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De geschiedenis van Holland is onlosmakelijk verbon-
den met haar havens. Als kruisvlak van land, water en 
door mensen in gang gezette beweging, hebben havens 
al vanaf de vroegmoderne tijd een cruciale rol gespeeld 
in de economische, sociale en culturele ontwikkeling van 
het gebied. Havens zijn van oudsher het centrum van mo-
biliteit, vertrek en aankomst. Havens zijn cruciaal voor 
scheepvaart, handel en migratie. De verbintenis van Hol-
land met haar havensteden is niet alleen eeuwenoud, zij 
is ook voortdurend aan verandering onderhevig. Havens 
zelf staan evenmin stil. Oude havens vervallen, vervormen 
of vergaan. Havens worden nieuw leven in geblazen en 
uitgebreid. Nieuwe havens worden aangelegd. De oude, 
verlaten havenomgevingen worden gebruikt door ande-
ren, nieuwelingen – of ze worden herbestemd. 

Het is precies deze dynamische verhouding tussen 
havens, steden en mensen die het uitgangspunt vormt 
van dit themanummer. Door het menselijk gebruik van 
havens als uitgangspunt te nemen, wordt geprobeerd 

een nieuw licht te werpen op de lange en veranderlijke 
geschiedenissen van Hollandse havens. Van een perifere 
kuststreek ontwikkelde Holland zich in de vroegmoderne 
tijd tot het centrum van een maritiem wereldrijk. In de 
daaropvolgende eeuwen viel Holland terug op een meer 
bescheiden rol als dienstverlenende economie. De arti-
kelen in dit nummer laten zien hoe havens in deze ver-
schillende perioden kleur kregen door menselijk gebruik, 
maar óók hoe de havens kleur gaven aan de mensen en 
hun directe leefomgeving. Daarmee wordt zichtbaar dat 
de havens niet alleen centra zijn voor economische acti-
viteit, maar ook van sociale en culturele vernieuwing en 
uitwisseling.

De hoofdartikelen van Manon van der Heijden en 
Joost Schokkenbroek leggen de basis voor de sociaal-
culturele benadering van dit themanummer. Van der 
 Heijden laat zien dat de vroegmoderne gezinseconomie 
in havensteden noodgedwongen gekenmerkt werd door 
een grote mate van fl exibiliteit. De verdiensten van de 

Redactioneel | Veelzijdige havens

Sanne Muurling, Demelza van der Maas en Matthias van Rossum 

Haven Genua, foto Matthias van Rossum.
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 | Veelzijdige havens

achterblijvende vrouwen en kinderen waren onmisbare 
aanvullingen op het inkomen van gezinnen van zeelie-
den. Vrouwen van zeelieden hadden door de afwezigheid 
van hun mannen ook grotere vrijheden en vervulden vaak 
beroepen met een spilfunctie in de havensteden, zoals het 
onderhouden van logementen en kroegen. 

De karakteristieke havenstedelijke bedrijvigheid ver-
anderde van karakter met de opkomst van stoomvaart en 
verdween met de opkomst van nieuwe havengebieden. 
Dit leidde tot verlaten havengebieden in en rond de oude 
stadscentra. Joost Schokkenbroek stelt de revitalisering 
van deze oude, in onbruik geraakte havencomplexen cen-
traal. Hij laat daarbij onder meer zien hoe oude havenge-
bieden in een proces van re-urbanisatie in de late 20ste 
eeuw opnieuw onderdeel zijn geworden van de culturele 
stedelijke infrastructuur. Het verleden van havensteden 
krijgt in de herprofi lering van deze gebieden vaak een 
rol, zoals blijkt uit de voorbeelden van het Amsterdamse 
Oostelijk Havengebied en de Rotterdamse Leuven- en 
Waalhavens. Het rijke maritieme verleden leeft voort in 
de culturele en museale bestemmingen van opgeknapte 
pakhuizen, de architectuur van nieuwe stadswijken en de 

keuze van de straatnamen in deze oude havengebieden. 
In de artikelen van dit themanummer worden meerde-

re belangrijke aspecten van de levendige geschiedenissen 
van vormgeving, gebruik en herinrichting van Hollandse 
havensteden uitgewerkt. Kim Zweerink beschrijft in haar 
overzichtsartikel de ruimtelijke transformatieproces-
sen die de Hollandse havens hebben doorgemaakt vanaf 
de 13de eeuw. In de 19de eeuw werden de oude havens 
door de opkomst van de stoomvaart in verschillende fases 
vervangen door nieuwe havengebieden, die steeds vaker 
verder van de stad gelegen waren. De oude havenomge-
vingen hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld van 
werkplek en overslagplaats, naar recreatieplaats en woon-
plek. Al tijdens het interbellum dichtte de wereldwijze 
scheepsarts Slauerhoff  enigszins cynisch, dat in Holland 
‘afgestorven steden’ lagen – ‘gehavend aan de oevers van 
’t Verleden’. ‘De stedelingen houden nog den schijn van 
met de wereld in het verkeer te zijn.’

Slauerhoff  was lang niet de enige die er een nogal pes-
simistische toekomstvisie voor de Hollandse havens op na 
hield: de oude havenstadjes aan de Zuiderzee en hun tra-
ditionele visserijcultuur werden door menigeen al rond 

Haven Rostock, foto Matthias van Rossum.
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de eeuwwisseling ten dode opgeschreven toen de plan-
nen voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee 
vaste vormen aan begonnen te nemen. Het beeldessay van 
Remco van Diepen in Holland BLOC laat echter zien dat 
de bedrijvigheid van de Zuiderzeewerken in veel gevallen 
een nieuwe impuls gaf aan de ingeslapen steden en dor-
pen langs de kust van het nieuwe IJsselmeer: de havens 
werden uitgebaggerd, opgeknapt en gemoderniseerd. 
Oude havenplaatsen als Volendam, Marken, Hoorn en 
Enkhuizen bouwden daarnaast hun positie als populaire 
bestemming voor toeristen en dagjesmensen verder uit.

Deze en andere veranderingen brengen in herinnering 
dat het mensen zijn, die voortdurend het karakter en de 
activiteit van de haven vormgeven. Havensteden zijn ge-
vormd in een voortdurend krachtenspel tussen de eisen 
van bereikbaarheid, bewoonbaarheid en veiligheid. Oude 
havengebieden lagen vaak in of nabij stedelijke gebieden 
en waren levendige plaatsen. Overal werd gewerkt en ge-
leefd. Schepen werden geladen en gelost, goederen wer-
den doorverkocht en verwerkt, schepen werden gebouwd, 

onderhouden en bevoorraad. Er bestond bovendien een 
hele keten van mensen die op verschillende manieren 
geld verdienden aan zeelieden. 

Dit vertrekpunt staat centraal in de volgende artike-
len, die een breed palet van havenstedelijke activiteiten 
behandelen. Pepijn Brandon laat zien dat de timmerlie-
den van de Amsterdamse admiraliteitswerf in het conflict 
over het recht om ‘spaanders te rapen’ niet met zich lieten 
sollen, maar te maken hadden met een strategisch ope-
rerend werfbestuur. De strijd over arbeidsvoorwaarden 
beperkte zich niet tot de werf, maar werkte ook door in 
Amsterdam en politieke verhoudingen. Een andere ka-
rakteristieke havenstedelijke beroepsgroep wordt bestu-
deerd door Hugo Landheer. In zijn studie laat hij zien dat 
het werk van slaapbazen en volkhouders veelzijdig was 
en cruciaal voor het functioneren van havensteden en de 
maritieme sector. Hun activiteiten varieerden van het ver-
huren aan slaapplaatsen, het verschaffen van de kost, het 
verstrekken van voorschotten of leningen, tot het opstel-
len van verzoeken aan de leiding van de marine. 

Haven Porto, foto Matthias van 
Rossum.

De Rotterdam, Katendrecht, 
foto Marieke Anema.
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Redactioneel | Veelzijdige havens

Een geheel andere episode in de geschiedenis van een 
Hollandse haven wordt behandeld in het artikel van Jac 
Baart: de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de oorlogshan-
delingen ging het werk in de haven van Rotterdam tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gewoon door. De haven was voor 
de Duitse bezetter van strategisch belang en dit leidde tot 
economische en militaire bedrijvigheid. Het artikel laat 
de contrasten zien waarbinnen het gehavende Rotterdam 
verder haar weg moest zoeken: ondanks de bezetting bleef 
Katendrecht een vrijplaats voor zeelieden, kroegklanten, 
prostitutie en zelfs verzetsactiviteiten, terwijl tegelijker-
tijd niet veel verderop een loods aan de Stieltjesstraat 
door de Duitse bezetter werd gebruikt voor de deportatie 
van joodse bewoners.

Het veelzijdige en dynamische karakter van havenste-
den als Rotterdam wordt door Paul van de Laar bestu-
deerd in relatie tot de vorming van havenstedelijke iden-
titeiten. Hij schetst daarbij de worsteling van havensteden 
met hun doorgaans slechte imago en met de grootscha-
lige economische veranderingen. De vernieuwings- en 

herinrichtingsslag, die steden als Rotterdam, Marseille en 
Liverpool ondergaan, moet volgens Van de Laar aanslui-
ting zoeken bij het bijzondere en van onderaf gevormde 
karakter van deze havensteden – en zich niet alleen laten 
leiden door gelikte strategieën van city marketeers. 

Het mag duidelijk zijn: op het grensvlak van water en 
land hebben havens voortdurend kleur gekregen door 
menselijke bedrijvigheid. Hollandse havens zijn daarin 
niet uniek. De verschillende vergelijkingen in de artike-
len van dit themanummer maken dat de ontwikkelingen 
in Hollandse havensteden passen in bredere bewegingen. 
Van Amsterdam tot Londen en van Genua tot Porto zijn 
oude karakteristieke havenwijken gevormd, gegroeid, ver-
laten, vervallen en opnieuw ingericht. Deze voortdurend 
veranderende band tussen steden, havens en mensen is 
het uitgangspunt van dit themanummer. De bijdragen in 
dit nummer bieden gezamenlijk een fascinerende inkijk 
in verleden, heden én toekomst van de dynamische we-
reld van de Hollandse havens.
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Ondanks het levendige historische onderzoek naar de 
zeevaart tijdens de vroegmoderne periode, heeft het ge-
zinsleven in havensteden weinig belangstelling van ma-
ritieme historici. Dat komt gedeeltelijk doordat het on-
derzoek zich richt op de zee- en scheepvaart en het belang 
van de handel en veel minder op de sociaal-economische 
invloeden die de zee-en scheepvaart had op de havenge-
meenschappen zelf. Daarnaast gingen historici er lang 
van uit dat de meeste mannen op zee ongehuwd of on-
gebonden waren en er dus amper sprake was van een 
gezinsleven van zeevarenden. In het eerste nummer van 
het International Journal of Maritime History (1989) pleitten 
de redacteuren dan ook voor meer aandacht voor soci-
aaleconomische onderwerpen. In de laatste twintig jaar is 
er inderdaad een start gemaakt en lieten wetenschappers 
in verschillende internationale studies hun licht schijnen 
op het leven van families in havensteden. Nederland bleef 
daarin niet achter, er werden verschillende onderzoeken 
gepubliceerd en in 2008 verscheen van Annette de Wit 
het eerste proefschrift over het leven in zeevarende ge-
meenschappen in de 17de eeuw.1 De Nederlandse casus 

is bij uitstek geschikt voor het onderzoek naar familiele-
ven in havensteden. Door de snelle groei van de overzeese 
handel tussen 1580 en 1800 was een groot gedeelte van 
de mannelijke bevolking in de vroegmoderne Hollandse 
havensteden bijna voortdurend afwezig. De vraag is welke 
gevolgen dit had voor de achterblijvende gezinsleden. In 
dit artikel geef ik een kort overzicht van de stand van za-
ken in de geschiedwetenschap over de sociaal-economi-
sche positie van zeemansgezinnen in de Hollandse ha-
vensteden tussen ongeveer 1580 en 1800.

