct een uitgemaakte zaak dat hij op deze locatie 
de foto’s zou gaan maken. De compositie ontleende hij 
grotendeels aan het schilderij De gebedsdienst in de Pieters-
kerk na het ontzet van Jan Hendrik van de Laar (afb. 2), een 
historisch gegeven waaruit een traditie groeide die tot op 
de dag van vandaag in stand wordt gehouden. Roepers 
vertelt dat Erwin Olaf absoluut de geuzen de kerk wilde 
laten binnenkomen, een beeld dat hij ontleende aan het 
schilderij van Henricus Engelbertus Reyntjens (zie afb. 6 
in het Beeldessay). Daartoe koos hij een iets ander stand-
punt dan Van de Laar, zodat ook de kerkdeur binnen het 
beeld viel. In de compositie van Erwin Olaf wordt het 
beeld aan de rechterkant afgesloten door de pilaar met 
de wenteltrap naar de preekstoel. De pilaar uiterst links 
in het beeld is een decorstuk, geplaatst om de compositie 
aan die zijde te sluiten (afb. 3). 

Hoewel Erwin Olaf in zijn compositie elementen van 
historiestukken over beleg en ontzet van Leiden samen-
bracht, is de keuze voor de personages in het ensemble 
bepaald door de visie die hij zelf opbouwde aan de hand 
van de in de documentatie verschafte historische gege-
vens en nieuwe inzichten op basis van recent onderzoek. 
Zijn historiestuk combineert bestaande thema’s, nieuwe 

Afb. 4  Erwin Olaf, ‘Jan van Hout en Jan van der Does’, 2011, chromogene druk, 80 x 60 cm, Universiteitsbibliotheek Leiden, 
inv. nr. PK-F-2011-0037, uit de serie ‘Erwin Olaf: Leidens beleg en ontzet’, in opdracht van Museum De Lakenhal en 
Universiteit Leiden.
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accenten en persoonlijke uitgangspunten. Het ontkrach-
ten van stereotypen noemen Roepers en Van den Heuvel 
een belangrijk kenmerk in het oeuvre van Erwin Olaf. 
Altijd kiest hij voor de rijkdom aan varianten in het 
menselijk uiterlijk. Hij maakte dan ook direct duidelijk 
dat hij zich in het ensemble niet wilde beperken tot pro-
minente mannen. Evenmin wilde hij zich voegen in de 
idealisering van beleg en ontzet die bij alle oudere histo-
riestukken de toon bepaalden. De manier waarop hij de 
gevolgen van strijd in alle hardheid toont, verwijst naar 
de hedendaagse oorlogsfotografie.

Zijn opdrachtgevers hadden geen bezwaar tegen deze 
uitgangspunten. Historiestukken reflecteren immers 
niet alleen de geschiedenis maar ook de opvattingen die 
daarover leven in de maatschappij. Vanaf de eerste ge-
sprekken over de opdracht stond dan ook vast dat Erwin 
Olaf de vrije hand zou krijgen. Wat niet wil zeggen dat 
er over diverse personages niet uitgebreid is gediscussi-
eerd. Zo was er nogal wat overtuigingskracht nodig om 
Erwin Olaf te bewegen burgemeester Van der Werf op te 
nemen in het ensemble. Eeuwenlang gold Van der Werf 
vanwege zijn iconografische opofferingsgezindheid als 

Afb. 5  Erwin Olaf, ‘Stilleven (Geuzenattributen)’, 2011, chromogene druk, 60 x 80 cm, Universiteitsbibliotheek Leiden, inv. nr. PK-F-2011-0043, uit 
de serie ‘Erwin Olaf: Leidens beleg en ontzet’, in opdracht van Museum De Lakenhal en Universiteit Leiden.
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dé held van het beleg. Tegenwoordig kennen historici 
waar het gaat om een doorslaggevende bijdrage aan het 
voorkomen van overgave van de stad, meer belang toe 
aan bevelhebber Jan van der Does en stadssecretaris Jan 
van Hout. Een historiestuk zonder burgemeester Van der 
Werf vond de adviesraad echter een te grove schending 
van de beeldtraditie. 

Ook de verbeelding van Minerva gaf aanleiding tot 
enig touwtrekken. Maartje van den Heuvel vertelt dat bin-
nen de Universiteit Leiden met vreugde werd gereageerd 
op haar mededeling dat Erwin Olaf had geopperd Miner-
va – het beeldmerk van de universiteit – in het ensemble 
op te nemen als zinnebeeld van de sterkte vrouw. Toen 
bij een volgend contact bleek dat Erwin Olaf het idee van 
Minerva al weer had laten vallen, viel dit niet goed bij de 

universiteit. Het had nogal wat voeten in de aarde voor-
dat Minerva haar plaats in het ensemble terugkreeg. Toch 
had Erwin Olaf uiteindelijk het laatste woord wanneer hij 
het historische argument teveel afbreuk vond doen aan 
het beeld zoals hij dat in zijn hoofd had. 

Bijna alle figuren op Vrijheid! worden verbeeld door in-
woners van Leiden. Na een oproep in de krant verschenen 
ongeveer zestig mensen op de castingdag in Scheltema, 
het Leidse centrum voor actuele kunst. Met iedere kan-
didaat voerde Erwin Olaf een kort gesprek en vervolgens 
werden van iedereen foto’s genomen. Betrokkenheid bij 
de stadsgeschiedenis bleek voor de meeste deelnemers de 
belangrijkste motivatie. Veel van hen hadden nog nooit 
van Erwin Olaf gehoord. Zelfs mensen die daar helemaal 
niet op uit waren, werden door Erwin Olaf ingeschakeld. 

Jori Zijlmans

Ter gelegenheid van de ten-
toonstelling Vrijheid! Leidens 
Ontzet 1574-2011 publiceerde 
Museum De Lakenhal een 
rijk geïllustreerd boek waarin 
de ‘3 Oktobercollectie’ wordt 
beschreven in samenhang met 
een historisch feitenrelaas. 
Jori Zijlmans, conservator 
geschiedenis van het museum, 
presenteert aan de hand van 
schilderijen en voorwerpen uit 
de collectie het verloop van be-
leg en ontzet, de belangrijkste 
personen in deze geschiedenis 
en de wijze waarop de herinne-
ring aan deze periode tot op de 
dag van vandaag levend wordt 
gehouden. 
 Jori Zijlmans, Leidens ontzet, 
vrijheidsstrijd & volksfeest, 
Primavera Pers, Leiden 2011.
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Nicole Roepers vertelt dat hij de barman bij Scheltema 
wilde casten als de man die op de foto onderaan de galg 
staat. Die voelde daar aanvankelijk niets voor, maar Er-
win Olaf bleef net zolang aandringen totdat de barman 
toegaf. Alleen voor personages waarvoor Erwin Olaf nie-
mand kon vinden die hij geschikt vond – de Afrikaanse 
koopman bijvoorbeeld – zijn professionele modellen ge-
cast. Ook hier speelde het toeval een rol. Zelfs castingbu-
reaus konden geen model vinden dat paste bij het beeld 
dat Erwin Olaf bij Jan van der Does voor ogen stond. Ten-
slotte zag hij in Amsterdam op een terras een man wiens 
kapsel en snor zo leek op zijn imaginaire Van der Does 
dat er voor de opname geen grimeur of kapper aan te pas 
hoefde te komen (afb. 4). 

De modellen dragen historische kostuums – gehuurd 
bij een Brits bedrijf dat voor vrijwel alle daar gemaakte 
kostuumfilms en -series de kleding levert – maar ook 
eigentijdse kleding, zoals de wax coat van burgemees-
ter Van der Werf. De rok van Magdalena Moons, die op 
de foto dezelfde prachtige textuur heeft als de kleding 

op schilderijen van Hollandse meesters, werd door een 
kleedster ter plaatste vervaardigd uit lappen synthetische 
stof. Objecten als de trommel van de jongen die voor de 
Geuzen uitloopt, de wapens, helmen en kurassen en ook 
de korenmaat die op een van de stillevens te zien is (afb. 
5), zijn afkomstig uit Museum De Lakenhal. De boeken 
die Jan van Hout en Minerva als attribuut kregen, zijn af-
komstig uit het eeuwenoude boekenbezit van de Univer-
siteitsbibliotheek Leiden. Deze museale objecten werden 
tijdens de opnamedagen onder toezicht van een conser-
vator naar de Pieterskerk gebracht en continue bewaakt.

Het monumentale historiestuk Vrijheid! bestaat uit drie 
afzonderlijke foto’s die met behulp van een computerpro-
gramma werden samengevoegd. Aan de attributen of het 
licht is echter geen Photoshop te pas gekomen. Zelfs niet 
voor de bijna mystieke grijzige waas die het buitenlicht 
bij het raam en de deur versterkt (afb. 6). Hiervoor was in 
de kerk een speciale stoomgenerator aanwezig. Roepers 
en Van den Heuvel raakten onder de indruk van de ma-
nier waarop Erwin Olaf tijdens de opnamen het enorme 

Afb. 6  Vrijheid - Pest en Honger gedurende het beleg van Leiden 2011, 
detail kerkramen, foto Erwin Olaf, Collectie Museum De 
Lakenhal, Leiden. 
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Aan de 
attributen 
of het licht 
is geen 
Photoshop 
te pas 
gekomen

team aanstuurde. De hele Pieterskerk werd omgebouwd 
tot studio; een volledig gecontroleerde ruimte. Niets 
werd aan het toeval overgelaten. Vooraf hadden de me-
dewerkers van Studio Erwin Olaf een zeer gedetailleerd 
draaiboek gemaakt, waarin zelfs was opgenomen waar de 
hapjes voor de modellen moesten staan. Toeschouwers 
werden geweerd en de uitgenodigde persvertegenwoor-
digers kregen maar kort de tijd om de sfeer te proeven 
en foto’s te nemen. Ondanks de enorme hoeveelheid mo-
dellen, technici, grimeurs, kleedsters en attributen, wist 
Erwin Olaf volgens Roepers en Van den Heuvel in de kerk 
een serene sfeer te scheppen. Wanneer een foto werd ge-
maakt was iedereen in opperste concentratie. Over ieder 
detail besliste Erwin Olaf zelf om te voorkomen dat het 
een kitscherige foto van een verkleedpartij zou worden. 
Alle kostuums en attributen waren dienstbaar aan zijn 
doel om mensen van vlees en bloed te laten zien. 

Nicole Roepers en Maartje van den Heuvel vinden 
dat hij daarin uitstekend is geslaagd. Getuige het boven-
gemiddelde aantal bezoekers dat op 3 oktober en in de 
maanden erna de foto’s van Erwin Olaf in Museum De 
Lakenhal en in de Universiteitsbibliotheek kwamen be-
kijken, is het publiek dezelfde mening toegedaan. De 
landelijke media besteedden ruime aandacht aan Vrijheid! 
Een kunstwerk dat zich met een eigentijdse visie en met 
een nieuw medium voegt in de serie historiestukken over 
Leidens beleg en ontzet en dat in het museum een pro-
minente plaats heeft gekegen als onderdeel van de vaste 
expositie.
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Een nieuwe methode voor historisch onderzoek 
‘Tales of the Revolt staat in het bloeiende veld van Memory 
Studies, een groot, internationaal en multidisciplinair 
onderzoeksgebied’, aldus Judith Pollmann. Daarin is Ta-
les of the Revolt niet meer of minder richtinggevend dan 
andere projecten. Wel neemt het project een vorm aan die 
bij uitstek van dit moment is en die mogelijk toekomst 
heeft binnen de cultuurgeschiedenis. Kern van deze aan-
pak is vergelijkend onderzoek op basis van een brede en 
heterogene bronnenselectie. De projectmatige opzet van 
Tales of the Revolt maakt het mogelijk om als aio een type 
onderzoek te doen dat vroeger vaak als te riskant zou zijn 
bestempeld voor iemand op dit niveau, omdat er geza-
menlijk kan worden gewerkt en iedereen kan meedelen 
in de kennis en onderzoeksresultaten van andere leden 
van het team. Deze benadering van cultuurgeschiedenis 
is ook makkelijker geworden omdat in inmiddels talloze 
bronnenverzamelingen en museale collecties via het in-
ternet kunnen worden geraadpleegd. 

Samen met de bibliotheek van de Rijksuniversiteit 
Leiden werd een virtuele onderzoeksomgeving ontwik-
keld, een zogenaamde VRE (zie kader). Ongeacht waar 
de onderzoekers zich bevinden, verschaft het VRE hen 
toegang tot databestanden en bronbewerkingen die op 

Tales of the Revolt
Vernieuwende onderzoeksvormen en een eeuwen-
oude traditie

Onder de vlag van het project Tales of the Revolt. Memory, Oblivion and Identity in the Low 
Countries, 1566-1700, bestuderen drie promovendi en een postdoc van het Instituut Ge-
schiedenis van de Universiteit Leiden onder leiding van Prof. dr. Judith Pollmann al ruim 
drie jaar gezamenlijk het ontstaan en de betekenis van herinneringsculturen met betrekking 
tot De Opstand. Historisch Tijdschrift Holland sprak met Judith Pollmann en Marianne 
Eekhout over hun bijdrage aan de tentoonstelling Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011 in 
Museum De Lakenhal in Leiden en aan de totstandkoming van het historiestuk Vrijheid 
– pest en honger tijdens Leidens Beleg van Erwin Olaf. 

Afb. 1  Hutspotketel van de Lammerschans, 1574, collectie 
Museum De Lakenhal, Leiden.

Carin Gaemers
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verschillende plaatsen zijn opgeslagen. Daarnaast kun-
nen onderzoekers gesynchroniseerd aan hun gegevens 
werken, zoals de bibliografie die voor Tales of the Revolt 
is opgezet. Alle nieuw toegevoegde gegevens zijn direct 
beschikbaar voor alle deelnemers aan het project. Vanaf 
de allereerste onderzoeksopzet was Pollmann ervan over-
tuigd dat zo’n interactief gegevensbestand voor dit project 
een basisvoorwaarde vormde. Hoewel het project  Tales 
of the Revolt in 2013 sluit, zijn plannen voor een vervolg 
al in voorbereiding en staan in binnen- en buitenland al 
samenwerkingsverbanden in de grondverf. 

Het onderzoeksterrein van Tales of the Revolt is bij uit-
stek multimediaal. Naast de voor een historicus gebrui-
kelijke teksten onderzoeken de deelnemers tevens schil-
derijen, prenten, pamfletten, toneelstukken, gedichten en 
voorwerpen. Deze aanpak maakt zichtbaar hoezeer cul-
tuuruitingen verbonden zijn met elkaar en met de maat-
schappelijke en politieke context. De onderzoekers in het 
Tales of the Revolt team hebben een diverse achtergrond. 
Ze verenigen de disciplines letterkunde, politieke ge-
schiedenis en retoriek, economische- en sociale geschie-
denis, religiegeschiedenis, kunstgeschiedenis, egodo-
cumenten en erfgoedgeschiedenis. Een kruisbestuiving 
die voor alle onderzoekers uitermate leerzaam blijkt. Zo 
leidde dit onderzoek voor Judith Pollmann onder meer 
tot nieuwe inzichten op conceptueel en theoretisch vlak. 

Het project wordt gefinancierd uit het VICI program-
ma van NWO en is een goed voorbeeld van wat dit ver-
nieuwingsimpulsprogramma beoogt te zijn. Niet louter 
een geldkraan voor projectmatige aanpak, maar een sub-
sidie die de aanvrager in staat stelt een nieuwe stap te zet-
ten en nieuwe concepten en methoden te ontwikkelen. 
De ervaringen bij Tales of the Revolt laten zien hoeveel een 
projectmatige aanpak ook in de individualistische gees-
teswetenschappen te bieden kan hebben. Pollmann heeft 
ondervonden dat onderzoek gebaseerd op een veelheid 
van bronnenmateriaal van de juiste kwaliteit, de moge-
lijkheid biedt een thema zowel in de breedte als de diepte 
te bestuderen. Dat Tales of the Revolt juist deze groep on-
derzoekers samenbracht is volgens Pollmann niet alleen 
gelukkig toeval. De gekozen methodiek fungeerde ook 
als selectiemechanisme. Enkele kandidaten schrokken 
ervoor terug. Pollmann herinnert zich een sollicitant die 
verbijsterd opmerkte: ‘je gaat toch niet al je onderzoek 
weggeven aan andere mensen?’ 

Bij de start van Tales of the Revolt kreeg iedere deelne-
mer een eigen onderzoeksveld, zodat zij geen kloon van 
elkaar zouden worden. Promovendus Marianne Eekhout 
bijvoorbeeld, kreeg vanwege haar achtergrond in zowel 
geschiedwetenschap als kunstgeschiedenis en erfgoed 
het onderzoek naar materiële herinneringen onder haar 
hoede. Haar sollicitatie bij Tales of the Revolt was een zeer 

Collaboratory

Collaboratory maakt samenwerking mogelijk op het gebied van databeheer en de uitwisseling 
van gegevens en kennis; niet alleen tussen de projectleden, maar ook tussen de onderzoeks-
groep enerzijds en anderzijds bibliotheken en archieven. Naast mogelijkheden voor opslag van 
grote hoeveelheden gegevens en afbeeldingen, biedt Collaboratory de gelegenheid gezamen-
lijk een bibliografie te beheren. Verder beschikt Collaboratory over onder meer een discus-
sieforum, een weblog en een gemeenschappelijke agenda. Collaboratory faciliteert tevens 
interactie met belangstellenden. De website http://dutchrevolt.leidenuniv.nl kon zo worden 
verrijkt met nieuwe bronnen en onderzoeksresultaten kunnen snel aan een breed publiek wor-
den gepresenteerd. In de toekomst zal de RUL deze virtuele onderzoekomgevingen als service 
aan andere onderzoeksgroepen aanbieden. 
 Zie ook: http://www.surffoundation.nl/en/projecten/Pages/Tales-of-the-Revolt-Collaborato-
ry-Sharing-Enhancing-and-Disseminating-Sources.aspx.
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bewuste keuze. Eekhout wilde graag toetreden tot een 
project waarbinnen meerdere onderzoekers samenwerk-
ten en de Opstand vond zij altijd al een interessante pe-
riode. Direct besefte zij dat Tales of the Revolt de op ob-
jecten gerichte materiële geschiedenis als aanvullende 
discipline nodig had. Evenals haar collega’s moest Eek-
hout wennen aan het delen van onderzoeksresultaten. Al 
vrij snel ondervonden de deelnemers echter dat het delen 
van onderzoeksresultaten geen enkel nadeel opleverde, 
omdat iedere onderzoeker vanuit de eigen onderzoeks-
vraag een eigen invalshoek kiest. Eekhout heeft gemerkt 
dat deze vorm van samenwerking de weg opent naar an-
dere en nieuwe onderzoeksvragen. 

Tales of the Revolt en Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011
Op verzoek van Meta Knol, directeur van Museum De La-
kenhal, traden Judith Pollmann en Marianne Eekhout toe 
tot de adviesraad voor de tentoonstelling Vrijheid! Leidens 
Ontzet 1574-2011. Al sinds 1997 is het Instituut Geschiede-
nis van de Rijksuniversiteit Leiden nauw betrokken bij 
sommige evenementen ter gelegenheid van de herden-
king van Leidens Ontzet. Sinds dat jaar organiseert het 
instituut jaarlijks samen met de 3 October Vereeniging 
een openbare lezing. De samenwerking met Museum 
De Lakenhal en de 3 Oktober Vereeniging laat zien dat 
de universiteit onderdeel is van de stad, vindt Pollmann: 
‘Wij redden geen mensenlevens, zijn geen lucratief ex-
portproduct, maar er is veel publieke belangstelling en 
we kunnen wel degelijk ook buiten de directe kring van 
de wetenschap iets bijdragen.’

In dit geval bestond die bijdrage uit een documenta-
tie voor de tentoonstelling en het historiestuk Vrijheid – 
pest en honger tijdens Leidens Beleg dat Erwin Olaf daarvoor 
maakte. In de documentatie zijn de traditionele thema’s 
beschreven die de historiestukken tot nu toe kenmerk-
ten: de honger en de opofferingsgezindheid van burge-
meester Van der Werf. Tevens bevat de documentatie een 
overzicht van beleg en ontzet van Leiden op basis van 
de meest recente onderzoeksresultaten. In een omvang-
rijk beelddossier documenteerde Marianne Eekhout de 
beeldtraditie van beleg en ontzet van Leiden aan de hand 
van de collectie 3 Octoberiana van het museum. Met het 
creatieve proces dat leidde tot het historiestuk van Erwin 
Olaf hebben Pollmann en Eekhout geen bemoeienis ge-
had. De kern van de eigentijdse visie die de twee promi-
nente thema’s uit de beeldtraditie radicaal op zijn kop zet, 
zien zij niettemin duidelijk terug in het resultaat. 

Afb. 2  Tegel met afbeelding van een hutspot, twee haringen, 
een brood en een mes, 1e kwart 20ste eeuw, collectie 
Museum De Lakenhal, Leiden. 

Afb. 3  Flesje likeurwijn gevonden in de Lammerschans in 1574 
met houder en verklaring van echtheid opgesteld op 17 
juni 1838, het jaar waarin het flesje door de toenmalige 
eigenaar aan de stad Leiden werd geschonken, collectie 
Museum De Lakenhal, Leiden. 
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Allereerst het thema honger. In tegenstelling tot wat 
eeuwenlang werd beweerd, stierven tijdens het beleg meer 
mensen aan de pest dan van de honger. Niet zozeer aan de 
klassieke builenpest als wel aan een epidemie van een of 
enkele besmettelijke infectieziekten die destijds werden 
aangeduid met de verzamelnaam ‘de pest’. Thera Wijs-
enbeek stuitte in 2006 tijdens de voorbereiding van haar 
lezing voor de 3 October Vereeniging op bronnen die uit-
wezen dat het aantal pestdoden vele malen hoger lag dan 
het aantal doden dat direct aan voedselgebrek kon wor-
den toegeschreven. Met deze bevinding als uitgangspunt 
is Pollmann gaan nadenken over de vraag waardoor die 
tegenstelling tussen beeldvorming en feiten is ontstaan. 
Haar conclusie is dat de oorzaak gezocht moet worden in 
de religieuze opvattingen in die periode. Epidemieën – 
en de pest in het bijzonder – werden als een straf van God 

beschouwd, terwijl honger direct was toe te schrijven aan 
de vijand, en de komst van haring en wittebrood te ver-
gelijken was met de ‘wonderbaarlijke spijziging’ uit het 
nieuwe testament. Nadruk op de pest in de beeldvorming 
over beleg en ontzet van Leiden, zou de veronderstelling 
ondermijnen dat God aan de zijde van de Leidenaren had 
gestaan. Vandaar dat in historiestukken over dit thema de 
honger centraal staat en verwijzingen naar de pest op een 
enkele uitzondering na ontbreken. 

