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De regio Holland kent een grote rijkdom aan aanspreken-
de sporen uit het verleden. Erfgoed dat ons gemeenschap-
pelijk verleden visualiseert en ons bindt. Het militaire 
erfgoed neemt in dit gevarieerde geheel een opvallende 
plaats in. Op tal van plekken valt de vroegere aanwezig-
heid van militairen duidelijk te herkennen. Vestingen, 
slagvelden, havens, bunkers, kazernes, monumenten, stel-
lingen, scheepswerven, vliegvelden en pakhuizen. Elders 
is een meer geoefend oog nodig. Wie realiseert zich bij-
voorbeeld dat het ingenieuze stelsel van waterbeheersing 

in de vorm van polders, boezems, sluizen en gemalen op 
tal van plaatsen mede is vormgegeven door de noodzaak 
om in tijden van gevaar inundaties rond vestingsteden of 
verdedigingslinies te stellen? Of dat pas met de opheffing 
van de zogenaamde Kringenwet in 1963 er een eind kwam 
aan het verbod om duurzame bouwwerken op te richten 
rond verdedigingswerken? De gevolgen van de aanwezig-
heid van militaire objecten hebben dus een grotere reik-
wijdte dan de gebouwen zelf of de belevenissen van de 
daar  gelegerde militairen. Voor dieren- en plantensoor-

Piet Kamphuis

Voorwoord | Militair erfgoed
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Voorwoord  |  Militair erfgoed

ten die door de oprukkende bebouwing werden bedreigd, 
vormden de militaire terreinen een toevluchtsoord.

De prominente plaats van het militaire erfgoed springt 
in het oog, zeker in een land dat geen uitgesproken mili-
taire cultuur kent. Zo zijn drie van de zeven erfgoedlijnen 
van de provincie Zuid-Holland, zeven samenhangende 
erfgoedclusters die zich de eerstkomende vier jaar in spe-
ciale ondersteuning mogen verheugen, het rechtstreekse 
resultaat van militaire activiteiten. Deze aandachtsgebie-
den zijn de Romeinse limes (afb. 1), de Oude Hollandse 
waterlinie en de Atlantikwall. De Stelling van Amsterdam 
is al in 1996 tot Unesco Werelderfgoed verklaard.

De prominente plaats die  militaire erfgoed inneemt 
is geen toeval. Nederland als zelfstandige natie is het re-
sultaat van langdurig en bloedig wapengekletter, te land 
en op zee. Onze rijkdom, ook in cultureel opzicht, hebben 

we in belangrijke mate te danken aan de overzeese handel 
en, waar nodig, bevorderden wij de handel met de wapens 
in de hand. Op die wijze ook, werd Nederland een grote 
koloniale mogendheid die tot het laatst toe de Indische 
archipel gewapenderhand in bezit wilde houden. 

De opbouw en instandhouding van een sterk leger en 
een goede vloot was, evenals de buitenlandse politiek, een 
kerntaak van de overheid. Het succes ervan bepaalde mede 
de economische voorspoed van het land, terwijl activitei-
ten als het werven en opleiden van personeel en het zor-
gen voor een goede bewapening en voldoende voorraden 
een wezenlijk bestanddeel van de dagelijkse bedrijvigheid 
uitmaakten. De bouw van de imposante pakhuizen, de 
aanleg van vestingmuren en verdedigingslinies, het in 
stand houden van wapenmagazijnen als het Armamen-
tarium in Delft, en de activiteiten op de scheepswerven 

Afb. 1  De Brittenburg is de ruïne van de Romeinse limesvesting Lugdunum Batavorum bij Katwijk. De Brittenburg was in de 15de en 
16de eeuw zichtbaar, maar is later in zee verdwenen. Prent van Abraham Ortelius, 1582-1588, wikipedia.

Afb. 2  De scheepswerf van de VOC op Oostenburg in Amsterdam. Ongeveer de helft van alle tussen 1602 en 1799 afgeleverde VOC- 
schepen werd op deze werf gebouwd. Prent van Joseph Muller uit 1750, wikipedia.
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(afb. 2), verschaften aan vele duizenden werk en hebben 
tastbare sporen in de steden en op het platteland nagela-
ten. De zorg voor de weduwen en wezen van op zee of op 
het slagveld achtergebleven militairen is vereeuwigd in de 
gasthofjes en weeshuizen die onze binnensteden sieren.

De relatie tussen krijgsmacht, economische activiteiten 
en samenleving is tot op de dag van vandaag een constan-
te in onze geschiedenis gebleven, ook al speelt de krijgs-
macht nu een minder vooraanstaande rol dan in de tijd 
van de prinsen Maurits en Frederik Hendrik. Ook is het 
beslag dat de krijgsmacht in onze moderne welvaartsstaat 
op de financiële middelen legt, aanzienlijk gereduceerd. 
Dit laat onverlet dat het recente militaire verleden veel 
duurzaam erfgoed heeft opgeleverd. Ook vreemde krijgs-
machten hebben hun sporen nagelaten. De voetprint van 
de Duitse bezettende macht is op veel plaatsen nog aan-
wezig: van de Atlantikwall (afb. 3) tot de Prinses Julianaka-
zerne in Den Haag, die gebouwd werd om de bewakings-
eenheid van de Oostenrijkse zetbaas Arthur Seyss Inquart 
onderdak te bieden, tot de tankgracht die van Clingendael 
tot Ockenburg liep. Op andere locaties zijn herinnerin-
gen aan de geallieerde bondgenoten markant aanwezig.

Militaire erfgoed verkeert ten opzichte van andere vor-

men van erfgoed in een bevoorrechte positie. Legers en 
vloten zijn van oudsher gereglementeerde organisaties 
die al vroeg in de geschiedenis over een administratie 
beschikten. De archieven zijn dan ook rijk aan gedetail-
leerde informatie over bouwplannen, de uitvoering van 
projecten, de kosten van aankopen, de herkomst van het 
personeel of de fysieke kenmerken en het opleidingsni-
veau van individuele militairen. Voor het in stand houden 
of voor restaureren bevatten ze vaak nuttige schetsen of 
tekeningen. Het Nederlands Instituut voor Militaire His-
torie (NIHM) telt ruim drie kilometer aan militair-histo-
rische documentatie en beheert met twee miljoen foto’s 
en ruim 15.000 films het grootste militaire beeldarchief 
van Nederland.1

Militair historici spannen zich in om de  tastbare spo-
ren te duiden die de krijgsmacht in onze steden en het 
landschap heeft nagelaten. Alleen met kennis van het 
verleden kunnen we het heden begrijpen en de toekomst 
met vertrouwen tegemoet zien. Ook militair erfgoed kop-
pelt de geschiedenis aan de directe leefomgeving, bepaalt 
of we ons ergens thuis voelen. Het kan voor een balans 
zorgen tussen dichtbij en ver weg, tussen vertrouwd en 
vreemd en ons verbinden.

   Afb. 3 Deze tankversperring bij Katwijk maakte deel uit van de Atlantikwall, wikipedia. 
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Militaire werken in de middeleeuwen
In de 13de eeuw, toen de Amstel werd afgedamd en daar 
een nederzetting opkwam, was Amstelland betwist gebied 
door zijn ligging in het grensgebied tussen Holland en 
Utrecht. Amstelland werd bestuurd door het geslacht van 
de Heren van Amstel. Aanvankelijk waren zij dienstman-
nen van de bisschop van Utrecht, maar rond 1200 begon-
nen ze zich steeds zelfstandiger op te stellen. Hun ‘huis’ 
stond in Ouderkerk en werd in 1204 door een groep Ken-
nemers platgebrand.2 Vermoedelijk was het een kasteel op 
een kunstmatige verhoging, een motte. Deze is nog zicht-
baar op de Portugees-Israëlitische begraafplaats. Na 1296 
was de rol van de Van Amstels uitgespeeld. De graven van 
Holland kregen het voor het zeggen. Onder hun invloed 
werden geen versterkte huizen of kastelen toegelaten. Dit 
gold later ook, toen Amsterdam meer invloed kreeg. Het 
16de-eeuwse huis Kostverloren aan de Amstel leek op een 
kasteel, maar was niet verdedigbaar.

In Amsterdam zijn tussen de Nieuwezijds Voorburgwal 
en de Nieuwendijk de resten gevonden van een verster-
king met een plattegrond van ongeveer twintig bij vijf-
entwintig meter, met in ieder geval drie hoektorens en 
een flanktoren. Volgens sommigen was hiermee het kas-
teel van Amstel aangetroffen, maar tegenwoordig wordt 
aangenomen dat het tussen 1280 en 1290 is gebouwd in 
het kader van de territoriale politiek van graaf Floris V. 
Zoals die het Muiderslot bouwde bij de monding van de 
Vecht zette hij ook aan de Amstelmonding een strategi-
sche sleutelpost.3 

In 1300 kreeg Amsterdam stadsrechten. De eerste ste-
delijke verdedigingswerken, een aarden wal met palis-
saden langs de Oudedijks en Nieuwezijds Voorburgwal, 
zullen kort daarop zijn aangelegd (afb. 1). Deze omwalling 
werd geslecht in 1304, na de opstand van Jan van Amstel 
tegen de graaf van Holland.4 Mogelijk is toen ook de ge-
noemde versterking gesloopt.5 De noordgrens van de 

Jaap Evert Abrahamse & Menne Kosian

‘Als uit- en inlandsch schuim 
gereet stont in te spatten’
De verdediging van Amsterdam van de middeleeuwen 
tot de Koude Oorlog

Amsterdam is een jonge stad, die in relatief korte tijd uitgroeide tot een van de belangrijkste 
handelssteden van Europa. Al snel na de ontwikkeling van de nederzetting aan de Amstel tot 
economische kern van de noordelijke Nederlanden werd de verdediging van de stad noodza-
kelijk. Steeds nieuwe verdedigingsringen werden aangelegd. Deze werden groter naarmate 
de stad groeide. Aanvankelijk werd de stad omringd door palissaden en stadsmuren. Vanaf de 
16de eeuw begon men met de aanleg van gebastionneerde vestingstelsels en werd Amster-
dams ligging in het veen militair uitgebuit door de aanleg van inundatiestellingen. Naarmate 
de reikwijdte van het geschut groeide, kwamen deze stellingen verder van de stad te liggen. 
De opeenvolgende verdedigingsystemen van Amsterdam zijn het onderwerp van dit artikel.1
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stad liep ten westen van de Amstel tot aan de Nieuwezijds 
Kolk. Daar is een gedeelte van deze eerste stadswal opge-
graven. Waar de wal op de oostoever van de Amstel precies 
eindigde is niet zeker, wellicht iets ten noorden van de 
Oude Kerk.6 In het zuiden eindigde de stad bij het Spui en 
de Grimburgwal. In 1342 kreeg Amsterdam een uitgebrei-
der stadsrecht van graaf Willem IV. Amsterdam werd op-
nieuw omwald. Uit deze periode is een stuk stadswal met 
houten borstwering (‘sciltraminge’) opgegraven bij Nieu-
wezijds Armsteeg.7 In 1351 kreeg Amsterdam van graaf 
Willem V het recht om een zone van zestig roeden rond 
de stad te vrijwaren van bebouwing.8 Hiermee kon de om-
walling worden voorzien van een schootsveld. Rond 1380, 
en mogelijk al iets eerder, werd de stad opnieuw uitge-

breid, waarbij de stadsgrens en de fortificatiewerken wer-
den verplaatst naar de Achterburgwallen. Aan de IJzijde 
werd de stad in de late 14de eeuw afgesloten door rijen in 
het water geheide palen. Deze werden vermoedelijk aan-
gelegd vanwege voortdurende aanvallen door zeerovers, 
onder meer uit Urk.9 Deze palenrijen werden verplaatst 
naarmate de stad groter werd.

In 1425 werd de stad opnieuw uitgebreid. Het Singel, 
de Kloveniersburgwal en de Geldersekade vormden de 
nieuwe stadsgracht. Tussen 1480 en 1500 is deze stads-
grens voorzien van een hoge, dikke stadsmuur. Deze 
muur is voorafgegaan door een aarden wal met een aantal 
verdedigingstorens. Ook de poorten moeten er al hebben 
gestaan voordat de muur werd gebouwd. In het muur-

Afb. 1  De ontwikkeling van de vestingwerken rond Amsterdam van de middeleeuwen tot de 17de eeuw, Menne 
Kosian/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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werk van de Sint-Anthonispoort, de huidige Waag op de 
Nieuwmarkt, zijn bouwsporen van kantelen aangetrof-
fen waaruit blijkt dat de poort oorspronkelijk veel lager 
is geweest.10 Dit is een praktijk die ook later gebruikelijk 
was: bij de aanleg van een nieuwe vestinggordel werden 
de werken bij de toegangswegen eerst aangelegd.11 In 1517 
werd de buiten de stad gelegen havenwijk, de Lastage, 
voorzien van een aarden wal en een buitenpost in de 
vorm van de Montelbaanstoren, vooral ter verdediging te-
gen Gelderse troepen. In 1545 – het geschut was krachtiger 
en doeltreffender geworden – werd de vestingwal aan de 
oostzijde aangepast, op advies van (onder anderen) de Ita-
liaanse vestingbouwkundige Alessandro Pasqualini. Een 
aantal muurtorens werd vervangen door rondelen.12 Aan 
de IJzijde werd de haven verdedigd door een palenrij: een 
stelsel van houten palen en steigers, waar bij dreiging ge-
wapende schepen (‘uitleggers’) aan konden worden toege-
voegd. Op verschillende plaatsen waren doorgangen, die 
’s nachts met drijvende palen (‘bomen’) en kettingen wer-
den afgesloten. Deze verdedigingsring groeide met elke 
stadsuitbreiding mee.