Het thuisfront
Lange tijd gingen maritieme historici er vanuit dat zee-
mannen in de vroegmoderne tijd ongebonden jongeman-
nen waren die niet de neiging hadden om gezinsverplich-
tingen aan te gaan. Een huwelijk lag voor de zeelieden 
niet voor de hand, omdat hun salaris te laag zou zijn om 
een gezin van te kunnen onderhouden. In het vroegmo-
derne West-Europese huwelijkspatroon – meestal aange-
duid met EMP – werd er immers pas getrouwd als het 
echtpaar in staat was zich zelfstandig te vestigen en te 

De gezinseconomie in Hollandse 
havensteden 1580-1800

Door de snelle groei van de overzeese handel tussen 1580 en 1800 was een groot gedeelte 
van de mannelijke bevolking in de vroegmoderne Hollandse havensteden bijna voortdurend 
afwezig. De vraag is welke gevolgen dit had voor de achterblijvende gezinsleden. In dit 
artikel geef ik een kort overzicht van de stand van zaken in de geschiedwetenschap over de 
sociaal-economische positie van zeemansgezinnen in de Hollandse havensteden tussen 
ongeveer 1580 en 1800. Duidelijk wordt dat de gezinseconomie in havensteden gekenmerkt 
werd door een grote mate van flexibiliteit, waarin zeemansvrouwen in afwezigheid van hun 
man fungeerden als hoofd van het gezin, verantwoordelijk waren voor het huishoudbudget 
en veel meer vrijheden en bevoegdheden kenden dan de overige gehuwde vrouwen in de 
Republiek.

Manon van der Heijden
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| De gezinseconomie in Hollandse havensteden 1580-1800

onderhouden. Daarnaast was de algemene aanname van 
historici dat het zogenaamde kostwinnaarsmodel tot in 
de 20ste eeuw dominant was. Dit betekende dat mannen 
verantwoordelijk waren voor het basisinkomen van het 
gezin, terwijl de financiële bijdrage van vrouwen slechts 
aanvullend was of in ieder geval veel minder belangrijk. 
Het kostwinnaarsideaal kwam niet alleen tot uiting in 
moralistische schrijfsels zoals die van Cats en Bredero, 
maar ook in het beleid van kerkenraden, stadsbesturen en 
de Oost-Indische Compagnie. Door recente studies van 
onder andere Ariadne Schmidt, Daniëlle van den Heuvel 
en Elise van Nederveen Meerkerk naar vrouwenarbeid in 
de Republiek is inmiddels bekend dat de nadruk op man-
nelijke kostwinnaars misschien het ideaal was, maar dat 
de praktijk een heel ander beeld laat zien. Sterker nog, 
in de Hollandse havensteden bleek een aanzienlijk deel 
van de huishoudens geleid te worden door vrouwen die 
weliswaar een zwaar maar ook behoorlijk zelfstandig le-
ven wisten te leiden. Daaronder waren vele vrouwen van 
zeelieden, want zeker in de 17de eeuw was ongeveer 20 
procent van de mannen aan boord van de VOC gehuwd. 2

Mooie voorbeelden van deze vrouwenlevens zijn te 
vinden in de zogenaamde Sailing Letters van het Nationaal 
Archief waaruit niet alleen blijkt hoe echtgenotes van 
zeelieden omgingen met de afwezigheid van hun man, 
maar ook welke belangrijke functies zij vervulden als in-
termediair tussen de zeevarenden en het thuisfront. Zee-
mansvrouwen gaven cruciale informatie door aan andere 
gezinnen van zeelieden en zij regelden soms ook de fi-
nanciële zaken van hun mannen aan de wal.3 In dit artikel 
zal duidelijk worden dat de gezinseconomie van de ach-
tergebleven families werd gekenmerkt door wat Olwen 
Hufton de Economy of Makeshifts noemde. In vroegmoder-
ne steden moesten vele alleenstaande vrouwen het zien te 
redden door wisselende inkomsten uit loonarbeid, losse 
klusjes en opdrachten, armenzorg, steun van anderen en 
soms illegale activiteiten. Dit gaat bij uitstek op voor de 
achtergebleven families van zeelieden in de Hollandse 
vroegmoderne steden.4 

Laat ik beginnen met de cijfers. Tussen 1580 en 1680 

groeide het aantal zeevarenden in Holland aanzienlijk. 
Tegen het einde van de 17de eeuw vertrokken er jaarlijks 
ongeveer vijftigduizend personen uit de Nederlandse 
havens voor werk.5 Tussen 1602 en 1795 vetrokken een 
miljoen zeelieden en werklieden uit de Nederlandse ha-
vens om aan boord van VOC-schepen te werken en meer 
dan tweederde van hen kwam niet terug. Hoewel er ook 
veel buitenlanders werden aangetrokken, kwam het me-
rendeel van de zeelieden uit de Republiek. Zeevarenden 
vonden niet alleen werk bij de VOC, maar ook bij de 
West-Indische Compagnie, op koopmansschepen in de 
haringvisserij, bij de walvisvaarders en de marine. Aange-
zien de populatie zeemannen vooral uit voormalige sol-
daten, matrozen of vissers bestonden, betrof het vertrek-
overschot in de havensteden vooral mannen uit de lagere 
klassen. Dat gold voor grote steden, zoals Amsterdam en 
Rotterdam, maar ook voor kleinere havensteden zoals 
Delft en Schiedam. Deze ontwikkeling had drastische ge-
volgen voor de bevolkingsopbouw in deze steden: door 
het vertrek van mannen ontstond er een flink vrouwen-
overschot. Volgens de volksstelling van 1795 lag de sekse-
ratio in Amsterdam en Delft rond de 123, een verhouding 
van vijf vrouwen op vier mannen.6

De langdurige afwezigheid van een grote groep man-
nen had ook sociaal-economische gevolgen. Thera Wijs-
enbeek wees erop dat door het tekort aan mannen in Delft 
30 procent van de vrouwen ongehuwd bleef.7 Maar ook de 
achtergebleven families moesten het economische en fy-
sieke gemis van hun vertrokken gezinsleden zien op te 
vangen. De echtgenotes van zeelieden stonden er vaak al-
leen voor. In de meeste Hollandse steden was het gezins-
hoofd bij ongeveer 20 procent van de gezinnen een vrouw, 
maar de percentages lagen waarschijnlijk veel hoger in 
zeevarende gemeenschappen. Annette de Witt berekende 
dat in Schiedam, Maassluis en Ter Heijde het gezinshoofd 
in de meerderheid van de gezinnen een vrouw was: in 
Schiedam in 1622 47 procent, in Maassluis in 1680 precies 
de helft en in dezelfde periode in Ter Heijde 67 procent.8 
Deze gezinnen waren duidelijk kwetsbaarder dan andere 
families, want een groot deel van hen klopte op een zeker 
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moment aan bij de armenzorg. Onder de groep alleen-
staande vrouwen in de Hollandse steden waren gehuwde 
vrouwen die het huishouden voerden zonder echtgenoot 
– zoals zeemansvrouwen – het slechtst af: 42 procent van 
hen deed een beroep op de armenzorg.9

Overleven
De vraag is hoe deze gezinnen rondkwamen. De salaris-
sen van zeelieden waren laag, ook in vergelijking met 
de inkomsten van andere arbeiders. Het VOC-personeel 
werd aangesteld voor een periode van vijf jaar, maar in 

de praktijk bleef de bemanning in de lagere rangen vaak 
meer dan tien jaar weg.10 De zeelieden van de VOC waren 
vrijgesteld van kosten aan eten, drinken en huisvesting, 
maar hun loon was niet vrij besteedbaar en slechts onge-
veer de helft werd al in Azië uitbetaald. Door het systeem 
van maandbrieven was het wel mogelijk om tussendoor 
geld naar huis te sturen, maar ook daarin waren flinke be-
perkingen.11 Ten eerste mochten zeelieden niet meer dan 
drie à vier maanden gage overmaken. De familieleden van 
gewone matrozen konden op zijn hoogst een bedrag van 
enkele tientallen guldens ontvangen. Het geldbedrag op 
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de maandbrieven was verder beperkt omdat de meeste 
zeemannen eerst een schuld moesten afbetalen. Al vóór 
hun vertrek naar Oost-Indië hadden vele matrozen en 
soldaten een schuld uitstaan bij zogenaamde ‘volkhou-
ders’ of ‘zielverkopers’. Dit waren ronselaars die zorgden 
voor de nodige uitrusting aan boord en die voedsel en 
onderdak verschaften tot een van de schepen vertrok. De 
kosten van eten, inwoning en uitrusting moesten worden 
terugbetaald als de zeelieden waren aangemonsterd. Er 
bleef dus maar weinig geld over om naar huis te sturen.12

De bewindvoerders van de compagnie vonden dat 

hiermee het achterblijvende gezin werd benadeeld en 
daarom verboden zij vanaf 1682 haar personeel om 
maandbrieven aan anderen dan de familieleden te geven. 
Als zeemannen de betalingen naar huis wilden stopzet-
ten, moesten ze eerst het gezin inlichten.13 Zo konden 
achtergebleven echtgenotes niet onaangenaam verrast 
worden door impulsieve acties van hun overzeese man. 
Naast de maandbrieven waren er zogenaamde transport-
brieven waarop veel hogere bedragen konden worden 
gezet. Voor de gewone zeelieden was dat 150 tot 250 gul-
den per brief. Maar ook hier waren er beperkingen, want 

Links  Hendrik Cornelisz. Vroom, ‘Een aantal Oostindiëvaar-
ders voor de kust’, ca. 1600-1630, Rijksmuseum.

Boven  Uitsnedes: een vrouw wuift haar man vaarwel. Rechts: 
vrouwen van zeevaarders waren vaak betrokken in de 
vishandel.
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de transportbrief mocht maar eenmaal per jaar worden 
uitgegeven. Het belang van de familie stond voorop, zo 
blijkt ook uit andere maatregelen. Vrouwen konden 
zelf actie ondernemen om een deel van de gage te ont-
vangen wanneer hun mannen in gebreke bleven. Voor 
gescheiden vrouwen was het mogelijk om via de recht-

bank de maandbrieven voor het onderhoud van hun 
kinderen te krijgen. Oost-Indiëvaarders die een onwet-
tig kind hadden verwekt, konden via een vaderschaps-
actie voor de rechtbank eveneens worden gedwongen 
om hun gage gedeeltelijk aan alimentatie te besteden.14

Ondanks de beschermende maatregelen van de com-
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Onder  Hendrik Cornelisz. Vroom ‘De terugkomst in Amsterdam van de tweede expeditie naar 
Oost-Indië’, 1599, Rijksmuseum. 

Rechts  Uitsnede: ook enkele vrouwen verwelkomen de terugkerende vloot.
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pagnie bleef er toch weinig geld over voor het achterge-
bleven gezin. De echtgenotes van Rotterdamse VOC be-
manning ontvingen gemiddeld 10 tot 35 gulden per jaar 
en nooit meer dan 40 gulden.15 Aangezien een moeder 
met een paar kinderen minstens 16 tot 20 gulden per 
maand nodig had om te kunnen leven, is het duidelijk 
dat de inkomsten bij lange na niet genoeg waren om een 
gezin van te onderhouden.