Ook de heldenrol van burgemeester Pieter Adriaansz 
van der Werf – het tweede grote thema in de beeldtra-
ditie   – moet aan de hand van recent onderzoek van Jori 
Zijlmans en anderen worden genuanceerd. Het Tales of 
the Revolt team heeft deze bevindingen verder ingekaderd 
en geprobeerd te verklaren waarom dit heldenverhaal 
zo’n grote vlucht kon nemen. Het klassieke beeld schetst 

Afb. 4  Turf gevonden in de Lammerschans in 1574, collectie Museum 
De Lakenhal, Leiden. 
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een leidersfi guur die de hongerende bevolking zijn eigen 
lichaam als voedsel aanbood en hen met dit demagogi-
sche gebaar weerhield van overgave aan de vijand. Uit de 
recent bronnenonderzoek blijkt dat Van der Werf zich 
als trouw aanhanger van Willem van Oranje zeker opof-
feringen had getroost. Zo moest hij in 1567 vanwege zijn 
protestantse sympathieën de Nederlanden ontvluchten 
en had hij tijdens die ballingschap onvermoeibaar fond-
sen geworven voor De Opstand. In de laatste weken van 
het beleg was Van der Werf echter een van de bestuurders 
die vanwege de toenemende onrust onder de bevolking 
over voedseltekorten, overwoog om Leiden aan de bele-
geraars prijs te geven. Dit is mogelijk de reden waarom 

Willem van Oranje na het ontzet Van der Werf uit 
zijn ambt zette.

Hoewel Van der Werf lid bleef van het stadsbe-
stuur en twee jaar later zelfs weer tot burgemees-

ter werd benoemd, voelde hij zich kennelijk tekort 
gedaan waar het ging om zijn bijdrage aan de strijd. Vast 
staat dat hij documentatie verzamelde omtrent zijn ver-
diensten en al snel daarna trad in de beeldvorming de op-
off eringsgezinde stadsbestuurder die Leiden op het be-
slissende moment had kunnen weerhouden van overgave 
voor het voetlicht. Juist dit wapenfeit wordt door geen en-
kele betrouwbare bron ondersteund. In bewaard gebleven 
brieven van hardliner Johan van der Does vanuit het bele-
gerde Leiden aan Willem van Oranje bijvoorbeeld, maakt 
de schrijver bij zijn klacht over de wankelmoedige magis-

traten die bereid lijken de stad over te geven, geen enkel 
voorbehoud ten aanzien van burgemeester Van der Werf. 

Zoals uit het interview met Erwin Olaf in dit nummer 
blijkt, gebruikte de kunstenaar de nieuwe gegevens over 
de rol van de pest als doodsoorzaak en de twijfels over 
de heldhaftige rol van Van der Werf als uitgangspunten 
voor zijn historiestuk. Dit kunstwerk markeert dan ook 
de kentering in de visie op beleg en ontzet van Leiden. Als 
specialisten in herinneringscultuur waren Pollmann en 
Eekhout er zich terdege van bewust dat zij de ingrediën-
ten leverden voor de verbeelding van een nieuw visie op 
de bekendste thema’s van een eeuwenoude traditie. Een 
kerngegeven van de herinneringscultuur is immers dat 
iedere tijd een eigen benadering van het verleden heeft. 
Niettemin was het voor hen een merkwaardige gewaar-
wording plots onderdeel te zijn van het fenomeen dat zij 
bestuderen. Samen met een museumdirecteur, een kun-
stenaar, een 3 October Vereeniging en vrijwilligers waren 
ook zij ineens onderdeel van een proces dat leidde tot een 
nieuwe manifestatie in de herinneringscultuur van de 
Opstand waarbij iedere deelnemer een eigen invalshoek 
en een eigen agenda inbracht. Voor Pollmann ligt daar de 
kracht van Drie Oktober: opeenvolgende generaties ont-
wikkelen steeds een eigen kijk op de betekenis daarvan. 
Of het resultaat wetenschappelijk gezien correct is, doet 
er daarbij minder toe dan het feit dat de gebeurtenissen 
nog steeds tot de verbeelding blijven spreken. 
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Na zijn studie aan de School voor Journalistiek in Utrecht 
richtte Erwin Olaf zich op documentaire fotografie. Al vrij 
snel maakte hij de overstap naar kunstfotografie, omdat 
hij het beeld dat de camera registreert zelf wilde kunnen 
vormgeven. Sinds die tijd combineert hij modefotografie, 
reclamefotografie, video, film, museale projecten en an-
dere opdrachten met vrij werk. Vrijheid! is niet het eerste 
project dat verwijst naar klassieke kunst. In 2005 maakte 
hij voor het modehuis Peoples of the Labyrinth de serie 
reclamefoto’s Golden Age, waarvoor hij teruggreep naar de 
schilderkunst uit Hollandse Gouden Eeuw. Die jaar la-
ter volgde een serie foto’s in opdracht van het kunstcen-
trum Laboral Escena in Gijon geïnspireerd op Spaanse 
meesters als El Greco en Velázquez. Voor De Hermitage 
Amsterdam maakte hij in 2010 Morphing Alexander, een 
visualisatie van het uiterlijk van Alexander de Grote op 
foto en film. 

Vrijheid! is in meerdere opzichten het grootste pro-
ject van Erwin Olaf tot dusver. Te beginnen met de maat 
van het historiestuk die vergelijkbaar is met die van 
schilderijen over hetzelfde thema, namelijk 2 bij 3 me-
ter. Daarnaast is dit het eerste project waarbij Erwin Olaf 
zo’n groot aantal modellen tegelijkertijd heeft gefotogra-
feerd. Vrijheid! is daarmee een van de vele keerpunten in 
het werk van een fotograaf die steeds gretig nieuwe we-

gen verkent in techniek en themakeuze. Zijn vrije werk 
is nogal eens omstreden. Series als Chessmen uit 1988 en 
Mature uit 1999 werden als subversief en zelfs schokkend 
ervaren. Toch wordt zijn werk wereldwijd door kunstlief-
hebbers gewaardeerd, juist vanwege de combinatie van 
een eigenzinnig gevoel voor schoonheid met een am-
bachtelijk streven naar technische perfectie. Musea en 
galeries over de hele wereld exposeren zijn werk, grote in-
ternationale merken vragen hem voor reclamefotografie 
en zijn foto’s staan zowel in modetijdschriften als in The 
New York Times, The Sunday Times en Le Monde. Erwin Olaf 
heeft diverse prijzen voor fotografie in ontvangst mogen 
nemen en vorig jaar werd hem de staatsprijs voor de kun-
sten toegekend, de Johan Vermeerprijs. 

Vanuit een grote nieuwsgierigheid naar emoties, ge-
drag en voorkomen van de mens in alle denkbare facet-
ten, tart Erwin Olaf nog steeds de geldende mores. Vaak 
is zijn vrije werk op te vatten als een stellingname tegen 
maatschappelijke onverdraagzaamheid tegenover wat 
zich niet voegt naar de heersende opvattingen omtrent 
schoonheid en fatsoen. Erwin Olaf is vooral radicaal in 
zijn afwijzing van sociale uitsluiting van diegenen die 
algemeen als ‘afwijkend’ worden gekenmerkt. Een be-
langrijk deel van zijn oeuvre toont kwetsbaarheid en 
weerbaarheid in steeds wisselende gedaanten; extreem of 

Carin Gaemers

‘Van het beeld in mijn hoofd 
heb ik een verhaal gemaakt’
Fotograaf Erwin Olaf over het project Vrijheid!

Wie de naam Erwin Olaf hoort, zal niet snel een verband weten te leggen met de geschiede-
nis van Holland. Ten onrechte. In opdracht van Museum De Lakenhal en de sectie Bijzon-
dere Collecties van de Universiteit Leiden maakte Erwin Olaf vorig jaar een historiestuk en 
een zestal portretten en stillevens rond een oer-Hollands thema: beleg en ontzet van 
Leiden. Redacteur Carin Gaemers sprak met Erwin Olaf over het project Vrijheid! – pest en 
honger tijdens Leidens Beleg en vroeg hoe deze onderdompeling in de Hollandse geschie-
denis hem is bevallen.
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sereen maar altijd met een grondtoon van mededogen. 
Optimale esthetische kwaliteit is voor Erwin Olaf net zo 
belangrijk als visie. Door wat ‘lelijk’ of ‘afwijkend’ wordt 
geacht zo mooi mogelijk vast te leggen, daagt hij de be-
schouwer uit schoonheid te zien waar die het niet ver-
wacht. ‘De werkelijkheid is altijd lelijker dan de beelden 
in mijn hoofd’, zei hij daarover in een interview in 2010.1 
In geconstrueerde situaties weet Erwin Olaf beelden neer 
te zetten die verhalen suggereren en zo betrokkenheid te-
weeg brengen. Het gesprek met Erwin Olaf ging dan ook 
vooral het verhaal dat hij met Vrijheid! vertelt. 

‘Je gaat me toch niet overhoren’, vraagt Erwin Olaf bij 
aanvang van het gesprek. ‘Want jaartallen en namen weet 
ik niet. Ik heb veel met geschiedenis, maar ik ben er te 
lui voor. Het moet me aangereikt worden. Vroeger was ik 
altijd in de weer met de Tweede Wereldoorlog. Nu vooral 
het Interbellum. Bij een opdracht als Vrijheid! moet ik het 
hebben van de kennis die me wordt aangedragen. Zo’n 
project, daar stap ik altijd heel blanco in. Er komt een 

vraag en dan ga je naar Leiden. Ik had geen idee van de 
impact van iets dat zo lang geleden is gebeurd, hoe dat 
nog leeft in Leiden. Tijdens de casting en opnamedagen 
bleek dat bijna iedereen die daar op af kwam dat verhaal 
tot in detail kende. 

Door het museum werd ik gevoed met kennis. En dan 
blijkt ineens dat geschiedenis aan verandering onderhe-
vig is. Uit onderzoek komen nieuwe inzichten en nieuwe 
feiten tevoorschijn. De opdrachtgevers vroegen mijn vi-
sie op die feiten en ik dacht alleen maar: wat heb ik daar 
in nou nog aan toe te voegen? Toen kwam het gegeven 
naar voren dat de pest een veel grotere doodsoorzaak was 
dan de honger. Dat wekte mijn interesse. Zo’n gegeven 
brengt de boel op gang. Meestal gebeurt dat tijdens het 
eerste gesprek over een opdracht. Door een woord, een 
opmerking, ontstaat in mijn hoofd ineens een contour, 
het gevoel van een beeld, de essentie daarvan. Als dat niet 
gebeurt, wordt het voor mij vrij ingewikkeld. Soms komt 
het dan ook niet echt goed. Hier had ik dat beeld al met-

Afb. 1  Opnamedagen Pieterskerk, Leiden 2011, collectie Museum De 
Lakenhal, Leiden.
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een. Het woord pest werd uitgesproken en ik kreeg een 
duister, somber, diep beeld.

Tijdens de eerste gesprekken werd me gezegd: we wil-
len een interpretatie. Dan ga ik zoeken. Welke tijd heb-
ben we het over: de 16de eeuw. Oh jee, pofbroekentijd. 
Vreselijk pofbroeken, daarbij denk ik gelijk aan Zwarte 
Piet en dat is niet het beeld dat ik zocht. Natuurlijk had 
ik voor moderne kleding kunnen kiezen maar daar ben 
ik snel van afgestapt. Dat werd veel te veel “Kruistocht in 

Spijkerbroek”. Het was de bedoeling de geschiedenis op-
nieuw leven in te blazen, om te kijken of je met fotografie 
een oud onderwerp kunt benaderen. Een nieuw medium 
en nieuwe kleding en nieuwe make-up is dan te veel. 
Dus heb ik gekozen voor kleding uit de periode zelf. Niet 
strikt hoor. Sommige modellen dragen kledingstukken 
of accessoires die er toen nog niet waren. De jas van Bur-
gemeester Van der Werf is een wax coat. Maar in het beeld 
klopt het wel, de jas valt niet op als modern kledingstuk.

Afb. 2  Opnamedagen Pieterskerk, Leiden 
2011, collectie Museum De Lakenhal, 
Leiden.
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Afb. 3  Schets Erwin Olaf voor Vrijheid - Pest en Honger ge-
durende het beleg van Leiden 2011, collectie Museum 
De Lakenhal, Leiden. 

Afb. 4  Vrijheid - Pest en Honger gedurende het beleg van 
Leiden 2011, detail Burgemeester Van der Werf en 
de Koopman, foto Erwin Olaf, collectie Museum 
De Lakenhal, Leiden. 
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Voor zover het past in mijn beeld heb ik elementen uit 
de geschiedenis gehaald. Dat gaat niet altijd even mak-
kelijk. Voor je het weet wordt het een verkleedpartij. De 
aankleding mocht niet te ‘mooi’ worden, zeker geen visu-
ele eye candy. Dan was er het probleem dat mannen in die 
periode hoeden droegen. Voor een fotograaf is een hoed 
een ramp vanwege de belichting. Dus wilde ik zo weinig 
mogelijk hoeden. De man met de hoed naast Jan van der 
Does, is zo neergezet dat de hoed het beeld niet verstoort. 

Pestdoktoren wilde ik er ook bij. In de televisieserie “Flo-
ris” van Paul Verhoeven kwamen pestdoktoren voor en 
dat beeld had ik nog in mijn hoofd. Naar die pestdokto-
ren hebben we veel research gedaan. In Engeland vonden 
we een authentiek pak dat we als uitgangspunt hebben 
genomen. Zo zagen pestdokters er in grote lijnen in wer-
kelijkheid ook uit. Al heb ik aan die kleding wel een eigen 
draai gegeven om het nog angstaanjagender te maken. 
Die maskers zijn nagemaakt en de rubberhandschoenen 

Afb. 5  Vrijheid - Pest en Honger gedurende het 
beleg van Leiden 2011, detail Magdale-
na Moons, Valdez en de jonge soldaat, 
foto Erwin Olaf, collectie Museum De 
Lakenhal, Leiden. 
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komen van Lu, een internetwinkel voor SM-artikelen.
De opdrachtgevers wilden aanvankelijk een opname 

in de open lucht. Dan weet ik gelijk dat we dat nooit voor 
elkaar krijgen. Drie opnamedagen voor drie foto’s die aan 
elkaar gemonteerd worden, dat gaat niet buiten. Zelfs als 
het weer meewerkt, krijg je toch nooit drie dagen achter 
elkaar dezelfde lichtintensiteit. Dus gingen we op zoek 
naar een locatie. Toen ik in de Pieterskerk kwam wist 
ik direct dat ik daar wilde fotograferen. Een locatie die 
groot genoeg is, die past bij het onderwerp, waar je men-
sen kunt fixeren en waar je geen problemen hebt met het 
licht. Binnen zo’n locatie zoek ik naar symboliek. Met de 
trap van de preekstoel kon ik laten zien dat Valdez de stad 
binnen wil komen en dat Magdalena Moons probeert 
hem tegen te houden. Ook de deur uiterst links in het 
beeld heeft zo’n functie. Daardoor komt de buitenwereld 
naar binnen, letterlijk en figuurlijk. Zo kon ik de bevrij-
ding en de geuzen een plaats geven. De grote maat van de 
foto is historisch zuiver op de graat, evenals het gegeven 
van een ensemble met zoveel personages. Inhoudelijk 
moet het kloppen, je gaat toch de concurrentie met de 
schilderkunst aan. Het had voor de hand gelegen om te 
kiezen voor modern fotografisch licht. Toch heb ik dat 
niet gedaan. Mijn redenering was: als ik kies voor zuiver 
op de graat, dan moet ik ook zuiver zijn in het licht. Licht 
dat zoals in de oude schilderkunst van één kant komt. 
Het licht dat door de kerkramen naar binnen valt is echt 
licht. Daar is alleen wat stoom bij te pas gekomen. 

Wat daarna gebeurt is heel interessant, de opdrachtge-
ver gaat namelijk elementen aan mijn beeld toevoegen. 
Minerva bijvoorbeeld. Dat is echt een alien, maar je moet 
het wel op historische wijze behandelen. Voor mij was 
die Minerva een nietszeggend figuur. Ik heb een bloed-
hekel aan goden en engelen. Die beelden zijn zo afge-
zaagd. Wanneer je een engel of een god wilt neerzetten, 
gaat het meer om een gevoel dan om het cliché. Maar 
Minerva moest en zou erbij. Dus heb ik daar maar wat 
op verzonnen. Zo vond ik het ook helemaal niet nood-
zakelijk om Burgemeester Van der Werf in het ensemble 
op te nemen. Die heeft destijds zijn pr al goed gedaan en 
zichzelf prima op het schild gehesen. Maar daar kwam 
toch een commentaar op zeg…. uiteraard had ik volle-
dige vrijheid, maar Van der Werf moest er toch echt wel 
bij. Dan ga je nadenken hoe zo’n figuur toch ingepast kan 
worden zonder je verhaal geweld aan te doen. Uiteinde-
lijk heb ik hem neergezet op de plaats in het beeld waar 
ik een oude man wilde hebben. Niet als een doortastende 

leider die de stad wel even zal redden, maar als een thea-
traal en ijdel figuur. In oudere historiestukken is hij vaak 
afgebeeld met een zwaard, dat zijn opofferingsgezindheid 
moet benadrukken. Daar kwam ik ook niet helemaal uit, 
hoe ik dat moest neerzetten. Totdat tijdens een van de 
opnamedagen mijn oog ineens viel op een model die zijn 
hand met twee vingers op zijn bovenarm liet rusten. Op 
zo’n moment heb ik dan mijn beeld. Geen zwaard. Maar 
wel dat verhaal van die arm en dat gebaar van: eet ‘m maar 
op als jullie honger hebben. 

Zelf wilde ik er absoluut een element uit een andere 
cultuur in hebben, al was Holland destijds natuurlijk he-
lemaal nog niet multicultureel. Ik wilde een afstandelijke 
beschouwer, iemand die er niet thuishoort en het vanaf 
een afstand allemaal bekijkt. We zijn gaan onderzoeken 
hoe we dat toch voor elkaar konden krijgen. Het Rijks-
museum heeft ons daarbij geholpen. Zij kwamen met het 
portret van de Afrikaanse koopman. Een prachtig beeld, 
dat schilderij. Niet helemaal dezelfde periode en ook niet 

Inhoudelijk 
moet het 
kloppen, 

je concurreert 
met de 

schilderkunst
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Afb. 6  Erwin Olaf, ‘Koopman’, 2011, chromogene druk, 80 x 60 cm, Universiteitsbibliotheek 
Leiden, inv. nr. PK-F-2011-0041, uit de serie ‘Erwin Olaf: Leidens beleg en ontzet’, in 
opdracht van Museum De Lakenhal en Universiteit Leiden.

Afb. 7  Erwin Olaf, ‘Stilleven (Spaanse Overvloed, Leidse Schaarste)’, 2011, chromogene druk, 
60 x 80 cm, Universiteitsbibliotheek Leiden, inv. nr. PK-F-2011-0040, uit de serie ‘Erwin 
Olaf: Leidens beleg en ontzet’, in opdracht van Museum De Lakenhal en Universiteit 
Leiden.
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heel erg waarschijnlijk. Maar niet onmogelijk. Daar ging 
het om, het moest mogelijk zijn geweest. Van alle fotogra-
fen focust 95 procent op die 5 procent van de mensheid 
die mooi zijn volgens ons klassieke idee van schoonheid. 
Al heel vroeg in mijn carrière heb ik gekozen voor de 95 
procent van de mensen die niet in dat ideaalbeeld passen. 
Dat zijn wij allemaal. Groot, klein, dik, dun, wit, donker, 
getekend door het leven of met een kenmerk dat afwijkt 
van de norm. Die variatie wilde ik ook bij deze opdracht 
laten zien. Vandaar ook dat de vrouw die rechts een baby 
omhoog houdt niet slank is. Voor zo’n beeld kan ik wel 

uitsluitend magere modellen nemen, maar er zijn men-
sen die niks eten en toch dik blijven. Tijdens zo’n beleg 
zullen er dus ook vast dikke mensen hebben rondgelopen. 

Ook wilde ik naakt in het beeld, als symbool. Om te 
laten zien dat mensen in een oorlog soms alles verliezen 
tot aan hun kleding toe. Ook bij rampen rennen mensen 
soms naakt een huis uit. De bekende foto van Srebrenica 
had ik op mijn netvlies. Mannen achter prikkeldraad, 
de wanhoop. In zulke situaties verlies je het gevoel voor 
decorum. Fatsoensnormen veranderen ook. Vandaar de 
vrouw op de voorgrond die een dode besteelt en een an-

Holland 201212 artikelen.indd   33 08-09-12   11:35



34  

der die melk drinkt uit de borst van een dode moeder. 
Steeds kijk ik welke historische feiten voor mij als foto-
graaf interessant zijn. Op een schoolplaat van Isings zag 
ik een driekleur met zes of zelfs negen banen. Niet in 
rood-wit-blauw maar in oranje-wit-blauw. Een veel mooi-
ere kleur dan het gebruikelijke rood, een kleur die veel 
beter paste bij mijn beeld. Daarover ontstond een fikse 
discussie, vooral omdat de PVV uitgerekend op dat mo-
ment met die oude vlag aan de haal was gegaan. Er werd 
gesuggereerd dat ik de gewone rood-wit-blauwe vlaggen 
moest gebruiken. Daar ben ik niet in meegegaan. Die 
vlaggen zijn een historisch gegeven en dat heeft niets met 
de hedendaagse politiek te maken. Zo’n vlag laat je toch 
niet gijzelen door een politieke partij? Met die vlag kan 
ik iets uitdrukken en dan gebruik ik dat dus gewoon. De 
PVV heeft daar niet het alleenrecht op. Voor mij was die 
kleur belangrijk, dat is een esthetisch argument en daar-
aan heb ik vastgehouden. Wanneer je alleen feitelijk be-
zig bent en niet genoeg let op het esthetische, dan schiet 
je uiteindelijk je doel voorbij. Op meer terreinen werkt 
het zo. Ik doe heel veel op emotie maar ook daar moet ik 
steeds opletten. Wanneer de fantasie te veel op de loop 
gaat dan gaat het mis, dan klopt het beeld niet meer.