In de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog was het 
stadsbestuur Spaansgezind. De Geuzen trachtten de toe-
voerlijnen naar Amsterdam af te snijden en richtten ver-
woestingen aan in de dorpen rond Amsterdam. Amster-
dam sloot zich in 1578 aan bij de Opstand tegen de Spaanse 
koning. Daarmee kwam een einde aan deze guerrilla.

De ‘Hollandse Tuin’
Het sterk verstedelijkte gewest Holland was in de vroeg-
moderne tijd het economisch kerngebied van de Repu-
bliek. In Holland werd het geld verdiend waarmee de 
Opstand kon worden bekostigd. Dit kerngebied werd wel 
aangeduid en afgebeeld als de ‘Hollandse Tuin’. Vanaf het 
moment dat Amsterdam zich aansloot bij de Opstand, 
hebben de Staten van Holland zich met succes ingespan-
nen om de oorlog te verplaatsen naar Utrecht, Brabant en 
Gelderland: het strijdtoneel verplaatste zich naar de land-
provincies, waardoor Holland zich verder kon ontwikke-
len tot economisch zwaartepunt van de jonge Republiek. 
De oorlogsschade in de landprovincies was groot, waar-
door de positie van Holland nog sterker werd.

Toen Amsterdam, het belangrijkste economische cen-
trum binnen deze ‘Hollandse Tuin’ zich aansloot bij de 
Opstand, leidde dat niet alleen tot een snelle groei van 
de stedelijke economie en het inwonertal, maar ook tot 
de mogelijkheid van een belegering – en de noodzaak de 

stadsverdediging te moderniseren. Amsterdam was om-
ringd door een hoge stenen stadsmuur uit de late 15de 
eeuw, die niet bestand was tegen kanonvuur. Men koos 
voor een gebastionneerd stelsel van aarden wallen. De 
rechte stukken (courtines) konden worden bestreken 
vanaf op regelmatige afstanden van elkaar liggende bol-
werken. Een vestingontwerp was een veelhoek rond de 
stad, met een omliggend schootsveld. In 1585-1586 werd 
rond Amsterdam een wal met (waarschijnlijk) elf bolwer-
ken aangelegd naar ontwerp van de vestingbouwkundige 
Adriaen Anthonisz. In 1592 werd deze wal aan de oostzijde 
verlegd vanwege de aanleg van een nieuw havengebied: 
de eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg.13 Daarmee 
ontstond het beeld dat we kennen van de stadsplatte-
grond van Pieter Bast uit 1597.

Het Twaalfjarig Bestand en de grote stadsuitbreiding
Maar met deze stadsuitbreiding werd de bevolkingsgroei 
slechts voor korte tijd opgevangen: tijdens het Twaalfjarig 
Bestand (1609-1621) werden aan de westkant van de stad 
een nieuw havengebied, het noordelijk deel van de grach-
tengordel en de Jordaan aangelegd. De nieuwe vestingwal 
rond deze stadsuitleg was het grootste militaire bouw-
werk uit de tijd van de Republiek. In 1613 werd het eerste 
deel opgeleverd, met elf bolwerken. Er was geen militair 
ingenieur bij betrokken. Het ontwerp werd op belangrij-
ke punten bijgesteld door prins Maurits, die op verzoek 
van de burgemeesters als adviseur optrad.14 De omwalling 
werd ter hoogte van de Leidsegracht aangeheeld aan de 
bestaande 16de-eeuwse vestingwerken – die ondertussen 
ernstig in verval waren geraakt.

Toen de strijd met Spanje werd hervat na het Twaalf-
jarig Bestand, beleefde Amsterdam meermalen angstige 
momenten. In 1629 bezette het Spaanse leger Amersfoort. 
In 1635 brak paniek uit na de Spaanse verovering van de 
onneembaar geachte Schenkenschans aan de Rijn bij Lo-
bith. Op zulke momenten van dreiging verschenen de 
mankementen aan de fortificatie op de raadsagenda. De 
stad lag aan de oostzijde ‘gansch open ende sonder defen-
sie’. Daarom wilde Amsterdam voorkomen dat vijandelij-
ke troepen de stad konden bereiken. Er werden plannen 
gemaakt voor inundaties en de aanleg van schansen op de 
‘accessen’, de dijken tussen de geïnundeerde gebieden die 
toegang tot de stad boden, een op de Diemerzeedijk en 
een bij de Hinderdam in de Vecht.15 Deze plannen werden 
niet gerealiseerd, maar laten zien dat men op regionale 
schaal dacht over de stadsverdediging. Amsterdam be-
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moeide zich ook met de verdedigingswerken van Muiden 
en Naarden, dat het zag als buitenposten. Sindsdien zou 
de stad bij dreiging de omliggende veenweidegebieden 
onder water zetten en de accessen voorzien van militaire 
posten. In veel stadsbeschrijvingen werd Amsterdam – 
bepaald geen stad met een sterke militaire traditie – om-
schreven als een nagenoeg onneembare vesting: de stad 
was ‘sterck ende onwinbaar overmidts de gheleghent-
heydt: want men kanse behendichlijck ende ghemacklijck 
seer wijdt ende breedt in ’t water setten’, aldus Ludovico 
Guiccardini in 1612.

Na 1629 werd de fortificatie op een aantal plekken ver-

nieuwd en verbeterd. In 1630 werd een extra bolwerk op 
de hoek van de dwarswal tegenover het Pesthuis aange-
legd. Hiermee was dit zwakke punt beter verdedigbaar.16 
Aan de oostkant van de stad werd in 1642 in het IJ een 
nieuwe fortificatie met twee bolwerken aangelegd.17 In de 
oude omwalling aan de zuid- en oostzijde kwamen drie 
nieuwe poorten. De vestingwerken werden goedkoop en 
doelmatig uitgevoerd, maar de poortgebouwen waren 
een uitzondering: een bezoeker die de stad naderde kon 
van afstand de skyline zien, maar het eerste gebouw dat 
hij in detail waarnam was de poort. Aan de architectuur 
van stadspoorten werd veel aandacht en geld besteed. De 
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Haarlemmerpoort werd ontworpen door Hendrick de 
Keyser, de Heiligewegspoort door Jacob van Campen. Het 
enige buitenwerk dat niet in oorlogstijd werd gebouwd, 
was de redoute die in 1649 aan het einde van de toen ge-
graven Nieuwe Vaart werd aangelegd. Dit werk werd na 
twintig jaar weer gesloopt.18

In 1650 trok stadhouder Willem II op naar Amsterdam 
naar aanleiding van een conflict over de bezuinigingen 
op het Staatse leger. De stad versterkte de stadswallen 
en zette de polders aan westzijde van de Amstel tot Uit-
hoorn onder water. Toegangswegen werden doorgraven 
en op de Diemerdijk werd een schans opgeworpen.19 Ook 

ten oosten en ten zuiden van de stad werden inundaties 
uitgevoerd. Men besloot om buiten alle poorten een hal-
vemaan op te werpen. Na deze verrassingsaanval werden 
meerdere vestingbouwkundigen ingehuurd om de stads-
verdediging te verbeteren. Dit leidde onder meer tot de 
bouw van een kolossale nieuwe Regulierspoort naar ont-

Kaart 1  Overzicht van de posten van Krayenhoff, verdeeld over drie 
fronten rond de stad, Menne Kosian/Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.

Kaart 2  Overzicht van de primaire verdedigingswerken van de Stelling 
van Amsterdam, Menne Kosian/Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.
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werp van militair ingenieur Hendrick Ruse.20 Ook wer-
den ter verdediging van de Amstel – een gapend gat in de 
stadsomwalling – in 1651 buiten de stad twee houten blok-
huizen gebouwd, op enige afstand van de oevers (afb. 2).21 
Tussen deze blokhuizen werd de rivier met bomen afge-
sloten. Drie jaar later werden ze door de stadsingenieurs 
beoordeeld als een mislukking: ze hinderden de door-
stroming van het verkeer en het water en hadden geen 
effect op de stadsverdediging. Dit advies leidde tot sloop 
van de blokhuizen – die door Vondel kort daarvoor nog 
waren omschreven als ‘oorlogsbliksems’ in de Amstel, in 
een gedicht waar de titel van dit artikel aan ontleend is.

In 1652 werd een vestingplan getekend voor een vol-
gende stadsuitbreiding, maar dit verdween vanwege het 
uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog weer in de kast.22 
Pas met de stadsuitbreiding van 1663 werd de in 1613 be-
gonnen fortificatie doorgetrokken tot het IJ. Rond Am-
sterdam lag nu een vestingwal met in totaal 26 bolwerken. 

De Amstel werd – na het echec met de blokhuizen – nu 
afgesloten door een kolossale gefortificeerde brug, de Ho-
gesluis, die rustte op 35 gemetselde bogen. Na de bouw 
van de Hogesluis werd in 1664 de Buiten-Amstel rechtge-
trokken tot op dertig roeden (110 meter) buiten de stad. 
De slingerende middeleeuwse Amsteldijken werden ‘in 
den haeck’ gebracht, net als de strakke kades in de nieuwe 
stadsuitbreiding.23

In 1672 leidde de opmars van het Franse leger tot 
paniek, en tot de aanleg van een grootschalig tijdelijk 
verdedigingssysteem rond de stad, een combinatie van 
inundaties en buitenwerken. De Watergraafsmeer, de Bijl-
mermeer, de Buitenveldertse polder en de Middelpolder 
werden onder water gezet. Nog in 1673 werden de sluizen 
in de Diemerdijk dichtgeheid, zodat vijandelijke troepen 
het water niet uit de polders konden laten lopen.24 In een 
aantal wegen werden traversen (doorgravingen) gemaakt 
en schansen aangelegd om te voorkomen dat vijandelijke 
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troepen de stad konden bereiken. Om de IJzijde buiten de 
palen te versterken werd bij strenge vorst een linie bewa-
pende schuiten voor anker gelegd. Tussen deze schuiten 
werd het ijs in een zigzagpatroon opengehakt.25 De wer-
ken zijn in 1674, toen het gevaar was geweken, gesloopt, 
omdat ze het verkeer op de toegangswegen belemmer-
den.26 Na het herstel van de inundatieschade was er niets 
over van de linie.27 De verdediging tijdens het Rampjaar 
was een voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
de Stelling van Amsterdam. 

De Patriottenlinie en de belegering van 1787
Na het Rampjaar bleef de Franse dreiging bestaan, en 
daarmee de noodzaak om een groot leger in stand te hou-
den. Dat maakte het moeilijk om voldoende middelen in 
te zetten voor de zeemacht tegen Engeland. Na de Spaanse 
Successieoorlog (1701-1714) was de rol van de Republiek 
als militaire grootmacht uitgespeeld. Tegen het einde van 

de 18de eeuw werd een deel van de burgerij politiek actief. 
Zij wilden meer vrijheid en invloed op het bestuur. Een 
groep die zich de Patriotten noemde, begon zich te verzet-
ten tegen de stadhouderlijke macht. Daardoor kwamen ze 
in conflict met de aanhangers van stadhouder Willem V, 
Prinsgezinden of Orangisten genoemd. Dit conflict leek 
zich te ontwikkelen tot een burgeroorlog. De Patriotten 
vormden gewapende milities en grepen in april 1787 de 
macht in Amsterdam. In juni liep de spanning op. Het 
nieuwe stadsbestuur begon met de aanleg van een nieuwe 
inundatielinie om Amsterdam te kunnen verdedigen. Op 
de accessen rond de stad werden forten, batterijen, schan-
sen en geschutsopstellingen aangelegd.

In juni 1787 werd Wilhelmina van Pruisen, de vrouw 
van stadhouder Willem V, bij Goejanverwellesluis aange-
houden door een Goudse patriottenmilitie. Na dit inci-
dent vroeg en kreeg Willem hulp van Wilhelmina’s broer, 
de Pruisische koning Frederik Willem II. Die stuurde een 

Afb. 2  De blokhuizen in de Amstel. Uitsnede uit een schilderij door 
Hendrick Dubbels, 1651-1654, Amsterdam Museum.