Hoe kwamen de gezinnen van zeevarenden dan rond? 
Er is nog weinig bekend over het inkomen van zeemans-
vrouwen in de Republiek, maar recent onderzoek geeft 
wel enige indicaties. Zeemansvrouwen hadden soms be-
ter toegang tot beroepen dan andere vrouwen. Door het 
netwerk van hun echtgenoten waren zij in staat om suc-
cesvol mannen te ronselen voor de zeevaart en konden 
zij de uitrusting voor matrozen goedkoper verkrijgen. 
Een beroep als zielverkoper (ronselaar van zeemannen) 
lag dus voor de hand. Marc van Alphen heeft aangetoond 
dat de meerderheid van de zielverkopers inderdaad uit 
vrouwen bestond.16 Zeemansvrouwen verzorgden vaak 
het logement aan huis, terwijl (thuisgekomen) echtgeno-
ten, broers of zwagers de matrozen begeleidden naar de 
VOC. Zij hadden niet alleen de juiste contacten, maar ze 
woonden ook op de juiste plek om hun klanten op de pik-
ken: in havenbuurten. Het beroep vergde verder weinig 
investeringen, want zielverkopers konden alles op krediet 
krijgen. Ten slotte stelden de logementen weinig voor. Als 
er niet voldoende ruimte was in het eigen huis, werden 
kale kamers bij anderen gehuurd.17 De drukte van naar 
werk zoekende zeevarenden en soldaten zorgde ook voor 
werk in de herbergen en kroegen in de havenbuurten. 
Veel tapperijen stonden op naam van de zeevarende man-
nen, maar werden in de praktijk gerund door de achter-

gebleven echtgenote. Door hun contacten met de sche-
pen, waren deze vrouwen vaak ook leveranciers van het 
scheepsbier.18

Uit het onderzoek van Annette de Witt naar kleine zee-
gemeenschappen in Holland blijkt dat vele vrouwen van 
zeevarenden hun geld verdienden met aan de scheepvaart 
verwante handel en nijverheid. Ook hier werd gebruik ge-
maakt van de contacten en netwerken die hun echtgenoot 
hen bood. Zeemansvrouwen verdienden de kost met de 
productie en reparatie van vissersnetten en soms waren 
zij in dienst van stuurmansvrouwen en weduwen die een 
eigen werkplaats runden.19 De personen die het stadsbe-
stuur of dorpsbestuur aanstelden om de netten te con-
troleren op kwaliteit waren in meerderheid vrouwen. Het 
ging dan wel om de hogere echelons onder de zeemans-
vrouwen, want de nettenkeursters waren voornamelijk 
echtgenotes of weduwen van stuurmannen.20 Vrouwen 
van zeevaarders verdienden daarnaast met de vishandel. 
Dat is niet verbazingwekkend, al tijdens de vroegmoderne 
periode waren vrouwen sterk vertegenwoordigd in de vis-
handel. In Leiden was op de 17de- en 18de-eeuwse mark-
ten 70 procent van de visstallen in handen van vrouwen.21 
Vrouwen van zeelieden die werkzaam waren in de visserij 
hadden extra voordelen. Stuurlieden en vissers kregen 
naast hun geldloon een deel van hun gage in vis uitbe-
taald en een gedeelte daarvan werd direct na aankomst 
van het schip door de vrouwen verhandeld. De handel 
kreeg dan ook de toepasselijke naam ‘vrouwenvis’.22 Ten 
slotte waren vele echtgenotes van zeelieden – wel vaak de 
vrouwen van stuurmannen – belangrijk voor de bevoor-
rading van schepen. Zij leverden vooral voedsel en drank, 
maar ook andere benodigdheden voor aan boord.23

Annette de Witt vindt in haar onderzoek aanwijzingen 
dat de zeemansvrouwen in de loop van de 18de eeuw in 
toenemende mate werden geweerd uit aan de zeevaart 
gerelateerde beroepen. Vrouwen bleven wel actief in de 
werving van manschappen voor de VOC, maar in andere 
sectoren verloren zij terrein. Zo werden in de loop van 
de 18de eeuw vrouwen relatief minder vaak aangesteld 
als keursters omdat hun positie werd overgenomen door 
keurmannen.24 Ook werden vrouwen die handelden in 
transportbrieven van zeevarenden steeds meer uit de 
markt gestoten door mannen.25 Ten slotte verloren zee-
mansvrouwen ook hun rol in de voedselvoorziening aan 
zogenaamde professionals, zoals makelaars en sollici-
teurs.26 Deze ontwikkeling sluit aan bij de veronderstel-
ling van onder andere Alice Clark en Merry Wiesner dat in 

Een beroep als 
zielverkoper lag 
voor de hand
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heel West-Europa de positie van vrouwen op de arbeids-
markt in de loop van de 18de eeuw werd aangetast om-
dat zij werden vervangen door mannelijke professionals. 
Recentelijk hebben Manon van der Heijden en Ariadne 
Schmidt daartegenin gebracht dat er tijdens deze periode 
ook positieve ontwikkelingen te zien waren in de arbeids-
positie van vrouwen in de Republiek. Zo ontstonden er 
– voor zowel mannen als vrouwen – nieuwe arbeidsmoge-
lijkheden in de publieke sector van de Hollandse steden.27 
Het is helaas niet bekend of zeemansvrouwen van deze 
mogelijkheden gebruik wisten te maken.

Zeker is wel dat een aanzienlijk deel van de achterge-
bleven families moeite moet hebben gehad om rond te 
komen en dat de gezinseconomie van zeemansfamilies 
werd gekenmerkt door een Economy of Makeshifts.28 Ach-
tergebleven echtgenotes verdienden de kost met gecom-
bineerde activiteiten, waarbij ook eventuele kinderen geld 
binnenbrachten. Armen en minder gefortuneerde gezin-
nen wisten zich te redden door een combinatie van hulp, 
armenzorg, krediet en – als laatste optie – criminaliteit. 
De verschillende gezinsleden hadden vaak tijdelijke klus-
sen, waarna eerst hulp van familie, vrienden en buren 
werd ingeroepen en dan pas bij de stedelijke bedeling 
werd aangeklopt. Soms werd het inkomen met bedelen 
vergaard. Zo constateerde Annette de Witt dat echtge-
notes van Rotterdamse VOC-bemanningsleden soms in 
Schiedam werden veroordeeld wegens bedelen.29

Conclusie
Uit de onderzoeken naar zeemansgezinnen blijkt dat de 
gezinseconomie in havensteden werd gekenmerkt door 
een grote mate van flexibiliteit. De meeste gezinnen wis-
ten te overleven door een combinatie van verschillende 
werkzaamheden, waarbij zowel vrouwen als kinderen van 
het gezin meewerkten. Hoewel zeelieden hun vrouwen 
machtigden om de gage te innen, was dit onvoldoende 
om van rond te komen en waren de verdiensten van de 
vrouwen en kinderen waarschijnlijk net zo belangrijk. Er 
is nog weinig bekend over de bijdrage van kinderen aan 
het zeemanshuishouden maar onderzoek van Schmidt 
en Van Nederveen Meerkerk heeft aangetoond dat tij-
dens de vroegmoderne periode vele duizenden kinderen 
werkzaam waren in de stedelijke nijverheid en daarmee 
bijdroegen aan het gezinsinkomen.30 Dat zal niet anders 
zijn geweest in zeemanshuishoudens. Zeker is dat zee-
mansvrouwen in afwezigheid van hun man fungeerden 
als hoofd van het gezin, verantwoordelijk waren voor het 

huishoudbudget en veel meer vrijheden en bevoegdhe-
den kenden dan de overige gehuwde vrouwen in de Re-
publiek. Hun bijzondere positie was waarschijnlijk ver-
gelijkbaar met die van andere achtergebleven vrouwen, 
zoals de echtgenotes van soldaten. Het zou interessant 
zijn om in komend onderzoek de sociaaleconomische 
positie van zeemans- en soldatengezinnen te vergelijken 
om te achterhalen in hoeverre hun overlevingsstrategieën 
overeenkomstig of juist verschillend waren. 
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De haven in gedichten
Havens, zo zou men denken, moeten voor schrijvers en 
dichters evenzeer bronnen van inspiratie zijn geweest als 
dat zij voor zeelieden bronnen van vermaak en ontspan-
ning waren – en misschien nog zijn. De door de voor-
aanstaande poëziecriticus Hans Warren samengestelde 
bloemlezing Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van 
de twintigste eeuw (Amsterdam 1979) bevat honderden ge-
dichten, waaronder één met het woord ‘haven’ in de titel. 
Het is van de hand van de Antwerpenaar Joannes-Baptista 
Maria Ignatius van Nijlen (1887-1965). Van Nijlen is bekend 
geworden vanwege zijn strofes gericht aan de treinreizi-
ger (‘Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen, 
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen’). Deze 
dichtregels zijn sinds maart 2011 op een muur in het ver-

nieuwde centraal station van de Scheldestad te lezen. In 
het gedicht De haven (mogelijk die van Antwerpen) schrijft 
Van Nijlen over de bekoring die van de haven uitgaat. De 
haven is voor hem een schuilplaats, maar ook een plek 
waar hij wegdroomt over overzeese gebieden:

Hoe kan wie rust zoekt bij dit noden rusten?
Een kleine boot, die ’t krijsend anker licht,
Voert me in verbeelding naar de verre kusten,
Naar nieuwe mensen en een blijder licht.2

Van Nijlen koppelt vernuftig het krijsen van een anker 
dat wordt opgehaald aan de uitnodiging (het ‘noden’) mee 
uit te varen. Het is voor hem een lokroep, het maakt hem 

Havens: plaatsen van 
herinnering of vinexlocaties 
van de  toekomst?

Havens hebben niet alleen een uiterst praktische en commerciële, maar ook een symboli-
sche betekenis. Zo is de haven een vaste en veilige baken in het leven; harbouring heeft in 
het Engels niet voor niets onder andere de betekenis van ‘onderdak bieden’. Het kan ook wat 
scabreuzer: in één van de liedjes in de musicalbewerking van Victor Hugo’s Les Misérables 
wordt de haven gelijkgesteld aan de vrouwenschoot, waar de zeelui hun ankers in willen 
laten zakken.1 Regelmatig wordt de haven voorgesteld als microkosmos – de smeltkroes 
waar talrijke nationaliteiten samenkomen. In Nederland is de verhouding tussen haven en 
stad de laatste decennia in hoog tempo veranderd. Deze bijdrage behandelt een aantal 
aspecten van de veranderde verhouding en bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats 
wordt aan de hand van enkele dichterlijke bronnen een beeld gegeven van hoe de relatie 
stad-haven in het verleden werd ervaren. Daarna staat de ontwikkeling rond de revitalisering 
van oude, in onbruik geraakte havencomplexen centraal. Tot slot passeren enkele buiten- en 
binnenlandse case-studies over vormen van hergebruik van havens de revue. 

Joost Schokkenbroek
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onrustig door verlangen. De dichter opent mij de ogen. 
De haven heeft in ons beider beleving een dubbele rol. 
Hij dient twee belangen: die van de zeeman – mogelijk op 
zoek naar een veilig oord om een storm te ontwijken, of 
verheugd over het feit dat hij de plaats van bestemming 
voor zijn lading heeft bereikt –, maar net zo goed die van 
de landrot die bij de haven wegdroomt over een weidse en 
onbekende wereld. 

Van Nijlen’s De haven gaat verder:

Want elk geluid heeft hier een vreemd bekoren:
’t gedruis van ijzer op arduinen steen, 
Het beiaardspel in eeuwenoude toren,
Der verre schepen klagende sireen;

De dichter verwijst hier subtiel naar een haven die zich 
in of zeer nabij een stad bevindt. Immers, het klokkenspel 
van de oude toren is in de haven te horen. ‘Der verre sche-

pen’ duidt niet op de ver weg geankerde schepen, maar 
eerder op schepen die van verre oorden uiteindelijk in de 
Antwerpse haven een rustplek vinden. De dichter schrijft 
over een situatie die thans, in de 21ste eeuw, steeds min-
der zichtbaar is. 

De Rotterdamse dichter Jan Prins (pseudoniem van 
C.L. Schepp, 1876-1948) geeft in zijn Rotterdam (1937) een 
Nederlands voorbeeld van de romantiek die ooit rond ha-
vens hing. Ook maakt hij duidelijk hoezeer haven en stad 
destijds verbonden waren: ‘Door heel de stad heb ik ge-
zworven, maar aan de kaden toch het meest.’3 Voor de Ant-
werpenaar Van Nijlen en de Rotterdammer Prins waren 
de havens (hun havens?) in hun belevingswereld tastbaar 
aanwezig. De kades vormden onderdeel van de stad.