De modellen die we voor Vrijheid hebben gecast, waren 
fantastisch. Iedereen was enorm gemotiveerd, er werd 
heel gedisciplineerd gewerkt. De grote uitdaging was 
voor mij al die mensen tegelijk zo te fotograferen dat een 
waarachtig beeld ontstaat. Zoveel mensen tegelijk had ik 
nog nooit eerder gedaan. Ieder model kreeg een acteer-
moment. In mijn hoofd heb ik van het beeld een verhaal 
gemaakt en voor ieder van de personages goed doordacht 
wat hun eigen verhaal in dat geheel moest zijn. Elk per-
sonage moest een eigen emotie krijgen. Bijvoorbeeld de 
emotie van een soldaat van zeventien of achttien jaar, die 
nog niet zoveel heeft meegemaakt en dan ineens in zo’n 
oorlog terecht is gekomen. De dode man rechts op de 
voorgrond moest van mij echt acteren, anders komt het 
onecht over. Als iemand zo maar gaat liggen dan ziet hij 
er op de foto niet uit als iemand die dood is. Met ieder 
van de modellen heb ik voor de opnamen hun verhaal en 
hun emotie doorgesproken. Hoe zij dat oppakten was van 

essentieel belang voor het resultaat. Je kunt van alles van 
stal halen, maar wanneer die 36 mensen op die ene secon-
de zich niet echt in hun personage kunnen verplaatsen, 
wordt het niks. Wanneer iemand op dat moment denkt: 
‘Ja ja, het zal wel’ dan is het beeld verkloot. In de pakken 
van de pestdokters zaten twee van mijn assistenten. Een 
daarvan acteerde niet tijdens de opname. Toen ik hem 
vroeg dat wel te doen zei hij: “Erwin ik zit in een pak, je 
ziet helemaal niets van me.” Dat is absoluut niet waar. Je 
ziet het wel, iets in de houding klopt niet. 

Dit project was voor mij een van de hoogtepunten van 
de laatste tien jaar. Op toekomstig werk zal het zeker in-
vloed hebben. Door Kasteel van Gaasbeek in België ben ik 
gevraagd om een historiestuk te maken over de onthoof-
ding van Egmond en Hoorne.2 Verder ben ik bezig met 
een speelfilm die ik wil gaan maken. Het is nog niet hele-
maal rond maar het gegeven is een historische roman die 
zich afspeelt in Holland. En ik wil een serie maken van 
ongeveer tien schoolplaten. Vroeger hingen in bijna alle 
schoollokalen van die prachtige platen met historische 
scènes. Zoiets moet nog steeds mogelijk zijn: schoolpla-
ten anno nu. Dit idee ontstond tijdens een bijeenkomst 
op het Institute Neerlandais in Parijs naar aanleiding 
van Vrijheid. Gerrit Jan Wolffensperger was daar en hij 
merkte op dat het een schoolplaat was geworden. Con-
servator Maartje van den Heuvel vond dat geloof ik een 
wat beperkte visie, maar ik was het daar gelijk volmon-
dig mee eens. Schoolplaten zijn een krachtig medium en 
het lijkt me geweldig om daar wat mee te doen. Of men-
sen dat dan kunst vinden of niet maakt mij niet uit. Wat 
kunst is, wordt door de tijd bepaald, niet door de maker. 

Inmiddels zit er al weer een tijd tussen en heb ik er zelf 
alweer afstand van genomen. Dan ga ik ook anders naar 
die foto’s kijken. Inmiddels begint zich uit te kristallise-
ren welke foto’s uit de serie portretten en stillevens voor 
mij overblijven. Minerva en Boerensoldaten en Spaanse sol-
daat zijn voor mij al een beetje afgevallen. Koopman en het 
stilleven Spaanse overvloed en schaarsheid in Leiden blijven 
over. Vooral dat stilleven is echt een stap in mijn oeuvre. 
Less is more. Met dat stilleven heb ik dat voor het eerst 
zo toegepast op een manier waar ik tevreden over ben.’ 
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De beeldtraditie van het Leidens 
beleg en ontzet

De zelfopoff ering van Burgemeester van der Werf is vaak 
geschilderd en beschreven. De schilderijen van Gustav 
Wappers (afb. 1) en Mattheus van Bree (afb. 2) tonen de 
heldhaftige geste waarmee Van der Werf volgens de over-
levering eind augustus 1574 de uitgehongerde bevolking 
weerhield van overgave. Dit gegeven vormt een belangrijk 
thema in de herdenkingstraditie van het beleg van Lei-
den. Hier wordt de opoff eringsgezindheid en standvas-
tigheid verbeeld waarmee de vrijheid van de Nederlan-
den is bevochten. Beide schilderijen zijn het resultaat van 
eeuwenlange beeldvorming rond Burgemeester van der 
Werf die begon met het schilderij van Joris van Schooten 
uit 1643 (afb. 3). 

Van Schooten vervaardigde dit schilderij in opdracht 
van Batholomeus van Assendelft, de echtgenoot van Clara 
Duijst van der Werf, een dochter van Van der Werf. Dit 
was de start van een doelgerichte campagne van de naza-
ten van Van der Werf om de nagedachtenis aan hun voor-
vader als heldhaftig leider te verzekeren. Van der Werf zit 
aan een lege tafel, omgeven door hongerige vrouwen en 
mannen. Op dit schilderij is een zeldzame verwijzing te 
zien naar ziekte als een belangrijke doodsoorzaak tijdens 
het beleg. Rechts van het midden, schuin achter de be-
graafplaats is een chirurgijn te zien die in een glazen kolf 
urine onderzoekt. Deze chirurgijn ziet er heel anders uit 
dan de Pestdokter uit de serie Beleg en ontzet van Leiden van 
Erwin Olaf (afb. 4). Of chirurgijns tijdens het beleg van 
Leiden dergelijke beschermende kleding droegen is niet 
vast te stellen. Erwin Olaf koos deze uitrusting om op op-
vallende manier te kunnen verwijzen naar ziekte als be-
langrijke doodsoorzaak tijdens het beleg, een gegeven dat 
uit recent onderzoek naar voren is gekomen. Op dit punt 
wijkt het historiestuk van Erwin Olaf af van de traditie, 
waarin – met uitzondering van het doek van Schooten – 
altijd uitsluitend de honger als doodsoorzaak in beeld 
wordt gebracht. De vele afbeeldingen van de spijziging 
van de Leidenaren na het ontzet met haring en witte-
brood, zoals de hier getoonde schilderijen van Pieter van 
Veen en Henricus Reijntjens (afb. 5 en 6), verwijzen naar 
het Bijbelse thema van de wonderbare spijziging. Pest 

en andere epidemieën werden alom beschouwd als een 
Goddelijke straf. De honger daarentegen was veroorzaakt 
door de Spaanse bezetter en benadrukte de rechtvaardig-
heid van de Opstand. 

De traditie kent ook schilderijen die de strijd rondom 
de stad verbeelden, zoals De overgave van Wijnberg (afb. 
7). Op dit laatste schilderij is ook Magdalena Moons af-
gebeeld, met naast haar de Spaanse bevelhebber Valdez. 
Magdalena Moons beloofde met hem te zullen trouwen 
wanneer hij Leiden – waar een deel van haar familie 
woonde – niet zou bestormen. Recent vond Els Kloek be-
wijzen dat Moons en Valdez na het ontzet van Leiden in 
Antwerpen daadwerkelijk in het huwelijk zijn getreden, 
al blijft het onduidelijk of zij ook echt de stad heeft be-
hoed voor plundering en bloedvergieten.1 Het hondje on-
der de arm van Magdalena Moons dat de huwelijkstrouw 
verbeeldt, verwijst daarnaar, een zinnebeeld dat Erwin 
Olaf in zijn portret van Magdalena Moons eveneens heeft 
toegepast (afb. 8). 

In schilderijen met het ontzet als thema ontbreekt 
zelden een verwijzing naar de Opstand als strijd om de 
vrijheid van godsdienst. De aankomst der Geuzen met Boi-
sot op de Vliet van Wittkamp toont Burgemeester Van der 
Werf met aan zijn rechterzijde bevelhebber Johan van der 
Does (afb. 9). Samen met een menigte burgers wachten zij 
voor de Koepoort op de aankomst van de Geuzen onder 
admiraal Boissot. Ter linkerzijde van de burgemeester 
staat een predikant. Vermoedelijk is hier Pieter Cornelisz 
afgebeeld, sinds 1572 de eerste vaste predikant in Leiden. 
Pieter Cornelisz was ook voorganger in de gebedsdienst 
in de Pieterskerk direct na het ontzet. Deze gebeurtenis 
is verbeeld op het schilderij van Jan Hendrik van der Laar 
(afb. 10). Er zijn onmiskenbaar overeenkomsten met het 
historiestuk van Erwin Olaf. Deze en andere verwijzingen 
naar oudere historiestukken heeft Erwin Olaf bewust een 
plaats gegeven in zijn enscenering. Zo verbeeldt hij niet 
alleen een visie op het gebeuren die is gevoed met nieuwe 
inzichten uit de wetenschap, maar plaatst hij zijn histo-
riestuk tegelijkertijd in een lange traditie.

Beeldessay
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Afb. 1  De zelfopoffering van Burgemeester van der Werf, Gustav Wap-
pers, 1829, Collectie Centraal Museum Utrecht , sinds 2005 als 
bruikleen in Museum De Lakenhal, Leiden. 
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Afb. 2  De zelfopoffering door Burgemeeser Van der Werf, Mattheus van Bree, 1816-1817, collectie Museum De Lakenhal, Leiden.
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Afb. 3  Voorstelling van de hongersnood tijdens het beleg van Leiden, Joris van Schooten, 
1643, collectie Museum De Lakenhal, Leiden. 

Holland 201212 artikelen.indd   41 08-09-12   11:35



42  

Holland 201212 artikelen.indd   42 08-09-12   11:35



43  

Beeldsessay  |  De beeldtraditie van het Leidens beleg en ontzet

Afb. 4  Erwin Olaf, ‘Pestdokter’, 2011, chromogene druk, 80 x 60 cm, Universiteitsbibliotheek Leiden, inv. nr. PK-
F-2011-0039, uit de serie ‘Erwin Olaf: Leidens beleg en ontzet’, in opdracht van Museum De Lakenhal en 
Universiteit Leiden.

Afb. 5  De spijziging de rverloste Leidenaren op 3 oktober 1574, Pieter van Veen, vóór 1615, Collectie Museum De 
Lakenhal, Leiden. 
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Afb. 6  Een eerste bete broods na het ontzet van Leyden, Henricus Reijn tjens, 
1850, Collectie Museum De Lakenhal, Leiden. 
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Afb. 7  De overgave van Weinsberg, Cornelisz van ’t Woudt, 1603, Collectie Mu-
seum De Lakenhal, Leiden. 
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Afb. 8  Erwin Olaf, ‘Magdalena Moons’, 2011, chromogene druk, 80 x 60 cm, Universiteitsbibliotheek Leiden, 
inv. nr. PK-F-2011-0038, uit de serie ‘Erwin Olaf: Leidens beleg en ontzet’, in opdracht van Museum De 
Lakenhal en Universiteit Leiden. 

Afb. 9  De aankomst der Geuzen met Boisot op de Vliet Johan Bernard Wittkamp, ca. 1860, Collectie Museum De 
Lakenhal, Leiden.  

Holland 201212 artikelen.indd   49 08-09-12   11:36



50  

Afb. 10  De gebedsdienst in de Pieterskerk na het Ontzet, Jan 
Hendrik van de Laar, 1861, collectie Museum De 
Lakenhal, Leiden. 

Erwin Olaf
verwijst 
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van der Laar

Holland 201212 artikelen.indd   50 08-09-12   11:36



51  

Beeldessay  |  De beeldtraditie van het Leidens beleg en ontzet

Holland 201212 artikelen.indd   51 08-09-12   11:36



52  

De frikadel bestaat al meer dan vijftig jaar en we eten er 
per hoofd van de bevolking jaarlijks 38 van. Dat berichtte 
het Reformatorisch Dagblad op 20 maart 2009. Vanzelfspre-
kend is de snack met zijn tijd meegegaan. Hij is langer en 
vetter geworden. De ‘doelpaal’, een frikadel van 35 centi-
meter voert de ‘vette bekken top-10’ aan, zo meldde NRC 
Handelsblad op 7 december 2011. Ik volg het snackgedrag 
van de Nederlanders al enige tijd, zeker sinds ik me van-
wege mijn speurtocht naar het nieuwe erfgoed van de 
stad heb verdiept in de Rotterdamse snack-hit de ‘Kap-
salon’. In de lijst van favoriete Hollandse snacks komt de 
kapsalon op de vierde plaats, ruim voor de berenklauw, 
zo langzamerhand ook een klassieker. Niet slecht voor 
een multiculturele caloriebom die pas sinds 2005 op de 
menukaart van de snackhuizen staat. Wie het gerecht voor 
het eerst op een plaatje ziet, zal misschien niet geloven dat 
het eetbaar is. Nadere inspectie is nodig. De kapsalon is 
een gerecht dat inmiddels verschillende varianten kent; de 
grootste en vetste telt bijna 1.800 calorieën, ongeveer de da-
gelijks aanbevolen hoeveelheid voor een vrouw. 

Snacken is populair en er zijn inmiddels vele snacks, 
een verzamelterm voor alle tussendoortjes die worden 
gesnoept of gegeten. Dat kunnen ook gezonde snacks 
zijn, maar die zijn in de minderheid. De ongezonde tus-
sendoortjes maken deel uit van wat wel een graascultuur 

wordt genoemd. We eten de hele dag en vullen de tijd 
tussen de reguliere maaltijden op met allerhande snacks. 
Zo langzamerhand is de openbare ruimte een groot 
snackterrein geworden. Overal staan frietkarren en aan-
hangwagens als mobiele snackhuizen die met de massa 
meereizen en het hongerige grazende publiek van extra 
calorieën voorzien. Iedereen snackt, ongeacht geloofs-
overtuiging of herkomst. Van eenvoudige bal gehakt tot 
bitterbal geserveerd door de glamourous bitter-ball girls 
op society feestjes. Snacken behoort zo langzamerhand 
tot het erfgoed van Nederland en daaronder verstaan we 
dan alle materiële en immateriële uitingen die het gevolg 
zijn van menselijk handelen en waaraan we betekenis 
hechten. Het stadsverhaal van de kapsalon bewijst dat 
deze snack meer is dan een vette hap. Het is erfgoed van 
Nederlanders die dol zijn op kaas en patat. De kapsalon 
hoort dus ook in het museum thuis. In mijn geval Mu-
seum Rotterdam.

De mobiele snack
Als je in de serieuze wetenschappelijke literatuur op zoek 
gaat naar de geschiedenis van de snack valt het resultaat 
tegen. Bij mijn eerste speurtochten naar de geschiede-
nis van het snacken kwam ik vanzelfsprekend in Ame-
rika uit. De snackbar is een Amerikaanse uitvinding. Let-

Paul van de Laar

‘Nederland is gek op kaas en 
patat’*
De kapsalon in Holland

De inmiddels vermaarde snack die door de bedenker ervan ‘Kapsalon’ is gedoopt, ontstond 
in de Rotterdamse wijk Delfshaven en is niet meer weg te denken uit het straatbeeld in de 
Hollandse steden. De Kapsalon verspreidde zich in rap tempo door Nederland en is zelfs in 
Vlaanderen, Istanbul en New York gesignaleerd. Paul van de Laar onderzoekt de ontwikke-
lingsgeschiedenis van snackcultuur in Holland, plaatst de kapsalon in een context van 
jeugdcultuur, migratie en sociaal-economische factoren, en vraagt zich af of we hier te 
maken hebben met toekomstig erfgoed.
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terlijk een bar waar men aanzit en snackt. Amerikanen 
noemen het een ‘democratic counter’. ‘Patrons from all 
walks of life elbow up next to each other and sit on stools, 
inches apart, one eater just like the next.’1 Wat rond 1870 
begon met mobiele lunchwagens die werden ingezet om 
de werkende klasse in booming America te voeden, groeide 
uit tot een netwerk van vaste restaurants die een snelle 
hap tegen een lage prijs serveerden. De groei van fast-
foodketens ging hand in hand met de uitbreiding van het 
wegennet en het aantal auto’s en het is niet zo vreemd dat 
de Verenigde Staten als mobielste land hiermee voorop 
liepen. Met de groei van het aantal auto’s nam niet alleen 
het aantal verkooppunten van benzine toe; fastfoodres-
taurants verrezen langs de Amerikaanse snelwegen. Zo 
werd het landschap van snelwegen een lint van snackbars, 
motels en andere op snelheid en automobiliteit afge-
stemde voorzieningen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft 

hamburgerreus McDonald’s met zijn opvallende gele 
logo het netwerk van fastfoodketens geperfectioneerd.2 
Toch is het te eenzijdig om de groei van snacks alleen te 
zien in relatie tot de automobiliteit. 

In Europa en Nederland wordt sinds de jaren dertig 
ook volop gesnackt. Ik heb het dan niet over de snacks 
die al sinds mensenheugenis worden geconsumeerd op 
feestdagen of tijdens de kermis, etc. Het gaat om het 
snacken dat niet gebonden is aan festiviteiten, maar dat 
deel is gaan uitmaken van een stedelijke straatcultuur en 
dus bij uitstek ook het terrein is van stadshistorici. 

De opkomst van de stadssnack heeft vooral te maken 
met de groei van de stedelijke populaties. En daarbij ook 
met de mogelijkheden die de industriële revolutie bood 
om voedsel sneller en goedkoper te fabriceren. Dat zien 
we ook terug in Nederland.3 In Amsterdam werden rond 
1850 broodjes pekelvlees en halfom verkocht. Andere 

Afb. 1  Op 31 oktober 1955 opende de Amerikaans aandoende snackbar en broodjeszaak van Van Creveld aan het Stadhuisplein in 
Rotterdam (GAR).
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steden volgden en dikwijls pasten bedrijven hun smaak 
aan lokale omstandigheden aan. In Rotterdam werd ui-
erboord verkocht, in de volksmond ‘koeientiet’ genoemd. 
In de jaren dertig adverteerden Rotterdamse zaken met 
moderne patat à frite. Tal van zaken offreerden snacks die 
bekend stonden als anti-katerlekkernijen. De automatiek 
behoorde toen al tot de stedelijke inventaris en was niet 
meer uit het straatbeeld weg te denken. In 1902 opende het 
automatenrestaurant ‘Auto Centraal’ met automaten die 
maaltijden serveerden. Heck’s was de bekendste uitbater 
die in de jaren twintig in Amsterdam naast zijn restaurants 
automatencafetaria’s introduceerde: achter gla zen deurtjes, 
die na inworp van speciale munten konden worden ge-
opend, lagen de lekkernijen opgeborgen. Overal in Neder-
land en dan vooral in de grote steden was de automatiek 
populair. Banketbakkerij Van Sittert aan de Schiedamse-
singel in Rotterdam adverteerde met een auto matiek: ach-
ter de kleine deurtjes van het lekkernijloket lagen warme 
en koude gerechten, pasteitjes, boterkoeken, slaatjes en 
kroketten te wachten op hongerige voorbijgangers. De 
snelle hap kan 24-uur per dag gegeten worden: een voor-
recht voor hongerig en haastig Rotterdam.4

Na de Tweede Wereldoorlog zette de opmars van de 
automatiek zich voort. Dankzij de toepassing van nieuwe 
frituurovens werd het rond 1950 mogelijk om in kortere 
tijd meer warme snacks te produceren en dat stimuleerde 
de ontwikkeling van nieuwe vette lekkernijen. Belangrijker 
was de dekolonisatie van Indonesië als aanjager van nieuwe 
smaken. Migratie en de introductie van nieuwe smaken en 
gerechten gaan vaak samen. Zoals de loempia’s en nasibal-
len die dankzij de repatriëring van militairen en burgers 
populaire snacks werden. Naast de automatiek ontstonden 

de Hollandse snackbars die diverse snacks en frites ver-
kochten.5 Amerikaanse invloeden waren groot en menig 
zakenman keerde naar Nederland terug met ideeën aldaar 
opgedaan. Zo zou Jan Beckers uit Deurne tijdens zijn reis 
door Amerika op het idee van de frikadel zijn gekomen. 

De hamburger stond nog niet op het menu maar de 
snackbar werd op Amerikaanse leest geschoeid. Dat is ook 
goed te zien aan de het interieur van de joods-Rotterdamse 
ondernemer Salomon Frenk die in het moderne centrum 
in 1955 een broodjeszaak startte die hij inrichtte als een 
Amerikaanse snackbar (afb. 1). Hij voorzag zijn zaak van 
de modernste installaties op het gebied van koeltechniek, 
een toonbankverkoop met glazen vitrine en een koop-
lustopwekkende spiegelwand. Uit Amerika importeerde 
hij speciale grillmachines en apparaten waarmee worstjes 
aan het spit konden worden gebraden. De openingstijden 
waren ook on-Nederlands. Op zondag kon je er tot één uur 
’s nachts terecht. In tegenstelling tot andere bedrijfsactivi-
teiten leid Frenk verlies op de snackbar.6

Toen Frenk het in 1970 voor gezien hield, was de snack-
bar in Nederland ingeburgerd, temeer omdat dankzij de 
welvaartsgroei meer en meer Nederlanders buiten de deur 
aten en dikwijls snackten. Via de automatiek werden de 
Nederlanders de snackbar ingeloodst en via deze locatie, 
die vooral bij jongeren steeds grotere populairiteit genoot, 
werden eetpatronen beïnvloed. De industrie speelde daar-
op in met een aanbod van diepvriesmaaltijden die thuis 
geconsumeerd werden naast ‘thuissnacks’ zoals chips en 
andere snacks die voor de buis werden genuttigd.7

Holland was al aan de snack toen de opmars van de 
hamburgerketen McDonald’s in Nederland nog moest 
be gin nen. In 1968 was een groot deel van Amerika al ge-

Afb. 2 Bord van de eerste Rotterdamse McDonalds aan de Coolsingel, collectie Museum Rotterdam.
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vallen voor de Big Mac. Het is niet zo maar een snack. ‘It 
was one of the very first products people grew up with, and 
I think they have that nostalgic feel about it.’8 Het eerste 
McDonald’s restaurant in Nederland vestigde zich in 1971 
in Zaandam, niet toevallig de hoofdzetel van Albert Heijn 
dat in 1963 in samenwerking met het Britse horecaconcern 
Lyons de eerste Wimpy Bar in Nederland begon. Albert 
Heijn ging in 1971 een joint-venture aan met McDonald’s 
om patates frites, kip en appelmoes – dan nog hét favoriete 
kindergerecht – te serveren.9 Vanaf de jaren zeventig volg-
de de opmars en verrezen de hamburgers als spreekwoor-
delijke paddenstoelen uit de grond. Het bord van de eerste 
Rotterdamse McDonald’s aan de Coolsingel, afkomstig uit 
het atelier van Leo Mineur is bewaard gebleven en in de 
collectie van Museum Rotterdam opgenomen (afb. 2). 

Het Hollandse landschap is sindsdien in toenemende 
mate getransformeerd in een openluchtfastfoodplek, voor-
al in de steden waar het graasgedrag 24 uur doorgaat en 
consumenten telkens op zoek zijn naar nieuwe snackbele-
vingen. De invloed van de multiculturele samenleving op 
het snackaanbod is onmiskenbaar. Wat in de jaren vijftig 
begon met de nasibal heeft een keur aan interculturele 
snacks opgeleverd. De kapsalon is er een van en het is een 
succesverhaal. Vanuit Rotterdam veroverde de snack Ne-
derland, maar is inmiddels ook in het buitenland gesig-
naleerd, zoals bij onze zuiderburen. De Vlaming heeft zijn 
eigen frituur nog niet aan de kant gezet, maar de kapsalon 
is er al wel te koop. En dat geldt ook voor Istanbul en New 
York, waar de kapsalon als een Dutch poutine wordt gezien, 
een verzamelterm voor metropoolsnacks die meestal ont-
staan nadat koks experimenteren met gerechten, zoals boe-
renpatat en patatje stoofvlees ook zijn ‘ontdekt’.