Afb. 3  In september 1787 vielen de Pruisen een door de Patriotten 
bemande stelling bij Amstelveen aan, dit resulteerde in volledige 
verwoesting, Stadsarchief Amsterdam.
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leger van 25.000 man. Op 15 september viel Utrecht. De 
linie rond Amsterdam werd in noodtempo afgemaakt. De 
polders rond de stad werden onder water gezet. Wegen 
werden onbruikbaar gemaakt door het omhakken van 
bomen en het aanleggen van traversen, die volliepen met 
water. De weg bij Amstelveen leek ‘een klein eiland, mid-
den in eene groote zee’. Ook elders boden de Patriotten 
tegenstand: vanaf de batterij bij Duivendrecht en Ou-

derkerk schoten ze op alles wat bewoog. Zij werden door 
de Pruisen van hun post geschoten. Tussen Uithoorn en 
Ouderkerk hadden de Patriotten een hinderlaag gelegd, 
en schoten een Pruisische kurassier dood, maar ‘bij geluk 
werden zij weldra ontdekt en in stukken gehouwen’, aldus 
generaal-majoor Von Pfau.28

Van 25 tot 30 september onderhandelde Amsterdam 
met de Pruisen. Toen deze onderhandelingen op niets 
uitliepen, besloot de hertog van Brunswijk, de Pruisische 
bevelhebber, om het ‘brandpunt der Patriotische factie’, 
aan te vallen. Op 1 oktober om zes uur werd Amsterdam 
gewekt door kanongebulder. Brunswijk had van de wa-
penstilstand gebruik gemaakt om de linie goed te bestu-
deren. Uit verkenningen was gebleken dat het Haarlem-

Kaart 3 Overzicht van de inundatiegebieden en -werken 
van de Stelling. Menne Kosian/Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed

Kaart 4 Militaire voorzieningen voor commando, voedsel-
voorziening, kazernering en medische zorg binnen de sec-
tor Amsterdam van de Stelling, Menne Kosian/Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed.
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mermeer niet bewaakt werd. Een aantal eenheden stak in 
de nacht met boten het Haarlemmermeer over naar Slo-
ten en Amstelveen. De posten van Amstelveen werden in 
de rug aangevallen door een Pruisisch bataljon dat was 
geland bij de Amstelveenseweg.29 De ‘slag om Amstelveen’ 
werd gemakkelijk gewonnen door de Pruisen (afb. 3). Ten 
zuidoosten van Amsterdam hadden de Pruisen minder 
succes. Er vielen aan Pruisische kant minstens 250 slacht-
offers. Maar uiteindelijk was er voor de Patriotten niet 
veel te winnen: op 3 oktober ging Amsterdam akkoord 
met alle eisen. Zes dagen later volgde de ‘volkomene on-
derwerpinge’ van Amsterdam. Niet de gehele stad, maar 
alleen de Leidsepoort werd door de Pruisen bezet, om de 
stad, ‘van welke ’t welvaaren van den geheelen Staat’ af-

hing, inkwartiering van Pruisische troepen te besparen. 
Zeventien regenten werden afgezet, de vrijkorpsen wer-
den ontwapend en de krijgsraad en de schutterijen wer-
den gezuiverd van ‘kwalijkgezinde leden’.30

De Pruisen herstelden het stadhouderlijk gezag. Veel 
Patriotten vluchtten. De Patriottenlinie werd kort daarop 
ontmanteld. Net als voorheen hadden de veldschansen 
een tijdelijk karakter: na beëindiging van de vijandelijk-
heden werden ze opgeruimd om de toegangswegen vrij te 
maken. Enkele overgebleven delen van de Patriottenlinie 
zouden opnieuw gebruikt worden in de Linie van Krayen-
hoff uit 1805, zoals de post bij de Vinkenbrug in Diemen.
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De posten van Krayenhoff
Het bewind van de Prinsgezinden was van korte duur. 
Het regime van de stadhouders verdween in 1795 met de 
komst van Franse troepen. De militairen konden door 
het strenge winterweer de grote rivieren en de bevroren 
waterlinie oversteken en drongen door tot het hart van 
de Republiek. De gecombineerde Engels-Russische in-
vasie in 1799 maakte een versterking aan de noordzijde 
van Amsterdam noodzakelijk. In eerste instantie werd 
ad hoc een waterlinie aangelegd door ingenieur C.R.T. 
Krayen hoff. De Engels-Russische troepen hebben deze 
linie echter nooit bereikt. Uit vrees voor een nieuwe En-
gelse aanval besloten de Fransen het jaar daarop een ver-
dedigingslinie in de duinstrook te leggen, eveneens ont-
worpen door Krayenhoff. Deze Linie van Beverwijk was 
in zoverre bijzonder dat dit de eerste verdedigingslinie 
was die in vredestijd werd aangelegd. Tot dan toe werden 
verdedigingswerken pas aangelegd bij directe militaire 
dreiging.31

Vanaf 1805 werd gebouwd aan een nieuwe linie, omdat 
men vreesde voor een Engelse inval. De werkzaamheden 
werden vanaf 1809, onder koning Lodewijk Napoleon, in 
het geheim voortgezet, toen deze zich naar de mening van 
zijn broer, keizer Napoleon, te zelfstandig opstelde en een 
Franse inval dreigde. Deze linie lag rondom de stad op 
acht tot tien kilometer afstand.32 Men onderscheidde drie 
fronten: een noord-, west- en zuidfront. Het verloop van 
deze linie volgde op het zuidfront in grote lijnen die van 
de linie uit 1787. Er kwamen meer posten; sommige op 
grotere afstand van de stad. Ook deze inundatiestelling 
was door Krayenhoff ontworpen. Met deze linie kreeg 
Amsterdam zijn eerste in vredestijd aangelegde kringstel-
ling. In het landschap zijn van de posten van Krayenhoff 
enkele losse onderdelen bewaard gebleven. Het overgrote 
deel is verdwenen – of later opgenomen in de Stelling van 
Amsterdam.

Stadsstaat wordt hoofdstad
Het Koninkrijk der Nederlanden – ingesteld in 1815 – 
moest binnen de nieuwe machtsverhoudingen een buffer 
vormen tegenover Frankrijk. Daar hoorde een ordente-
lijke verdediging bij. Men koos voor de Nieuwe Holland-
se Waterlinie als centrale verdediging en Amsterdam als 
laatste reduit ofwel binnenste linie, van de landsverde-
diging.33 Zo’n reduit was ook bedoeld als uitvalsbasis van 
waaruit het teruggedrongen leger het land kon heroveren. 
Dit soort kringstellingen werden in die tijd ook opgericht 

rondom steden als Parijs, Lyon, Kopenhagen, Boekarest, 
Luik en Antwerpen.34 Na de afscheiding van België in 1830 
wilde Nederland zich afzijdig houden van het internatio-
nale krijgstoneel en een neutrale koers volgen. Een ste-
vige defensie was het noodzakelijke gevolg van die keuze. 
In de loop van de 19de eeuw kwam Pruisen op als mili-
taire en politieke macht. Ook Frankrijk begon zich te roe-
ren. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870, waarbij nieuw, 
krachtig geschut gebruikt werd, werd in 1874 de Vesting-
wet aangenomen, die bepaalde dat veel stedelijke fortifi-
caties afgebroken konden worden. Ook besloot men tot 
de aanleg van een samenhangend verdedigingssysteem. 
De aanleg werd bij wet geregeld. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie vormde ‘de eerste linie des Rijks’. Daarbinnen 
zou een nieuw aan te leggen Stelling van Amsterdam de 
belangrijkste linie vormen. Amsterdam, begonnen aan 
zijn ‘Tweede Gouden Eeuw’, bleef het Nationaal Reduit, 
de laatste wijkplaats waar de regering en het leger lang-
durig konden standhouden. Amsterdam had in 1672 en 
1787 ook al laten zien als zodanig te kunnen functioneren. 
Door de tijd was gebleken dat het veenlandschap rond 
Amsterdam een ideale plaats was voor de aanleg van een 
waterlinie. De stad hield haar prominente positie binnen 
de eenheidsstaat: van Hollandse Tuin naar Nationaal Red-
uit. De Stelling werd een waterlinie: te diep om doorheen 
te lopen en te ondiep om er over te varen. De accessen, die 
bestonden uit dijken of bevaarbaar water, werden verde-
digd door 42 forten. De Stelling was niet bedoeld om de 
rol van de Nederlanden als Europese grootmacht te on-
dersteunen, maar om de neutraliteit te handhaven. In te-
genstelling tot oudere linies was de Stelling het resultaat 
van een centraal geleide defensiepolitiek. Tegelijkertijd 
staat de Stelling in een lange Hollandse traditie van in-
undatielinies, van vestingbouw en waterbouw, die dateert 
uit de Gouden Eeuw – en verdedigde de Stelling nog altijd 
het economische hart van de staat. 

De bouw van de Stelling
De aanleg van de Stelling begon in 1881. In 1886 werd 
het Fort bij Abcoude opgeleverd. De bouw van de overige 
forten liet op zich wachten. Het veen bleek een slechte 
ondergrond voor de zware forten. Het moest worden af-
gegraven en vervangen door een dik pakket zand. Zo’n 
zandlaag moest lang inklinken voordat erop kon worden 
gebouwd. In afwachting daarvan werd tussen 1886 en 1894 
een groot aantal aardwerken uitgevoerd, zoals de genie-
dijk waarmee de Haarlemmermeer kon worden verdeeld 
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in een droog en een geïnundeerd deel. Ook werden linie-
wallen aangelegd ten behoeve van inundaties. Deze lagen 
langs de Geindijk, tussen Uithoorn en Kudelstaart, langs 
de Wijkermeerpolder tussen de Beemster en de Zaan. 
Deze zijn nog goed zichtbaar in het landschap.35

Ondertussen werden politieke discussies gevoerd over 
nut en noodzaak van de forten, wat het proces niet ver-
snelde. In 1897 stemde een kleine meerderheid van de 
Tweede Kamer in met de bouw. In de periode tot 1905 
werden veertien forten opgeleverd. Toen werd de aanleg 
opnieuw onderbroken door discussies over de defensie-
begroting. In 1908 ging de bouw verder. Het ontwerp van 
de nieuwere forten werd aangepast aan de ontwikkeling 
van nieuw, nog zwaarder geschut. Om schootsvelden te 
creëren werden rond de forten strenge bouwregels uitge-
vaardigd. Op veel plaatsen mocht alleen in hout worden 
gebouwd. Een aantal houten ‘Kringenwetwoningen’ is be-

waard gebleven. Naast de forten waren andere werken no-
dig, zoals sluizen, inundatiekades en liniewallen. Verder 
waren in en rond de stad magazijnen voor munitie, ka-
zernes, commandoposten, nevenbatterijen en dergelijke 
(afb. 4). Ook de kruitfabriek bij Ouderkerk werd opgeno-
men in de Stelling. In 1904 was het reduit berekend op 
zo’n 700.000 mensen, die er een half jaar moesten kun-
nen overleven. Om de Stelling te bemannen waren 10.000 
militairen nodig. Binnen het reduit werden daarvoor 
voorzieningen aangelegd. Bij Sloten werden drinkwater-
bronnen geslagen en in Amsterdam kwamen grote drink-
waterkelders. De grote graansilo op de Westerdoksdijk in 
Amsterdam en de Stoommeelfabriek ‘Vrede’ in Zaandam 
werden gebouwd met het oog op de bevoorrading van het 
reduit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er 16 miljoen 
kilo graan opgeslagen. Ook werden turf, steenkool en pe-
troleum in voorraad gehouden. 

Afb. 4  Binnen de stelling werden onder meer 
opslagplaatsen voor munitie gebouwd. 
Deze stonden ver buiten bebouwd gebied. 
Men kende het gevaar voor ontploffing 
uit eerdere periodes. In 1782 ontplofte 
een kruitstoof bij de later in de Stelling 
opgenomen kruitfabriek bij Ouderkerk. 
Stadsarchief Amsterdam.
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De 20ste eeuw
De Stelling was – mede dankzij de versnelde bouw na 
1908  – grotendeels voltooid aan het begin van de Eerste 
Wereldoorlog. Vergelijkbare stellingen rond Antwerpen 
en Luik werden in die oorlog moeiteloos in puin gescho-
ten. Toch hield het Nederlandse opperbevel vast aan de 
waterlinie als hoofdverdediging. In 1920 beschouwde 
men de Stelling als gereed, ook al had men weinig illusies 
over de werkzaamheid ervan. In de jaren 1930 wilde Ne-
derland zijn neutraliteit behouden. De landsverdediging 
werd verder naar het oosten verlegd, naar de nieuw aan-
gelegde Peel-Raamstelling en de Grebbe- en Valleilinie. 
Hierdoor hoopte men elke mogelijke aanval vanuit het 
oosten of het zuiden te kunnen opvangen. Bij oefeningen 
werden beurtelings Duitsland en Frankrijk als agressors 
aangemerkt, in 1937 zelfs België.36 In de meidagen van 
1940 heeft de Stelling niet gefunctioneerd. Wel werd een 
aantal polders onder water gezet. Tijdens de Duitse bezet-
ting zijn geen grote militaire werken aangelegd. Wel wer-
den delen van de Stelling door de Duitsers gebruikt als 
onderdeel van het Neues Landfront, de linie achter de At-
lantikwall. Deze was naar het oosten gericht, onder meer 
in verband met mogelijke luchtlandingen achter de At-
lantikwall. In april 1944 werden delen van Noord-Holland 
geïnundeerd, waaronder de polders rond Diemen en de 
Bijlmermeer. Op het watervliegveld op het Zeeburgerei-
land werd de Seenotstaffel gevestigd, die met watervliegtui-
gen Duitse piloten uit de Noordzee moest redden.37

Op 8 december 1943 ontving de burgemeester van Die-
men van de ‘Räumungskommissar’ uit Den Haag het be-
vel om op 15 december te beginnen met de sloop van het 
westelijk deel van Diemen. Zo werd een vrij schootsveld 
gemaakt voor de Duitse versterkingen bij de brug naar de 
Watergraafsmeer, de hoofdtoegang van Amsterdam. 430 
woningen, 36 winkels, twee cafés, negen bedrijfspanden, 
twee artsenpraktijken en het consultatiebureau werden 
afgebroken en 1731 inwoners van Diemen werden overge-
bracht naar de Amsterdamse Transvaalbuurt, waar veel hui-
zen leegstonden door de deportatie van Joodse bewoners.38

Na de Tweede Wereldoorlog verloren de forten van de 
Stelling hun functie als verdedigingswerk. Veel ervan ble-
ven in militair gebruik, vooral als opslagruimte. Vanaf de 
jaren zeventig werden veel forten overgenomen door Na-
tuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeenten en parti-
culieren. Na de val van de Berlijnse Muur werden de laat-

ste forten verlaten. De linie vormt een prachtig bewaarde 
historische eenheid. De forten, de inundatiewerken en 
de schootsvelden liggen nu als een deels gebouwde, deels 
natuurlijke ring rond de stad. Veel forten zijn in gebruik 
genomen voor allerlei nieuwe functies. Wat voorheen mi-
litair terrein was, is nu een grote groene ring rond de hoofd-
stad, waar recreatie, natuur en cultuur elkaar afwisselen.