De haven dichtbij en veraf
De band tussen stad en haven – en dus ook die tussen 
stedelingen en zeelieden – is veranderd. In de tijd van 

Het Amsterdamse Zeemanshuis aan het Kadijksplein, nabij het stadscentrum. Litho naar J. Hekking, ca. 1860, 
collectie Het Scheepvaartmuseum, A.5419(03).
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de zeilvaart hadden zeelieden geen vaste aanstelling aan 
boord. Havenwijken vormden een cruciale schakel tus-
sen aanbod en vraag van schepelingen. Logementhou-
ders, kroegbazen, kleine winkeliers en makelaars ter zee-
vaart vonden daar zelf emplooi – en boden dit ook aan 
anderen. Gedurende de tweede helft van de 19de eeuw 
kwamen zeemanshuizen en -kerken op. Vanaf de eeuw-
wisseling ontstonden centrale wervingsbureaus en kwa-
men zeelieden steeds meer in loondienst, waardoor de 
logementhouders een deel van hun clientèle verloren. De 
zeeman was minder aangewezen op ‘landrotten’ die hun 
diensten nabij de haven aanboden. Door uiteenlopende 
oorzaken (schaalvergroting, veiligheid vanwege de aard 
van het transport, toenemende diepgang van de schepen)  
had de aanleg van havens meer en meer plaats aan de bui-
tenkant van de steden. 

Hoewel deze ‘migratie’ van de haven vooral na de 
Tweede Wereldoorlog intrad, waren ook daarvoor al ont-
wikkelingen waarneembaar. Zo schrijft dichter/scheeps-
arts Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) in de  tweede strofe 
[septet?] van het gedicht Volkswijze:

Smal scheepje, vaar maar:
Eindeloos is de zee,
Al trillen je moede masten,
Al heb je te zware lasten,
Toch mag je in geen haven rusten
En aan ’t eind van de reis moet je ankren,
Ergens ver buiten de ree [..].4

De haven als rustplaats voor het schip. Of is de dichter/
scheepsarts zelf dat smalle, vermoeide scheepje? Opval-
lend is in ieder geval dat Slauerhoff in de eerste decennia 
van de 20ste eeuw schrijft over een ankerplaats ver buiten 
de rede van een voor ons onbekende havenstad. 

Zeelieden zullen nog steeds de sensatie voelen die het 
bereiken van de plaats van bestemming met zich mee-
brengt. Maar de verder weggelegen stad, het centrum en 
de geneugten die het vasteland hen kan bieden bereiken 
zij tegenwoordig vaak alleen nog maar door het gebruik 
van openbaar vervoer of taxi. Omgekeerd wordt het voor 
de dromerige landrot steeds moeilijker het voorbeeld 
van Van Nijlen te volgen en zozeer in de nabijheid van 
de schepen te komen dat er plaats is voor romantische 
beschouwingen. De eerder aangehaalde, door Daalder 
en Heijveld samengestelde publicatie over de havens van 
Amsterdam en Rotterdam vat die verschuiving van de ha-

ven als onderdeel van de stad naar ver daarbuiten en de 
gevolgen daarvan helder samen. De samenstellers schrij-
ven in hun inleiding: ‘Tegenwoordig zijn de havens van 
Westport [Amsterdam] grotendeels onbekend en ontoe-
gankelijk terrein. […] Passagierende zeelieden zijn net zo 
zeldzaam geworden op de Schiedamsedijk [in Rotterdam] 
als op de Zeedijk in Amsterdam. Europoort en de Maas-
vlakte zijn voor de Rotterdammers even ver en vreemd als 
de Amerikahaven of de Afrikahaven aan het Noordzeeka-
naal voor de Amsterdammers.’5 Met de verschuiving van 
de haven naar de periferie verdween het ‘havenachtige’ 
karakter van de omliggende wijken in de stad. Terwijl het 
hier de twee grootste havens van ons land betreft, is een 
dergelijke trend niet alleen waarneembaar in Noord- en 
Zuid-Holland. Ook veel andere havenplaatsen hebben er-
mee te maken. 

De ontwikkelingen die menig haven in Europa heeft 
doorgemaakt vertonen  een zekere trend. Bij oude haven-
steden bevonden de havens en kaden zich binnen of na-
bij de stadsmuren. In ieder geval was daarvan sprake in 
het gewest Holland tot het eind van de 16de eeuw. In 1540 
braken Dordrecht en Middelburg met hun havenvernieu-
wingen deze traditie.6  Door schaalvergroting – zowel in 
aantallen schepen als in volume van die schepen – moes-
ten stadsbesturen overgaan tot expansie van havens, of 
zelfs tot het in gebruik nemen van nieuwe stukken grond. 
Het havenbedrijf kwam steeds verder van de stad te lig-
gen, waardoor de interactie veranderde tussen zeelieden 
en haven. Dordrecht en Middelburg vormden met deze 
zo vroeg ingezette ontwikkeling eerder uitzondering dan 
regel.

In de 13de en 14de eeuw ontstond de stad Vlissingen 
rondom een drietal havens: de Voorhaven, de Koop-
manshaven (nu Bellamypark) en de Achterhaven (thans 
Spuistraat). Door stadsuitbreiding was er in het midden 
van de 15de eeuw behoefte aan een nieuwe haven: de Vis-
sershaven. Zien wij op stadskaarten, vervaardigd door de 
drukker, uitgever en cartograaf Joan Blaeu uit het mid-
den van de 17de eeuw,7 nog grote zeegaande schepen tot 
diep in de stad weergegeven staan, op kaarten van twee-
honderd jaar later staat de marinehaven helemaal buiten 
de stad geplaatst. Van al deze havens zijn de huidige Vis-
sershaven en de Koopmanshaven nog tamelijk dicht bij 
het Vlissingse stadscentrum, maar via de in de 19de eeuw 
aangelegde Tweede en Eerste binnenhavens trekt men 
westelijk de stad uit om uiteindelijk te stuiten op de Bui-
tenhaven – voor de grotere, diepstekende schepen. Ook 
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 Een onbekende havenkroeg tijdens het Interbellum. Houtsnede 
door Johannes P.J. Franken, 1931, collectie Het Scheepvaartmu-
seum, A.5617(02).
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hier zien wij dat oude havenwijken geplempt werden: zij 
werden tot stadswijken omgetoverd, terwijl de nieuwe ha-
ven buiten het zicht van de stedelingen werd aangelegd. 

Soortgelijke ontwikkelingen zijn ook meer naar het 
Noorden waar te nemen. Zo zijn de havens van Harlin-
gen de afgelopen driehonderd jaar diverse malen uitge-
breid of aangepast. Niet alleen fysiek, maar ook op iedere 
stadskaart is het belang van de oude havens (Oude Bui-
tenhaven, Noorderhaven, Zuiderhaven) duidelijk te zien: 
zij vormden tot het begin van de 19de eeuw een open 
verbinding met de zee. Schepen konden aan de kades af-
meren, goederen omslaan en vertrekken. Onder meer na 
een grote overstroming in februari 1825, die menig stad 
en dorp in het Zuiderzee- en Waddengebied trof, heeft het 
stadsbestuur verstrekkende maatregelen genomen om 
het water buiten de stad te houden: door de aanleg van 
sluizen, maar ook door het verleggen van de kades en ha-
vens. Later in de 19de eeuw begon men met de aanleg van 
de veel grotere Nieuwe Willemshaven aan de zuidelijke 
rand van de stad, waardoor veel meer dan voorheen de 
schepen buiten de stadskern kwamen te liggen. Van ouds-
her stonden woonhuizen tussen pakhuizen langs de oude 
kades van Harlingen. Dat is thans nog steeds het geval. In 
zoverre doet zich hier een ontwikkeling voor die anders 
is dan in de grotere havensteden in West-Nederland; van 
‘re-urbanisatie’ (omzetting van havengebied naar woon-
wijk) is in de Friese havenstad geen sprake, wel van ‘mi-
gratie’ (verplaatsing) van de haven buiten de stad.8 

Hergebruik van oude haventerreinen
In de gebieden waar vroeger de havens – en vaak ook wer-
ven – lagen zien wij in meerdere steden de laatste twee, 
drie decennia een ‘re-urbanisatie’ van die stadsdelen ont-
staan. Amsterdam vormt hiervan een mooi voorbeeld. 
Eind 19de eeuw werd in het noordoostelijk deel van de 
stad een groot havengebied ontwikkeld, het Oostelijk Ha-
vengebied. Uitbreiding was noodzakelijk in verband met 
de belangrijke handelsvaart op Indië. In 1903 vestigde de 
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (KNSM, 
opgericht in 1856) zich op het oostelijk deel van het grote 
schiereiland. De N.V. Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ 
(SMN) had pakhuizen en havenfaciliteiten in het westelijk 
deel. 

Een eeuw later kent het Oostelijk Havengebied een 
heel andere bestemming. De oude haven- en werfcom-
plexen vormen sinds enkele jaren het middelpunt van 
nieuwe woonwijken, pal aan het water. 

In 1989 maakte architect Jo Coenen een masterplan 
voor het enorme KNSM-terrein. Op het schiereiland wer-
den honderden huur- en koopwoningen gebouwd, naar 
ontwerp van Coenen, maar ook van de Belgische archi-
tect Bruno Albert, de Duitsers Kollhoff en Rapp en het 
Zwitserse bureau Diener en Diener. De oude havenge-
bouwen zijn deels verbouwd tot sociale huurwoningen, 
deels huisvesten zij ateliers en bedrijven in de creatieve 
sector. Op de kop van het schiereiland bevindt zich het 
koopwoningen-complex Emerald City. Veel bewoners 
hebben hier uitzicht op het druk bevaren deel van het 
IJ tussen de Oranjesluizen en de monding van het Am-
sterdam-Rijnkanaal. Verder naar het oosten zijn grote 
pakhuizen te vinden die andersoortige bestemmingen 
hebben gekregen. Zo huisvest het in 1961 gebouwde ca-
caopakhuis Koning Willem I het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis. Tot 2006 was in het Oostelijk 
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Joost Schokkenbroek | Havens: plaatsen van herinnering of vinexlocaties van de toekomst?

Havengebied ook het Open Havenmuseum gevestigd. Hier 
werden bezoekers geïnformeerd over de geschiedenis van 
dit gebied en van de diverse scheepvaartmaatschappijen. 
Amsterdam vormt niet het enige voorbeeld van een zeer 
gevarieerd hergebruik van voormalig havengebied. In 
Rotterdam zijn de oude havens uit de middeleeuwen en 
de vroegmoderne tijd  (Leuvehaven, Waalhaven) evenzeer 
ingebed geraakt in nieuwe stadswijken. Temidden van 
appartementencomplexen en winkelgebieden bevindt 
zich een museum waar de maritieme geschiedenis van de 
Maasstad wordt verbeeld. 

Ook in het buitenland zijn voorbeelden van re-urba-
nisatie te vinden. Zo hebben de  Docklands in Londen de 
afgelopen 25 jaar een complete metamorfose ondergaan.9 
Van oudsher maakte dit omvangrijke gebied deel uit van 
wat ooit de grootste haven ter wereld was. De havens 
werden in de loop der jaren steeds meer verplaatst naar 
locaties buiten de stad, waardoor de Docklands in verval 

raakten. Begin jaren tachtig introduceerde het stadsbe-
stuur het plan de vervallen pakhuizen en kades in dit van 
oorsprong haven- en industriegebied, gelegen langs de 
Theems in het oosten en noordoosten van de stad, op te 
knappen en in verhuur en verkoop te plaatsen. Voor grof 
geld wisselden de fraai gesitueerde appartementen van 
eigenaren. Ook vestigden er zich in rap tempo kantoren. 
Toplocatie werd Canary Wharf, in het hart van de Dock-
lands. Eén van de vele pakhuizen huisvest het Museum of 
London Docklands. Het museum toont de ontwikkeling 
van dit enorme havengebied.   