De Kapsalon: ‘een vette bek’
Mijn eerste kapsalonervaringen deed ik op tijdens een 
wijkerfgoedonderzoek in Delfshaven, een multiculturele 
deelgemeente in Rotterdam-west. Dit stadsgedeelte om-
ringt het historische Delfshaven, ooit de voorhaven van 
de VOC-stad Delft, in 1886 geannexeerd door Rotterdam. 
Museum Rotterdam, mijn werkgever, experimenteert al 
enige jaren met nieuwe vormen van eigentijds erfgoed. 
De beste manier om dat te onderzoeken is er op uit te 
gaan. Het museum – toen nog onder de naam Historisch 
Museum Rotterdam – was actief betrokken bij het pro-
gramma Museum in de Wijken. In 2008 startte ik een 
erfgoedproject in Delfshaven. Met mijn stagiaire deed 
ik onderzoek naar de woon- en leefomstandigheden. Als 

pilot voor een meerjarenprogramma wilde ik een eigen-
tijdse erfgoedkaart maken van het dagelijks leven in deze 
wijk. Daarbij hoorde het verzamelen van materieel en im-
materieel erfgoed van het dagelijks leven in de wijk, de 
migratiegeschiedenis – het merendeel van de bewoners 
heeft een migratieachtergrond – en vooral ook vastleg-
ging van de bewoningsgeschiedenis. Interieurfoto’s wer-
den genomen die als database konden dienen voor een 
wooninterieuronderzoek voor de collectie erfgoed van 
het dagelijks leven, een verzamelgebied dat van oudsher 
goed is vertegenwoordigd in de collectie van Museum 
Rotterdam. Met een uitvoerige vragenlijst in de hand bel-
den we aan bij elk tiende huis. Ons buurtonderzoek werd 
wel eens vergeleken met de manier waarop Jehova’s getui-
gen proberen hun versie van het ware geloof bij te bren-
gen. Onze ijver werd niet ingegeven door het woord gods 
maar bepaald door een zoektocht naar het eigentijdse 
stedelijke erfgoed. Vanzelfsprekend was de non-respons 
hoog, maar door te kiezen voor een steekproefsgewijze 
benadering lukte het toch om in relatief korte tijd een 
representatief beeld van de bevolking te krijgen. 

Ik nam mijn intrek in een van de shoarmazaken (afb. 
3) en kwam daar elke week bijeen om te lunchen en werk-
besprekingen te houden. Tijdens de werkbijeenkomsten 
in het Turkse eethuis viel op dat zo tegen een uur of vier 
de schooljeugd kwam snacken. Turkse pizza’s gingen over 
de toonbank maar opvallend vaak bestelde een scholier 
een kapsalon. Tussen het Turks door klonk dan in Turks-
Rotterdams het woord kapsalon. Nadere inspectie van de 
menukaart leerde dat het eethuis de kapsalon in diverse 
varianten en formaten aanbiedt. De eigenaar van Lider ver-
telde me in geuren en kleuren het verhaal van de kapsalon, 
destijds in Rotterdam al een zeer populaire snack.

Om de hoek van het Turkse eethuis loopt de Schie-
damseweg, de belangrijkste doorgaande weg van de stad, 
die van het centrum via de Nieuwe Binneweg naar Schie-
dam gaat. Hier bevindt zich de kapsalon van de Kaapver-
diaan Nataniël Gomez – Tati genoemd – de geboortelo-
catie van de Rotterdamse snack. Tati is gespecialiseerd 
in Europees en zogenoemd black hair, en een vaste klant 
van de even verderop gevestigde shoarmazaak El Aviva. De 
Kaapverdiaanse kapper wilde wel eens wat anders probe-
ren en suggereerde om de patat met shoarma in een bakje 
te mengen. Zijn medewerker Jason stelde voor om er kaas 
aan toe te voegen met sla en saus. Het gerecht werd alleen 
in de buurt gegeten en stond bekend als de Emrebak, ge-
noemd naar Emre, de shoarmabakker bij El Aviva. Bezoe-
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kers aan de kapsalon zagen Tati genieten van de culinaire 
lunch en vroegen hem hoe ze het konden bestellen. Tati 
zei: vraag maar naar de kapsalon. Vanuit Delfshaven ver-
spreidde de kapsalon zich eerst over Rotterdam, waar het 
een populair gerecht werd bij jongeren die na het stappen 
een ‘vette bek wilden scoren’, zoals dat in Rotterdam wordt 
genoemd. Via het uitgaanspubliek en de schooljeugd brak 
de kapsalonepidemie pas echt door, vooral dankzij de so-
ciale media. Sinds 2006 is er een Hyves-site, waarop kapsa-
lonliefhebbers recepten en ervaringen uitwisselen en hun 
kapsalonmomenten in beeld en geluid vastleggen, alsof ze 
beseffen dat ze bezig zijn met het cultureel erfgoed van de 
toekomst.10

De kapsalon bestaat al enige jaren, maar werd opvallend 
genoeg vooral de laatste tijd overspoeld door aandacht in 
de landelijke media. De aankondiging van mijn lezing voor 
Studium Generale van de Erasmus Universiteit in septem-
ber 2011 lokte eveneens golf van media-aandacht uit. Ter-
wijl de kapsalon in Rotterdam als zo goed als ingeburgerd 
is, werd een groot deel van Nederland verrast door de aan-
dacht voor de caloriebom uit Delfshaven. Hoewel het Al-
gemeen Dagblad/RD en Elsevier, maar ook het NOS-journaal 
er al eerder aandacht aan hadden besteed, kwam er nu een 
echte mediahype op gang rond de kapsalon. Kranten, tijd-
schriften, radio- en televisieploegen trokken naar Rotter-
dam om het verhaal van de kapsalon vast te leggen, als een 
van de nieuwe urban stories. De Tros Nieuwsshow besteedde 
er aandacht aan, een uitzending die goed werd beluisterd 
en leidde tot invitaties voor kapsalonspreekbeurten. Inter-
viewers vroegen steevast: wat is het verhaal? Het is in ieder 
geval meer dan een anekdote. De kapsalon is een serieus 
onderwerp en laat zich als onderzoeksthema inbedden 
in wat je met enige overdrijving een fastfoodonderzoeks-
cyclus zou kunnen noemen die via het medisch, sociaal-
psychologisch en sociologisch onderzoek samenkomt in 
eigentijds stadshistorisch onderzoek. 

Fastfood als onderwerp van onderzoek
De belangstelling voor fastfood is de laatste jaren toe-
genomen. Vooral van medische zijde wordt veel onder-
zoek verricht naar de effecten van fastfood op gewicht en 
gezondheid. Welvaartsziekten als obesitas, suikerziekte, 
hart- en vaatziekten worden in verband gebracht met 
de overmatige consumptie van snacks. Er is een duide-
lijke correlatie tussen de top tien van veelvoorkomende 
en gevreesde ziekten en eetgewoonten. Beatrijs Ritsema 
schreef in NRC Handelsblad over voedsel als sluipmoor-

denaar – de kapsalon is zelfs een culinair moordwapen 
genoemd11 – vooral onder de lagere klassen.12 De mens, 
zo voegt ze eraan toe, is zelden in staat om zijn vraatzucht 
uit eigen beweging te temperen en het ziet er niet naar 
uit dat van overheidswege op korte termijn effectieve 
maatregelen zijn te verwachten. In sommige landen, zo-
als Denemarken, is een vetbelasting ingevoerd, maar in 
Nederland is men terughoudend. De strijd tegen het ro-
ken heeft lang geduurd en nog altijd moet de anti-rook-
lobby opboksen tegen de machtige arm van de industrie. 
Het valt ook niet te verwachten dat de fastfoodgiganten 
en de producenten van fastfood voor thuisgebruik met 
hun miljoenenomzetten makkelijk bakzeil zullen halen. 
Een beschavingsoffensief biedt vermoedelijk evenmin 
veel soelaas. En of meer voorlichtingscampagnes helpen 
om het eetgedrag te beïnvloeden is twijfelachtig.13 De 
fastfoodketens zijn ongelofelijk bedreven in via kinder-
lokkers als Happy Meals de ouders te verleiden tot een 
bezoek. Als je eenmaal in je jeugd bent gevallen voor de 
verleiding dan wordt het klaarblijkelijk steeds moeilijker 
om nee te zeggen als je ouder bent.

Er is de laatste jaren gekeken naar sociaal-psychologi-
sche factoren die van invloed zouden zijn op het eten van 
fastfood. De interesse gaat daarbij niet alleen uit naar het 
eetgedrag van volwassen, maar vooral ook naar dat van jon-
geren. Een groot Nederlands onderzoek naar eetgedrag van 
adolescenten (ca. 11.000 kinderen in de leeftijd tussen 11 en 
16 jaar) probeerde na te gaan welke factoren van invloed 
zijn op eetgedrag en in hoeverre niet-genetische factoren 
een rol spelen in de toename van het gewicht.14 Niemand 
ontkent erfelijke factoren, maar in dit type onderzoek ver-
onderstelt men dat de invloed van omgevingsfactoren op 
de langere termijn bepalender zijn. Sociaal-psychologen 
hebben daarvoor een aantal theorieën tot hun beschik-
king die variëren van verklaringen gebaseerd op de theorie 
van emotionele eetstoornissen tot verklaringen die reke-
ning houden met externe omstandigheden die de eigen 
wil onderdrukken, waardoor iemand eerder toe zou geven 
aan niet-gewenst eetgedrag. Er is ook een theorie of ‘res-
trained eating’. Die houdt zich bezig met het feit dat som-
mige mensen zo zijn gefocust op hun eetgewoonten dat 
ze voortdurend proberen hun eetgedrag te controleren, zo 
min mogelijk te eten en zelfs de gewone reguliere maaltijd 
expres overslaan. Dat gaat goed zolang ze hun eetpatroon 
onder controle hebben. Maar als ze door welke omstandig-
heid dan ook zichzelf minder goed in de hand hebben, ver-
tonen ze het omgekeerde gedrag; in plaats van overdreven 
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matiging slaat het gedrag om in overeten. Zo is bekend dat 
bepaalde mensen die dit gedrag vertonen vooral behoren 
tot de zogenoemde nachtgrazers: ze plunderen de ijskast 
en snacken in een beperkte tijd zoveel als ze kunnen. Ze be-
loven zichzelf na deze snackaanval beterschap voor de vol-
gende dag en straffen zichzelf met een nog strenger dieet. 

De statistische uitkomsten van dergelijke onderzoe-
kingen zijn lastig te interpreteren en het valt niet mee om 
theorieën die het eetgedrag voorspellen ook toe te passen 
op de situatie van jeugdigen. In ieder geval blijkt aanneme-
lijk dat zogenoemde externe factoren wel bepalend kun-
nen zijn. Het gaat dan om prikkels die van buiten komen 
en aanzetten tot veel eten zonder dat er sprake is van een 
hongergevoel.

Voor urbane sociologen en antropologen is het vooral 
interessant om te kijken naar de sociaal-economische 
omstandigheden die het eetgedrag van bepaalde bevol-
kingsgroepen in bepaalde wijken bevorderen. De moderne 
grootstad wordt in het algemeen gezien als een ongezonde 
omgeving en in recente gezondheidsstudies wordt veel 

aandacht aan de stad besteed.15 Naa Oyo A. Kwate kwam 
tot een verrassende conclusie. Hij deed onderzoek in New 
York en stelde vast dat er een relatie bestaat tussen rassen-
segregatie en de fastfooddichtheid. Kwate vond dat in be-
paalde etnische buurten veel meer fastfood wordt gegeten 
en er een overaanbod van fastfoodzaken is in vergelijking 
met witte en niet-gesegreerde wijken. Hij legde daarom een 
verband tussen economisch-demografische en etnische 
factoren, de onroerendgoedmarkt, de stedenbouwkundige 
toestand van een wijk en de sociale processen die in deze 
wijken een rol spelen. Met elkaar zorgen deze ervoor dat in 
bepaalde buurten de kans op vestiging van fastfoodketens 
veel groter is dan in andere buurten.16 

De demografische factoren hebben betrekking op de 
aanwezigheid van etnische groepen met een lage soci-
ale status die van een zeer laag inkomen moeten rondko-
men. De concentratie van deze sociaal-culturele groepen 
bevordert de vestiging van fastfoodrestaurants. In som-
mige buurten is het aantal McDonald’s, Kentucky Fried 
 Chicken-restaurants en Burger Kings oververtegenwoor-

Afb. 3 Eethuis Lider in Rotterdam-Delfshaven, foto Henk van der Kroon.
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digd. De bedrijven vestigen zich namelijk in het afzetge-
bied waar de meeste consumenten wonen. Daarmee on-
derscheiden deze plaatsen zich van de concentratiepunten 
in het centrum van de stad waar het aanbod is afgestemd 
op het doorgaande publiek. De shoppende mens die na het 
slenteren in de stad wil rusten en zijn koopgedrag beloont 
met een snack. 

In de fastfoodconcentratiepunten in de wijken biedt 
fastfood ook een bron van werkgelegenheid, vooral om-
dat we hier dikwijls te maken hebben met familieonder-
nemingen; het merendeel van de kleinere zaken is hieruit 
ontstaan. Het etnisch ondernemerschap wordt vaak gesti-
muleerd als een overlevingsstrategie. De zaak wordt gestart 
met geld dat het familienetwerk bijeenbrengt. De neef 
brengt de snacks rond of helpt in de zaak en hoopt mis-
schien zelf nog eens een eigen bedrijf te beginnen en dat is 
dan ook vaak een eethuis. Daarmee bieden deze bedrijfjes 
een bron van werkgelegenheid, vooral voor etnische groe-
pen die laaggeschoold zijn en weinig kans hebben op ander 
werk dat meer kennis en andere ervaringen vereist. Omdat 
er zoveel jongeren zijn, is en blijft het inkomen laag en dat 
bevordert opnieuw het aanbod van fastfoodverkooppun-
ten. Deze ondernemingen leveren producten tegen een 
lage prijs en zijn gebaat bij buurten waar de onroerend-

Afb. 4  Foto’s van Joris den Blaauwen, collectie Museum Rotter-
dam.

 4a  ‘Rotterdamse snackcultuur’: Eethuis Augi, Middel-
landstraat, mei 2009.

 4b   ‘Rotterdamse snackcultuur’: Van Oldebarnevelthof, Rot-
terdam centrum, april 2009.

 4c   ‘Rotterdamse snackcultuur’: Binnenwegplein, snackbar 
Febo, maart 2009.

 4d   ‘Rotterdamse snackcultuur’: Parkkade, bij de ingang van 
de Maastunnel voor voetgangers en fietsers, snackbar 
Scorpio, februari 2009.

 4e   ‘Rotterdamse snackcultuur’: Pleintje bij Feyenoord stadion, 
patatfrietkraam, maart 2009.

 4f  ‘Rotterdamse snackcultuur’: Schiedamseweg 22, Delfsha-
ven, snackbar El Aviva, juni 2010.
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goedprijs laag is of waar de huren zo laag liggen dat de 
drempels om een eigen bedrijfje te beginnen niet te hoog 
zijn. In dergelijke buurten vind je zelden eetgelegenheden 
of fancy urban espressobars. Kwate heeft met zijn onderzoek 
in ieder geval aangetoond dat als een overheid het fastfood-
probleem wil aanpakken hij er verstandiger aan doet niet 
het individuele gedrag te beïnvloeden maar de structurele 
problemen in de wijken aan te pakken. 

Kapsalon: cultureel erfgoed van de toekomst?
De kapsalon is ontstaan in een wijk die niet kan wor-
den aangemerkt als een gesegregeerde ‘zwarte wijk’ zoals 
Kwate in zijn onderzoek tegenkwam. Niettemin zijn er 
wel parallellen te trekken tussen de sociaal-culturele en 
etnische kenmerken van de wijk en de concentratie van 
fastfood. Rotterdam is daarin niet uniek, het geldt in het 
algemeen voor steden met transnationale buurten met 
een overconcentratie van etnische groepen met een laag 
inkomen. Ook autochtone Rotterdammers hebben het 
in deze wijken niet breed. In deelgemeente Delfshaven 
domineren de eentonige straten, oorspronkelijk gevuld 
met alkoofwoningen, de gangbare voor-tussen-achter-
woning die de particuliere aannemers eind 19de eeuw in 
hoog tempo bouwden om de snel groeiende stadsbevol-

king van Rotterdam te huisvesten. In de jaren zeventig 
van de 20ste eeuw werd dit gedeelte van Rotterdam een 
van de vele multiculturele stadswijken die in het kader 
van de grootscheepse stadsvernieuwing werden aange-
pakt. Inmiddels heeft bijna 80 procent van de bevolking 
een niet-Nederlandse achtergrond. De Nederlanders vor-
men nog altijd de grootste etnische groep, maar met een 
aandeel van 22 procent is die vrijwel even groot als de 
Turkse minderheid. Marokkaanse-Rotterdammers vor-
men in omvang de derde groep. In dit gedeelte van Rot-
terdam wonen naar verhouding de meeste Rotterdamse 
Kaapverdianen. De wijk telt veel eenoudergezinnen en in 
het algemeen hebben de mensen er een laag inkomen of 
balanceren ze op de grens van het sociaal-minimum. Het 
multi-etnische karakter van de wijk wordt vooral geac-
centueerd door het aanbod van etnische ondernemingen. 
Migrantenondernemers verkopen er etenswaren, kleding 
en woonbenodigdheden of runnen een belhuis of snack-
gelegenheid. 

De Schiedamseweg met zijn lengte van bijna een kilo-
meter telt veel eetgelegenheden. Onlangs telde ik er zo’n 
twintig. Het zijn niet allemaal shoarmazaken; de afhaal-
chinees, Surinaamse eethuizen en pizzeria’s zijn ook ruim 
vertegenwoordigd. De Italianen staan al langer niet meer 
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als enige achter de pizzaoven. Menig Hindoestaan, Joego-
slaaf of Egyptenaar heeft zich tot pizzabakker omgeschoold 
en verkoopt varianten – zoals pizza Hawaï – die geen Itali-
aan op het menu zou zetten. Het is hier makkelijker om 
aan een snack te komen dan aan vers fruit, om het artikel 
‘Fried chicken and fresh apples’ van Kwate maar eens aan 
te halen. 

De kapsalon en het onderzoek in de wijken hebben mij 
ertoe aangezet om de eetcultuur van de Rotterdammers 
vast te leggen. De opkomst van fastfood en het eetgedrag 
van snackende mensen heeft de openbare ruimte ingrij-
pend veranderd. Of het nu gaat om de barbecueparties in 
de parken, de vele straatfestiviteiten of gewoon het stads-
centrum en de aangrenzende wijken. 

Tijdens wandelingen in de stad kwam de volgende 
vraag bij me op. Is het voorstelbaar dat dit zo doorgaat of 
zijn we nu getuige van een snackhausse en volgt het keer-
punt, omdat het maatschappelijk gezien onaanvaardbaar 
wordt vanwege de aanslag op de volksgezondheid? Er zijn 
al aanwijzingen dat men wil optreden tegen te veel snacks. 
Het Algemeen Dagblad meldde op 13 december 2011 dat Rot-
terdamse frietkarren bij scholen moeten worden geweerd. 
Moet het museum het niet als eigentijds erfgoed vastleg-
gen? Als we over twintig jaar naar de stad terugkijken, hoe 

interpreteren we dan het snackgedrag in 2011? Verbazen 
we ons over het feit dat mensen snackend en bellend over 
straat gaan? Deze vragen gaven aanleiding om een aantal 
urban stills te maken. Momentopnamen van snackende 
Rotterdammers in een stad die vrijwel continu wordt be-
treden door de wandelende en snackende mens. 

Fotograaf Joris den Blaauwen (afb. 4) kreeg van Museum 
Rotterdam de opdracht gedurende een gedeelte van het jaar 
de grazende Rotterdammers te volgen. Zijn foto-expositie 
sloeg in als de spreekwoordelijke caloriebom. We hadden 
een culturele hit gescoord met de expositie die we gemaks-
halve de kapsalon noemden. In zijn portretten en fotose-
ries legde Den Blaauwen niet alleen etende mensen vast. 
Hij portretteerde ook de snackchefs die hun snacks met 
overtuiging en soms zelfs met bravoure aanprijzen. Ze zijn 
ervan overtuigd dat ze goede kwaliteit leveren en voorzien 
in de grote behoefte van veel mensen. De fotograaf maakte 
close-ups van mensen die gulzig genieten van snacks die 
ze wegspoelen met cola of een andere softdrink. Zoals uit 
sociaal-psychologisch onderzoek blijkt, eten de mensen 
omdat ze het met elkaar gezellig hebben. Er ontstaat een 
goede sfeer en de omgeving zet aan tot nog meer eten. Het 
ritme van de fastfoodchef die zijn producten routinematig 
verwerkt, wordt afgewisseld met het beeld van de mono-
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toon kauwende mens die zijn hamburgers of kapsalon eet. 
Moderne stadsgeschiedenis gaat over transformaties 

in de stad en het is daarbij van belang dat het erfgoed dat 
musea verzamelen en presenteren hierop reflecteert. De 
kapsalon is ontstaan als intercultureel product dat ken-
merkend is voor een transnationale stad als Rotterdam. 
Met de transnationale stad bedoelen we het Rotterdam dat 
met zijn aanzienlijke multiculturele stadsbevolking – vaak 
met een migratieachtergrond – meervoudige sociaal-cul-
turele, economische of politieke relaties onderhoudt die 
niet beperkt zijn tot de stad of het land waar men woont. 
De transnationale stad is niet alleen de stad waar sporen 
van migratie getraceerd kunnen worden, maar tevens een 
stad waar interculturele contacten in de publieke en semi-
publieke ruimte het aanzien en de toekomst van de stad 
mede vormgeven.17 Moderne consumptiepatronen spelen 
hierin een grote rol. Deze worden bepaald door internati-
onale globale processen, waarbij de rol van de fastfoodcon-
cerns leidend is, maar tegelijkertijd krijgen deze processen 
een transnationale urbane betekenis. Migranten uit andere 
culturen met andere smaken hebben consumptiepatro-
nen van de stedelingen mede beïnvloed. Het aanbod in 
winkels en op lokale markten draagt hiervan zichtbaar de 
sporen. Maar die invloed draagt verder en betreft ook so-

ciaal-culturele uitwisselingen die direct samenhangen met 
veranderde eet- en sociaal-culturele patronen die de gehele 
samenleving raken. De grootstad is bij uitstek het domein 
waarop deze internationale en transnationale tendensen 
zichtbaar worden en die moeten worden bestudeerd. Ook 
door stadshistorici en museumconservatoren. 