Gedurende de Koude Oorlog werd de regio niet ge-
zien als mogelijk strijdtoneel. De landsverdediging werd 
opgenomen in NAVO-verband. Nederland heeft nog wel 
het initiatief genomen voor een ‘eigen’ verdedigingslinie, 
de IJssellinie. Naar goed Nederlands gebruik zou dit een 
soort waterlinie worden om Russische legers te vertra-
gen.39 De militaire werken beperkten zich voornamelijk 
tot commandoposten, luchtwachttorens en -posten en 
enkele magazijnen. Het Marine-Etablissement was het 
grootste militaire complex in Amsterdam. Een flink aan-
tal civiele bouwwerken kon ook gebruikt worden voor mi-
litaire doeleinden. Zo ligt onder de brug in Muiden, waar 
de A1 het Amsterdam-Rijnkanaal kruist, een voorziening 
om tanks ongezien vanaf schepen te laden en te lossen. 
Hiertoe werd het oostelijke landhoofd voorzien van een 
rijbrug.

In de Koude Oorlog werden ook werken aangelegd 
op grond van de Wet Bescherming Waterstaatswerken 
in Oorlogstijd (1952-1991).40 In boezemwateren werden 
damsluizen aangelegd om deze te kunnen compartimen-
teren, om de gevolgen van dijkdoorbraken te beperken. 
Ook werden noodaggregaten in gemalen geplaatst en 
windmolens werkend gehouden. Er lagen balgstuwen of 
schotbalkvoorzieningen, bijvoorbeeld langs de Angstel bij 
Abcoude of de Weespertrekvaart bij de Omval. Recente 
verdedigingswerken zijn in Amsterdam niet zichtbaar. In 
de stad zijn alleen ondergronds nog relicten uit de Koude 
Oorlog te vinden, zoals de commandobunker onder de 
Stopera, een militair noodhospitaal onder het AMC en 
ruimtes onder het VU-ziekenhuis en een aantal bedrijfs- 
en burgerschuilplaatsen, bijvoorbeeld bij het metrosta-
tion Weesperplein. 

En zo ging het met de kringen rond Amsterdam als 
met de kringen die ontstaan als je een steen in de vijver 
gooit: eerst zijn ze klein en welomlijnd, daarna breiden 
ze zich uit over een groter oppervlak om uiteindelijk hun 
vorm te verliezen en op te lossen in onzichtbaarheid.
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Esther Vogelaar

De Stelling van de monden der 
Maas en het Haringvliet
Herbestemming van de batterijen Noorddijk en 
Penserdijk op het eiland Voorne

Van de verschillende waterlinies die Nederland rijk is, gaat het in dit artikel om een vrij 
onbekende linie: de Stelling van de monden der Maas en het Haringvliet op het eiland 
Voorne. Tot die stelling behoorden de vestingsteden Brielle en Hellevoetsluis en twee 
batterijen die nu min of meer verloren in het landschap liggen. Herbestemming van de 
batterijen moet de stelling weer tot leven brengen.

Afb. 1  Generale kaart van het land van Voorne aan de oostzijde van Flacquee. Koperdruk van het eiland uit oor-
spronkelijk het jaar 1701 met daarop aangegeven de inundatiegebieden tussen Brielle en Hellevoetsluis 
in blauwe kleur in 1803, Nationaal Archief, Ministerie van oorlog, Plans van Vestingen, 4.OPV, V116a.
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Op Voorne werd in 1652 ten tijde van de Eerste Engelse 
oorlog (1652-1653) voor het eerst een geïmproviseerde in-
undatie uitgevoerd, op aanwijzing van luitenant-admiraal 
Maarten Harpertsz Tromp, met het doel een Engelse lan-
ding op de Nederlandse kust te voorkomen. Tijdens de 
Vierde Engelse oorlog (1780-1784) werden opnieuw maat-
regelen getroff en. Het gebied tussen Brielle en Hellevoet-
sluis werd geschikt gemaakt voor inundatie, zodat de vij-
and na een eventuele landing niet vanaf Rockanje naar het 
oosten kon doordringen (afb. 2). Bij een inundatie wordt 
land net zó ver onder water gezet dat het te ondiep is om 
te bevaren en te diep om er met manschappen en ma-
terieel doorheen te trekken. Op de toegangswegen of de 
begaanbare stukken land in het inundatiegebied, de acces-
sen, werden zeven eenvoudige batterijen aangelegd. Onder 
batterijen verstaan we stabiele opstellingsvlakken voor 
een aantal stukken geschut. Van Noord naar Zuid lagen de 
batterijen op de Ruigendijk, Rietdijk, Lodderlandse dijk, 
Strijpse dijk, Naterse dijk, Noorddijk en Zuiddijk. Tot in-
undatie kwam het echter niet omdat de polderbesturen 
zich verzetten tegen het onder water zetten van het land.1 
Deze zeven batterijen werden aan het eind van de 19de 
eeuw opgeheven en vervangen door twee nieuwe.

Vestingwet 1874
Vooral na de Frans-Duitse oorlog van 1870 groeide de be-
hoefte om het Nederlandse vestingstelsel goed op orde te 
brengen. In 1874 leidde dit tot de Vestingwet. Hierin werd 
bepaald dat de kern van de verdediging van Nederland in 
het westen moest komen te liggen, het politiek en econo-
misch zwaartepunt van het koninkrijk. Dit gebied besloeg 
in hoofdzaak de provincie Zuid-Holland ten noorden van 
het Haringvliet en het Hollandsch Diep, de westelijke 
helft van de provincie Utrecht en de provincie Noord-
Holland ten zuiden van de lijn Edam-Castricum. Na 1890 
ging dit gebied de ‘Vesting Holland’ heten. Het westen zou 
worden verdedigd met een stelsel van stellingen, linies en 
vestingen die sterk moesten worden gemoderniseerd (afb. 
3). De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd de ruggengraat 
van dit centrale verdedigingssysteem. De volgende stel-
lingen werden bij het systeem betrokken: de Stelling van 
Amsterdam, de Stelling van het Hollandsch Diep én de 
Stelling van de monden der Maas en het Haringvliet. In 
overige delen van het land verloren linies en vestingen 
hun militaire functie. Gehandhaafd bleven de Stelling 
van Den Helder die de vlootbasis beveiligde en de Greb-
belinie als voorpost van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.2

Afb. 2  Rechts – kaart van Voorne uit 1912, met daarop aangegeven de 
inundatiegebieden, accessen en batterijen,  Nationaal Archief, 
Ministerie van Oorlog.

Afb. 3  Onder – de linies zoals vastgesteld in de Vestingwet van 1874.
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De batterijen op de Noorddijk en de Penserdijk
Tot de Stelling van de monden der Maas en het Haring-
vliet behoorden de vestingsteden Brielle en Hellevoetsluis, 
alsmede twee nieuw aan te leggen batterijen. Begin jaren 
tachtig van de 19de eeuw werd de inundatie verbeterd door 
de bouw van een inundatiesluis bij het stoomgemaal de 
Klomp ten zuiden van Brielle.3 De taak van de Stelling van 
de monden der Maas en het Haringvliet was tweeledig. 
Enerzijds moest zij het binnendringen van een vijandelij-
ke scheepsmacht door de zeegaten, die in verbinding ston-
den met de Maas en het Haringvliet, tegengaan. Anderzijds 
moest zij een eventuele landing en vijandelijke opmars 
vanaf één van de tussengelegen eilanden voorkomen.4 

In 1883 begon de staat met de bouw van twee kleine 
batterijen op de Penserdijk en de Noorddijk als steun-
punt voor enige artillerie en infanterie. De twee batte-

rijen en de vestingsteden moesten beletten dat de vijand 
de ‘Vesting Holland’ kon binnendringen. Zij vervingen de 
hier boven genoemde zeven eenvoudige batterijen die in 
de Bataafs-Franse tijd op de verschillende accessen wa-
ren aangelegd uit vrees voor een Engelse invasie. In 1885 
was de bouw voltooid.5 De batterijen werden versterkt met 
een bomvrij gebouw met een remise en een wachtvertrek 
van ca. 7 x 4,5 m en enkele kleinere ruimten. De batterijen 
zijn identiek aan elkaar en liggen hierdoor als het ware als 
tweelingen in het landschap. Als ensemble zijn ze uniek 
in Nederland.6 Afbeelding 2 geeft de ligging weer van de 
vestingen Brielle en Hellevoetsluis, de liniedijk (Rijks-
straatweg), inundatievlakken en de batterijen Noorddijk 
en Penserdijk in circa 1912.7 De batterijen sloten twee 
belangrijke accessen in de inundatie af: de hoge Noord- 
en Penserdijken. Vanuit de vestingen Hellevoetsluis en 
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Brielle werden de andere accessen gedekt. Het was be-
langrijk dat het schootsveld op basis van de Kringenwet 
uit 1853 zoveel mogelijk, tot 1000 meter, werd vrijgehou-
den van bebouwing. Eind 19de eeuw werd bij iedere batte-
rij een genieloods, een opslagplaats voor gereedschappen 
en materialen, van 8 x 5 meter gebouwd. Bij Penserdijk 
werd naast de genieloods nog een artillerieloods van 7 x 
15 m gebouwd. Hierin lagen de lopen, affuiten en beno-
digdheden voor de artillerie opgeslagen. Ook kon er on-
derhoud aan het geschut worden uitgevoerd.8 Inmiddels 
bestaan deze loodsen niet meer. Wanneer ze zijn afgebro-
ken is niet bekend. 

De twee batterijen worden tegenwoordig in de volks-
mond forten genoemd, men spreekt gewoonlijk over Fort 
Penserdijk en Fort Noorddijk. Dit is feitelijk onjuist. Een 
fort is een naar alle zijden verdedigbaar, gesloten vesting-
werk dat zelfstandig kan worden verdedigd. Voor Noord-
dijk en Penserdijk was dit zeker niet het geval. De werken 
moesten te allen tijde worden bevoorraad. Zij hadden bij-
voorbeeld geen eigen drinkwatervoorziening of keuken. 
Ze duiden als bewapende wachtposten doet meer recht 
aan de werkelijkheid.

Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de batterijen in 
staat van verdediging gebracht. Hiertoe werden veldver-
sterkingen aangelegd zoals loopgraven, wapenopstellin-
gen en schuilplaatsen, alle uitgevoerd in hout en aarde. 
In 1914 werden, uit vrees voor een kustlanding van de En-
gelse vloot, voorbereidingen getroffen voor de inundatie 
van de omliggende polders. Zo lagen er uitgewerkte plan-
nen klaar voor het opruimen van beplantingen en gebou-
wen. De omgeving van de Rijksstraatweg was verdeeld in 
zeven vlakken. Op kadastrale kaarten stond per perceel 
aangegeven welke beplanting en gebouwen moesten wor-
den verwijderd.9 Gedupeerden zouden een schadevergoe-
ding ontvangen. Op 3 augustus 1914 verzochten de bur-
gemeesters van de toenmalige gemeenten Oostvoorne, 
Vierpolders, Brielle, Rockanje, Nieuwenhoorn, Nieuw 
Helvoet en Hellevoetsluis hun inwoners de oogst binnen 
te halen en zich voor te bereiden hun vee aan de oostkant 
van de (Rijks)Straatweg Brielle-Hellevoetsluis te brengen. 
Dit uit voorzorg vanwege de mogelijke inundatie van de 
terreinen ten westen van de Straatweg.10 Op 4 augustus 
1914 werden bij het stoomgemaal De Klomp bij Brielle 
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maatregelen getroffen om tot inundatie over te gaan. Het 
is vanwege de Nederlandse neutraliteitspolitiek nooit tot 
enige inundatie, of andere handelingen gekomen.

Tweede Wereldoorlog en daarna
Op 17 mei 1940 arriveerden de eerste Duitse soldaten in 
Brielle die zich van hieruit verspreidden over het eiland. 
Gedurende de oorlog werden de batterijen door de Duit-
sers in gebruik genomen. Zij werden als bestaande verde-
digingswerken opgenomen binnen de Atlantikwall. Het 
Duitse leger legde bij iedere batterij een scherfmuur en 
geschutsbeddingen aan. Op Penserdijk werd tevens een 
onderkomen voor de manschappen gebouwd. Tot medio 
1943 was op Noorddijk een Peiler van de Luftwaffe in ge-
bruik die waarschijnlijk fungeerde als radiobaken voor 
Duitse jachtvliegtuigen.11 Vanwege de toenemende kans 
op luchtlandingen hebben de Duitsers vanaf februari 
1944 veel polders op Voorne onder water gezet.12 De gele-
den landbouwschade was daarbij enorm en werkte tot na 
de capitulatie door. 

Na de oorlog verloren de batterijen hun verdedigende 
functie. Zij werden bij Koninklijk Besluit van 2 maart 

1960 als vestingwerk opgeheven. Op 20 september 1966 
heeft de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap de bat-
terijen in erfpacht van de staat verkregen. De terreinen 
zijn sindsdien in beheer bij Het Zuid-Hollands Land-
schap en worden in de eerste plaats gewaardeerd om hun 
belang voor de natuur. Met name Noorddijk is een be-
langrijke rust- en verblijfplaats voor vleermuizen.