Tot slot dient de Britse havenstad Liverpool als voor-
beeld. Ook daar verplaatsten de havenactiviteiten zich 
steeds meer naar buiten toe, tot ver buiten het stadscen-
trum. Vrijgevallen faciliteiten werden eveneens opge-
knapt en geschikt gemaakt voor bewoning – of wederom 
ook hier voor ingebruikname als groot museumcomplex. 
Het in 1980 geopende Merseyside Maritime Museum be-

Links  Het ruim van een vrachtschip in de Amsterdamse haven, 
geladen met stukgoed voor verre streken. Op de kisten en 
kratten staan onder andere Caracas en Cairo vermeld. Foto 
door anonieme fotograaf, collectie Het Scheepvaartmuseum, 
Collectie Amports 1998.1719.

Rechts  Vrachtschip Hontestroom aan de Oostelijke Handelskade in 
Amsterdam, 1938-39. Dit relatief kleine vrachtschip vormde 
onderdeel van de vloot van de Hollandsche Stoomboot Maat-
schappij, met geregelde vaart op Groot-Brittannië. De nabij 
gelegen platte dekschuiten vervoerden stukgoed vanuit en naar 
de stad, collectie Het Scheepvaartmuseum, S.6864.
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vindt zich aan het water en is gevestigd in een aantal oude 
pakhuizen in het voormalig havendistrict (warehouse block 
D), gebouwd in de nabijheid van het tussen 1839 en 1845 
geconstrueerde Albert Dock – vernoemd naar de echtge-
noot van Koningin Victoria. Dit deel van de haven werd 
speciaal gebouwd voor grote zeilschepen  met een laad-
vermogen van 500 tot 1000 ton. Om het dok heen werden 
pakhuizen geplaatst voor de opslag van de lading. Als ge-
volg van de introductie van stoommachinerie en de daar-
opvolgende enorme schaalvergroting in de scheepsbouw 
kon het Albert Dock niet langer voldoen aan de vraag naar 
grotere havens en meer ruimte op de kade om het snelle 
uitladen van de stoomschepen te faciliteren. Al omstreeks 
1860 trad duidelijk verval in en lieten veel reders Albert 
Dock links liggen. Ook hier werd in de jaren 1970 een plan 
voor revitalisering van het havengebied opgesteld. Eén 
van de resultaten van dit plan was de oprichting van het 
Merseyside Maritime Museum, pal aan het water. De omrin-
gende pakhuizen zijn inmiddels bewoond. 

Besluit
Gedurende de afgelopen halve eeuw werd in een aantal 
belangrijke oude havensteden de habitat van de zeeman 
naar buiten verschoven. De gebieden waar zeelieden eer-
der nog oog in oog konden komen te staan met allerlei 
aspecten van het stadse leven raakten in verval, zijn op-
geknapt en behoren nu de landrotten toe. Weinig anders 
dan de kade, het water en misschien de straatnamen doen 
nog denken aan de wijk als lokale spil in het bruisende in-
ternationale havenleven van weleer. De dichter of schrij-
ver heeft oog voor de relatie tussen de haven en mens aan 
de wal. Maritiem historici hebben dat bij uitzondering. 
En als dat oog er al is, dan betreft het vaak niet zozeer 
een gevoelsmatige, emotionele benadering – bijvoorbeeld 
waar het gaat over de band tussen zeeman en stad – maar 
veeleer een economische, ja zelfs cliometrische. Vragen 
die door historici graag worden beantwoord hebben te 
maken met de werkgelegenheid binnen de havenstad, 
of met de capaciteit voor opslag, overlag en distributie, 
minder met de sociale veranderingen die de verwijdering 
tussen stad en haven met zich meebrengen. Hier ligt een 

mooi terrein voor verder onderzoek braak.10 
Deze wetenschappelijke, vooral cijfermatige benade-

ring van belang en impact van een haven voor een stad 
was ogenschijnlijk niet die van de weergaloze Russische 
schrijver, reiziger, matroos en oer-romanticus Konstantin 
Paustovskij (1892-1968). Paustovskij bezocht aan het eind 
van de jaren 1950 en gedurende de eerste helft van de jaren 
1960 een flink aantal havensteden buiten de Sovjet-Unie. 
In een van zijn talloze, ontroerend mooie verhalen schrijft 
hij over zijn bezoek aan Napels. Dit korte verhaal, Aan de 
kade van Napels (1958), bevat een veelzeggende beschrijving 
van de haven waar het schip waarop de schrijver afmeert: 

Vroeg in de ochtend meerde ons schip aan bij de pier 
van CastelNuovo. Op de pier dromden zwarte non-
nen samen die wijduit staande kappen op hadden. Al 
van verre sloegen zij kruisjes en zegenden ons schip. 

Even later blijkt van een misverstand sprake: de nonnen 
hadden het verkeerde schip voor ogen gehad. Hun zege-
ningen waren bedoeld voor een schip met pelgrims dat 
uit Palestina terugkeerde. 

De hoofdfiguur uit het verhaal heeft een matrousjka 
mee en geeft deze op de kade, vlakbij het schip, aan een 
jong meisje. Al snel verzamelt zich om hen heen een grote, 
druk Italiaans gesticulerende menigte bloemenverkoop-
sters, taxichauffeurs en andere types. Het verhaal sug-
gereert dat de aanlegplaats van schepen pal aan de rand 
van een woonwijk ligt. Bij terugkomst van een uitje van 
enkele dagen naar Rome rijdt de trein waarmee de hoofd-
persoon reist ‘[…] zo de pier op [...], pal voor het schip’.11   

Die tijd van tot aan het schip reikende spoorwegver-
bindingen lijkt – althans voor de mens op het land en het 
water – voltooid verleden tijd. Daarvoor in de plaats zijn 
nieuwe, efficiënt ingerichte, maar ver van de stad gelegen 
havens gekomen. De band tussen stad en haven is er nog, 
maar kent een zakelijker karakter. Voor nostalgie en her-
innering wandelt men tegenwoordig door de toplocaties 
voor ultiem woongenot – stadswijken waar vroeger ha-
vens waren. 
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Hollandse havens 
Verspreidingspatroon en ruimtelijke transformatie, 
13de-20ste eeuw

Havens en Holland, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Holland dankt haar welvaart 
in grote mate aan haar havens, de schakels in de intensieve goederenstromen over water. 
De zee, grote rivieren en binnenwateren sluiten er op elkaar aan en vormen een hecht 
geïntegreerd waternetwerk. Het gewest fungeerde vanaf de late middeleeuwen als een 
‘canael en deurganck’.1 Het wist te profiteren van de rijkdom aan waterwegen waardoor het 
uitgroeide tot een belangrijke intermediair in de overzeese goederenstromen. Er is vrij veel 
bekend over havens in het algemeen en over afzonderlijke havenplaatsen in het bijzonder, 
maar we weten betrekkelijk weinig over het transformatieproces dat de havens van Holland 
vanaf de middeleeuwen tot de 20ste eeuw hebben doorgemaakt. In dit artikel geef ik daartoe 
een aanzet, met de ruimte als leidraad.* 

In de ontwikkeling van de Hollandse havens zijn vier fa-
sen te onderscheiden waarin de ruimtelijke ontwikkeling 
het meest omvangrijk was en waarin ruimtelijk gezien 
sprake was van een transitie naar een nieuw type haven. 
In de eerste fase, de 13de en 14de eeuw, werden kleine ha-
vensteden langs de binnenwateren aangelegd. Tijdens de 
tweede fase, eind 16de en begin 17de eeuw, werden in de 
grote rivieren insteekhavens gecreëerd. Begin 20ste eeuw 
begon de derde fase met de aanleg van grootschalige ha-
venbekkens. De vierde fase begon in het laatste kwart van 
de 20ste eeuw en duurt nu nog voort. Omvangrijke ha-
vengebieden raakten in onbruik en werden stapsgewijs 
omgetoverd tot woon- en werkgebieden. 

Dit artikel gaat in op het verspreidingspatroon van de 
havens in het landschap, de ruimtelijke relatie tussen de 
haven en de stad en de fysieke verschijningsvorm van de 
havens. Op deze manier zal antwoord worden gegeven op 
de vragen: waar lagen de havenplaatsen in Holland, waar 

waren de havens te vinden en hoe waren deze gesitueerd 
ten opzichte van de infrastructuur? Om de veranderin-
gen in de context van Holland als ‘deurganck’ te kunnen 
plaatsen, is steeds per periode een korte beschrijving van 
de ontwikkelingen in de handelsstromen opgenomen.

Binnenhavens als kern van de stad (13de en 14de eeuw) 
Om een overzicht te geven van de ruimtelijke geschiede-
nis van de Hollandse havens is het noodzakelijk terug te 
gaan naar de late middeleeuwen. Hiervóór waren er langs 
de belangrijke interregionale handelsroutes al enkele 
handelsplaatsen ontstaan, zoals het aan de Vlie gelegen 
Medemblik, Muiden langs de Vecht, of de in de Rijn- en 
Maasdelta gelegen plaatsjes Vlaardingen en Witla, dat 
in de late middeleeuwen door stormvloeden verdween, 
maar deze laat ik hier buiten beschouwing.2 

De 13de en 14de eeuw zijn als startpunt gekozen, omdat 
de sterke positie van Holland in de goederenuitwisseling 

Kim Zweerink
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toen tot ontwikkeling kwam en sprake was van een onge-
kend krachtige opkomst van havenplaatsen.3 In nederzet-
tingen als Alkmaar, Amsterdam, Brielle, Delft, Dordrecht, 
Edam, Gorinchem, Gouda, Hoorn, Leiden, Rotterdam, 
Schiedam en Schoonhoven, ontwikkelden zich in de 13de 
en 14de eeuw havens.4 Deze havens zijn de belangrijkste 
indicator van de toename van de handel en van het ver-
stedelijkingsproces dat Holland destijds in hoog tempo 
doormaakte. De verstedelijking in Holland, die werd ge-
kenmerkt door de verspreiding van kleine handelsplaat-
sen in het landschap, hing sterk samen met de omvang-
rijke veenontginningen tussen de 11de en 13de eeuw.5 Het 
waterrijke veen werd geschikt gemaakt voor bewoning en 
landbouw en natuurlijke veenstromen en gegraven afwa-
teringskanalen voerden het overtollige water af naar de 
grotere rivieren. In verband met de inklinking van de bo-
dem werden in de veenstromen dammen en sluizen aan-
gelegd, om het buitenwater tegen te houden.

De veenontginningen vormden een krachtige impuls 
voor de goederenuitwisseling. Enerzijds omdat hiermee 
een achterland tot stand was gebracht met een surplus 
aan goederen, die konden worden verhandeld. Op gun-
stig gelegen plekken in het waternetwerk, in het bijzon-

der bij sluizen en dammen, ontstonden handelsknoop-
punten. Anderzijds gingen al die veenstromen en rivieren 
een fijnmazig waternetwerk vormen dat in de 13de eeuw 
was uitgegroeid tot een aaneen gesloten doorgaande vaar-
route in noord-zuidelijke richting. De belangrijkste route 
door Holland, ook wel de route Binnendunen genoemd, 
liep van Dordrecht langs Gouda en Haarlem naar het IJ 
en ging onderdeel uitmaken van de goederentransporten 
tussen Vlaanderen en het Noorden.6 

Bij de dammen en sluizen moesten de goederen wor-
den overgeslagen. De plekken waar goederen van zee- op 
rivierschepen werden overgeladen trokken boeren en 
vissers uit de omgeving aan, die er hun producten op de 
markt brachten. Hier kwamen langs de relatief smalle 
veenstromen kleine nederzettingen van vissers, hande-
laren en ambachtslieden tot ontwikkeling. Bewoners 
vestigden zich op huisterpjes langs het water welke zich 
gaandeweg aaneensloten tot lintvormige ophogingen. De 
huizen stonden aan de landzijde en de achtererven lagen 
aan het water. 