Daarbij kun je je afvragen of er een relatie is tussen de 
Rotterdamse stedelijke identiteit en de kapsalon. Waarom 
wordt deze snack als Rotterdams gezien? Het verhaal laat 
in ieder geval zien dat het ontstaan ervan afhankelijk is 
van lokale en toevallige omstandigheden. Ook in andere 
steden met wijken met een hoge fastfoodconcentratie zou 
een kapsalonvariant denkbaar zijn. Het is echter wel op-
vallend dat Rotterdammers de snack wel als typisch Rot-
terdams product hebben geclaimd en blijkbaar overtuigd 
zijn van het Rotterdamse karakter ervan. Dat dragen ze uit 
via sociale media, op websites en op andere manieren. Als 
identiteitsmarker van de stad komt de kapsalon dicht in de 
buurt van de haven, Feyenoord en Erasmusbrug.

Besluit
Is de kapsalon erfgoed van de toekomst? De toekomst zal 
het leren, maar het is wel opvallend dat de aandacht voor 
de vetste snack van Nederland veel heeft losgemaakt. In 
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de eerste plaats onder jongeren die de kapsalon het vaakst 
nuttigen en via sociale media ervaringen uitwisselen. Zij 
voelen zich bij de kapsalon betrokken, als uiting van ei-
gentijdse cultuur die hen met elkaar verbindt. En dat is 
de essentie van het erfgoed; ze vormen met hun Hyves 
een zogenoemde erfgoedgemeenschap rondom de kap-
salon. Toch is de suggestie dat de kapsalon het erfgoed 
van de toekomst is, ook in andere kringen uitermate seri-
eus opgepakt. Een briefschrijver in NRC Handelsblad vond 
dat het zijpaneel van de Gouden koets Hulde der Koloniën, 
waarover bij Prinsjesdag zoveel ophef ontstond, moest 
worden overgeschilderd met de kapsalon als afbeelding: 
bij uitstek het symbool voor de hedendaagse geslaagde 
multiculturele samenleving.18 Anderen riepen tijdens de 
Rotterdamse week van de kapsalon van 7 tot 11 november 
2011 op tot een monument, een opvallend traditionele 
keuze voor 21ste-eeuws erfgoed. De Gouden Kapsalon is 

inmiddels een jaarlijkse wisselprijs.19 Museum Rotter-
dam heeft het verhaal van de kapsalon gedocumenteerd, 
maar de vraag is hoe ver moet je gaan? Het is zelfs mo-
gelijk om het als artefact te bewaren. Een collega van de 
medische faculteit heeft aangeboden om te helpen bij de 
plastinatie, een methode uitgevonden door de Duitser 
Günther von Hagens waarmee biologisch materiaal prak-
tisch onbeperkt houdbaar blijft. Over twintig jaar kunnen 
de mensen dan in het museum ‘lekkerbekken met hun 
ogen’ – een vooroorlogse uitspraak van journalist-flaneur 
Jan Willem de Boer. De vraag is dan wel of het snacken 
dan zo uit de mode is geraakt, dat men zich niet kan voor-
stellen dat zo’n gerecht in 2011 op de voorpagina van de 
Volkskrant stond. In het kader van een living history project 
kan dan een snackbar worden nagemaakt die kapsalons 
verkoopt. Misschien wijdt de Boekmanstichting er dan 
nog eens een themanummer aan.20
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In deze tijden van bezuinigingen en crisis moeten musea, in 
Nederland en elders in de wereld, zich opnieuw gaan bezin-
nen op hun taak en op hun publiek. Gewoon hun collectie 
tentoonstellen is niet langer genoeg. Het publiek wil enter-
tainment. Daarnaast hebben ook musea te maken met de 
tijdgeest. Binding en identiteit zijn vandaag de dag alomte-
genwoordige begrippen. Musea worden verondersteld een 
verbindende rol kunnen spelen in de samenleving, als tus-
senpersoon tussen het cultureel erfgoed en het publiek. Dit 
is niet alleen een idee dat leeft in de museumwereld. Vooral 
de politiek ziet hier voor musea een verbindende taak weg-
gelegd, zoals bleek in de discussie rondom het Nationaal 
Historisch Museum. 

Tijdens het erfgoedsymposium ‘Het museum als make-
laar – musea en hun gemeenschappen’ werd gesproken over 
de vraag ‘hoe musea kunnen bijdragen aan de vorming van 
een gemeenschap’. Dit werd gedaan aan de hand van zo-

Waar moet het heen met onze musea, 

nu de regering aan alle kanten 

bezuinigingen afkondigt en de crisis 

het publiek thuishoudt? En hoe moet 

er van de huidige samenleving weer 

echt een samen-leving gemaakt 

worden, ook een van de actuele 

vragen waarvoor de politiek het 

antwoord mede bij musea zoekt. 

Tweemaal een vraag naar de relatie 

tussen musea en gemeenschappen. 

Tijdens het erfgoedsymposium ‘Het 

museum als makelaar – musea en hun 

gemeenschappen’ op 10 november 

2011 werd op deze vragen ingegaan, 

zowel vanuit de museumwetenschap 

als vanuit de museumpraktijk. Tijdingen 

bezocht het symposium en keek wat dit 

opleverde.

Tijdingen | Met z’n allen naar het museum?

Met z’n allen naar 
het museum?
Verslag van erfgoedsymposium
‘Het museum als makelaar’

Minte Kamphuis
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geheten community museums. Deze musea hebben een heel 
duidelijk eigen publiek, dat sterk met het museum verbon-
den is. Het symposium werd georganiseerd door de Onder-
zoeksgroep Community Museums Past & Present (CMPP) 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking 
met het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 

De locatie was het onlangs verbouwde Dordrechts Mu-
seum. Theorie en praktijk van de museumwetenschap kwa-
men zo niet alleen samen in het programma maar ook in 
de omgeving. Een heel scala aan voorbeelden en ideeën, 
afkomstig uit de museumwetenschap en uit de praktijk, 
passeerde gedurende de dag de revue. Toch was de druk-
bezochte dag – van heel veel (Hollandse) musea waren er 
vertegenwoordigers aanwezig – niet voor iedereen even be-
vredigend. Een belangrijke vraag bleef uiteindelijk onbeant-
woord: wat kunnen en moeten gewone, brede cultuurhisto-
rische musea nu eigenlijk met de inzichten en voorbeelden 
van de specifi eke community museums?

Verbouwingen en internationale inspiratie

Het erfgoedsymposium kwam voort uit het NWO onder-
zoeksproject ‘Community Museums Past & Present’ (CMPP) 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan het project, 
dat inmiddels drie jaar loopt, is een onderzoeksgroep van 
in totaal vier mensen verbonden. Alle vier leverden een bij-
drage aan de dag. Deze bijdragen vormden het meer theo-
retische gedeelte van de dag, dat overigens steeds in nauw 
verband met de praktijk werd gepresenteerd. Dit was al het 
geval in het welkomstwoord, dat werd gesproken door Pe-
ter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum. Schoon 
gaf een korte toelichting op de recente verbouwing van het 
museum. Bij die verbouwing stond niet zozeer de  collectie 
van het museum centraal. Leidend was de vraag of het mu-
seum niet een andere functie zou kunnen en moeten heb-
ben naast het tonen van een verhaal aan de hand van ob-
jecten. Het Dordrechts Museum heeft ervoor gekozen om 
zichzelf te gaan presenteren als een culturele ontmoetings-

 Afb. 1 Illustratie Maarten Streefl and.
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plek. Dit heeft geresulteerd in de uitbreiding van het mu-
seum met een mooie (vergader)zaal – waar het symposium 
plaatsvond – en een trouwruimte en een restaurant dat ook 
buiten de openingstijden van het museum toegankelijk is. 

Deze combinatie van (top)restaurant met museum of 
(boek)winkel komt nationaal en internationaal steeds meer 
voor. Het Dordrechts museum is ook actief op zoek ge-
gaan naar nieuwe bezoekers door een aantal samenwerkin-
gen aan te gaan. Een van de resultaten daarvan is dat er nu 
kunst in een lokaal ziekenhuis te zien is. Volgens Schoon le-
vert dat een heel nieuw publiek op, dat niet per se afkomstig 
is uit Dordrecht en dat niet heel vaak een museum bezoekt. 
Dit is een voorbeeld van hoe een nieuw publiek gezocht kan 
worden op onverwachte manieren en plekken. Het is ook 
een voorbeeld van een mogelijke nieuwe functie van een 
museum. Daarmee was het een passende opmaat voor de 
rest van de bijdragen op het symposium. De bezoekers zou-
den nog vele andere voorbeelden te horen krijgen.

 Dagvoorzitter was Paul van de Laar, hoofd collecties van 
het Museum Rotterdam en bijzonder hoogleraar aan de 
Erasmus Universiteit. Verwijzend naar de titel van het sym-
posium – ‘Het museum als makelaar’ – vertelde hij het pu-

Afb. 2  Erfgoedsymposium 10 november 2011, foto Minte 
Kamphuis.
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bliek dat hij verheugd was makelaar te zijn, ‘niet in koffi e of 
in huizen, maar in erfgoed’. Met behulp van de termen re-
membering – het herstellen van de gemeenschap – en herita-
ge broker – het in dienst stellen van kennis voor de gemeen-
schap – schetste Van de Laar een beeld van het museum als 
makelaar tussen kennisverschaffi ng en publiek in. Ondanks 
de Engelse termen bleek het voornaamste praktijkvoorbeeld 
uit een dichterbij buitenland te komen: België. Daar is de 
term erfgoed al jaren gemeengoed. De levendige uitwis-
seling tussen de Nederlandse en de Belgische (met name 
Vlaamse) museumwereld bleek ook tijdens het symposium. 
Maar liefst twee sprekers waren uit dit land afkomstig en in 
het publiek zat een fl ink aantal Vlamingen. De keuze voor 
Dordrecht met zijn halte van de internationale trein naar 
België was mede hierom goed gekozen. 

De theorie van community museums…

Na deze inleidende woorden kon het symposium echt be-
ginnen. De ochtend stond zoals gezegd in het teken van 
meer theoretische inzichten uit de museumwetenschap. 
Marlite Halbertsma, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de 
Erasmus Universiteit en projectleider van CMPP, gaf een na-
dere toelichting op het NWO-onderzoeksproject over com-
munity museums. In het project staat het begrip ‘identiteit’ 
centraal. Daarbij gaat het zowel om de veranderende identi-
teit van musea als om de vraag wie het publiek is en wie dat 
zou kunnen zijn. Het is voor musea niet langer voldoende 
om een verhaal te vertellen door middel van tentoongestel-
de objecten, zoals twee eeuwen lang gebruikelijk is geweest. 
Deze aanpak sluit niet meer aan bij de geïndividualiseerde 
en verbrokkelde huidige maatschappij. 

Het onderzoeksproject onderzoekt alternatieve museum-
opvattingen. Overigens drukte Halbertsma het publiek op 
het hart dat het tijdens het symposium, ondanks de drei-
gende bezuinigingen, níet over geld zou gaan, maar uitslui-
tend over ideeën. Dit was een verheugend en verfrissend 
geluid, naast de vaak negatieve berichtgeving in de media 
over de crisis in de cultuursector. Het is echter ook een ge-
luid dat typerend is voor de wetenschap: in het onderzoeks-
programma draait het immers om het analyseren en for-
muleren van ideeën over de mogelijke rol en invulling van 
musea. Ondanks de expliciete relatie van het onderzoeks-
project met de maatschappij – het symposium zelf is hier 
een voorbeeld van – werden de verschillen in aanpak en mo-
gelijkheden tussen universiteit en algemeen museum in de 
loop van de dag steeds duidelijker. 

Het theoretische deel van de dag bestond verder uit 

presentaties van post-doc Hélène Verreycke en van Dorus 
Hoebink, promovendus in het CMPP-programma. Bei-
den baseerden hun onderzoek op de praktijk van een aantal 
community museums in Europa en de Verenigde Staten. Ver-
reycke, een in Gent gepromoveerd archeoloog, zoekt naar 
een manier waarop musea in- en uitsluiting kunnen over-
stijgen, om zo een groter publiek te kunnen aanspreken. 
Een op de geschiedenis van een land of plaats gebaseerd 
museum doet een beroep op nostalgische gevoelens en ge-
voelens van thuishoren. Dat sluit nieuwkomers op die plek 
echter uit. Hoe zou een meer ‘inclusief museum’ kunnen 
worden gecreërd, dat een bredere gemeenschap represen-
teert en aanspreekt? 

Bij de beantwoording van deze vraag heeft Verreycke 
zich vooral geconcentreerd op migranten: voor deze groep 
is de vraag naar identiteit expliciet en de verbinding met de 
grotere gemeenschap niet vanzelfsprekend. Volgens Ver-
reycke bestaan er drie typen musea waarin migratie een 
plaats kan hebben: migratiemusea, etnografi sche musea en 
stadsmusea. Met name in de laatste categorie lijkt de spre-
ker veel mogelijkheden te zien. Een dergelijk museum moet 
dan minder de geschiedenis van de stad centraal stellen ten 
gunste van het pluralistische heden, met al zijn contactmo-
menten tussen verschillende groepen. Aan de hand van voor 
iedereen herkenbare metathema’s als bijvoorbeeld liefde en 
de dood, zal het museum dan in potentie elk publiek kun-
nen aanspreken.

Cultuurwetenschapper Hoebink ging vervolgens niet zo-
zeer in op wie een museum representeert, maar meer op de 
mogelijkheden die een museum ter beschikking heeft om 
een bijdrage te leveren aan gemeenschapsvorming. Het op-
richten van een museum is er hier één van en Hoebink nam 
de gemeenschap van autoliefhebbers als voorbeeld. In zijn 
humoristische bijdrage analyseerde hij hoe diverse automu-
sea, allemaal opgericht door en geconcentreerd op één au-
tomerk, hun eigen verhaal vertellen en hoe ze zich presente-
ren aan hun publiek. Dat publiek identifi ceert zich sterk met 
het onderwerp van het museum. Het museum is zelfs speci-
fi ek gebouwd voor dit publiek, als onderdeel van het proces 
van community building. 

Dergelijke musea doen een beroep op de gevoelens van 
het publiek, waardoor zij het publiek een ervaring van zelf-
bevestiging geven. Dit versterkt de onderlinge band van de 
gemeenschap. Er zijn ook nadelen: zulke musea zijn eenzij-
dig, weinig kritisch en vertellen uitsluitend een optimistisch 
verhaal. Bovendien werkt de gesloten houding beperkend 
bij pogingen een nieuw publiek te benaderen. De presen-
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tatiemethodes en de manier waarop deze automusea, echte 
community museums, hun verhaal vertellen, werken alleen 
maar binnen de selecte gemeenschap van de doelgroep. Dit 
is niet principieel bezwaarlijk, maar wel problematisch wan-
neer de gebruikte ideeën en methoden zouden worden toe-
gepast op andersoortige musea.  

… en de praktijk van kleine musea

Die ‘andersoortige musea’ kwamen (deels) aan bod tijdens 
het resterende deel van het symposiumprogramma. De we-
tenschappelijke verhalen van de onderzoeksgroep waren 
gericht op het vinden van grote lijnen en werden geïnspi-
reerd door algemene vragen. Hier ging het om de dage-
lijkse praktijk binnen Nederlandse musea. Welke concrete 

gemeenschappen bedient een museum en op welke manier 
kan dit het best gebeuren? Judith Tegelaers, plaatsvervan-
gend hoofd van het Provinciaal Historisch Centrum, Erf-
goedhuis Zuid-Holland, stuurde een enquête met deze vra-
gen naar een groot aantal Zuid-Hollandse musea. Uit deze 
inventarisatie werd allereerst duidelijk hoe gevarieerd en 
uiteenlopend alleen al het Zuid-Hollandse museumland-
schap is. En al die kleine musea zijn bezig zich te professio-
naliseren, ieder op zijn eigen manier en binnen de beper-
kingen van de eigen mogelijkheden. 

Waar de museumwetenschap en de politiek de mond vol 
hebben van modernisering en het creëren van nieuwe pu-
blieksgroepen, blijkt dit in de praktijk niet voor elk museum 
mogelijk of wenselijk. De conclusie moest dan ook zijn dat 
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veel kleine musea zich weliswaar ontwikkelen en gebruik 
maken van nieuwe tentoonstellingstechnieken, maar dat ze 
uiteindelijk toch trouw blijven aan hun bestaande publiek, 
en hoogstens een verbreding daarvan kunnen nastreven. 
Niet elk museum zal een makelaar in erfgoed of een inno-
vatieve voorloper kunnen worden. 

Een museum dat wel enorm innovatief bezig is, zowel 
wat betreft verwerving en beheer van de collectie als in het 
vinden van (nieuw) publiek, is het Huis van Alijn in Gent. 
Dit museum heeft al diverse prijzen gewonnen en mag te-
recht als inspiratiebron voor andere musea worden aange-
prezen. De directeur van het Huis van Alijn, Sylvie D’Haene, 
lichtte de werkwijze van het museum toe. Het Huis van Alijn 
concentreert zich op het digitaal presenteren van persoon-

lijk erfgoed: publiek kan zelf familiefi lms of foto’s inrengen. 
Deze collectieverwerving gebeurt aan de hand van thema’s 
en leidt altijd tot meer opbrengst dan er tentoonstellings-
ruimte is. Daarom is de website van het museum een in-
tegraal onderdeel van het project. Op deze website kan het 
publiek bijdragen aan het vertelde verhaal: wanneer bezoe-
kers gebouwen of personen op foto’s herkennen, kan dit 
aan het museum worden doorgeven. 

Publiek en museum zijn op deze manier nauw met el-
kaar verbonden, waarbij beiden fungeren als verstrekker en 
interpretator van het materiaal. Door middel van de ver-
schillende thema’s wordt bovendien telkens een nieuwe 
groep aangesproken. Het voorbeeld van het Huis van Alijn 
laat zien dat een museum inderdaad actief een nieuw pu-

Afb. 3 en 4   Erfgoedsymposium 10 november 2011, 
foto Minte Kamphuis.
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bliek kan werven. Ook kan een museum haar publiek ac-
tiveren en betrekken bij het museum, zodat de onder-
linge band van het publiek wordt versterkt. Interessant is 
bovendien dat dit alles met relatief weinig middelen mo-
gelijk kan worden gemaakt. Het vraagt vooral enthousi-
asme en inventiviteit van de kant van het museum.

De vraag over wat de collectie van een museum moet 
zijn en of een museum vooral een collectiebeheerder 
moet zijn, kwam ook aan de orde in de bijdrage van Max 
Popma en Loes Peeperkorn. Zij zijn adviseurs van de 
Stichting Computer Erfgoed Nederland (SCEN). Ook de 
bijdrage van Irene van Renselaar, urban curator van Mu-
seum Rotterdam,  raakte aan dit thema. Duidelijk werd 
dat de opvatting dat een museum vooral beheerder van 
een fysieke collectie is, weinig oplevert bij de vraag naar 
mogelijkheden voor een museum om bij te dragen aan 
gemeenschapsvorming. Een digitale collectie, zoals bij 

SCEN (overigens een uit noodzaak geboren idee: er is spra-
ke van structureel geldgebrek), of een collectie bestaand uit 
persoonlijke objecten met de bijbehorende verhalen van 
bewoners van een stad, heeft meer verbindingskracht. Het 
publiek voelt zich, net als bij het Huis van Alijn, persoon-
lijk aangesproken door het museum en ziet zijn eigen leven 
en interesses in de vitrines (of filmpjes of installaties) terug. 
Een beweging in de richting van een community museum 
dus, in al dan niet tijdelijke projecten en tentoonstellingen.

Met de bijdrage van Willem Sanders, voormalig be-
stuursvoorzitter van het Boomkwekerijmuseum in Boskoop, 
kwam tot slot nog eenmaal een echt community museum aan 
de orde. Het Boomkwekerijmuseum heeft een vast en dui-
delijk publiek, waaronder veel schoolklassen. Sanders bena-
drukte hoe belangrijk een enthousiaste en gedreven groep 
vrijwilligers is. Zij houden in de meeste kleinere musea de 
handel draaiende en zij zijn degenen die veranderingen 
moeten doorvoeren of uitstralen. Toch heeft ook het Boom-
kwekerijmuseum de laatste jaren een belangrijke conces-
sie gedaan aan het publiek: de kantine werd uitgebreid. Het 
bleek dat bezoekers het prettig vonden om tijdens het mu-
seumbezoek uitgebreid koffie te kunnen drinken. En daar-
mee was het symposium weer terug bij de opening van de 
dag: de uitleg over de verbouwing van het Dordrechts Mu-
seum, waarin het restaurant een prominente plek heeft  ge-
kregen. 

Onopgeloste kwesties

Op basis van het symposium zijn er grofweg drie manie-
ren te onderscheiden waarop musea kunnen bijdragen aan 
de vorming van een gemeenschap. Ze kunnen zich meer 
gaan specialiseren in een bepaald onderwerp en hierdoor 
een duidelijker, vast publiek aantrekken. Dit zou betekenen 
dat ze meer op een community museum zouden gaan lijken. 
Daarnaast kunnen musea hun publiek direct aanspreken en 
representeren, bijvoorbeeld door persoonlijke objecten ten-
toon te stellen. Ook kunnen ze zich (meer) gaan richten op 
het verlenen van diensten die niet direct met de inhoud van 
het museum verbonden zijn, zoals horeca.

Tijdens de afsluitende discussie van het symposium 
bleek echter de beperking van de opzet van de dag. Door de 
focus nadrukkelijk te leggen op community museums werd 
voorbij gegaan aan de praktijk van een aanzienlijk deel van 
de bestaande musea. Hoe moet een lokaal, breed opgezet 
cultuurhistorisch museum zich nu gaan ontwikkelen? Het 
voorbeeld van de blitse automusea werkt voor deze musea 
wellicht eerder afschrikwekkend dan inspirerend. Voor wat 

Niet ieder 
museum zal 
gebaat zijn 
bij de zo 
bepalende 
community-
aanpak 
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er met een bestaande, brede collectie zou moeten gebeuren, 
werden weinig ideeën gegeven.

Niet ieder museum zal gebaat zijn bij de zo bepalende 
community-aanpak. Die laat weinig ruimte voor de verbeel-
ding en de eigen invulling van de bezoeker. En juist die 
onverwachte inspiratie die je in een museum kan overval-
len, is zo waardevol. De community-aanpak sluit aan bij twee 
heersende trends. Enerzijds vraagt de politiek van musea 
dat zij meer zelfvoorzienend worden en dat zij met minder 
publieke middelen een groter deel van de exploitatiekosten 
zelf binnenhalen. Dit noodzaakt musea tot het zoeken van 
een vast publiek. Anderzijds wil dat publiek in een museum 
het liefst entertainment: een boeiend, leuk en spannend ver-
haal, met een aansprekende hoofdpersoon en een duidelijke 
moraal. 