Herbestemming van de batterijen
De batterijen liggen tegenwoordig enigszins verloren in 
het landschap. Ook raken ze langzamerhand vervallen. 
Om hen en de cultuurhistorische waarden die ze verte-
genwoordigen te beschermen en te behouden zal enige 
restauratie van de objecten zelf nodig zijn. Herbestem-
ming en -gebruik zijn daarna praktisch gesproken nood-
zakelijk om te zorgen dat de batterijen niet opnieuw in 
verval geraken. Bovendien zouden beleidsmakers graag 
zien dat zulk gebruik ook financieel iets oplevert, wat 
kan bijdragen aan de kosten voor onderhoud. Bij een 
commerciële herbestemming van de batterijen op de 
Noord dijk en de Penserdijk moeten we wel bedenken 
dat de binnenruimten erg klein zijn, wat de mogelijkhe-

Afb. 4  De entree tot ‘fort’ Noorddijk, foto 
auteur.

Afb. 5  Aanzicht van Penserdijk vanaf het weste-
lijk acces, foto auteur.
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den voor exploitatie flink beperkt. Bovendien zullen de 
meeste recreanten alleen in het zomerseizoen een be-
zoekje brengen aan de batterijen. De opbrengsten zullen 
waarschijnlijk nog lager uitpakken als de batterijen een 
niet-commerciële herbestemming krijgen. Onlangs (mei 
2013) werd bekend dat de noodzakelijke restauratie van 
de toegangsbrug van Fort Noorddijk (afb. 4). gerealiseerd 
kan worden dankzij een bijdrage van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed én de steun van een weldoener die 
verder anoniem wenst te blijven. Dat is een mooie stap in 
de goede richting.

Toch is het van belang dat niet alleen naar het finan-
ciële plaatje gekeken wordt. Het behoud van cultureel 
erfgoed voor volgende generaties en het (recreatief ) her-
kenbaar maken van de waterlinie zou een belangrijke 
doelstelling moeten zijn. Er is bovendien meer mogelijk 
als verschillende functies met elkaar worden gecombi-
neerd. Herbouw, dus reconstructie, van de historische 
genieloodsen zou bijvoorbeeld kansen bieden omdat in 
dat geval het bruikbare oppervlak flink zou toenemen. Als 
tenminste één van de batterijen zou kunnen worden in-
gericht als interessante stopplek voor recreanten, dan zal 
het draagvlak voor het behoud van en de belevingswaarde 
van de Stelling toenemen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden te bedenken voor 
herbestemming. De batterij op de Noorddijk zou bijvoor-
beeld ingericht kunnen worden als (fiets)café gecombi-
neerd met een permanente waterlinietentoonstelling om 
het verhaal van de Stelling levend te houden. De batterij 
op de Penserdijk is op dit moment in gebruik door een 
scoutinggroep (afb. 5). De scoutinggroep zou haar acti-
viteiten kunnen verbreden door andere groepen te ont-
vangen, rondleidingen te geven en het cultuurhistorische 
verhaal aan de kinderen door te geven. Bovendien kan het 
terrein gedeeltelijk worden ingericht als speelgelegenheid 
en kunnen georganiseerde kinderfeestjes hier een plek 
krijgen. Gebruik van de batterijen als evenementenloca-
tie is eveneens denkbaar. De recreatieve zichtbaarheid en 
beleefbaarheid van de waterlinie als geheel kan worden 
vergroot door het ontwikkelen van een speciale waterlinie-
fietsroute. Zowel de vestingsteden als de batterijen zouden 
dan deel kunnen uitmaken van deze route. De batterijen 
gaan zo fungeren als letterlijke en figuurlijke schakel tus-
sen de twee vestingssteden Brielle en Hellevoetsluis. 

Behoud van objecten en biotoop
De batterijen zelf zijn op verschillende niveaus (Rijk, pro-
vincie en gemeenten) en op de beleidsterreinen cultuur, 
natuur en archeologie goed beschermd. Voor de cultuur-
historische omgeving van de batterijen en dus de Stelling 
als geheel geldt dat in veel mindere mate. Zo staat er over 
het behoud van de openheid van de inundatievlakken 
niets op papier, is er geen strikt regime gehanteerd voor 
het behoud van de schootsvelden (1000 m) en ontbreekt 
er een overkoepelende ruimtelijke visie. De batterijen 
worden als eenlingen in het landschap beschouwd terwijl 
het behoud van de Stelling als geheel voorop zou moeten 
staan. Er is op dat gebied nog geen beleid geformuleerd. 
Hierdoor konden plannen zoals de aanleg van een golf-
terrein en die van een woonwijk doorgang vinden. Deze 
plannen zijn door de recente economische omstandig-
heden weliswaar stilgezet, maar zouden zo weer actueel 
kunnen worden. Deze pas op de plaats biedt kansen voor 
het verbeteren van het beleid voor het behoud van de Stel-
ling, liefst in samenhang met de gehele Vesting Holland. 
Ondanks de ruimtelijke ontwikkelingen in de afgelopen 
100 jaar is de Stelling nu nog goed zichtbaar in het land-
schap. Hopelijk blijft dat nog lang het geval.

Het behoud 
van de Stelling 
als geheel zou 
voorop moeten 
staan
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In de herfst van 1940 werd begonnen met de aanleg van 
het oostelijke wegvak van wat nu de A12 heet, van Utrecht 
naar het Ruhrgebied. Volgens een door de Duitse bezetter 
verordonneerd tracé: niet door de makkelijk te inunderen 
Betuwe, zoals de Nederlandse legerleiding vóór de oorlog 
had gewild, maar hoog en droog over Veluwe en Utrechtse 
Heuvelrug. De eerste tijd werd er in flink tempo aan de 
weg gewerkt. ‘De mof zet er zo’n vaart achter om binnen-
kort over zijn eigen Autobahn het hazenpad te kunnen 
kiezen’, was de grap die toen de ronde deed. Maar al in 
de loop van 1941 ondervond de aanleg flinke vertraging. 
Militaire bouwobjecten eisten meer en meer beton en 
menskracht. In maart 1942 beval de architect Albert Speer, 
toen net minister van bewapening en oorlogsproductie 
geworden, het werken aan dit ‘Hazenpad’ stil te leggen. 
Alle prioriteit verdiende nu de aanleg van de Atlantikwall, 
de verdedigingslinie van bunkers, tankgrachten en muren 
langs de kust, van de Noordkaap tot de Golf van Biskaje. 

Het voorval illustreert dat de reikwijdte van deze Atlan-
tikwall niet beperkt bleef tot de betrekkelijk smalle strook 
van fortificaties langs de kust, maar een flink eind landin-
waarts doorwerkte. Het geval van het Hazenpad illustreert 
de grootscheepse mobilisatie van arbeidsmateriaal en ar-
beidskracht voor de aanleg van al dat Stahlbeton aan de 
kust. In de tegenovergestelde richting werd er vervolgens 
als gevolg van de aanleg van bunkers en bijbehorende 
Sperrgebiete en inundaties een tegenovergestelde beweging 

in gang gezet. De aanleg van de Atlantikwall bracht een 
enorme volksverhuizing teweeg. Complete stadsdelen en 
zelfs hele dorpen als Petten en Ter Heijde werden afge-
broken om vrij schootsveld te krijgen voor bunkers, tank-
muren en -grachten. Vaak werd daarbij ook een deel van 
de bebouwing ontruimd dat niet werd afgebroken maar 
waar de bezetter geen pottenkijkers kon gebruiken, de 
eerder genoemde Sperrgebiete. Later in de oorlog, in 1944 
en 1945, werd aan de achterzijde, aan de landkant van de 
Atlantikwall een stelsel van onderwaterzettingen georga-
niseerd om zo de Wall de nodige rugdekking te kunnen 
geven. Ook dat bracht een stroom van evacués op gang. 

Het ging bij deze evacuaties om tien- ja honderddui-
zenden mensen. Wie economisch van nut was mocht zich 
in de buurt vestigen, wie werkloos en bejaard was moest 
naar het midden of (noord)oosten des lands verdwijnen. 
Aan de dichtbevolkte Hollandse vastelandskust ging het 
om heel forse aantallen. Het zwaarst getroffen in absolute 
aantallen gemeten waren wel Den Haag en Scheveningen, 
waar 135.000 mensen werden geëvacueerd. Hierbij was 
sprake van kettingevacuatie: de evacuatie betrof niet al-
leen de bevolking in de Sperrzone, maar ook andere gedeel-
ten van de stad. Voor economisch actieve evacués moest 
elders in de stad en de randgemeenten buiten de Sperrzone 
plaats gemaakt worden, met name in bepaalde zogeheten 
remplacantenwijken, waar woningen vrij gemaakt werden 
voor evacués. Werkloze en bejaarde bewoners in die wij-

De grote volksverhuizing
Effecten van de aanleg van de Atlantikwall

Tijdens de bezetting legden de Duitsers langs onder meer de Hollandse kust de Atlantikwall 
aan, een verdedigingslinie van bunkers, tankgrachten en muren. De aanleg bracht een 
enorme volksverhuizing teweeg. Tienduizenden mensen moesten verhuizen. In dit artikel 
wordt de omvang van deze verhuizing uiteengezet: waar moesten mensen vluchten en hoe 
werden zij opgevangen? Wat waren tot slot de gevolgen van deze evacuatiestromen na de 
oorlog? 

Steven van Schuppen
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 Inwoners van Den Haag zoeken bruik-
bare materialen en brandstof in de 
ontruimde en verlaten huizen. De 
fotograaf Menno Huizinga maakte vele 
dergelijke – clandestiene – opnamen 
gedurende de laatste oorlogsjaren.
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ken, de remplaçanten, moesten op hun beurt verhuizen 
naar gebieden buiten de kustregio, naar het oosten des 
lands. En niet alleen voor de aanleg van de Atlantikwall 
werden er mensen gedwongen Den Haag te verlaten. Het 
lijkt wel of in deze jaren, 1942 en 1943, de hele bevolking 
van de Residentie in beweging kwam. In dezelfde peri-
ode werden belangrijke delen van ministeries om veilig-
heidsredenen naar het midden van het land verplaatst. 
Tezelfdertijd greep de massale deportatie van de joodse 
bevolkingsgroep plaats. Van de 17.000 joodse Hagenaars 
werden 12.000 naar de vernietigingskampen afgevoerd.

Andere, kleinere steden aan de Hollandse vastelands-
kust werden niet in absolute, maar wel in relatieve zin 
minstens zo sterk getroffen. Twee Noord-Hollandse 
steden vallen daarbij in het oog, Den Helder en Velsen-
IJmuiden. Den Helder is een navrant geval. De stad werd 
al vanaf het eerste oorlogsjaar veelvuldig getroffen door 
geallieerde bommenwerpers die op de terugtocht van 
hun raids naar Duitsland hun vracht loosden op Den 
Helder. Een deel van de bevolking vond een veilig heen-
komen op het omringende platteland, overdag gingen de 

mannen naar de stad om te werken. Later in de oorlog 
kwam daar bij de aanleg van de Atlantikwall de sloop van 
Oud Den Helder overheen mét de evacuatie die daaruit 
voortvloeide. In Velsen-IJmuiden werd nog in de laatste 
twee oorlogsjaren tot vlak vóór de bevrijding op grote 
schaal gesloopt en geëvacueerd. Wie hier niet economisch 
gebonden was moest evacueren naar de noordelijke pro-
vincies. 

Op zijn beurt ving het Hollandse vasteland evacués 
van elders op. De inundaties op de eilanden in de zuid-
westelijke delta brachten in de laatste twee oorlogsja-
ren een stroom van evacués teweeg: naar het westen van 
Noord-Brabant en naar het zuiden van het vasteland van 
Zuid-Holland. De Duitse bezetter was in de laatste twee 
oorlogsjaren tot inundatie van het land achter de Atlan-
tikwall overgegaan om te voorkomen dat de eilanden voor 
de geallieerden als bruggenhoofd voor een invasie naar 
het vasteland konden dienen. Met name op het geïsoleer-
de Schouwen-Duiveland hadden de inundaties en evacu-
aties een verregaande landschappelijke en maatschappe-
lijke ontwrichting tot gevolg. Van de 60.000 evacués uit de 

Afb. 2  Kaart van Den Haag met in donkere tint het sloop- en ontruimingsgebied van de Bomen- en Bloe-
menbuurt. De rode lijn geeft de grens van het Sperrgebiet aan. Kaartje uit: J.M. Knaud, Het verre westen. 
Zwerftochten door de Haagse Bomen- en Bloemenbuurt en ommelanden van weleer.
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delta kwamen er ruim 17.000 hier vandaan. De rigoureuze 
aanpak van de onderwaterzetting had een flinke verzwak-
king van het dijkenstelsel tot gevolg, hetgeen zijn tol eiste 
bij de Watersnoodramp van 1953 toen het eiland uitzon-
derlijk zwaar getroffen werd. 

De sloop en inundaties en evacuaties in de oorlogsja-
ren werkten door in de wederopbouwjaren, en natuurlijk 
niet alleen op waterstaatkundig gebied. Allereerst is dit 
zichtbaar in de aanpak van de wederopbouw van gesloopte 
stadsdelen en dorpen. Het bekendste en duidelijkst waar-
neembare voorbeeld was de wederopbouw van IJmuiden, 
de tankgrachtzone in Den Haag (beide naar plannen van 
Dudok) en de kuststrook van Katwijk aan Zee. De laatste 
twee plannen (Den Haag en Katwijk) genieten inmiddels 
bijzondere aandacht van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed (RCE). De evacuaties hadden ook gevolgen 
voor de naoorlogse bevolkingsopbouw. Voor de werklo-

ze en bejaarde evacués niet altijd makkelijk om terug te 
keren naar ‘Holland’, vooral naar die kustgebieden waar 
de woningnood hoog was en de behoefte aan geschikte 
werkkrachten groot, een tot op heden onderbelicht as-
pect dat zeker nader onderzoek verdient. Resultaten van 
reeds verricht onderzoek, waaronder oral history, zijn te 
vinden op www.atlatikwallplatform.eu (met name het 
deel over IJmuiden), www.destadgeschonden.nl (over Den 
Haag) en www.oneindignoordholland.nl (verhalentheater 
IJmuiden en verhalenkapper Petten). Er is intussen een 
uitgebreid onderzoeks- en publiekshistorisch project in 
voorbereiding onder de titel De Grote Volksverhuizing. Het 
betreft hier een initiatief van de Cultuurcompagnie Noord 
Holland (Alkmaar) in samenwerking met de bureaus Lo-
pende Zaken (Amsterdam en Den Haag) en Mellink concep-
ten en projecten (Den Haag).