In de 13de en 14de eeuw nam de handel toe. Niet al-
leen namen de overzeese handelsstromen dóór Holland 
toe, maar ook gingen de Hollandse steden vanaf de 14de 

Afb. 1  Plattegrond van Dordrecht. 
De haven liep dwars door de 
stad. Kaart Jacob van Deven-
ter, ca. 1560.
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eeuw als productiecentra hun eigen goederen, met name 
laken, bier en haring verhandelen. Om het afmeren van 
schepen en de overslag van goederen te vergemakkelijken 
begon men met het maken van kades in de veenstroom. 
De schuin aflopende oevers langs de achtererven werden 
in fasen aangeplempt, opgehoogd en afgesloten met een 
houten beschoeiing, een ‘stabboom’ genoemd. Van Am-
sterdam is bekend dat de beschoeiing was opgebouwd uit 
eiken staanders en grenen planken, opgevuld met bag-
ger en veenzoden. Een volgende stap was dat men aan 
het water, op de verlengde achtererven, (pak)huizen ging 
bouwen. Soms lagen deze direct aan het water, zoals in 
Dor drecht, en konden de goederen direct worden overge-
laden van de boten in de pakhuizen (afb. 1). Soms kwam er 
een kade van houten planken. Dit zien we bijvoorbeeld in 
Amsterdam aan de westzijde van de Amstel of in Leiden 
langs de Rijn. Tussen de bebouwing liepen van het water 
naar de dijk enkele bedrijfswegen voor het transport van 
goederen (afb. 2). In Delfshaven functioneerde een vlot 
dat met het getij op en neer ging als aanlegplaats.

Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor 
de havenaanleg, maar waarschijnlijk heeft de grondaan-
winning planmatig plaatsgevonden. Grondsporen wijzen 
erop dat het geen individuele acties waren, maar dat hele 
stukken tegelijk werden aangeplempt. De havenplaatsen 
vertoonden veel gelijkenissen qua omvang, functies en 
structuur. De havens vormden de kern van de stedelijke 
nederzettingen. Het kruispunt van vervoerswegen werd 
een plek van samenkomst van handel, religie en bestuur. 
De havens, laad- en loskranen, parochiekerken, gasthui-
zen, markthallen en raadhuizen waren er te vinden.

Eén haven sprong eruit en wel die van Dordrecht, 
welke in deze periode de belangrijkste haven van Holland 
was en een spil in de interregionale handel. Dordtena-
ren gingen er niet zelf op uit om handel te drijven, maar 
handelaren uit alle windstreken kwamen naar de stad toe. 
Haar voorname positie als handelsplaats dankte ze aan 
haar gunstige ligging in het waterverkeersnetwerk in de 
Rijn- en Maasdelta, waar de noord-zuid en oost-west lo-
pende handelsroutes samenkwamen en waar overslag van 
zee- op rivierschepen plaatsvond. Blijkens een oorkonde 
uit 1279 was de haven van Dordrecht destijds vanuit Enge-
land een van de weinige gemakkelijk te bereiken havens.7 
Vermoedelijk werd de Thuredrecht, de veenstroom waar-
aan Dordrecht haar naam dankt, in de eerste helft van de 
13de eeuw ingericht als haven en in de tweede helft van 
de 13de eeuw lag er rond de Tolbrug een kern met diverse 

publieke gebouwen.8 De haven was smal en liep dwars 
door de stad, zodat de schepen hun lading tot voor de 
pakhuizen konden brengen. Stadskranen konden de zwa-
re goederen lossen en er was een uitgebreide organisatie 
van slepers, pakkers, dragers en wegers- georganiseerd in 
gilden. Al in 1232 wordt het schroodambacht genoemd en 
in 1273 was er een windas.9 Opvallend is dat al snel ook de 
rivier de Maas bij de stad werd betrokken. Hier kwamen 
geen kades, maar staken aanlegsteigers in de rivier. 

Buitendijks gelegen insteekhavens (1570-1670)
De tweede periode van grote havenaanleg vond plaats 
in het laatste kwart van de 16de en de eerste helft van de 
17de eeuw. Nieuwe havensteden kwamen er niet bij, het 
ging om uitbreiding van het havenareaal in een beperkt 
aantal bestaande steden.10 Er waren maar een paar steden, 
Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Hoorn en Enkhuizen, 
waar omvangrijke havenwerken tot stand kwamen. Deze 
plaatsen lagen langs de Maas, het IJ en de Zuiderzee, aan 
de hoofdroutes tussen Holland en de Noordzee. Uitzon-

Afb. 2  De haven van Dordrecht met de pakhuizen direct aan 
het water en stegen voor de aan- en afvoer van goederen 
tussen met de haven en de hoofdstraat. 
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deringen op dit patroon waren Alkmaar en Purmerend, 
landinwaarts gelegen marktcentra, die wisten mee te 
profi teren van het succes van Amsterdam. Ook in Den 
Haag, het bestuurscentrum van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, kwamen havens, maar die waren 
gericht op de eigen consumptie. De enige nieuwkomer 
was Hellevoetsluis, de marinehaven van Holland.

Holland ontwikkelde zich tot een economische groot-
macht te midden van de handelscentra rond de Oostzee, 
Engeland, het Rijnland, Vlaanderen en verder naar het 
Zuiden. In de 16de eeuw won de handel in volumineuze 
goederen aan betekenis, nam het transport over zee toe 
en breidde het handelsnetwerk zich snel uit richting de 
Middellandse zee, Witte Zee, Noord- en Zuid-Amerika, 

Afrika en Azië.11 Innovaties in de scheepsbouw, waarvan 
het eind 16de eeuw in Hoorn ontwikkelde fl uitschip de 
belangrijkste was, leidden tot snellere en stabielere sche-
pen met meer laadvermogen waarvoor minder beman-
ning nodig was. Holland lag gunstig ten opzichte van de 
zee en de overzeese goederenstromen en ontwikkelde 
zich tot spil in de wereldhandel. Amsterdam werd hiervan 
het centrum. Specerijen, cacao en tabak uit de overzeese 
gebieden, hout en graan uit het noorden en producten uit 
Holland, zoals Leidse lakens, werden hier opgeslagen om 
vervolgens verder te worden verhandeld. De middeleeuw-
se havens waren niet toegerust op de schaalvergroting in 
het goederenvervoer; er was behoefte aan kades met pak-
huizen, werven en bergingsplekken voor de schepen, ook 

Afb. 3  Plattegrond van Enkhuizen met 17de-eeuwse insteekhavens, kaart Joan Blaeu, ca. 1650.
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wel walen of buizen genoemd. De oprichting van de Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602 vormde 
een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de ha-
vens. In Amsterdam, Enkhuizen, Delft, Hoorn, Rotterdam 
en Zeeland had de VOC eigen pakhuizen en werven voor 
scheepsbouw en -reparatie. Ook de Admiraliteiten van 
Holland hadden voor hun omvangrijke oorlogsvloot be-
hoefte aan werven en ligplaatsen.

Bij de allereerste uitbreidingen van de havens in het 
laatste kwart van de 16de eeuw ging het vooral om verbre-
ding en verdieping van bestaande waterlopen en stads-
grachten.12 De verdediging van het waterfront vormde 
veelal de primaire aanleiding. De ligplaatsen en werven 
van de handelsvloot bevonden zich buiten de stad en 

met de opstand wilden de stadsbesturen deze binnen de 
stadsmuren brengen. De oude stadsgrachten verloren 
hun defensieve functie en werden verbreed tot binnenha-
vens. De uitleg diende ‘tot bescherminghe en bewaernisse 
vande schepen ende goederen, die aldaer havenen ende 
negotieren’.13 Vanaf het begin van de 17de eeuw werden 
nieuwe havens gemaakt. De lange insteekhavens met pak-
huizen lagen niet langs de veenriviertjes, maar in de grote 
rivieren (afb. 3).

Langs de oevers van de rivieren lag aangeslibd land 
met ondiepe geulen, deze werden uitgediept en voor-
zien van een beschoeiing en met het vrijgekomen zand 
werd het land opgehoogd. Nieuw was het grootschalige 
gebruik van steen voor de beschoeiing. Ook veel haven-

Afb. 4  Plattegrond van Amsterdam in de 17de eeuw met de haven in het IJ, kaart De Wit, ca. 1700 uit: M. van 
Delft, P. van der Krogtm Atlas de Wit (Den Haag 2012).
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kanten die tot dan toe onbeschoeid of van hout waren, 
werden in deze periode van stenen kaden voorzien. De 
interregionale handel kreeg een plek in de nieuwe havens 
aan de rand van de stad. De regionale handel bleef gecon-
centreerd rond de middeleeuwse kern, de vele markten 
waren hier te vinden. 

Het stedelijk bestuur was in vrijwel alle gevallen de 
opdrachtgever van de nieuwe havens, al hadden de be-
woners een voorname rol bij inrichting en onderhoud. 
Een duidelijk onderscheid tussen publieke en private 
verantwoordelijkheid was er nog niet. In de meeste geval-
len droeg het stadsbestuur zorg voor het uitdiepen van 
het water en het ophogen van land en verkocht ze de per-
celen op de nieuwe landen onder de voorwaarde dat de 
eigenaren verantwoordelijk waren voor beschoeiing en 
kade. Er waren allerlei tussenvormen mogelijk, zo waren 
de eigenaren van de percelen in de Leuvehaven in Rotter-
dam verantwoordelijk voor de aanleg van de beschoeiing 
aan de ene zijde en de stad aan de andere zijde.14 En bij 
de verkoop van de percelen aan de Scheepmakershaven 
bepaalde het Rotterdamse bestuur dat de eigenaren zelf 
verantwoordelijk waren voor het uitdiepen van de haven, 
de kademuur en straatophoging, waarmee de kosten dus 
grotendeels voor de eigenaren waren. 

In de 17de eeuw verschilden de havens sterk van el-
kaar qua omvang, vorm en functies.15 De grote steden 
Amsterdam, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen hadden 
een divers aantal havenfuncties, met plek voor handel en 
opslag, werven en berging. Het stadsbestuur van Enkhui-
zen vergrootte al in de 16de eeuw het havenareaal door in 
de Zuiderzee een havenkom te maken door voor de kust 
een dam te leggen.16 Delfshaven bezat als voorhaven van 
moederstad Delft geen pakhuizen, de goederen werden 
er slechts overgeslagen om in kleine schepen naar de 
pakhuizen in Delft te worden vervoerd. Delft smoorde de 
ontwikkeling in de kiem, beducht als ze was dat Delfsha-
ven haar zou overvleugelen. De visserij bleef er dan ook 
het belangrijkst. Visserijplaatsen Vlaardingen, Maassluis, 
Schiedam en Den Briel hadden vooral behoefte aan walen 
voor de berging van hun haringvloot. Handelsstad Dor-
drecht had weer geen walen en nauwelijks werven, maar 
een uitgebreid arsenaal aan kades met pakhuizen. Zoals 
aangegeven had de laatstgenoemde stad vrijwel geen ei-
gen handelsvloot. 

De ontwikkeling van Amsterdam was onvergelijkbaar 
met die van andere Hollandse steden. Het groeide vanaf 
het laatste kwart van de 16de eeuw uit tot de belangrijkste 

stapelmarkt van de wereld. De stad breidde in stappen uit, 
waarmee een uitgebreide haveninfrastructuur en de be-
kende grachtengordel tot stand kwamen.17 Werven van de 
VOC en WIC waren te vinden op nieuw aangelegde eilan-
den in het IJ, langs grachten kwamen pakhuizen (afb. 4). 
Rond de dam werd het handelscentrum versterkt met de 
bouw van een handelsbeurs, wisselbank en korenbeurs. 
Het IJ fungeerde als een grote haven. Zeeschepen voeren 
tot aan de palen rij voor de stad, waar de goederen op het 
water in kleinere lichters werden overgeladen. Deze kreeg 
in de 17de eeuw een lengte van wel 4 km. 