Beide trends zetten niet in eerste instantie aan tot kri-
tisch en genuanceerd refl ecteren. Dat is juist wel iets wat 
een museum zou kunnen bevorderen. Ook kan een mu-
seum mensen in contact brengen met nieuwe ideeën, voor-
werpen, identiteiten en werelden. Een al te dichtgetimmerd, 
op de eigen community gericht, zelfbevestigend museum 
biedt daarvoor veel minder mogelijkheden. Op het erfgoed-
symposium is een groot aantal interessante ideeën aan de 
orde gekomen, maar de discussie over nut, nadeel en toe-
komstige richting van onze musea is kortom nog niet be-
slecht. Wordt ongetwijfeld vervolgd tijdens het volgende, in-
ternationale CMPP-congres in 2012.

Meer informatie over het onderzoekspro-

ject ‘Community Museums Past & Present’ 

is te vinden op de website: www.eshcc.eur.

nl/english/communitymuseums
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Het leek de redactie van dit tijdschrift wel een aardig idee 
om een boek over Rotterdam1 te laten bespreken door een 
lokaalchauvinist uit Amsterdam, en dan liefst zo een die al 
heimwee krijgt bij het overschrijden van de ringweg. Het 
vooringenomen soort hoofdstedeling dat nooit zal nala-
ten om uitvoerig te citeren als een enkele Rotterdamse 
mopperaar zich in 1938 kritisch blijkt te hebben uitgelaten 
over het gebrek aan sfeer ter plaatse en klaagt dat Rotter-
dam  ‘hard op weg’ is om een ‘oer-vervelende stad te wor-
den’. Toen al! Een stad waar volgens deze lokale waarnemer 
vooral ’s avonds ‘heel de grootestadsidee’ wegzinkt ‘in een 
moeras van provinciale verveling’ en waar ‘alles even somber 
en verdrietig’ zou zijn: ‘Zulk een stad kan toch moeilijk ver-
wachten, dat vreemdelingen er graag toeven.’ Over die laat-
ste kwestie zal ik hier geen uitspraken doen, maar één ding 
moet gezegd: het onder redactie van Paul van de Laar en 
Koos Hage samengestelde Brandgrens Rotterdam 1930 / 2010 
is een boek om van te watertanden.

Het boek volgt in meer dan driehonderd ruim bemeten 
pagina’s de uiterste contouren van het gebied dat door het 
Duitse bombardement van 14 mei 1940 werd vernietigd. 
Deze zogenaamde ‘brandgrens’ wordt sinds 2009 gemar-
keerd door lichtarmaturen in het plaveisel van de betreffen-
de straten, waarin de silhouetten van een brandend pand, 
een Heinkel bommenwerper en Ossip Zadkines beeld van 
de verwoeste stad zijn verwerkt. Brandgrens Rotterdam is op-
gebouwd als een fotografisch verslag van een denkbeeldige 
wandeling langs deze route door het stadscentrum, die in 
een boog over de noordelijke oever van de Maas loopt, van 
de Willemsplein naar de Leuvehaven (afb. 1). De brandgrens 
omsluit de oude Rotterdamse stadsdriehoek, hetzelfde ge-
bied waarover enkele jaren geleden een ook al zo jaloersma-
kende publicatie verscheen in de vorm van een door Sjaak 
van der Velden bezorgde heruitgave van een woningonder-
zoek uit 1903, voorzien van een cd-rom die de moderne le-

Reviewartikel 
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zer in staat stelt tot zelfs over de drempels van krotwonin-
gen in de Zandstraat en omstreken te kijken.2 De buurt ook 
waar zich de eerste hoofdstukken afspelen van de meesle-
pende memoires van de 19de-eeuwse Rotterdamse revo-
lutionair en anarchist Piet Honig. Diens omvangrijke ma-
nuscript verdween lange tijd in een la, maar werd een paar 
jaar terug door Bert Altena alsnog in boekvorm uitgegeven.3 
Ook dat is een boek waar vooralsnog geen Amsterdamse te-
genhanger voor aan te wijzen is.

Het eerste en verreweg grootste deel van Brandgrens 
Rotterdam is opgebouwd rond foto’s van de betreffende 
straten zoals die er in de jaren dertig bij lagen. Het twee-
de deel wordt gevormd door stills uit video-opnamen die 
in 2010 langs dezelfde route zijn gemaakt. Deze beel-
den van de huidige stad maken ook voor de buitenstaan-
der goed duidelijk hoe grondig de Luftwaff e en naoor-
logse stadsvernieuwers destijds te werk zijn gegaan. Meer 
dan een zeldzame glimp van de vooroorlogse stad is op 

Afb. 1  Kaart van de wandelroute langs de brandgrens.
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de kleurenfoto’s uit 2010 dan ook niet terug te vinden. 
Resultaat van deze tweeledige aanpak is een boek dat 
de cultuurgeschiedenis van het dagelijks leven in twee 
heel verschillende steden in beeld brengt. Naast de stad 
van de crisisjaren van voor het bombardement, staat 
de stad van nu: multicultureel tegen heug en meug en 
bewoond door een electoraat waarin het verongelijkte 
deel der natie opvallend sterk vertegenwoordigd is. Het 

boek gaat nu eenmaal ook over het Rotterdam waar een 
repressieve windbuil als Ivo Opstelten jarenlang voor een 
bekwaam bestuurder doorging en waar het hysterisch ra-
cisme van Pim Fortuyn zijn opmars begon. Onvermijdelijk 
dringt de vraag zich op hoe lang het gaat duren voor ook 
het tweede boekdeel in kleur, over een stad waar vrouwen 
met hoofddoek schijnbaar onbekommerd rondlopen en 
fietsen, de toekomstige kijker zal vervullen met nostalgie 
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en een gevoel van onherstelbaar verlies.
De samenstellers waarschuwen in hun inleiding dat de 

ruim 250 pagina’s met beelden uit de verdwenen, histori-
sche stad nadrukkelijk niet bedoeld zijn om nostalgische 
sentimenten op te wekken. Hun ‘beeldpeinsboek’ is op-
gebouwd als een collage van beelden en situaties die een 
denkbeeldige fl aneur langs de in de jaren dertig al even 
denkbeeldige brandgrens tegen het lijf kon lopen, rijke-

Afb. 2  Kruiskade, jaren dertig, collectie Spaarnestad Photo, Haarlem.

Afb. 3  Binnenweg, links het Molenpad, J. van der Kamp, 
1938, collectie GAR.

Afb. 4  Een zeppelin boven de binnenstad, links de Koningin-
nekerk, ca. 1930, collectie GAR.
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lijk aangevuld met contemporain reclamemateriaal, kran-
tenknipsels uit het Rotterdamsch Nieuwsblad en prachtige 
kleurenfoto’s van stukken uit de collectie van het Historisch 
Museum Rotterdam. Dit alles wordt consequent gepresen-
teerd in een vorm die Brandgrens Rotterdam tot een grafi sch 
meesterwerk maakt. Het verantwoordelijk gelegenheidscol-
lectief  ‘Atelier Brandgrens’ bestond dan ook niet alleen uit 
stadshistorici, beeldonderzoekers, stedenbouwkundigen en 
museale professionals, maar omvatte ook een aantal vorm-
gevers. Hoe de samenstellers hebben kunnen denken dat de 
lezers van hun boek bij het bekijken van zoveel glorieus ge-
presenteerde vergankelijkheid niet door nostalgie overwel-
digd zouden worden, blijft ondertussen een raadsel. Zelfs 
wie iedere emotionele band met de stad in kwestie ontbeert, 
zal zich weerloos moeten overleveren.

Terwijl het boek de cultuurhistorische as van de brand-
grens nauwgezet volgt, staat het de lezer natuurlijk vrij om 
zelf heen en weer te bladeren en nieuwe verbanden te ont-
dekken tussen uiteengelegen stukken van de stad. Dit is mis-
schien wel de grootste plezier te midden van het vele dat 
Brandgrens Rotterdam te bieden heeft. Neem de bekoorlijke 
juffrouw die op over het spiegelende asfalt van een regenach-
tige Kruiskade langs het Scala bioscooptheater fi etst (afb. 2). 
Waarheen is zij op weg? En waar heeft zij die kekke baret van-
daan? Was het misschien een van de ‘snoezige’ Paasaanbie-
dingen van Vroom & Dreesman, of heeft zij hem gekocht in 
het gloednieuwe, strak vormgegeven winkelpaleis van de Bij-
enkorf op de gedempte Schiedamsesingel? Danst zij wel eens 
in Negro-Palace ‘Mephisto’ aan de Binnenweg, waar Ameri-
kaanse grootheden als Louis Armstrong en Coleman Haw-
kins optreden? Of gaat ze liever naar de ‘Golden Dancing’ 
Cosmopoliet, waar de paartjes zich ook al laten ophitsen door 
brullende, woest met hun ogen rollende jazz-negers en tegen 
elkaar op staan te dansen ‘met van rythme vervrongen lijven 
en heftig charleston-trappende benen’? Je zou op het dege-
lijk herenrijwiel uit de collectie van het Historisch Museum 
willen springen om het haar te vragen of, wie weet, haar te 
verleiden tot een Patat à Frite op de Binnenweg (afb. 3). Naar 
het Hofplein kan natuurlijk ook, daar kan een mens zelfs na 
sluitingstijd nog terecht voor een warme croquette van een 
kwartje uit de hypermoderne automatiek van Banketbakke-
rij Van Sittert. Aan de andere kant: in de grote stad kan een 
mens vaak niet voorzichtig genoeg zijn. Dat meisje op de fi ets 
in de regen zou natuurlijk best hetzelfde ‘duur vriendinnetje’ 
kunnen zijn dat op een dag in oktober 1936 een goedgelovi-
ge varensgezel uitnodigde voor een kopje thee bij haar thuis 
(‘de varensgezel had toevallig trek in een kopje thee, dus nam 

hij de vriendelijke invitatie met beide handen aan’), maar dat 
wel mooi 45 gulden uit zijn jasje haalde toen hij zich na leeg-
drinken van een hele pot thee even had moeten verwijderen.

Voor wie er oog voor heeft, verschijnt de stad hier ook 
als een stapelplaats voor dierenleed. Iedere honderdste 
klant die bij de fi rma Goverts in bedrijfskleding een gulden 
of meer besteedt, ontvangt zomaar voor niets een zingen-
de kanarievogel (met kooi en garantie) en iedere 250e klant 
krijgt zelfs een ‘echte rashond naar keuze met garantie en/
of stamboom’, geleverd door de gerenommeerde dieren-
handel Blazer van de Schiedamschedijk. Op het terrein van 
de Veemarkt staan de koeien ondertussen geduldig op een 
rij, hun konten naar het publiek gekeerd, op hun bloederig 
einde te wachten. In de benauwende traliehokken van Blij-
dorp, waarvan een aantal bewoners in mei 1940 preventief 
zal worden afgemaakt, hokken op een grauwe dag twee gie-
ren mismoedig op hun kale tak. Zij hebben zo te zien het 
moede hoofd al lang geleden voor altijd laten hangen. Dan 
hebben de drie sperwers in de toren van de Koninginnekerk 
het beter voor elkaar. De Rotterdamse duivenmelkers kla-
gen in ieder geval steen en been over de ‘Duivenmoord op 
groote schaal’ die deze vrije vogels onder hun prijsvliegers 
maken. De foto bij dit krantenbericht uit maart 1934 bevat 
overigens nog een verrassing. Deze recensent moest in ie-
der geval twee keer kijken voor hij ontdekte dat achter de 
kerktorens het reusachtige, bij nader inzien niet te missen 
silhouet van een zeppelin zweeft (afb. 4). Over de herkomst 
of bestemming van het luchtschip worden geen woorden 
vuil gemaakt, zoals de lezer ook zelf op zoek moet naar een 
antwoord op de prangende vraag hoe drie sperwers ertoe 
kwamen om bij aanvang van het broedseizoen hetzelfde ter-
ritorium te delen.

Het politieke straatleven langs de brandgrens lijkt in de 
jaren dertig grotendeels beheerst door revolutionair links. 
In beeld verschijnt het Rood Rotterdam waarover het Rot-
terdamse punkcollectief Raket (ook bekend van de strip-
held Red Rat en lawaaiband de Rondo’s) nu alweer een kwart 
eeuw geleden een prachtalbum met uitgebreide interviews 
en ander uniek materiaal samenstelde.4 Meteen al aan het 
begin van de route langs de brandgrens, op de hoek van 
de Maasstraat en Westerstraat, dichtbij het lokale kantoor 
van het radicale Nationaal Arbeids-Secretariaat, poseren 
de mannen van de Revolutionair-Socialistische Partij rond 
een propagandawagen tijdens de verkiezingscampagne van 
1933, toen zij hun voorman Henk Sneevliet uit de cel in de 
Tweede Kamer wisten te krijgen. Sneevliet zat juist ten tijde 
van de verkiezingen een gevangenisstraf wegens opruiing 
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‘Trek gerust, zoo hard u kunt. Buig U, buk U, […] geen 
enkel naadje zal barsten!’ Wie van deze fris ogende, opge-
wekt naar de toekomst blikkende linkse jongens en meis-
jes was erbij toen de Rotterdamse gemeentepolitie in juli 
1931, bij een wat uit de hand gelopen huurstaking in de 
Tuindersstraat het vuur opende en de volmaakt onschul-
dige, toevallige passerende variété-artiest Leonardi Groe-
neveld doodschoot?

Extreem rechts is niet helemaal afwezig in het straat-
beeld. Op een blinde muur achter het Stadsarmenhuis 
zijn een wolfsangel en de letters NSB gekalkt. De samen-
stellers van Brandgrens Rotterdam drukten juist deze foto 
nog eens af in het deel over de stad van 2010. Nu staat het 
werk van de NSB-schilderploeg er tussen kleurenfoto’s van 
een zwaarbeladen, zo te zien Marokkaanse shopaholic en 
een groepje kinderen dat zich op het schoolplein van hun 
gevarieerde etniciteit geen enkele rekenschap geeft.

Brandgrens Rotterdam gaat nadrukkelijk over de stad 
van voor en die van na het bombardement. Beelden van 
de bommen, het vuur, de verkoolde lijken en de bergen 
puin ontbreken dan ook. De terugblikkende lezer weet na-
tuurlijk beter, en kan niet anders dan de tekens aan 
de muur begrijpen in het licht van wat 
er op 14 mei 1940 stond te 

gebeuren. Op sta-
tion Delftsche Poort 

staan 
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uit, die hem in de nasleep van de muiterij op het marine-
schip De Zeven Provinciën ten deel was gevallen. Snee-
vliet was in Rotterdam geboren, had zijn sporen verdiend in 
China en Indonesië maar gold in de jaren dertig toch vooral 
als een Amsterdamse fi guur. Voorman van de RSP en het 
NAS in Rotterdam was de uit Amsterdam afkomstige jood 
Ab Menist, wiens leven in dienst van de revolutie enkele ja-
ren geleden door Dick de Winter werd opgetekend.5 Op 
het Oostplein hebben de revolutionair-socialisten het asfalt 
en de muren rondom de korenmolen vol gekalkt met ver-
kiezingsleuzen ter ondersteuning van Ab Menists zoveel-
ste succesvolle campagne voor een zetel in de Rotterdamse 
gemeenteraad. In februari 1940 zou ook Menist door een 
Nederlandse rechter tot een celstraf worden veroordeeld, 
en wel omdat hij het bevriende staatshoofd Hitler had be-
ledigd. Twee jaar later stond hij samen met Sneevliet en vijf 
andere kameraden voor een Duits vuurpeloton.

Terwijl de Onafhankelijk Socialistische Partij vergeefs op-
roept tot een boycot van fi lms uit Hitler-Duitsland, marche-
ren de concurrenten van de Communistische Jeugdbond 
over de Brandgrens langs de hekken van Blijdorp. De leden 
hebben zich voor de gelegenheid, ongetwijfeld naar het voor-
beeld van de Sowjet-Russische en Duitse kameraden, een ei-
gen uniform aangemeten. Zo te zien gaat het om doodge-
wone, maar wel nagelnieuwe werkoveralls, misschien 
wel het Nederlands fabricaat van de fi rma BeVa, 
voor de Betere Vakkleding. Oersterk en degelijk 
spul is dat: 

begrijpen in het licht van wat 
er op 14 mei 1940 stond te 

gebeuren. Op sta-
tion Delftsche Poort 

staan 

beeld van de Sowjet-Russische en Duitse kameraden, een ei-
gen uniform aangemeten. Zo te zien gaat het om doodge-
wone, maar wel nagelnieuwe werkoveralls, misschien 
wel het Nederlands fabricaat van de fi rma BeVa, 
voor de Betere Vakkleding. Oersterk en degelijk 
spul is dat: 

Afb. 5  Schaalmodel (1:12,5) van brandweerwagen motorspuit type Ahrens 
Fox, met werkende waterpomp, vervaardigd door J. Corbet in 1936-
1939, banden van Rubberfabriek Bakker & Zoon, collectie HMR.
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eind augustus van datzelfde jaar gemobiliseerde soldaten 
wat rond te lummelen in afwachting van wat komen gaat. 
Al te veel zorgen lijken zij zich vooralsnog niet te maken en 
eigenlijk hebben ze wel iets van die koeien op de Veemarkt. 
Een werkelijk schitterend schaalmodel van een Ahrens Fox 
brandweerwagen uit 1927 prijkt in volle glorie op een over 
twee pagina’s afgedrukte kleurenfoto (afb. 5). 

Het chroom glimt uitbundig, de rode lak glanst inge-
togen, de banden zijn van echt rubber en de meegevoerde 
brandslangen lijken echt aan elkaar te kunnen worden ge-
schroefd. Wie bij de aanblik van deze ‘wolkenkrabberblus-
auto’ op speelgoedformaat niet door een onbedwingbare 
hebberigheid wordt overweldigd, is waarschijnlijk defini-
tief volwassen geworden. Aan de andere kant: de machte-

loosheid van ook deze imposante machines tegenover het 
vernietigend geweld van een tapijtbombardement sche-
mert onherroepelijk door de bladzijden heen. Op ware gro-
te duikt een van de zeven Rotterdamse Ahrens Foxwagens 
overigens nog eens op in een van de stills uit 2010, kenne-
lijk tijdens een feestelijke gelegenheid (de havendagen?) en 
bemand door kinderen van wie er een het stuur mag vast-
houden. Ondubbelzinnig onheilspellend is het affiche met 
een oproep voor de Vrouwen Vredesgang van 17 mei 1939. 
Afgebeeld is een vrouw met kind op de arm die angstig op-
blikt naar een strakblauwe hemel waartegen zich de drei-
gend zwarte silhouetten van bommenwerpers aftekenen. 
Dat lijkt een wel heel trefzeker staaltje voorspellend vermo-
gen, ware het niet dat pacifisten en vredesbewegers gedu-

Afb. 6  Kinderen naast het GGD-gebouw, 1930, collectie Peter J. Troost, Rhoon.

Afb. 7  Voorkant Brandgrens Rotterdam 1930 / 2010.
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rende het hele interbellum al hun grafi ek tot vervelens toe 
tooiden met telkens weer ditzelfde embleem van de moder-
ne dood uit de lucht. Helemaal ongelijk hadden ze daarin 
natuurlijk niet.

Het voorspellen van de toekomst blijft een lastige klus. 
Wie het liever houdt bij terugblikken op het verleden kan 
aan Brandgrens Rotterdam zijn hart ophalen. Als hulpmiddel 
bij thuisbrengen van alle geboden verrukkingen is het boek 
voorzien van overzichtskaarten en een uitgebreide verant-
woording van de illustraties. Een register ontbreekt en ook 
dat lijkt me een uitstekend idee: het dwingt tot voortdurend 
bladeren en hernieuwd verdwalen langs de brandgrens. Op 
die manier komen ze allemaal steeds opnieuw voorbij: de 
stoere Rotterdamse arbeiderskoppen, de losse meiden van 

de Schiedamschedijk, de suffende sleeperspaarden op het 
Oudehoofd, het gekrioel van kinderen in een zonovergo-
ten hofje achter de Binnenweg, het badpak van zwemkam-
pioene Willy den Ouden en het krantenbericht over de 
driejarige schippersdochter die om een boodschap werd 
gestuurd maar niet meer thuiskwam en uren later dood 
uit het water van de Admiraliteitskade werd opgedregd. 
Dit eindeloos heen en weder bladeren in Brandgrens Rot-
terdam werkt sterk verslavend en biedt niet-ingezetenen 
een uitstekend alternatief voor een daadwerkelijk bezoek 
aan de grote werkstad, ‘waar het vroeger zoo gezellig en 
gemoedelijk kon zijn.’

Dennis Bos is verbonden aan de Universiteit Leiden
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Het brok steen en metselwerk op de foto is afkomstig van 
de Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan in Den 
Haag. Deze kazerne, genoemd naar de tweede zoon van 
koning Willem II, is recentelijk gesloopt om plaats te ma-
ken voor het nieuw te bouwen onderkomen van het Inter-
nationaal Strafhof (ICC). Medewerkers van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH), dat tot voor kort 
op ‘de Alex’ was gehuisvest, hebben het brokstuk met daar-
in bevestigd een karakteristieke paardenring weten te red-
den uit het puin en vervolgens een mooie plaats gegeven 
in de voor het publiek toegankelijke studiezaal.

De paardenring verraadt de oorsprong van de ‘Alex’ als 
cavaleriekazerne. De eerste Alexanderkazerne was geves-
tigd aan de Laan Copes van Cattenburch (thans de Bur-
gemeester Patijnlaan). Toen zij in 1844 werd opgeleverd, 
bevond zij zich aan de rand van de stad. Omdat de Hof-
stad in de tweede helft van de 19de eeuw sterk in inwo-
nertal en omvang toenam, kwam zij echter na verloop van 
tijd binnen de stedelijke bebouwing te staan. Het gemeen-
tebestuur wilde de Alexanderkazerne en een tweetal an-
dere Haagse kazernes hier graag weg hebben, omdat zij 
op het gebied van huisvesting en hygiëne niet meer aan 
de wettelijke eisen voldeden. Bovendien vormde het mili-
taire bedrijf een overlast voor de omgeving. In 1934 kwam 
het gemeentebestuur met het Ministerie van Defensie tot 
een overeenkomst. In ruil voor de drie kazernes mocht het 
ministerie bij de Waalsdorpervlakte, die al sinds de 18de 
eeuw in gebruik was als oefenterrein, een nieuw kazerne-
complex ontwikkelen. De stad droeg drie miljoen gulden 
bij aan de bouwkosten. De stijl van het complex diende in 

overeenstemming te zijn met Benoordenhout, de naburige 
wijk in aanbouw. Op de twee kazernes aan weerszijden van 
de naar Scheveningen doorgetrokken Van Alkemadelaan, de 
nieuwe ‘Freek’ (Frederikkazerne) en de nieuwe ‘Alex’, kwa-
men gebouwen van beperkte hoogte, opgetrokken in don-
ker baksteen met grote rode dakpannen.