Afb. 3  Deels gesloopte huizen in de Sweelinckstraat. De betonnen anti-tank-versperring (zogeheten Höckerhinder-
nisse), onderdeel van de Atlantikwall, loopt dwars door de huizen heen, collectie Menno Huizinga.
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Willem Frijhoff  |  Hoe een biograaf de global turn neemt
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Aan het einde van de Strandweg in 

Scheveningen bevindt zich in een kring 

van bont geschilderde zeecontainers 

het Bunkermuseum. Zonder enige 

vorm van subsidie onderzoekt en 

beheert een groep gepassioneerde 

vrijwilligers hier een deel van het 

militaire materiële erfgoed dat velen 

intrigeert en dat ondanks de duistere 

ontstaansgeschiedenis het bewaren 

waard is. Tijdingen liet zich rondleiden 

door Ruud Overvliet.

Dit restant van de Atlantikwall is sinds de opgraving in mei 
2009 de enige bunker in Den Haag die toegankelijk is voor 
het publiek. Na 1945 werden de meeste bunkers gesloopt 
of - zoals deze bunker -  onder het zand begraven. Het voor-
malige manschappenverblijf omvat twee ruimtes met ieder 
een portaaltje met een deur naar de trap naar buiten. Elk 
van de twee vertrekken was oorspronkelijk uitgerust met 
tien bedden, vijf kasten, een tafel en wat stoelen. Nu zijn de 
ruimtes tot de nok toe gevuld met voorwerpen die te maken 
hebben met de Tweede Wereldoorlog. Wapens, munitie en 
helmen maar ook gebruiksvoorwerpen zoals serviesgoed, de 
WT80 allesbrander die de bunker moest verwarmen, com-
municatieapparatuur en een luchtverversingsinstallatie. Veel 
van deze objecten heeft de Bunkerploeg aangetroffen in 
bunkers langs de Hollandse kust. Omdat de verzameling in-
middels te omvangrijk is om in zijn geheel in de bunker te 
tonen, wordt een deel elders in een depot bewaard. Verder 
beheert de Bunkerploeg een internetforum dat druk wordt 
bezocht door zo’n 1.700 geïnteresseerden uit de hele wereld.

Sinds op 17 mei 2009 gestart werd met het uitgraven van 
de bunker, zijn ruim 75.000 bezoekers geteld. Niet zelden 
dragen bezoekers bij aan de collectievorming. Vaak schen-
ken zij objecten waar een verhaal aan vast zit. Veel schenkers 
worden vaste bezoekers die soms meermalen per jaar langs-
komen. Bezoekers die zelf de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt willen vaak hun verhaal kwijt, wat kan leiden 
tot indringende gesprekken. Vaak komen deze mensen te-

Tijdingen | The Fabulous Bunkerboys

The Fabulous
Bunkerboys

Carin Gaemers
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The Fabulous Bunkerboys

rug in gezelschap van hun (klein)kinderen. Wanneer bezoe-
kers hiermee instemmen, tekent de Haagse Bunkerploeg 
de verhalen op en inmiddels is een begin gemaakt met het 
vastleggen van verhalen op fi lm. Ruud Overvliet vertelt dat 
scholieren steeds veel belangstelling hebben; ze komen al-
tijd heel druk binnen, maar zijn na een minuut of tien muis-
stil en luisteren aandachtig naar wat hij vertelt. Na afl oop 
wordt hij meestal bestookt met vragen. 

De kern van de Haagse Bunkerploeg bestaat uit zo’n der-
tig personen die bijna al hun vrije tijd steken in onderzoek, 
opgravingen en het museum. Bij speciale gelegenheden, 
zoals Open Monumentendag wordt ook aan reënactment 
gedaan. Giften van bezoekers en geïnteresseerden vormen 
de enige inkomsten. Wanneer meer geld nodig is, trekken 
de leden van de Bunkerploeg zelf hun portemonnee. Inmid-

Afb. 1  Ingang Bunkermuseum Den Haag, foto Carin Gae-
mers.

Afb. 2  Opgraving mei 2009, fotocollectie Bunkermuseum 
Den Haag.
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dels zijn enkele honderden bunkers door de Haagse Bun-
kerploeg uitgegraven en geregistreerd. 

René van Poelgeest is de speurhond van de bunkerploeg. 
Wanneer hij een bunker heeft gevonden, rukt er bij de eer-
ste gelegenheid ’s nachts een graafploeg uit. Nadat de in-
gang is gelokaliseerd, start het graafwerk, waarbij alle vrij-
gekomen zand zorgvuldig op een zeil wordt bewaard. Zodra 
de toegang vrij is, wordt de bunker systematisch gefotogra-
feerd en opgemeten. Daarna wordt alles weer zorgvuldig 
ingegraven, zodat de volgende dag niemand kan zien dat 
hier een bunker verborgen ligt. Dit laatste is niet alleen ter 
voorkoming van ongecontroleerde opgravingen door onbe-
kenden. Dit deel van het werk van de Haagse Bunkerploeg 
is eigenlijk illegaal. Iedere bunker is in principe eigendom 
van de eigenaar of beheerder van de grond. In het geval van 
het Bunkermuseum is dit het Surfdorp F.A.S.T. (Free Archi-
tecture Surf Terrain) die de museumbunker aan de Haagse 
Bunkerploeg verhuurt. Meestal betreft het een gemeente, 
Rijkswaterstaat of Staatsbosbeheer.  

Alle leden van de Haagse Bunkerploeg zijn in de ban van 
het ‘Betonvirus’. Ruud Overvliet vertelt dat hij ermee besmet 
is geraakt op het moment dat hij – zes jaar oud – zijn eer-
ste bunker zag. Hij is gefascineerd door de architectuur van 
bunkers maar wordt ook gedreven door nieuwsgierigheid 
naar wie er hebben geleefd. Die sporen zijn te vinden op de 
muren van bunkers in teksten, aantekeningen, gedichten of 
wandschilderingen. Voor Ruud Overvliet is een bunker een 
tijdcapsule, veelal dichtgemetseld en ondergegraven zo-
als ze in mei 1945 zijn achtergelaten. Zo vertelt hij over een 
koffiekopje dat hij aantrof, met het lepeltje er bovenop ge-
legd: ‘Dichterbij de geschiedenis kan je niet komen.’

Naschrift redactie: De redactie van Historisch Tijdschrift 
Holland heeft vernomen dat de werkwijze van de Haagse 
Bunkerploeg niet bij alle partijen op waardering kan rekenen. Dit 
artikel wil slechts het enthousiasme van de HBP beklemtonen. 
De redactie spreekt verder geen waardeoordelen uit, maar ziet 
wel graag meer discussie ontstaan over onze wijze van omgaan 
met het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog.

Afb. 3  Leerlingen van de Anne Frankschool op bezoek in 
het Bunkermuseum Den Haag, links van het midden 
de luchtverversingsinstallatie, fotocollectie Bunker-
museum Den Haag.

Afb. 4  Interieur Bunkermuseum Den Haag, fotocollectie 
Bunkermuseum Den Haag.
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Bunkermuseum Den Haag

Strandweg 1, 2586 JK, Den Haag. 

(terrein Surfdorp F.A.S.T)

www.bunkermuseumdenhaag.nl en 

www.hbpbunkerforum.nl

Geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 

en met 17.00 en gedurende de zomermaanden 

ook op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Toegang gratis

Ook in andere kustgemeenten bevinden zich 

bunkercomplexen en musea die gewijd zijn aan 

de Atlantikwall. Deze musea draaien geheel en al 

op de inzet van vrijwilligers.

Atlantikwall Museum Noordwijk:

 www.atlantikwall.nl

Atlantikwall Museum Scheveningen:

 www.atlantikwallmuseum.nl 

Atlantikwall Museum Hoek van Holland:

 www.atlantikwall-museum.nl  

Bunker Museum IJmuiden:

 www.bunkermuseum.nl
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Het onder water laten lopen van laaggelegen gebieden, 
oftewel inunderen, heeft eeuwenlang een cruciale 
rol gespeeld in de verdediging van Holland tegen 
vijandelijke aanvallen. Door de sluizen te openen wisten 
de geuzen in 1572 te voorkomen dat het Spaanse leger 
Brielle kon bereiken en heroveren. Het jaar daarna liet 
de geuzenleider Diederik Sonoy, Willem van Oranjes 
gouverneur van het Noorderkwartier, de dijken rondom 
Alkmaar doorsteken om een Spaanse legermacht te 
dwingen het beleg rond deze stad op te breken. Weer 
een jaar later werd Leiden op dezelfde manier ontzet. In 
1629 werd een Spaans offensief gestuit door middel van 
een provisorische, deels geïnundeerde verdedigingslinie 
tussen de Zuiderzee en de Lek. Tijdens het Rampjaar 1672 
wist Holland ternauwernood de opmars van de troepen 
van Lodewijk XIV te stoppen door tussen de Zuiderzee en 
de Biesbosch een groot aantal polders te laten onderlopen. 
Maar net ontsnapt aan een Franse bezetting besloten 
de Staten van Holland deze waterlinie vervolgens te 
ontwikkelen tot een vaste verdedigingslinie. Met een 
sluizenstelsel kon rivierwater de laaggelegen gebieden in 
worden gelaten en het waterpeil worden beheerst.2

Bij dergelijke defensieve inundaties was het zaak het wa-
terpeil niet te laag maar ook zeker niet te hoog te laten ko-
men, omdat de waterbarrière in het ene geval doorwaadbaar 
en in het andere bevaarbaar zou zijn. Wanneer het water 
ongeveer vijftig centimeter hoog stond, was het terrein voor 
vijandelijke troepen vrijwel onbegaanbaar. Om ervoor te 
zorgen dat een tegenstander ook niet over dwars op de wa-
terbarrière gelegen dijken optrok, werden hier schansen met 
geschut aangelegd. Toch bleven inundaties altijd kwetsbaar: 
zomerse droogte kon ervoor zorgen dat de rivieren te wei-
nig water aanvoerden, terwijl ze in de winter konden dicht-
vriezen. Overigens kwam het ook voor dat boeren, die hun 
bestaanszekerheid bedreigd zagen, de defensieve inundaties 

‘Een bondgenoot 
dien de voorzienig-
heid ons schonk’*
Inundaties in de Hollandse 
geschiedenis

Gijs Rommelse
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trachtten te saboteren door de gaten in de dijken te dichten 
en vervolgens het water weg te laten lopen. Soldaten moes-
ten de inundatievoorzieningen bewaken om dit tegen te 
gaan.3 (lees verder op blz. 86)

 In september 1574 staken de geuzen bij Rotterdam en Capelle 
aan den IJssel de dijken door. Het duurde lang voordat het 
water Leiden bereikte en hoog genoeg stond, maar in de 
nacht van 2 op 3 oktober zagen de Spaanse belegeraars zich 
genoodzaakt terug te trekken. Gravure van Frans Hogenberg, 
1574-1590, wikipedia.
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 Prins Willem III bespreekt met een ingenieur de plannen voor de Hollandse waterlinie, 
1672. Schoolplaat van de hand van de schilder Jan Hoynck van Papendrecht, 1920-1930, 
Legermuseum.
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Boven  In de nacht van 28 december 1672 staken Franse 
troepen onder bevel van de Hertog van Luxembourg de 
bevroren waterlinie over. Ze plunderden Bodegraven en 
Zwammerdam, waarna ze zich terugtrokken. Romeyn 
de Hooghe vereeuwigde de ‘Franse wreedheden’ in een 
reeks etsen, collectie Jan Menze van Diepen Stichting, 
Fraeylemaborg, Slochteren.

Links  Politieke cartoon uit 1916 gepubliceerd in het radicaal 
socialistische tijdschrift De Nieuwe Amsterdammer. De 
cartoonist bekritiseert het gevaar van inunderen en van 
militarisme in het algemeen. Legermuseum.

Rechts  Afl ossing van de wacht op een dijk bij de Hollandse wa-
terlinie. De drie soldaten staan pal voor de Nederlandse 
neutraliteit. Olieverf op doek door Lambert Matheus 
Jansen, 1918, Legermuseum.
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Na de Belgische afscheiding in 1839 voer Nederland een 
neutralistische koers. Wanneer het land onverhoopt toch 
zou worden aangevallen, moest de Vesting Holland, die on-
der meer werd verdedigd met de tussen 1815 en 1885 aan-
gelegde Nieuwe Hollandse Waterlinie, het lang genoeg uit-
houden om andere landen gelegenheid te geven te hulp te 
komen. Wanneer de Vesting echter zou vallen, verdedigde 
de Stelling van Amsterdam, waarover Jaap Evert Abraham-
se elders in dit nummer van Holland in meer detail schrijft, 
met zijn forten, (kust)batterijen, magazijnen en uitgebrei-
de inundaties de hoofdstad als laatste toevluchtsoord. De 
Stelling zou echter nooit op de proef worden gesteld.4  

De Duitse Blitzkrieg van mei 1940 leek het einde in te 
luiden van inundatie als defensieve tactiek. Gemechani-

seerde eenheden bleken veel minder goed met waterbar-
rières af te stoppen, terwijl moderne vervoersmiddelen een 
vijand in staat stelden op te rukken voordat de inunda-
ties volledig gereed waren. Verder konden met vliegtuigen 
luchtlandingstroepen achter de watervlakten worden afge-
dropt. Maar hoewel inundatie zeker aan importantie had 
verloren, was zij nog niet volledig achterhaald. Zo zette de 
bezetter in 1944 en 1945 grote gebieden blank in aanvulling 
op de Atlantikwall, terwijl Nederland na de bevrijding de IJs-
sellinie inrichtte in antwoord op het Sovjet-gevaar. Pas met 
verschuiving van de Forward Defence van de Weser naar de 
Elbe in 1963 deed Nederland definitief afstand van inundatie 
als defensieve tactiek.5
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Links  Een militair test een inundatie door zes paarden er een 
kanon van acht centimeter brons door te laten trekken, 
september 1939. Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie, Den Haag.