Havenbekkens buiten de stad (1870-1970)
Omstreeks 1900 ving weer een stormachtige fase in de 
havenontwikkeling aan. De grote internationaal georiën-
teerde zeehavens raakten verder geconcentreerd in Am-
sterdam en vooral Rotterdam. Met het tegen het eind van 
de 19de eeuw aangelegde Noordzeekanaal en de Nieuwe 
Waterweg kregen beide steden weer een goede connectie 
met zee. Haarlem profiteerde aanvankelijk ook van het 
Noordzeekanaal, en Dordrecht van de Nieuwe Waterweg. 
Holland lag bijzonder gunstig tussen de twee industriële 
grootmachten van dat moment: Duitsland en Engeland. 
Het was vooral Rotterdam dat hiervan wist te profiteren, 
maar destijds was dat nog geen uitgemaakte zaak. Den 
Helder, Harlingen en met name het Zeeuwse Vlissingen 
werden in de 19de eeuw goede papieren toegedicht en 
de staat investeerde fors in de ontwikkeling van havens 
hier.18 Het idee was dat Vlissingen de snelste uitvalsbasis 
naar Londen was, maar de ontwikkeling viel tegen. Ook in 
andere Hollandse steden kwamen havens, maar die waren 
relatief klein en hadden een functie ten behoeve van de 
industrie. In Den Haag lag nabij station Hollands Spoor 
bijvoorbeeld een omvangrijke haven. IJmuiden en Sche-
veningen ontwikkelden zich tot moderne visserijhavens. 

Technologische vernieuwingen in de scheepvaart, 
waarbij de vervanging van houten zeilschepen door ijze-
ren stoomschepen de meest pregnante is, leidde tot een 
constante vergroting van omvang en diepgang van de 
zee- en rivierschepen, en een dito schaalvergroting in de 
havens. Daarbij groeide als gevolg van de industriële re-
volutie de vraag naar halffabricaten en grondstoffen. Het 
goederenvervoer nam toe. Tot in de 19de eeuw vormde 
het water de motor van het goederenvervoer, maar dit ver-
anderde met de aanleg van een hecht systeem van spoor- 
en landwegen. Er kwamen knooppunten met havens, in-
dustrie, water-, spoor- en snelwegen.

Holland 2013-3/4_binnenwerk.indb   122 06-11-13   21:13



123  

Kim Zweerink | Hollandse havens

De havens kwamen langs de rivieren te liggen en 
schoven steeds verder de stad uit. Omvangrijke gebieden 
moesten ervoor worden uitgebaggerd. Buurgemeenten 
werden geannexeerd, gebieden onteigend en dorpen ge-
sloopt. Aanvankelijk werden eind 19de eeuw nog smalle 
insteekhavens gegraven, maar al snel kwamen er in Rot-
terdam zogenaamde transitohavens.19 Dit waren vrij toe-
gankelijke, ruime bassins waar schepen op stroom losten. 
Bulk- en stukgoederen werden direct overgeladen van 
zee- op rivierschepen, en andersom. Moderne machines, 
zoals de graanelevatoren, versnelden de overslag. De Rot-
terdamse havenbassins vormden slechts een kort inter-
mezzo in de havenontwikkeling. Al snel werden kolen en 
erts weer vanaf de wal geladen. In de Waalhaven werden 
al snel laadbruggen geïnstalleerd. In Amsterdam bleven 
de insteekhavens met pakhuizen van belang, want opslag 
bleef hier de voornaamste drijfveer van de haven. Bekend 
is bijvoorbeeld de eind 19de eeuw gebouwde graansilo 
aan de Silodam. De havens vormden de aanzet voor de 

ontwikkeling van nieuwe stadsdelen. In Rotterdam kwam 
de havenontwikkeling aan de overzijde van de Maas op 
gang en in Amsterdam ten noorden van het IJ. Gaande-
weg de 20ste eeuw nam de omvang van de havens steeds 
meer toe en kwamen ze meer zeewaarts te liggen, en daar-
mee verder van de middeleeuwse stadskern. De relatie 
tussen de stad en de haven raakte meer en meer uit zicht.

De dienst gemeentwerken was verantwoordelijk voor 
de aanleg en het onderhoud van de havens. In Rotter-
dam en Amsterdam werden er zelfs aparte gemeen-
telijke diensten voor opgericht. De haventerreinen 
werden vanaf het eind van de 19de eeuw steeds min-
der publiek toegankelijk. Grote havenbedrijven ves-
tigden zich aan een kade en die werd geheel van hen. 

Rotterdam maakte de meest opzienbarende ontwikke-
ling door, vanaf het eind van de 19de eeuw groeide het ge-
staag uit tot de grootste haven van de wereld. Het had goe-
de verbindingen met de Rijn en wist het best te profiteren 
van de doorvoer van ruwe stoffen naar het Ruhrgebied. 

Afb. 5  De haven van Rotterdam in 1907 met havens, industrie, spoorlijnen en bebouwing, Gemeentearchief 
Rotterdam.
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Het was vooral de handel en doorvoer in kolen en erts 
waarmee de Rotterdamse haven groot werd. De ontwik-
kelingen gingen razendsnel. Na de introductie van de eer-
ste transitohaven op Hollands bodem, de Rijnhaven (30 
ha), volgden de Maashaven (60 ha) en Waalhaven (310 ha). 
Aan de overzijde van de Maas, ‘op zuid’, kwam een nieuw 
stadsgedeelte tot ontwikkeling met havens, industrie en 
woonwijken, ontsloten door een op elkaar afgestemd in-
frastructureel systeem met water-, spoor, en autowegen 
(afb. 5). Ten zuiden van de Waalhaven kwam zelfs een 
vliegveld, vooral bedoeld voor luchtvracht op Engeland. 

De voormalige haven als aantrekkelijk woon- en werkge-
bied (vanaf 1970)
Twee op het oog tegengestelde tendensen kenmerken de 
havenontwikkelingen in het laatste kwart van de 20ste 
eeuw. Enerzijds raakten de havens letterlijk en figuurlijk 
steeds meer uit zicht, anderzijds vond een herdefiniëring 
plaats van voormalige haventerreinen, waardoor de bete-
kenis hiervan juist toenam. Om met de eerste te begin-
nen: Rotterdam en Amsterdam bleven de grote zeehavens. 

Rotterdam groeide met de petrochemie uit tot de grootste 
haven van de wereld. Het opschuiven van de havens in 
zeewaartse richting leidde in Rotterdam zelfs tot de aan-
leg van de Maasvlakte, een kunstmatig schiereiland voor 
de kust. Amsterdam kreeg het Westelijk Havengebied.

In de jaren zeventig vond een omslag plaats van bulk- 
en stukgoederen naar gestandaardiseerde containerover-
slag. Op de Maasvlakte kwamen containerterminals en 
kades waar grote kranen stonden die de containers van de 
schepen tilden. Door de toenemende mechanisering en 
schaalvergroting reduceerde de betekenis van de havens 
voor de stad. Steeds minder mensen vonden er werk en 
ruimtelijk gezien lagen ze steeds verder weg van de ste-
den, ze waren ook niet meer publiek toegankelijk.20 

Het gemeentelijke Rotterdamse plan 2000+ uit 1969, 
waarin werd voorgesteld om de ten zuiden van de Nieuwe 
Waterweg gelegen Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden 
te bestemmen tot haven- en industriegebied, kan worden 
beschouwd als de laatste stuiptrekking van de grootscha-
lige 20ste-eeuwse havenuitbreidingen. Het verzet tegen 
dit nogal megalomane plan past in de algemene ontwik-
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Afb. 6  Het voormalige NSDM terrein in Am-
sterdam waar tussen de havenrelicten 
verschillende restaurants zijn gevestigd, 
theatervoorstellingen worden gehouden, 
studentenhuisvesting een plek heeft 
gekregen en sinds kort de HEMA haar 
hoofdkantoor heeft.

Afb. 7  Begin 2000 werd de voormalige graansilo 
Korthals Altes aan de Oude Houthaven in 
Amsterdam verbouwd tot appartementen. 
Ernaast werd door MVRDV een nieuw ap-
partementencomplex ontworpen.
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keling in de jaren 1970 waarbij meer aandacht kwam voor 
mens en milieu. De opkomst van de diensteneconomie 
en kennisindustrie, en de toenemende aandacht voor na-
tuur worden samen met de oliecrisis van 1973 gezien als 
belangrijke factoren voor de ommezwaai in het denken 
over grootschalige planning. 

Er deed zich nu een ander fenomeen voor, en daarmee 
komen we op het tweede punt, en wel een herdefiniëring 
van de betekenis van de voormalige havengebieden voor 
de stad. Mede door de hierboven beschreven uitplaatsing 
en mechanisering van de haven raakte een deel van de 
havens zijn functie kwijt. Na enkele decennia van verpau-
pering gingen deze havens weer onderdeel uitmaken van 
de stad. De nieuwe rol van de oude havens is zichtbaar in 
vrijwel alle Hollandse steden. Tekenend is de aanwijzing 
vanaf eind jaren zestig van de meeste van de middeleeuw-
se havenplaatsen tot van rijkswege beschermde stadsge-
zichten, zoals gebeurd is in Medemblik (1968), Delfshaven 
(1969), Hoorn (1970), Brielle (1975) en Gouda (1978). Later 
volgden nog steden als Dordrecht (1987) en Schiedam 
(2005) en recent Vlaardingen. Ook de 17de-eeuwse uitbrei-
dingen horen hierbij. Daarbij werden vanaf de jaren ne-
gentig de in onbruik geraakte vroeg 20ste-eeuwse havens 
getransformeerd tot woon, werk- en recreatiegebieden. 

De herbestemde havens passen goed bij de nieuwe 
kenniseconomie. Wonen, werken en recreëren in de ha-
ven is ongekend populair geworden.21 De oude havens 
kregen vaak een functie als jachthaven en de 20ste-eeuwse 
havens werden getransformeerd tot aantrekkelijke woon- 
en werkgebieden, een proces dat nog steeds gaande is. 
Grachten, kanalen en havens die rond 1900 nog volop 
functioneel waren, hebben tegenwoordig vooral een re-
creatieve bestemming, wat wordt versterkt door de toe-
genomen welvaart en vrije tijdsbesteding. De herbestem-
mingsplannen namen in de steden verschillende vormen 
aan, maar ze refereerden vrijwel allemaal aan het stoere 
karakter van de havens en mikten op de creatieve, hoog-
opgeleide stedeling. Oude scheepswerven worden benut 

voor theatervoorstellingen, gedempte grachten worden 
weer open gegraven. De haven is een culturele broed-
plaats geworden en jonge ontwerpers en ict-bedrijfjes en 
dergelijke houden kantoor in voormalige havenloodsen 
(afb. 6 en 7).

Besluit
De Hollandse havens lagen langs de belangrijkste han-
delsstromen van het gewest. Het verspreidingspatroon en 
de vorm van deze havens geven ons een beeld van de be-
tekenis van Holland als schakel in de interregionale han-
del. De functie als doorvoer- en overslagpunt leidde op 
verschillende momenten in de ontwikkeling van de goe-
derenstromen tot veranderingen in het verspreidingspa-
troon in het landschap, de plek van de havens in de ste-
den en de vorm ervan. In de 13de en 14de eeuw ontstond 
een doorgaande vaarverbinding door Holland en raakte 
Holland verbonden met de wereldeconomie, waarvan 
de zwaartepunten zich destijds in Vlaanderen, het Rijn-
land, Engeland en het hoge Noorden bevonden. Verspreid 
door Holland lagen diverse havens langs de binnenwa-
teren. Eind 16de en begin 17de eeuw groeide Holland uit 
tot een economische grootmacht, waarvan Amsterdam 
het centrum was. De goederenstromen verliepen steeds 
meer over zee en de grote rivieren. Een beperkt aantal 
havensteden aan de rand van Holland, die een goede ver-
binding hadden met zee kenden de grootste ruimtelijke 
expansie en verandering. Na enige terugval in de 18de en 
19de eeuw manoeuvreerde Holland zich in de 20ste eeuw 
opnieuw aan de top, in het bijzonder Rotterdam. Het lag 
midden tussen de industriële grootmachten Engeland en 
Duitsland en kon profiteren van de overslag van massa-
goederen. Na een eeuw waarin de haven haar functie voor 
het stedelijk leven verloor, zijn de havens sinds enkele de-
cennia aan een tweede leven begonnen. Het bijzondere 
karakter van de havens wordt benut voor de nieuwe ste-
delijke kennis- en recreatieve economie. 
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Op 6 februari 1749 stond de Amsterdamse Luitenant-Ad-
miraal Cornelis Schrijver tegenover een ongebruikelijke 
vijand. Rond een uur of zes à zeven ’s avonds verzamelden 
zich voor zijn huis vijftig tot zestig arbeiders van de Am-
sterdamse admiraliteitswerf. Het personeel van de werf 
had stevig van zich laten horen in het voorafgaande jaar. 
Tijdens het Orangistische Doelistenoproer van 1748 had 
Willem IV onder de arbeiders van de werf belangrijke 
steun gevonden. De beruchte ‘bijltjes’ (scheepstimmer-
lieden) van de admiraliteitswerf en de VOC-werf hadden 
herhaaldelijk gedemonstreerd voor de stadhouder, te-
gen de zittende Amsterdamse regenten. Op 31 augustus 
van dat jaar hadden volgens de beroemde Amsterdamse 
stadskroniek van Jacob Bicker Raije ‘rond de drieduizend 
man, meest mensen van Kattenburg (…) een wandeling 
gemaakt van de ene kant van de stad naar de andere. Ze 
wilden zo naar men meent laten zien hoe sterk ze waren’. 
En op 2 september, toen stadhouder Willem IV Amster-
dam bezocht, droeg een ‘onnoemelijke menigte timmer-
lieden van Kattenburg’ een grote scheepsvlag mee waarop 
met linten de tekst ‘Voor Oranje en vrijheid’ genaaid was.1 
Het leverde de bijltjes een reputatie van oranjegezindheid 
op die tot de dag van vandaag heeft standgehouden.