Op 2 september 1938 kon de nieuwe ‘Alex’ officieel in 
gebruik worden genomen door het 3e Regiment Huzaren. 
Ruim een jaar later – het Nederlandse leger was inmiddels 
gemobiliseerd vanwege de oorlogsdreiging – werd er het 
Depot der Cavalerie gevestigd. Bij dit Depot werden dienst-
plichtigen opgeleid. Tevens werden hier nieuwe cavalerie-
eenheden geformeerd en bestaande aangevuld en versterkt. 
Op de vroege ochtend van 10 mei 1940 voerde de Luftwaffe 
een aanval op de kazerne uit. Hierbij kwamen maar liefst 64 
huzaren om het leven. Na de capitulatie van de Nederlandse 
krijgsmacht legerde de bezetter op de ‘Alex’ kustbewakings-
troepen en eenheden van de Grüne Polizei. In de jaren vijf-
tig bood de kazerne een onderkomen aan eenheden van de 
luchtdoelartillerie. Nadat dit legeronderdeel eind jaren vijf-
tig sterk was ingekrompen, ging de ‘Alex’ plaats bieden aan 
verschillende ondersteunende eenheden. Zo was vanaf 1969 
op het achterste deel van de kazerne het opleidingscentrum 
van de MILVA, de Militaire Vrouwen Afdeling, gevestigd. Na 
de opheffing van de MILVA in het midden van de jaren ze-
ventig werden hier legeringsgebouwen voor beroeps(onder)
officieren neergezet.

Sinds het einde van de Koude Oorlog is de krijgsmacht 
sterk in omvang afgenomen. Het defensiebudget is dras-
tisch verlaagd, terwijl veel wapensystemen, kazernes en ter-

TOPSTUK
Een souvenir van de Alexanderkazerne

Gijs Rommelse 
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reinen zijn afgestoten. De dienstplicht is in 1995 opge-
schort. De verkleining van de krijgsmacht bleef ook niet 
zonder gevolgen voor de Haagse regio. Veel vertrouwde lo-
caties moesten worden prijsgegeven. In 2007 honoreerde 
Defensie het verzoek van Buitenlandse Zaken, dat de A-loca-
tie aan de rand van het chique Benoordenhout wilde gebrui-
ken voor het ICC, om de ‘Alex’ over te dragen. De gemeente 
Den Haag, die zichzelf affi cheert als ‘the international city of 
peace and justice’, was nauw bij de besluitvorming betrok-
ken en pleitte er voor het ICC een prestigieuze locatie te be-
zorgen. Tot verdriet van sommige omwonenden, de Haagse 
Monumentencommissie en de Haagse Stadspartij was de 
cultuur- en militair-historische waarde van de Alexander van 
ondergeschikt belang in de besluitvorming.

De informatie voor dit Topstuk is afkomstig 

van Joep van Hoof, medewerker van het 

NIMH, die momenteel werkt aan een publi-

catie over de geschiedenis van de Alexan-

der- en de Frederikkazerne. De foto is 

gemaakt door Hans Kragt, eveneens werk-

zaam bij het NIMH.
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Groei

Terwijl er in vele musea koppen worden gebroken over da-
lende bezoekersaantallen – vaak met verrassende initiatie-
ven tot gevolg – brak het Verzetsmuseum in gebouw Plan-
cius aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam in 2011 zelfs 
in de bestaande opzet al records door circa 60.000 bezoe-
kers te mogen verwelkomen. Het aantal schoolkinderen dat 
het museum in schoolverband bezocht, steeg tussen 2000 en 
2009 van ruim 6.000 naar 16.000 jonge bezoekers. De vraag 
vanuit onderwijsinstellingen is zo groot dat het Verzetsmuse-
um niet altijd voldoende ruimte had om iedereen te ontvan-
gen. Met de uitbreiding naar een naastgelegen garage hoopt 
het museum met 560m² extra ter beschikking meer school-
groepen kunnen ontvangen, aantrekkelijker te worden voor 
gezinnen en bovendien zijn educatieve kernfunctie beter te 
kunnen vervullen. Naast een kindertentoonstelling biedt de 
uitbreiding ruimte voor een ontvangstkamer voor school-
groepen en kantoren voor de in aantal verdubbelde vrijwil-
lige museumdocenten die de schoolgroepen begeleiden.

Kinderen aanzetten tot door denken

Volgens Hans Blom, emeritus hoogleraar Nederlandse ge-
schiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, oud-direc-
teur van het NIOD en bestuursvoorzitter van het Verzets-

De museale ontdekking van het kind lijkt 

een feit. Naast onder andere NEMO, het 

Tropenmuseum Junior, Kids Centraal in 

Utrecht, het Kinderboekenmuseum en 

het Joods Historisch Kindermuseum, 

wordt ook het Verzetsmuseum 

Amsterdam uitgebreid met een 

kindermuseum. Woensdag 8 februari 

2012 werd het officiële startsein voor de 

bouw gegeven door het slaan van een 

gat in de muur waar de doorbraak naar 

het kindermuseum gaat komen. Het 

enige kindermuseum over de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland zal naar 

verwachting in 2013 geopend worden.

Tijdingen | Het verzetsmuseum breidt uit met een kindermuseum

Het 
verzets museum 
breidt uit 
met een 
kinder museum

Sanne Muurling
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Het verzetsmuseum breidt uit met een kindermuseum

museum, staat het kindermuseum in het spanningsveld 
tussen eenvoudige morele richtlijnen en kennis van de 
praktijk. Wat men door het kijken naar het verleden niet 
kan doen is de toekomst voorspellen, aldus Blom, maar 
wel doet en moet het verleden te denken geven. Door het 
bieden van kennis, specifi ek gericht op de belevingswe-
reld van het kind, wil het kindermuseum inspireren tot 
het doordenken van complexe morele vraagstukken over 
bezetting en verzet, vroeger en nu. Een specifi ek kinder-
museum is volgens Blom dan ook belangrijk om ‘sociale 
cohesie in de cultureel diverse samenleving’ in de toe-
komst te stimuleren en een ‘dreigende tweedeling’ tegen 
te gaan. Het nieuwe museum wil de herinnering aan de 
gebeurtenissen van de oorlog levend houden en kinde-
ren bovendien bewust maken van het belang van vrijheid 
en democratie.

De beleveniswereld van het kind

Het kindermuseum gaat het verhaal van kinderen in oor-
logstijd centraal stellen, vertelt Liesbeth van der Horst, 
directeur van het Verzetsmuseum. Qua inhoud en vorm 

zal het museum gericht zijn op de jongste bezoekers van 
9 tot 14 jaar oud. Het plan is om de kinderen via een tijd-
machine kennis te laten maken met de historische achter-
grond van de jaren dertig en veertig, om ze vervolgens in 
een nagebouwd bezet Nederland terecht te laten komen. 
Op interactieve wijze zullen er in verschillende ruimtes 
door de ogen van vier kinderen diverse perspectieven op 
de oorlog gegeven worden: door een kind van NSB-ou-
ders, door een kind van ouders die in het verzet zaten, 
door een Joods kind en door een ‘alledaags kind’. Hiervoor 
zullen echte kinderverhalen gebruikt worden, al moeten 
deze momenteel nog worden gekozen. In deze verhalen 
worden de rauwe kanten van het leven in oorlogstijd niet 
geschuwd, maar gaat het nadrukkelijk om de beleving van 
het kind. Om zo goed mogelijk bij die beleving aan te slui-
ten, zal gebruik worden gemaakt van kinderpanels, de zo-
genaamde ‘verzetsbendes’. Volgens Ton Heerts, directeur 
van de grootste subsidiegever – het V-fonds – laat het kin-
dermuseum kinderen heden en verleden op een moderne 
wijze verbinden, zodat ze zelf kunnen ontdekken hoe be-
langrijk vrede en vrijheid zijn. En nog belangrijker: wat ze 
er zelf aan kunnen doen.

Afb. 1  Start met de bouw van het Kindermuseum, 
 foto Dick Verdonkschot.
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Historische sensaties

Het is een van de leukste en spannendste dingen die een 
geschiedenisliefhebber of -professional kan overkomen: de 
historische sensatie. Dat kan variëren van het besef op de-
zelfde plek te lopen als een beroemd historisch personage, 
tot het losbreken van het zegel van een nooit eerder ge-
opende brief. Ik maakte ooit zo’n sensatie mee tijdens mijn 
studie geschiedenis. Ik onderzocht in het archief een 15de-
eeuws rekeningenboek van de graven van Holland, toen 
er zand tussen de perkamenten pagina’s vandaan gleed. Ik 
had eerst de neiging om dat zand van tafel te vegen, tot ik 
me realiseerde dat dit het zand was dat die grafelijke klerk 
ergens in de 15de eeuw over zijn schrijfwerk had gestrooid 
om de inkt te laten drogen. Dat zand was mijn directe ver-
binding met hem, ik kon hem voor mijn gevoel nu bijna 
aanraken! Ik veegde het zand met mijn hand zorgvuldig bij 
elkaar en stopte het terug in het manuscript. Ook anderen 
na mij zouden dit immers moeten kunnen ervaren.

Deze historische sensatie schiep niet alleen een band 
met die grafelijke klerk maar leidde ook tot kennis van de 
manier waarop hij zijn werkzaamheden uitvoerde. Sinds-
dien heb ik heel wat historische sensaties beleefd. Naar-
mate mijn kennis van geschiedenis toenam, gebeurde dat 
steeds vaker eigenlijk. Lopend door een vlak landschap 
zie je plots een bult; in Flevoland denk je dan onmiddel-
lijk: scheepswrak! In andere gebieden misschien: restanten 
mottekasteel of: vliedberg! 

Als iets je weet te raken, dan wil je er meer van weten. 
Een intensieve beleving kan zo de aanzet zijn tot het verza-
melen van kennis. Daarom is het toe te juichen dat musea 
en andere erfgoedinstellingen hun publiek beleving bie-
den. De tijd dat bezoekers in musea hooguit geduld wer-
den ligt werkelijk ver achter ons. Niet meer staat de angst-
vallig beschermde collectie centraal, maar de bezoeker. Die 
wil men deelgenoot maken, wat zeg ik, hem erin sleuren, 
doordringen van het belang en hem iets laten beleven wat 
hij/zij nooit meer zal vergeten. Een bezoeker krijgt in som-

mige musea daartoe te maken met overdonderende multi-
media-installaties. Beleving krijgt hier wel eens het karakter 
van inpeperen. Soms kan een ingetogener beleving juist des 
te indringender zijn, door je te laten meemaken hoe je van 
vlas garen spint bijvoorbeeld, of hoe je vuur moet maken, of 
touw moet slaan. Bijbehorende geluiden en geuren kunnen 
daarbij een intensieve beleving oproepen. Wie wel eens een 
stoomgemaal of smederij heeft bezocht, begrijpt direct wat 
ik bedoel. 

Voor erfgoedinstellingen ligt daar momenteel de groot-
ste uitdaging. Want een spectaculaire publiekstrekker be-
denken, dat is zo moeilijk nog niet (als je maar geld hebt). 
Maar er voor zorgen dat je die aandacht vasthoudt en dat 
die eerste indruk via beleving wordt omgezet in verdieping, 
in betekenisgeving en misschien wel in een verlangen naar 
kennis, daar draait het om. Onlangs organiseerde het Erf-
goedhuis Zuid-Holland daarom een speciale studiedag over 
Erfgoed en Beleving waar juist de hier genoemde invalshoek 
centraal stond. De belangstelling was groot en niet om-
dat het onderwerp toevallig even in de mode is. Voor vele 
musea is het immers van levensbelang: hoe houd ik de be-
langstelling levend en mijn publiek betrokken? En dat heeft 
niets te maken met een soms gehoorde ‘verpretparkisering’ 
van geschiedenis, maar alles met een aanpak gericht op je-
zelf vernieuwen en de aandacht van je publiek vasthouden. 
Want wie geen publiek weet te boeien zal uiteindelijk margi-
naliseren en, irrelevant geworden, wegkwijnen. 

Terug naar de sensatie en de primaire beleving, want dat 
eerste begin is belangrijk. Het mooie is namelijk: wie een-
maal kennis heeft van het verleden, staat weer open voor 
nieuwe historische sensaties, die weer tot nieuwe kennis lei-
den, enzovoort. Om in pretparktermen te blijven: beleving 
van geschiedenis is geen dolle achtbaanrit met een begin en 
een eind, maar lijkt meer op een reuzenrad dat zelf zijn be-
weging in stand houdt. 

COLUMN
Ad van der Zee
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Column  |  Ad van der Zee

Illustratie Maarten Streefl and

Holland 201212 Bloc.indd   85 08-09-12   11:32



86  

Recensies

Jan P. van de Voort, De renaissance van de visserij. 

De Nederlandse deelname aan nationale en 

internationale visserijtentoonstellingen 1861-1907 

(Hoogendijkreeks, nr. 2, Walburg Pers, Zutphen, 

2010, 158 p., geïll., ISBN 978-90-5730-672-3, prijs 

€ 19,50).

Vlaardingen is en blijft toch de haringstad bij uitstek. Hoe-
wel de visserijactiviteit niet meer zo sterk in het straatbeeld 
zichtbaar is, timmert Museum Vlaardingen flink aan de weg 
met tentoonstellingen en publicaties over het rijke visserij-
verleden van de stad. De laatste jaren ligt het accent in de 
activiteiten onder meer op de vispromotie. Een mooi voor-
beeld daarvan is het nieuwe boek van Jan P. van de Voort 
over de Nederlandse deelname aan visserij-
tentoonstellingen in de tweede helft van de 
19de en begin van de 20ste eeuw. Het boek 
werd op 23 september 2010 in het oude 
stadhuis van Vlaardingen in aanwezigheid 
van vier (!) (oud-)directeuren van het Visse-
rijmuseum/Museum Vlaardingen gepresen-
teerd. Van de Voort publiceerde vooral over 
ontelbare facetten van de visserijgeschiede-
nis en museumautomatisering. Als histori-
cus en documentalist was hij de pionier van 
wat nu ‘Maritiem Digitaal’ heet, het collectie 
informatiesysteem van de maritieme mu-
sea in Nederland. Al zoekend daarin kom je tientallen titels 
van zijn boeken en artikelen tegen. Tegenwoordig is Van de 
Voort vrijwillig documentalist in Museum Vlaardingen en 
daarbij komt hij natuurlijk allerlei prachtige visserijverha-
len tegen. 

De aanleiding om dit boek te schrijven was het feit dat 
de auteur bij de registratie van de museale en bibliotheek-
collectie veelvuldig voorwerpen en geschriften tegenkwam 
die met visserijtentoonstellingen te maken hadden. De 
boektitel verwijst naar een opleving in de visserij rond het 
midden van de 19de eeuw, die zijn oorzaak vond in tal-
loze technische vernieuwingen. Het was een turbulente tijd 
voor de visserij. In 1857 werd de Visserijwet geliberaliseerd 
en werd het kaken, voorheen het monopolie van de reders 
aan de Maas en in Enkhuizen, afgeschaft. Reders ontvin-
gen geen subsidie meer voor het uitreden van hun schepen. 
Ook andere factoren speelden een rol in de opleving van de 
visserij: er kwamen technische vernieuwingen, de havens en 

infrastructuur ontwikkelden zich sterk en het afzetgebied 
voor vis werd vergroot met Duitsland. Een ander fenomeen 
dat zich in dezelfde tijd ontwikkelde, was dat van de nijver-
heidstentoonstellingen, die bedoeld waren om de onderlin-
ge rivaliteit te meten, maar ook om van elkaar te leren.

Van de Voort werpt in zijn boek licht op de nationale en 
internationale visserijtentoonstellingen waaraan Nederland 
deelnam. Hij toont aan hoe een kern van reders, vishan-
delaren en wetenschappers erin slaagde Nederland aan de 
meeste visserijtentoonstellingen te doen deelnemen. De 
vaderlandse inzendingen werden vaak hoog gewaardeerd. 
Blijken van waardering in de vorm van medailles, erediplo-
ma’s, juryrapporten, alsmede catalogi en ingezonden voor-
werpen werden teruggevonden in de collecties van het Mu-

seum Vlaardingen. Deze vondsten vormen in 
dit boek het uitgangspunt van de beschrij-
ving van de Nederlandse deelname aan de 
visserijtentoonstellingen. 

Het College voor de Zeevisscherijen, een 
adviescollege voor de Nederlandse regering 
en daarmee een belangrijk knooppunt in 
het netwerk van de visserij, organiseerde in 
1861 in Amsterdam de eerste internationa-
le visserijtentoonstelling. Er zouden er vele 
volgen in binnen- en buitenland, soms wel 
twee per jaar. De laatste internationale visse-
rijtentoonstelling met Nederlandse deelne-

mers vóór de Eerste Wereldoorlog was die te Antwerpen in 
1907. Daarna nam de in 1910 ingestelde Visserij-inspectie 
een belangrijk deel van de informatietaak over en daarmee 
sluit Van de Voort de periode van een halve eeuw visserij-
tentoonstellingen met Nederlandse deelname af. Tussen de 
perikelen van de diverse tentoonstellingen door biedt Van 
de Voort inzicht in diverse aspecten van de visserij, zoals de 
innovaties van vistuig en het conserveren en onderhoud van 
visnetten. Dat is soms wel erg detaillistisch, want bij elke 
tentoonstelling wordt aangegeven hoeveel inzendingen er 
waren, in hoeveel klassen en rubrieken, en hoeveel medail-
les en andere eretekens er werden uitgereikt. Bijna elke ten-
toonstelling overtrof de voorgaande. Van de Voort gaat diep 
in op de diverse Nederlandse inzendingen, de beoordelin-
gen en kritieken en de bekroningen en behandelt alleen de 
visserijaspecten in de tentoonstellingen. Deze worden ech-
ter niet vergeleken met tentoonstellingen op andere gebie-
den, zoals de scheepsbouw. Daarom lijkt het alsof of de vis-

Afb. nog aanleveren
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serijtentoonstellingen op zichzelf stonden. Verder geeft de 
auteur geen antwoord op de vraag waarop de keuze werd 
gebaseerd dat een bepaald land of stad een volgende ten-
toonstelling mocht organiseren. Was dat van tevoren be-
paald of werd het initiatief aan een stad of land overgelaten? 
En zo zijn er meer losse eindjes. 

Na afloop van de tentoonstelling in Scheveningen in 
1892 bleek er tussen diverse commissies een verschil van 
mening te zijn over de financiële eindafrekening, die lang 
op zich liet wachten (p. 92). Niet verteld wordt waar dat me-
ningsverschil over ging. Bij de wereldtentoonstelling in 
Chicago in 1893 wilde de Vereeniging tot Bevordering van 
Nederlandsche Visscherij proberen om aan de kwalijke prak-
tijken op zee een einde te maken (p. 95). Wat die praktijken 
op dat moment waren, vertelt van de Voort niet. De door de 
Fransen beschikbaar gestelde ruimte tijdens de wereldten-
toonstelling in Parijs in 1900 was heel bescheiden, waardoor 
sommige grotere voorwerpen niet of slechts gedeeltelijk ge-
exposeerd konden worden (p. 106). Waarom was er dan niet 
meer ruimte? Het was toch een wereldtentoonstelling? Het 
is jammer dat na lezing toch nog veel vragen onbeantwoord 
blijven.

Het boek, dat ruim 70 illustraties bevat, sluit af met een 
uitgebreid notenapparaat en een overzicht van geraadpleeg-
de archieven en literatuur. Een register op persoonsnaam 
ontbreekt helaas. Dit zou handig zijn geweest om een re-
constructie te kunnen maken van de netwerken van de be-
langrijke spelers in de visserijwereld. Verder bevat het boek 
nogal wat kleine drukfoutjes, maar die doen gelukkig niets 
af aan het onderwerp. 

Visserijtentoonstellingen waren een geschikt middel om 
de visserij te promoten en om kennis over de visserij te ont-
wikkelen en uit te dragen. Het boek van Jan van de Voort 
past geheel in die lijn. Het biedt veel informatie over een 
interessant, maar vergeten aspect van de visserijgeschiede-
nis. Daarmee is ook dit mooi uitgegeven boek een mooie 
vorm van vispromotie. Na afloop van de Parijse tentoonstel-
ling opperde iemand het idee om een deel van de geëxpo-
seerde voorwerpen bijeen te houden om daarmee een kern 
van een kleine nationale collectie te vormen: een visserijmu-
seum. Met dit boek wordt het bestaansrecht van Museum 
Vlaardingen gerechtvaardigd. Als dit een tweede doel van dit 
boek is, naast een informatief overzicht bieden van de ont-
wikkelingen op visserijgebied aan de hand van een aantal 
tentoonstellingen, dan is Van de Voort hierin geslaagd. 

Tussen het eerste en tweede deel van de Hoogen-
dijkreeks lagen vijftien jaar. Hopelijk duurt het niet zo lang 
voordat het derde deel in deze serie verschijnt. Het Museum 
Vlaardingen heeft daarvoor te veel interessant materiaal.

Ron Brand
Maritiem Museum Rotterdam

Bert L.T. van der Linden, ‘Nou…tabé dan!’ De ‘boot-

reis’ naar Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de 

‘Nederland’ tussen 1899 en 1949 (Verloren, Hilver-

sum, 2010, 180 p., geïll., ISBN 978-90-8704-174-8, 

prijs € 19,-).

In 1871 opende de Stoomvaart Maatschappij Nederland 
(SMN) een lijndienst per stoomschip, de Prins van Oranje, 
tussen Amsterdam en Indië. Een jaar later sloot de SMN een 
(post)contract met de regering, waarbij de overheid garant 
stond voor een kostendekkende exploitatie. Op initiatief 
van de firma Wm Ruys & Zonen startte kort daarop de N.V. 
Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd (RL) even-
eens een lijndienst op het Verre Oosten. Om de concur-
rentie van de Britse Peninsular and Oriental (P&O Line), de 
Franse Messageries Maritimes en de Duitse Norddeutscher 
Lloyd het hoofd te kunnen bieden, werkten de Nederlandse 
maatschappijen nauw samen, maar zij behielden een eigen 
identiteit. De mail- en passagierscontracten van de overheid 
stimuleerden hen tot de toepassing van technische vernieu-
wingen door de eis om de reisduur te bekorten. Groeiende 
buitenlandse rivaliteit leidde tot de bouw van steeds grotere, 
luxueuze zeeschepen door De Schelde te Vlissingen, met de 
Willem Ruys, goed voor 1157 passagiers, als sluitstuk.

Ten behoeve van de Indiëgangers legden beide maat-
schappijen hun schepen en aanloophavens op prentbrief-
kaarten vast. Aan de hand van ruim tweehonderd prent-
briefkaarten uit eigen bezit schetst de Bert van der Linden in 
Nou… tabé dan! zonder enige pretenties de veranderingen 
in de vaarroute tussen moederland en kolonie, de haven-
steden en de ontwikkeling van de mailboten tussen 1899 
(‘het jaar van het voorlopige einde van de Atjehoorlog’)  en 
de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949. De an-
sichten lieten weinig schrijfruimte om familie en vrienden te 
informeren over het leven aan boord. Van der Linden heeft 
voor zijn beschrijving van de belevingswereld van de passa-
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giers daarom dankbaar gebruik gemaakt van 
de uitgebreide bootreisliteratuur en handlei-
dingen voor de reizigers.