Onder  Schaatsende militairen van 16 Regiment Infanterie tonen 
aan dat inundaties ’s winters veel van hun defensieve 
effectiviteit konden verliezen. Asschat, januari 1940, 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag.
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Boven  Op 17 april 1945 blies de bezetter op twee plaatsen de IJsselmeer-
dijk ten zuiden van Den Oever op om zo de Wieringermeer te 
inunderen. De mensen op de foto in Middenmeer trachtten te 
redden wat er te redden viel. Niestadt-fotocollectie, Zijper Mu-
seum, Schagerbrug. 

Onder  De Torenstraat in Middenmeer nadat het water is verdwenen. 
Niestadt-fotocollectie, Zijper Museum, Schagerbrug.
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Bunkervleermuizen

Vleermuizen zijn na vogels mijn favoriete diergroep. Het 
mogen dan zoogdieren zijn, maar net als vogels hebben ze 
vleugels en kunnen ze vliegen. Dat plaatst ze gevoelsmatig 
dichtbij mijn gevederde vrienden. Ze doen daarbij niet on-
der voor de uilen, want het zijn nachtdieren. Lange tijd liet 
ik de vleermuizen voor wat ze waren – mysterieus en on-
grijpbaar. Tot ik ongeveer twintig jaar geleden op een af-
gelegen Indonesisch eiland mijn hoofd in een rotsopening 
stak. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik had een vreemd 
geroezemoes gehoord en wilde weten wat de bron was. 
Daar kwam ik snel achter. Alsof ik in een Indiana Jones-
fi lm verzeild geraakt was, fl adderden er plotseling tiendui-
zenden vleermuizen om mijn oren. Ze waren zo groot, net 
vliegende honden. Ik had geluk, het was tegen zonsonder-
gang en de hele kolonie vloog uit om te gaan eten. Een 
schier eindeloze zwerm verdween in de avondlucht. Na 
een paar minuten was het stil, en ik was dankzij deze erva-
ring onmiddellijk een vleermuisenthousiast.

Thuis verdiepte ik me in de Indonesische fruitvleer-
muizen (dat bleken het te zijn) en probeerde ik onze in-
heemse soorten te ontmoeten. Dat was lastig, maar het 
lukte dankzij de bat detector – een ingenieus apparaat dat 
de sonargeluiden van vleermuizen hoorbaar maakt voor 
het menselijk oor. Zo maakte ik kennis met de (gewone) 
dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de rosse 
vleermuis: fl adderende stipjes die je op geluid op naam 
kon brengen. Fascinerend! Maar waar brengen vleermui-
zen de dag door en als het winter is, waar houden ze hun 
winterslaap? Van echte vleermuiskenners leerde ik dat 
naast holle bomen, verlaten zolders en spouwmuren, bun-
kers favoriete hangplekken zijn van vleermuizen.

Bunkers zijn in Nederland, bij gebrek aan grotten, 

vooral belangrijk als winterverblijven voor vleermuizen. Dat 
heeft te maken met de eisen die vleermuizen stellen aan 
hun winterverblijf: (1) de temperatuur mag niet onder het 
vriespunt komen en moet redelijk constant zijn, (2) de lucht-
vochtigheid moet hoog zijn, en (3) de wanden moeten ruw 
genoeg zijn zodat vleermuizen er aan kunnen hangen. Aan 
deze eisen voldoen bunkers bij uitstek. Bunkers mogen lek-
ker rommelig en vervallen zijn, omdat sommige soorten het 
liefst wegkruipen in spleten, barsten en andere holten in de 
muren, terwijl anderen open en bloot aan de muren han-
gen. Kortom: bunkers zijn een walhalla voor vleermuizen. 

Ik weet nog hoe begin 2012, tijdens een zogeheten win-
tertelling in de bunkers op Goeree (onderdeel van de Atlan-
tikwall) voor het eerst de aanwezigheid van een franjestaart 
werd vastgesteld. Dat was nieuws want de franjestaart is een 
zeldzame vleermuis, die in de afgelopen 15 jaar dat de bun-
kers op overwinterende vleermuizen werden onderzocht, 
nooit eerder was gevonden. Er zaten eerder alleen water-
vleermuizen en grootoorvleermuizen, de twee soorten die 
bekend staan als echte bunkervleermuizen.

Natuurlijk is het van groot belang dat mensen vleer-
muisbunkers niet binnengaan. Dat verstoort de stabiele toe-
stand door subtiele verhoging van de temperatuur en lucht-
bewegingen die de vleermuizen uit hun winterslaap kunnen 
halen. Omdat vleermuizen wettelijk streng beschermd zijn, 
en niet verstoord mogen worden, haal ik het niet in mijn 
hoofd om mijn hoofd in een bunker te steken.

Kees Moeliker is conservator van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam

COLUMN
Kees Moeliker

Illustratie Maarten Streefl and
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Recensies

Heidi de Mare, Huiselijke taferelen. De veranderen-

de rol van het beeld in de Gouden Eeuw (Van Tilt, 

Nijmegen, 2012, 607 p., geïll., ISBN 9789460040665, 

prijs €39,90).

Geschilderde huiselijke taferelen, architectuurtekeningen 
en dichtstukken over het huiselijke bedrijf: deze en aller-
lei andere bronnen laten zich gemakkelijk interpreteren als 
toonbeelden van de huiselijke Gouden Eeuw. ‘Een moder-
ne mythe’, noemt Heidi de Mare deze verbeelding van het 
vroegmoderne Hollandse huis. Ingegeven door nationalis-
tische noties over het vaderlandse verleden worden derge-
lijke bronnen volgens haar al sinds de 18de eeuw onterecht 
beschouwd als vensters op het verleden, of transparante 
dragers van moralistische boodschappen. Maar ook recen-
tere debatten onder historici over de (on)be-
trouwbaarheid van bijvoorbeeld schilderijen 
als afspiegeling van de historische werkelijk-
heid doen de vroegmoderne beeldcultuur 
volgens De Mare tekort. Beide benaderingen 
ontnemen volgens haar namelijk het zicht op 
het gedachtegoed dat deze periode heeft ge-
vormd, kennis die nodig is om het beeldma-
teriaal wél als historische bron te bestuderen. 
Wat vertelt dit vroegmoderne beeldmateriaal 
ons dan wel wanneer we, zoals De Mare het 
noemt, ‘gedisciplineerd kijken’?

Deze vraag staat centraal in Huiselijke ta-
ferelen, de handelseditie van de dissertatie waarop kunsthis-
torica De Mare in 2003 promoveerde. In dit lijvige boek stelt 
zij zich het ambitieuze doel om het tot de verbeelding spre-
kende beeldmateriaal te demythologiseren. Dit doet ze door 
de lezer kennis te laten nemen van het ‘conceptuele univer-
sum’ waarin het vroegmoderne beeldmateriaal is ontstaan. 
Drie soorten bronnen over het huis staan in dit boek cen-
traal: dichtstuk Houwelick van Jacob Cats, de kamergezich-
ten van Pieter De Hooch en Samuel van Hoogstraten en de 
architectuurtekeningen en -geschriften van bouwmeester 
Simon Stevin. Elk van deze bronnen neemt een belangrijke 
plek in binnen het maatschappelijke denken over de Gouden 
Eeuw. Het huis vormt hierbij vooral een handig thematisch 
kruispunt tussen literatuur, architectuur en schilderkunst, 
want centraal in dit boek staat het denken over beelden. In 
de vrij technische kunsthistorische beschrijving van het werk 
van deze grote namen openbaart De Mare aan de lezer de 
contouren van een coherent kennissysteem van de vroegmo-
derne beeldcultuur. Hierin spelen Aristotelische empirische 

inzichten, overgeleverd via de kruistochten, de herovering 
van Spanje en de val van Constantinopel, een belangrijke rol.

Wat moeten we ons voorstellen bij deze op Aristoteles’ 
natuurfilosofie gestoelde kennissystemen? Cats’ bekende 
dichtstuk over het geslaagde huwelijksleven moet volgens 
De Mare bijvoorbeeld niet gezien worden als een blauwdruk 
voor de domesticatie van de vrouw, maar als stimulans voor 
de contemporaine lezers om de ‘evenwichtige betrekkingen 
om natuurlijke kwaliteiten en de aangeboren asymmetrie 
van man en vrouw in balans te brengen’. Daarnaast zet De 
Mare de noties van de zogenaamde ‘disciplinerende plat-
tegrond’, die huiselijkheid, verfijning en individualisme zou 
afdwingen van de bewoners, af tegen de veel neutralere wis-
kundig onderbouwde architectuurtraktaten van Simon Ste-
vin. Ook deze dienen volgens haar niet om een blauwdruk 

voor het huiselijke gezin te creëren, want 
centraal staat de ‘leerbare en overdraagbare 
kennis van de natuur en de natuurlijke ei-
genschappen van stoffen’. Tot slot betoogt 
De Mare dat de waarde van de geschilderde 
kamergezichten volgens het vroegmoder-
ne denken niet zozeer lag in achterliggen-
de moralistische boodschappen, maar in de 
kundigheid (zowel kennis als vaardigheid) 
van de kunstenaar om ‘een gepaste en even-
wichtige voorstelling’ te kunnen schilderen 
volgens de regels van de natuur.

Wat zegt dit over de manier waarop we 
naar vroegmodern beeldmateriaal kijken? De huiselijke ta-
ferelen die De Mare beschrijft moeten allereerst begrepen 
worden als toepassingen van allerlei regels en conventies die 
hebben bestaan binnen het vroegmoderne kennissysteem. 
In de periode tussen 1400 en 1700 werd er namelijk veel ge-
schreven, gediscussieerd en in tekeningen voorgedaan hoe de 
werkelijkheid op het platte vlak nagebootst kon worden door 
kennis van perspectief, de werking van kleuren en lijnenspel-
len. Er ontstond een geformaliseerd systeem van regels over 
het maken van beelden gebaseerd op observatie en classifi-
catie, waarmee op een gereguleerde manier werd geëxperi-
menteerd. ‘Kunst’ stond in de vroegmoderne tijd volgens De 
Mare gelijk aan vakmanschap en ambachtelijke kennis; dat 
wil zeggen de Aristotelische empirische inzichten in de aard 
en eigenschappen van de stoffen uit de natuur gecombineerd 
met de kundigheid om die kennis toe te passen. Zo moe-
ten De Hoochs tegelvloeren bijvoorbeeld niet beschouwd 
worden als toonbeelden van de poetsdrift en huiselijkheid 
van de Hollandse huisvrouw, maar laten ze vooral zien hoe 
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goed de schilder het uitbeelden van perspectief beheerste.
Huiselijke taferelen biedt zoals het belooft een interes-

sante en vernieuwende kijk op de beeldenrijkdom van de 
vroegmoderne tijd, en vormt een aanvulling op het de-
bat rond deze bronnen. Toch zal dit boek niet bij iedereen 
in de smaak vallen. Wie meer hoopt te lezen over wat het 
beeldmateriaal wél zegt over het historische binnenhuis of 
het vroegmoderne huiselijke leven grijpt mis. Aan de vraag 
welke waarde en betekenis moet worden toegekend aan 
de popularisering van de binnenhuizen als onderwerp van 
kunst en studie gedurende de Gouden Eeuw, wordt bijvoor-
beeld weinig aandacht geschonken. De lastige schrijfstijl en 
het kunsthistorisch jargon maakt het voor niet-ingewijden 
bovendien niet altijd even gemakkelijk om de bewijsvoe-
ring voor het betoog te volgen. Wel spoort Huiselijke tafe-
relen op bevlogen wijze bij de lezer aan op een herbezin-
ning, waarbij bovenal een ander licht wordt geschenen op 
de bronnen die voorheen meestal zijn gebruikt ter illustratie 
van mythes en clichés rondom het Hollandse huis. Een niet 
te miskennen prestatie.

Sanne Muurling
promovendus Leiden

Henk te Velde en Diederik Smit (red.), Van Toren-

tje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noord-

zijde van het Binnenhof (De Nieuwe Haagsche, Den 

Haag, 2011, 444 p., geïll., ISBN 9789491168109, prijs 

€29,95).

‘Het hart van de vaderlandse geschiedenis klopt onder de 
kasseien van het Binnenhof.’ Aldus begint Wim Willems zijn 
bijdrage aan de studie Van Torentje tot Trêveszaal. De ge-
schiedenis van de noordzijde van het Binnenhof. Zoals het 
Binnenhof, in Willems’ woorden, mag gelden als een pars 
pro toto voor de vaderlandse geschiedenis, zo kan zijn ele-
gante artikel over de verbeelding van het Binnenhof hier die-
nen als pars pro toto voor deze bundel als geheel. De Haagse 
hoogleraar Sociale Geschiedenis laat de stemmen van letter-
kundigen en journalisten spreken en combineert die met zijn 
eigen herinneringen, bijvoorbeeld van Den Haag op de dag 
van de moord op Pim Fortuyn. Hij wentelt rond in de af-
gelopen eeuw maar keert ook terug naar een verder verle-
den, het Binnenhof beschouwt hij als architectonisch com-
plex, als bestuurlijk schouwtoneel en als publieke ruimte.