Deze publicatie ademt een nostalgisch 
verlangen naar een periode die schrijvers 
als Louis Couperus, Marcellus Emants en 
E. du Perron meesterlijk hebben beschre-
ven. In de titel, ontleend aan het liedje ‘Af-
scheid bij het vertrek naar Indië’, gezongen 
door Louis Davids in de revue ‘De Jantjes’, 
weerklinkt eenzelfde tijdsgeest. Duizenden Nederlanders 
vertrokken in de eerste helft van de 20ste eeuw vanuit Rot-
terdam of Amsterdam naar Azië. De reis ging via Southamp-
ton, Algiers en Genua (SMN) of Tanger en Marseille (RL) 
naar Port Said, door het Suezkanaal naar Java. Vanaf 1927 
konden de reizigers hun zeereis verkorten met een speci-
ale treinverbinding naar Marseille of Genua. Na de grote 
oversteek over de Indische Oceaan arriveerden de schepen 
in Colombo, om vandaar naar  Padang (RL), Sabang (SMN), 
Belawan Deli, Singapore en Tandjong Priok (Batavia) op te 
stomen. Langs de noordkust van Java voeren de mailboten 
door naar Semarang met eindbestemming Soerabaja. Aan 
boord embarkeerden geen emigranten, zoals naar Amerika, 
maar forensen: gouvernementsambtenaren, verlofgangers, 
ondernemers, planters en koloniale militairen. Een aparte 
categorie vormden de vrouwen die met de handschoen wa-
ren getrouwd en zich bij hun echtgenoot wilden voegen. 
Standsverschillen uitten zich in de strikte klassenindeling 
aan boord. Passagiers eerste klasse verbleven midscheeps in 
ruime hutten met eigen wasgelegenheid. Soldaten reisden 
samen tussendeks in de derde of vierde klasse. Ondanks de 
crisis liepen tijdens het interbellum nieuwe schepen van sta-
pel. De luchtvaart begon toen echter al de betekenis van de 
lijndiensten als postverbinding en passage te verdringen. 
Met affiches van exotische oorden en uitnodigende reisgid-
sen probeerden de scheepvaartmaatschappijen passagiers te 
lokken voor een korte cruise. De Tweede Wereldoorlog en de 
daaropvolgende onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië bete-
kenden het definitieve einde van de lijnvaart op Azië.

De afgebeelde prentbriefkaarten van schepen, havenaan-
zichten, passagiershutten, befaamde interieurontwerpen 
van de firma H.P. Mutters of C.A. Lion Cachet, gedrukt op 
smaragdgroen papier, weerspiegelen de visie van de rede-
rijen op de bootreis naar Indië. Van der Linden plaatst de 
ansichten in een informatieve context. Een liefhebber van 

het genre zal deze verzorgde uitgave zeker 
waarderen en regelmatig van de salontafel 
oppakken om door te bladeren. Het is op-
merkelijk dat de literatuurlijst slechts twee 
boeken van Nico Guns vermeldt. Samen met 
Frans Luidinga heeft hij recentelijk omvang-
rijke scheepsportretten van de mooiste mail-
boten gepubliceerd.

Anita M.C. van Dissel 
 Universiteit Leiden

Jet Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de 

school’. Twee schoolhoofden en de dagelijkse 

gang van zaken bij het openbaar lager onderwijs 

in Schoonhoven in de tweede helft van de negen-

tiende eeuw (Eigen beheer: Ridderkerk, Ridderprint, 

2010, 264 p., ISBN 978 90 5335 295 5).

Jet Rijlaarsdam beschrijft in haar proefschrift de praktijk van 
het openbaar lager onderwijs in Schoonhoven in de tweede 
helft van de 19de eeuw. Zij zet daarbij de twee hoofdonder-
wijzers van het openbaar lager onderwijs in Schoonhoven 
centraal. Gerrit Hermanus Westbroek (1823-1899) was van 
1846 tot 1895 kostschoolhouder en hoofd van het Uitge-
breid Lager Onderwijs (ULO), Leendert Akkerhuijs (1837-
1919) vervulde in de periode 1867-1902 de functie van 
schoolhoofd aan de Openbare Lagere School 1 en de Open-
bare Lagere School 2 (avondschool). Door deze opzet geeft 
het proefschrift een goed inzicht in de positie van de leraar 
in de tweede helft van de 19de eeuw. 

In de inleiding geeft Jet Rijlaarsdam een beknopt over-
zicht van Schoonhoven in de 19de eeuw. Het stadje ont-
stond in de 13de eeuw en had in de jaren zestig van de 19de 
eeuw 2900 inwoners. Het was daarmee een kleine Hol-
landse stad. Ze beschikte over een levendige zilverindustrie 
en was arm noch rijk. Het merendeel van de inwoners be-
hoorde tot de Nederlands-Hervormde geloofsrichting. In de 
inleiding wordt tevens ingegaan op het onderzoek naar het 
19de-eeuwse Nederlandse onderwijs en de onderwijsver-
nieuwingen die in deze periode hebben plaatsgevonden. Jet 
Rijlaarsdam geeft aan dat zij met haar studie aansluit bij het 
onderzoek naar de didactische en alledaagse praktijk op ‘ge-
wone scholen’ op nationaal niveau. Dit is lange tijd een on-
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derbelicht aspect van de Nederlandse geschiedenis geweest, 
maar komt tegenwoordig steeds meer in de belangstelling 
te staan. Haar onderzoek naar een kleine stad en twee dor-
pen in Zuid-Holland zou derhalve bij kunnen dragen aan 
een beter beeld van de 19de-eeuwse onderwijspraktijk. Jet 
Rijlaarsdam richt zich bij haar onderzoek met name op twee 
vraagstukken. Hoe was de praktijk van het openbaar lager 
onderwijs in de tweede helft van de 19de eeuw in een Hol-
landse stad en haar omgeving? Welke factoren droegen bij 
tot de vorming en de ontwikkeling daarvan?

In Schoonhoven trof zij voldoende materiaal aan om zich 
in deze problematiek te verdiepen, met name de uitvoerige 
correspondentie tussen de schoolhoofden en het stadsbe-
stuur verschafte verdiepende informatie over de dagelijkse 
schoolpraktijk. Waarom nu juist voor Schoonhoven is ge-
kozen om onderzoek te verrichten naar de praktijk van het 
openbaar lager onderwijs in de tweede helft van de 19de 
eeuw wordt helaas niet duidelijk in het boek. 

De 19de eeuw is een interessante periode om onder-
zoek te verrichten naar de ontwikkeling van het onder-
wijs. Het was een tijdperk waarin grote veranderingen in 
het onderwijs hebben plaatsgevonden. Het onderwijs werd 
steeds meer genationaliseerd, scholen kregen met de in-
voering van vele nieuwe schoolwetten te maken en er von-
den belangrijke didactische wijzingen plaats, bijvoorbeeld 
de overgang van hoofdelijk naar klassikaal onderwijs. Jet Rij-
laarsdam heeft ervoor gekozen het boek op te delen in drie 
tijdsperiodes. 

De eerste periode loopt vanaf het aantreden van West-
broek in 1846 tot 1860, wanneer de gevolgen van de school-
wet van 1857 merkbaar worden. De tweede periode beslaat 
twintig jaar, van 1860 tot 1880. De laatste periode begint 
in 1880, wanneer de gevolgen van de schoolwet van 1878 
merkbaar werden, en eindigt in 1902 met het vertrek van 
Akkerhuijs. 

In elke periode wordt vervolgens ingegaan op vier the-
ma’s, te weten het beheer en de gang van zaken op de 
school van Westbroek (voor de eerste periode) en vervolgens 
voor de scholen van Westbroek en Akkerhuijs; het functione-
ren van het onderwijzend personeel; de inhoud van het on-
derwijs; de deelname aan het onderwijs.

Er wordt de lezer een mooi en zeer gedetailleerd inkijkje 
in de dagelijkse schoolpraktijk van Schoonhoven geboden. 
Zo beschrijft Jet Rijlaarsdam de uitgebreide corresponden-
tie tussen de schoolhoofden, het stadsbestuur en de plaat-

selijke schoolcommissie (CVT), die in 1863 moest worden 
benoemd omdat Schoonhoven in dat jaar een inwonertal 
van meer dan 3000 had bereikt. De CVT had veel invloed en 
bemoeide zich werkelijk met alle aspecten van het onder-
wijs, van de salarissen van het onderwijzend personeel tot 
het oprichten van een schoolbibliotheek, overal was instem-
ming van de CVT bij nodig. Dat dit nogal eens tot conflicten 
leidde tussen de schoolhoofden en de CVT is dan ook geen 
verrassing. En omdat het contact tussen de CVT en West-
broek en Akkerhuijs uitvoerig is gedocumenteerd komen 
we veel te weten over de 19de-eeuwse schoolperikelen in 
Schoonhoven. Met name CVT- en raadslid Graves Kooijman, 
verantwoordelijk voor de financiën, maakte het Westbroek 
vaak moeilijk. Het vermoeden van Jet Rijlaarsdam dat Kooij-
man jaloers was op het riante inkomen van hoofdonderwij-
zer Westbroek lijkt dan ook zeer waarschijnlijk.  

Ook over het functioneren van het onderwijzend perso-
neel werd uitvoerig verslag gedaan aan de CVT. Het wordt 
duidelijk dat er hoge eisen werden gesteld aan de onderwij-
zers en dat bij het selecteren van onderwijzend personeel 
zeer serieus te werk werd gegaan. Goed en zedelijk gedrag 
moesten gewaarborgd zijn, de onderwijzers werden uitvoe-
rig getest op hun kennis en moesten vaak in een proefles 
hun bekwaamheid tonen. Akkerhuijs ging zelfs zover kan-
didaten bij hem thuis uit te nodigen, om een goed beeld te 
krijgen van de persoon en geen verkeerde keuze te maken. 

De inhoud van het onderwijs probeert Jet Rijlaarsdam in 
beeld te brengen door de leermiddelen van de verschillen-
de vakken te beschrijven, die zij aan de hand van de bestel-
lijsten heeft weten te traceren. Zij stelt hierbij bijvoorbeeld 
vast dat de Leikaart, een kaart van afwasbaar leidoek waarop 
de leraar stap voor stap de kaart van een land kan laten ont-
staan, in Schoonhoven veelvuldig gebruikt wordt. Duijnhou-
wer had in zijn onderzoek naar het lager onderwijs juist ge-
concludeerd dat de Leikaart geen veel gebruikt hulpmiddel 
was van 19de-eeuwse onderwijzers. Dit voorbeeld toont aan 
dat kleinschalige dieptestudies zoals dit onderzoek van Jet 
Rijlaarsdam belangrijk zijn om generalisaties te voorkomen.  

Helaas komen we over de dagelijkse gang van zaken in 
de klas, waar vaak honderd leerlingen tegelijk onderwe-
zen werden, niet veel te weten. Dit is uiteraard te verklaren 
doordat de dagelijkse lespraktijk niet uitgebreid gedocu-
menteerd is en Jet Rijlaarsdam haar informatie vooral uit 
formele stukken heeft verkregen. Meer aandacht voor de 
lespraktijk zou het boek echter wel verlevendigd hebben, nu 
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is er wel erg veel aandacht voor financiële en bestuurlijke za-
ken. Opvallend is wel de gedrevenheid van de onderwijzers 
die in het boek wordt geschetst. Bijscholingscursussen wer-
den gevolgd en ondanks de enorme klassen werden toch de 
verrichtingen van de leerlingen bijgehouden. 

We komen dus veel te weten over de positie van de le-
raar in de tweede helft van de 19de eeuw. De vele details die 
worden genoemd, komen de leesbaarheid echter niet altijd 
ten goede en maken dat de rode draad soms lastig is vast te 
houden. Daarnaast is het jammer dat de historiografie zeer 
beperkt is en dat dit onderzoek uiteindelijk slechts minimaal 
geplaatst wordt in het grotere geheel. Het is wel leuk om te 
kunnen constateren dat de problemen die toen op school 
speelden veel overeenkomsten vertonen met de huidige 
gang van zaken. Zo is de financiering vandaag de dag nog 
steeds een probleem en de discussie over onderwijsvernieu-
wing gaat onverminderd voort. De gang van zaken in het 
onderwijs in Schoonhoven en omstreken is al met al zeer 
uitgebreid en gedegen onderzocht. 

Lisa Oskamp en Sanne van der Voort

Fred Feddes, 1000 jaar Amsterdam. Ruimtelijke ge-

schiedenis van een wonderbaarlijke stad (Bussum: 

Uitgeverij Thoth, 2012, 367 blz., geïll., ISBN 978-90-

6868-530-5, prijs € 29,90).

De achterzijde van het boek 1000 jaar Amsterdam toont een 
intrigerend beeld: op een foto van Jacob Olie uit 1893 zien 
we een boerderijtje aan de Vinkenbuurtsloot. 
Op het erf schrobt een wat oudere vrouw 
met de hand een wasje, een andere vrouw 
hangt de witte hemden aan de lijn. Tot zover 
niets aan de hand: een vertrouwd, Hollands 
tafereel. Maar nog geen tien meter achter dit 
huisje rijst de nieuwbouw langs de Hugo de 
Grootkade op. Het gebouw komt op de kijker 
over als een hedendaagse flat: een strak en 
‘modern’ bakstenen uiterlijk, omzoomd door 
een keurig geplaveid trottoir en ’s avonds 
schijnt de verlichting uit de allernieuwste 
soort lantaarnpalen. Het contrast tussen de 
beide gebouwen vat het thema van dit boek 
goed samen: in duizend jaar ruimtelijke geschiedenis van 
Amsterdam schetst Fred Feddes de steeds weer terugkeren-
de drift tot uitbreiding en modernisering van de stad.

Het boek is opgedeeld in vijf, chronologisch geordende 
blokken. Feddes volgt hier de indeling van stedenbouwkun-
dige Cornelis van Eesteren, die in 1934 het baanbrekende 
Algemeen Uitbreidingsplan voor de hoofdstad ontwierp. 
Wel voegt de auteur er uiteraard nog enkele decennia aan 
toe om ook de recente ingrepen in het Amsterdamse stads-
beeld te kunnen behandelen. De beginperiode tussen 1000 
en 1600 komt er wat bekaaid vanaf, al is de reden hiervoor 
– een gebrek aan kennis en materiaal – begrijpelijk. Fed-
des ondervangt deze leemte door een uitgebreide biogra-
fie van de Dam, het centrale plein in de stad, maar ook hier 
kwamen de bouwkundige ontwikkelingen pas goed op gang 
tegen het eind van de 16de eeuw. Het zwaartepunt van het 
boek ligt dan ook in de laatste tweehonderd jaar: rond het 
midden van de 19de eeuw barstte de stad uit haar voegen 
en begonnen zowel particulieren als de overheid zich in toe-
nemende mate voor ruimtelijke planning te interesseren.

De ontwikkelingen die Feddes achtereenvolgens be-
handelt – van de eerste palen in het veenlandschap naar de 
grachtengordel, van de revolutiebouw naar de tuinsteden, 
en van de metro onder de Nieuwmarkt naar de Zuidas – ko-
men voor een groot deel ook aan de orde in de Historische 
Atlas van Amsterdam, verschenen in 2010. Hier werd echter 
voornamelijk de geografische ontwikkeling van de hoofd-
stad beschreven, Feddes biedt meer cultuurhistorische ver-
dieping en vooral een meer divers perspectief op de stede-
lijke omgeving.

Feddes zelf ziet zijn boek als een ‘nieuw type steden-
gids’, wellicht om die reden is het ook direct in een Engelse 
vertaling verschenen (A Millenium of Amsterdam). De auteur 

is in deze opzet goed geslaagd: regelmatig 
legt Feddes een link met het hedendaagse 
stadsbeeld, waardoor historische ontwikke-
lingen ook voor de hedendaagse bezoeker 
te lokaliseren zijn. Wanneer we bijvoorbeeld 
weten dat een van de veenriviertjes rond het 
jaar 1000 het tracé Stopera-Rokin-Damrak-IJ 
volgde, wordt de vroegste geschiedenis van 
de stad meteen een stuk tastbaarder.

Hetzelfde effect hebben ook de afbeeldin-
gen: zeker de helft van het boek bestaat uit 
(historische) kaarten, prenten en foto’s. Deze 
illustreren niet alleen beschreven veranderin-
gen in omvang en uiterlijk van de stad, maar 

geven los van de tekst ook informatie over hoe Amsterdam 
zichzelf graag portretteerde. Zo creëerde Jan van der Hey-
den in zijn 17de-eeuwse stadsgezichten bij voorkeur eigen-
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handig een nieuwe werkelijkheid door grachten en gevels 
aan elkaar te plakken, terwijl tijdgenoot Rembrandt liever 
wat afstand hield en de nog onaangeroerde buitengebieden 
in trok. Deze scheidslijn tussen stad en platteland vormde 
in de 19de eeuw onderwerp van fotografen Jacob Olie en 
Pieter Oosterhuis. Zij legden de ingrijpende modernisering 
van de hoofdstad vast, net als hun 20ste-eeuwse collega’s in 
dienst van het gemeentearchief.

Ook de opbouw maakt het boek geschikt als reisgids 
door de moderne stad. Door de grote variëteit aan thema’s 
is het bij uitstek geschikt om op een willekeurige pagina een 
bezoek aan Amsterdam te beginnen. De stad wordt op ver-
schillende manieren benaderd: het chronologisch overzicht 
staat centraal, maar binnen die structuur worden locaties 
(Dam, grachtengordel, IJ- en Zuidas), infrastructuur (open-
baar vervoer, haven), gebouwen (Beurs, Centraal Station) 
en niet te vergeten het gebruik van de stedelijke omgeving 

(spelen, fietsen, kraken) uitgelicht. Aan de sociale gevolgen 
van de stedenbouw wordt minder aandacht besteed, al heeft 
Feddes wel oog voor de vraag naar de eigenaars van de stad. 
Zijn dit de kapitaalkrachtige particuliere ondernemers, de 
steeds dominantere overheid, of eigengereide bewoners 
zoals de 16de-eeuwse migranten aan de stadsrand en de 
20ste-eeuwse krakers rond de Nieuwmarkt?

Nog even terug naar de foto van Jacob Olie. Ergens in 
het midden van het boek stelt Feddes de vraag: ben je voor 
het oude, landelijke huisje of voor de moderne nieuwbouw? 
Na het lezen van 1000 jaar Amsterdam is dit de kwestie die 
in de gedachte van de lezer blijft hangen. Gelukkig geeft 
Feddes zelf geen antwoord, maar stimuleert hij ons om Am-
sterdam eens met eigen ogen te gaan bekijken.

Anne Petterson
promovenda geschiedenis, Universiteit Leiden
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Bierpap

In de Uitsmijter worden recepten uit 

oud-Hollandse kookboeken getest 

op hun houdbaarheid. Kunnen wij 

de smaken uit het verleden nu nog 

waarderen? Deze keer: Bierpap.

Betje de Goedkoope Keukenmeid (eerste druk 1850) is een be-
kend 19de-eeuws kookboek. Typisch Hollands lijkt de na-
druk op de prijs van de gerechten. Hollanders willen best 

UITSMIJTER

Minte Kamphuis

UITSMIJTER

Minte Kamphuis

Illustraties Maarten Streefl and

Minte Kamphuis
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Bierpap

lekker eten, maar het liefst ook betaalbaar. Daarom bevat 
Betje niet alleen recepten voor de bereiding van diverse 
soorten vlees, maar ook voor groenten, ‘poddingen’, ‘sala-
den’ en soepen. Sommige gerechten, zoals kippensoep met 
rijst, foelie en eierdooiers, lijken in de loop der tijd niet veel 
veranderd te zijn. Maar iets als bierpap staat tegenwoordig 

niet meer op het menu. 
Bierpap is een typisch oud gerecht. Voor de grootscha-

lige aanleg van riolering aan het eind van de 19de eeuw was 
vers water een schaarste. Bier en wijn waren veilige dorst-
lessers en kookingrediënten, die veel meer werden gebruikt 
dan tegenwoordig. Waar het scheutje wijn nu een smaak-

maker is in een stoofpot, was bier het hoofdingrediënt van 
de bierpap. Ik kan me voorstellen dat het een veel gegeten 
gerecht was.

Het oorspronkelijke recept luidt als volgt:
Neem eene kruik krachtig bier, kluts nu 3 of 4 eieren met 

wat bloem dooreen, roer dat in het bier, tot alles goed door-
kookt, er suiker naar den smaak bijvoegende. Men giet het nat 
op een schotel over geroosterd brood of beschuit, met eenige 
gestooten kruidnagelen.

Een probleem met het koken van oude recepten zijn de 
maten: er is geen sprake van milliliters of grammen. Hoe 
veel is een kruik? En wat is krachtig bier? Ik neem twee 
fl esjes Oud Bruin. Krachtig zoet van smaak, maar met een 
laag alcoholpercentage, zoals ik mij het 19de-eeuwse bier 
voorstel. Opvallend, voor de moderne lezer, is ook het ge-
bruik van kruidnagelen in deze pap. Ik stamp ze – een stuk 
of zeven – even kort in een vijzel.

Het bloem (ik nam twee eetlepels) en de eieren (ik ge-
bruikte er drie) werken als bindmiddel om het bier wat te 
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verdikken. Je maakt als het ware bier-custard. Net als bij 
custard, moet je tijdens het verwarmen goed blijven klop-
pen om te voorkomen dat je bier-met-ei krijgt, in plaats 
van een homogene massa. Ik voeg ongeveer drie eetlepels 
suiker toe en stort de massa op enkele geroosterde en met 
kruidnagel bestrooide witte boterhammen die ik in een 
kom heb klaargelegd. 

Het resultaat: een bruine drab, die inderdaad wel iets 
weg heeft van pap. Het lijkt ook wel wat op een trifl e, met de 
basis van brood en daarop een custard. Maar behalve mis-
schien bestaande papliefhebbers zal dit gerecht met zijn ui-
terlijk niet snel mensen voor zich winnen. En met de smaak? 
Die is beter dan ik had verwacht. Zoetig, bitter en kruidig 
en met een bite van het brood. Ik waan mij spontaan 150 
jaar terug in de tijd, gezeten aan een ruwhouten tafel in een 
donkere keuken, omgeven door een massa hongerige men-
sen. Maar uiteindelijk is het bittere bier, naar onze moderne 
smaak, te overheersend. Na enkele happen is de historische 
ervaring dan ook wel uitgewerkt en is het duidelijk dat bier-
pap de tand des tijds niet glansrijk heeft doorstaan. 
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