Het eerste van deze drie perspectieven staat centraal in 

de bijdrage van Marion Bolten, over de decoratieprogram-
ma’s van onder meer de Statenzaal en de Trêveszaal, en in 
die van Jacqueline Heijenbroek en Guido Steenmeijer, over 
de geschiedenis van de gebouwen waarin nu het ministerie 
van Algemene Zaken huist. Op de plaats van het ministerie 
lagen in de middeleeuwen de nu geheel verdwenen woon-
vertrekken van de graven van Holland, die het onderwerp 
vormen van de zorgvuldige bijdrage van Antheun Janse. Van 
de gebouwen en verbouwingen die 19de-eeuwse architec-
ten voor ogen hadden, vinden we vandaag de dag evenmin 
veel terug, maar dan vooral omdat lang niet al hun plannen 
zouden worden gerealiseerd. Wessel Krul toont het Binnen-
hof als plaats van architectonische contestatie, waar grootse 
historiserende en modernistische bouwplannen uiteindelijk 
werden verlaten ten gunste van een ontwerp in de betrekke-
lijk onnadrukkelijke stijl van Daniël Knuttel.

Een tweede groep auteurs gaat vooral in op het politieke 
bedrijf rondom Torentje, Trêveszaal, Ridderzaal en de minis-
teriegebouwen. Maurits Ebben bespreekt de belangrijkste 
instituties die er in de vroegmoderne tijd gevestigd waren 
en concludeert dat de ingewikkelde bestuurscultuur van de 
Republiek wordt weerspiegeld in de ‘wirwar van vergader-
zalen en zaaltjes op het Binnenhof ’. Jouke Turpijn richt zich 
op de periode na 1795, of eigenlijk vooral na 1848, en laat 
zien hoe het ambt van minister evolueerde en professiona-
liseerde. Rimko van der Maar verkent de geschiedenis van 
de ministerraad en ontwaart een belangrijke verschuiving in 
de jaren zestig van de 20ste eeuw, toen de door de televisie 
steeds dichter op de huid gezeten ministers zich genood-
zaakt zagen meer met één mond te gaan spreken, waardoor 
de collectieve verantwoordelijkheid van de raad toenam ten 
koste van de verantwoordelijkheid van individuele ministers. 
Overigens wisten ministers die door lekken uit dit keurs-
lijf wensten te breken de media ook steeds beter te vinden. 
Enigszins atypisch is de bijdrage van Geraldien von Frijtag 
Drabbe Künzel, die in haar relaas over het Binnenhof tijdens 
de bezetting moeite heeft los te komen van de persoon van 
Hans Georg Calmeyer, een hoge Duitse ambtenaar over wie 
zij eerder een biografie schreef.

Het meest tot de verbeelding spreken de artikelen die 
gaan over het publieke leven dat zich aan het Binnenhof 
afspeelde. Paul Knevel vestigt de aandacht op de gildelo-
ze boekverkopers voor wie de Ridderzaal in de 17de eeuw 
gold als walhalla. Twee eeuwen later draaide in de nu tot Lo-
terijzaal omgedoopte Ridderzaal wekelijks een enorm rad 
waar veel publiek op afkwam. Vooral de buitenruimte van 
het Binnenhofcomplex, zo maakt Jan Hein Furnée duidelijk, 
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verwerd in de 19de eeuw evenwel tot een drukke publieke 
plaats waar demonstranten, hangjongeren en dagjesmen-
sen regelmatig moesten uitwijken voor onbe-
suisde wielrijders en langsrazende paarden-
trams. Begrijpelijkerwijs beperkt Furnée zich 
evenmin als Knevel en verschillende andere 
auteurs tot de noordzijde van het Binnenhof, 
waarover Van torentje tot Trêveszaal heet te 
gaan. De uitvoerende macht die hier door de 
eeuwen heen meestal onderdak vond, ope-
reerde nu eenmaal nooit in volstrekte afzon-
dering van de Haagse gemeenschap, het jour-
naille, de ijscoman, of de leden van het elders 
in het complex gevestigde parlement.

De eer het zo diverse werk dat dit heeft op-
geleverd tot een eenheid te smeden is aan Henk te Velde en 
Diederik Smit, die de redactie voeren over deze door het mi-
nisterie van Algemene Zaken geïnitieerde bundel. Te Velde 
doet dit door in een inleidend artikel het uitgangspunt hel-
der onder woorden te brengen: een interdisciplinaire ge-
schiedenis van de wisselwerking tussen de gebouwen aan 
de noordzijde en hun bewoners. Smit werkt deze opdracht 
op voorbeeldige wijze uit met een analyse van de veran-
derde betekenis van het Torentje en de Trêveszaal. Samen 
bieden de redacteurs als uitsmijter een reeks fascinerende 
interviews met alle nog levende (oud-)premiers, die spreken 
over de relatie tot hun werkomgeving en wat zoal verder ter 
tafel kwam.

Joris Oddens
Universiteit van Amsterdam

Jan Willem de Wijn, Aalsmeerders bij de VOC. Avon-

turen in Afrika en Azië (deel 9 in de Aalsmeerse His-

torische Reeks, Stichting Oud Aalsmeer, 2010, 72 p., 

geïll., ISBN 9789080053175, €27,50).

Tussen 1596 en 1795 zonden de Verenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) en haar zogenoemde voorcompagnie-
en ruim 4700 schepen naar de Oost. In dezelfde periode 
kwamen vanuit Azië zo’n 3400 schepen terug naar Euro-
pa. Van de bijna één miljoen zeelieden, soldaten, handela-
ren, ambachtslieden, predikanten en bestuurders die naar 
Azië vertrokken, keerde meer dan de helft nooit meer huis-
waarts. De ‘Loflijke Compagnie’, die daarom wel is geka-
rakteriseerd als ‘een vleeswolf ’, deed jaarlijks een groot be-

roep op het beschikbare arbeidspotentieel en droeg op deze 
manier bij aan de voortdurende toestroom van buitenland-

se arbeidsmigranten. Hoewel hun aan-
deel gaandeweg de 17de en 18de eeuw 
daalde, namen ook flink veel Nederlandse 
mannen dienst bij de VOC. Jan Willem de 
Wijn, voorzitter van de Stichting Oud Aals-
meer, heeft door verschillende bronnen 
bij elkaar te voegen, kunnen constateren 
dat minimaal 205 van hen afkomstig wa-
ren uit Aalsmeer, Kudelstaart en Kalslagen.

Een aantal historici heeft onderzoek ge-
daan naar de geografische herkomst van de 
personeelsleden van de VOC en het belang 
van de Compagnie als werkgever voor be-

paalde plattelandsregio’s. Jan Willem de Wijns onderzoek, 
dat hij verrichtte in het kader van zijn studie geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit, sluit hierbij aan. Hij constateert 
dat van de beroepsbevolking van de door hem bestudeer-
de dorpen steeds een tot vijf procent diende bij de VOC. Dit 
is vergelijkbaar met het percentage dat Piet Boon bijvoor-
beeld heeft gevonden voor het West-Friese platteland. De 
Wijn verklaart de dienstneming van Aalsmeerders, Kudel-
staarters en Kalslagers bij de VOC door te wijzen op de ma-
ritieme beroepen die zij op en aan de Haarlemmermeer 
uitoefenden en binnen de aan de maritieme sector gere-
lateerde ambachten. Daarnaast stelt hij dat de afname van 
landbouwgrond als gevolg van vervening en afslag een rol 
speelde bij de keuze voor een tropisch avontuur. Opmerke-
lijk genoeg monsterde een derde van de betrokkenen aan 
in duo’s, vooral samen met familieleden. Daarnaast waren 
meer dorpelingen betrokken bij de voorbereiding van de 
reis en de financiering van de hiervoor vereiste zeemanskist. 
Dit is voor De Wijn reden te concluderen dat ‘vrijwel alle in-
woners op de hoogte waren van het werken van plaatsgeno-
ten bij de Compagnie. Berichten van vertrek en terugkeer 
en zeker overlijden zullen als een lopend vuurtje door de 
kerkgemeenschappen en dus ook door de lokale gemeen-
schap zijn gegaan.’

De Wijn, die in zijn boek zeer omslachtig uit de doeken 
doet hoe zijn ontdekkingstocht door de archieven en over 
het internet precies is verlopen, heeft het verhaal van de 
Aalsmeerders, Kudelstaarters en Kalslagers bij de Compag-
nie ingebed in een algemeen, op de vakliteratuur gebaseerd, 
overzicht van de geschiedenis van de VOC en de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit overzicht is aan de 
magere kant en bevat helaas enkele kleine schoonheidsfout-
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jes. Bijzonder aardig zijn wel de portretten en de belevenis-
sen van individuele Aalsmeerders, Kudelstaarters en Kal-
slagers, die De Wijn op de linkerpagina’s anekdotisch heeft 
weergegeven. Samen met de prachtige illustraties maakt dit  
Aalsmeerders bij de VOC tot een aantrekkelijk boekje. Min-
der fraai lopende zinnen en lappen 17de-eeuws Nederlands 
doen hier en daar afbreuk aan het leesgemak, zeker voor het 

beoogde lezerspubliek. De Wijns gedetailleerde informatie 
over de relatie tussen de Compagnie en de Hollandse plat-
telandsgemeenschappen zorgt er wel voor dat het boek ze-
ker ook relevant is voor andere lezers dan alleen de lokale 
historisch geïnteresseerden. 

drs. Saskia Klooster
maritiem historicus

Jaap Evert Abrahamse (1967) studeerde architectuurgeschiedenis 
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Piet Kamphuis (1953) is de directeur van het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie (NIMH). Zijn onderzoek richt zich op de ge-
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Menne Kosian (1964) studeerde archeologie aan de Vrije Universi-
teit. Hij werkt als onderzoeker landschappelijke analyse bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. Contact: m.kosian@cultureelerf-
goed.nl.

Steven van Schuppen (1955) is onderzoeker en publicist op het 
gebied van landschap, geschiedenis, mentaliteit en ruimtelijke or-
dening. Hij is mede-initiatiefnemer bureau Lopende Zaken en Uit-
geverij Open Kaart. Daarnaast is hij de samensteller van www.atlan-
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Esther Vogelaar (1979) studeerde Bos- en Natuurbeheer aan de Uni-
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ren van Holland.
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UITSMIJTER

Minte Kamphuis

Illustraties Maarten Streefl and

Kuch, zonder rats en 
bonen

In de Uitsmijter wordt aandacht besteed 

aan oud-Hollands koken en eten – in de 

breedste zin van het woord. Deze keer: 

soldatenvoer

Rats is een verbastering van ratatouille – een stoofpot dus – 
en bonen zijn bonen. De ‘kuch’ is het brood. 

Deze ‘kuch’ gaat gegarandeerd jaren mee. Voor gebruik 
weken in water en nuttigen met rats en bonen naar keuze 
en natuurlijk een fl inke slok jenever.

Recept voor scheepsbeschuit
Ingrediënten:
1 deel water
2 delen bloem
(eventueel) snufje zout

Maak van de ingrediënten een mooi deeg; het zout is een 
luxe toevoeging. Rol het deeg uit tot ongeveer 1 centimeter 
dik en snijd er vierkanten van ongeveer 10 bij 10 centimeter 
van. Prik met een vork een aantal rijen gaatjes in elke koek.  

Bak de koeken enkele keren in de oven: 15 minuten op 
175 graden, 30 minuten op 120 graden en 30 minuten op 90 
graden. Bak ze de volgende dag nog een keer 45 minuten 
op 100 graden. 

Illustraties Maarten Streefl and

op 100 graden. 
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Kuch, zonder rats en 
bonen

Minte Kamphuis

In de zomer van 1997 riep mijn vader ons hele gezin bij el-
kaar rond de eettafel in de tuin. Er ging iets heel speci-
aals gebeuren, zoveel was duidelijk. Met een geheimzinnig 
gezicht haalde mijn vader een pakketje tevoorschijn en hij 
legde het op tafel. ‘Dit,’ zo zei hij, ‘is een rantsoen uit mijn 
diensttijd.’ 

Het soldatenrantsoen stamde uit 1967 en het was nog 
nooit geopend. Volgens mijn vader was soldatenvoedsel 
‘eeuwig houdbaar’ en die bewering hebben wij daar ter plek-
ke getest. En ik moet zeggen: de chocolade was weliswaar 
wat wit uitgeslagen, maar nog altijd eetbaar. Aan de crackers 
heeft dan weer niemand van ons zich gewaagd.

Crackers, scheepsbeschuit of commiesbrood waren een 
onmisbaar onderdeel van elk soldatenrantsoen. Zeker vóór 
de Tweede Wereldoorlog was het de vulling waarop soldaten 
hun aanval voorbereidden of juist die van de tegenstander 
afwachtten – of het nu ging om de soldaten van Napoleon 
of Vlamingen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. 

Het dagelijkse rantsoen brood werd aangevuld met wat 
er aanwezig was: stoofpotten met groente en een beetje 
vlees, of soep, en natuurlijk jenever (daarover had mijn va-
der weer heel andere anekdotes). Tijdens de mobilisatie van 
1939-1940 raakte de hele Nederlandse bevolking bekend met 
het soldatenvoedsel: het liedje ‘Rats, kuch en bonen’, op de 
melodie van het Engelse ‘Roll out the barrel’, werd een hit. 
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