Maar toen de Luitenant-Admiraal in februari 1749 een 
troep woedende bijltjes aantrof voor zijn eigen voordeur, 
was het stadsbestuur allang gewijzigd in het voordeel van 
de aanhang van de stadhouder. Het ging de verzamelde 
scheepstimmerlieden dit keer niet om politieke veran-
deringen, maar om hun eigen arbeidsvoorwaarden. Een 
dag tevoren waren onderhandelingen tussen Schrijver 
namens de Admiraliteit van Amsterdam en een delegatie 
van bijltjes onder leiding van de voormalige orangistische 
voorman Martini op niets uitgelopen. En nu was de toon 
onder de timmerlieden aanmerkelijk grimmiger:

aanschellende op een violente wijze, met schelden, 
raazen, en afgryselykste vervloekingen en Dreige-
menten: uytschreeuwende wat den ondergeschreven 
[Schrijver] zig met haar Gilden hadde te bemoeyen: 
En een vuur aangestookt hebbende van krullen, heb-
ben zy verbrand het gedrukte Plan, om haar en haar 
nazaat voor altoos gelukkig te maaken, dat door den 
ondergeschreeven opgestelt was. (...) Onder welke 
muyteerende Hoop, zoals den ondergeschreven 
naaderhand is geinformeert geworden, onder goede 
verzeekeringh, dat de zoogenaamde vandrager Bou-

Wie raapt de spaanders? 
Onrust aan de Amsterdamse admiraliteitswerf in 
 ‘rustige jaren’

De beruchte ‘bijltjes’ (scheepstimmerlieden) hielden aan de Orangistische oproeren van het 
einde van de jaren 1740 een reputatie van opstandigheid over. In februari 1749 trof de Am-
sterdamse Luitenant-Admiraal Cornelis Schrijver tientallen van hen scheldend en razend aan 
voor zijn huis. In dit artikel worden de motieven achter dit conflict en de groeiende opstan-
digheid van de bijltjes in de zogenaamde ‘rustige jaren’ 1730 en 1740 onderzocht. Hieruit 
blijkt dat hun politieke radicalisering samenhing met concrete grieven die voor een belang-
rijk deel voortkwamen uit aanvallen op hun arbeidsvoorwaarden door een strategisch 
opererend werfbestuur.

Pepijn Brandon
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deau, ende Bootsman van ’s Lands werf Dirk Reynier-
se haar hebben bevonden.2

Het beschreven incident biedt een inkijkje in de stem-
ming onder het personeel van de werven van de VOC en 
de Amsterdamse admiraliteit – niet alleen de twee groot-
ste bedrijven aan de Amsterdamse waterkant, maar ook 
de grootste productiefaciliteiten van de hele Nederlandse 
Republiek – kort na de oranjeomwenteling. Al in 1748 
hadden de bijltjes geprotesteerd voor ‘het herstel van de 
oude gildenrechten’. Doorgaans gaan historici er echter 
vanuit dat onder dit ‘herstel van oude gilderechten’, net 
als de verwante eis voor het ‘herstel van de stadsprivile-
ges’, een min of meer fictief mengsel van verwachtingen 
schuilging: een terugverlangen naar oude vormen van gil-
de-inspraak in het stadsbestuur die vaak in werkelijkheid 
niet eens hadden bestaan, gecombineerd met een hoop 
op betere sociale bescherming voor ambachtslieden.3 In 
het specifieke geval van de bijltjes eind jaren 1740 wijst 
Deurloo er ook nog op dat er al sinds anderhalf decenni-
um hooglopende conflicten waren over de uitbetaling van 
uitkeringen voor bejaarde voormalige scheepstimmerlie-
den door het gilde.4 De arbeidsonrust in 1749 daarentegen 
staat bekend als een ‘gewoon’ conflict over de hoogte van 
het loon.5 De felheid waarmee de verzamelde scheepstim-
merlieden voor Schrijvers huis uitriepen dat die zich niet 
met hun gilden moest bemoeien en de aanwezigheid van 
een aantal niet-gildeleden bij het protest doen echter ver-
moeden dat er wel meer aan de hand was. Onderzoek naar 
de achtergronden van het conflict kan beter zicht geven 
op de motieven achter de groeiende opstandigheid van 
de bijltjes in deze periode, en in bredere zin in de situ-
atie aan de Amsterdamse admiraliteitswerf in de ‘rustige 
jaren’ 1730 en 1740. 

Maar de betekenis van het oproer onder het personeel 
van de Amsterdamse admiraliteitswerf gaat verder. Zeker 
in de Engelstalige literatuur is er altijd veel aandacht ge-
weest voor de uitingen van sociaal protest van werkenden 
in de periode voor de industriële revolutie. De bekend-
ste bijdrage in dit debat, E.P. Thompsons The making of 
the English working class, beleeft dit jaar zijn vijftigste ver-
jaardag.6 Recent hebben de opnieuw Engelstalige auteurs 
Peter Linebaugh en Marcus Rediker deze traditie van 
geschiedschrijving laten herleven met hun these dat uit 
het menselijke drijfhout van het trans-Atlantische gebied 
– matrozen, sjouwers, tot slaaf gemaakten, contractarbei-
ders  – een nieuw en roerig vroeg-proletariaat ontstond 

dat een belangrijke bijdrage leverde aan het ontstaan van 
de revolutionary Atlantic in de tweede helft van de 18de 
eeuw.7 De protesten van handwerkslieden, de ‘hewers of 
wood and drawers of water’, tegen ‘deskilling, mechaniza-
tion, cheap labor, and the loss of independence’ spelen in 
deze these een belangrijke rol.8 Maar in Nederland staat 
het onderzoek naar protestbewegingen onder deze groe-
pen, waarvan de bijltjes een belangrijk voorbeeld zijn, ei-
genlijk nog in de kinderschoenen.9 De veronderstelling 
dat de aanhankelijkheid van de lagere klassen aan de 
Oranjes leidde tot een specifiek Nederlandse dynamiek 
van sociaal protest draagt er ook toe bij dat protest van 
bijvoorbeeld de bijltjes nooit wordt onderzocht als typi-
sche vorm van vroegmodern arbeiders-radicalisme. Juist 
door dat wel te doen worden ook de sociale spanningen 
in dit populaire Orangisme beter zichtbaar.

Inzet van het conflict in 1749
Op het eerste gezicht lijkt het conflict van februari 1749 
voornamelijk om loon te draaien. Scheepstimmerlieden 
die lid waren van het gilde hadden recht op een dagloon 
van 34 stuivers in de zomer en 24 stuivers in de winter. 
De admiraliteitswerf en de scheepswerf van de VOC had-
den echter toestemming om scheepstimmerlieden een 
lager tarief uit te betalen: 30 stuivers in de zomer en 20 
in de winter. Daarnaast klaagden scheepstimmerlieden 
er in 1749 over dat veel werkdagen verloren gingen. So-
wieso waren er 59 zon- en feestdagen waarop niet gewerkt 
werd. Daarnaast waren er ook nog eens verloren werkda-
gen door regen (21), te hoge waterstand (24), ziekte en ge-
brek aan werk (36). In totaal konden de bijltjes dus maar 
226 dagen per jaar verdienen, wat hen een jaarinkomen 
van f  311 opleverde.10 Dat was weliswaar nog altijd meer 
dan het jaarinkomen van doorsnee arbeidskrachten in de 
Nederlandse Republiek zoals bouwvakkers of sjouwers, 
maar de scheepstimmerlieden van de admiraliteits- en 
VOC-werfhadden aanleiding zich achtergesteld te voelen 
bij hun vakgenoten op particuliere werven. 

Namens de bijltjes eiste Martini tijdens de onderhan-
delingen de dag voorafgaand aan het protest voor Schrij-
vers huis een verhoging van het dagloon met twee stui-
vers. Schrijver was echter niet bereid verder te gaan dan 
een verhoging met één stuiver. Tegen het argument dat 
de admiraliteit bij de uitbetaling van lonen zich diende 
te richten naar de door de stad Amsterdam vastgestelde 
keuren, stelde Schrijver hooghartig ‘dat de Regeeringh 
van de stad, de magt alleen maar hadde over haare Bur-
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gery, tot het reguleeren van zodanige wetten, als zy ver-
meenen te behooren: en dat zy geene de minste autoriteit 
zyn hebbende, over de Admiraliteit en Compagnie’. Maar 
zelfs als de admiraliteit gedwongen zou kunnen worden 
hogere lonen te betalen, zo hield Schrijver vol, dan nog 
liet de financiële toestand waarin de marine verkeerde dit 
helemaal niet toe:

[Om]dat de collegien ter Admiraliteit geruïneert zyn: 
Zij de noodige penningen komen te manqueeren niet 
alleen om de verschooten gelden aan de officieren te 
remboursseeren, die sommige vijftig a sestig duzend 
guldens ten agteren zijn; maar selfs in verlegenheid 
zijn, om de matroozen en soldaten haare soldijen te 
betaalen. Ja sodanigh ten agteren in haare Financiën 
dat de werf stil zal moeten staan, by manquement van 

Scheepstimmerlieden verwelkomen Willem IV ten tijde van het Doelistenoproer. Aankomst van Willem IV te 
Amsterdam, 2 september 1748, Anoniem, 1748, Collectie Rijksmuseum.
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de noodige provisie van hout te kunnen koopen, en 
de Timmerluiden haare Dagloonen te fourneeren; 
principaal wanneer de Admiraliteit nogh meerder 
beswaard wierd.11

Als de bijltjes hun eisen ‘met kragt en gewelt quaamen 
door te dringen’, zouden ze daarmee dus hooguit zich-
zelf in de vingers snijden. De admiraliteit zou nog verder 
moeten bezuinigen en het aantal scheepstimmerlieden 
dat aan de slag kon komen bij deze belangrijke werkgever 
zou nog verder afnemen.

Dat de vervloekingen en dreigementen van de verza-
melde arbeiders voor het huis van Schrijver onvoldoende 
waren om de Admiraliteit van Amsterdam op andere ge-
dachten te brengen, blijkt onder meer uit een verzoek-
schrift dat zes vertegenwoordigers van het gilde van 
scheepstimmerlieden op 6 december van hetzelfde jaar 
aan Willem IV aanboden.12 Ook in dat rekwest neemt het 
verzoek om een verhoging van het dagloon met twee stui-
vers een belangrijke plaats in. Tegenover het beroep op 
financiële nood van de admiraliteit, plaatsten de indie-
ners van het verzoekschrift de financiële noden van hun 
eigen achterban: 

en ten aanzien van de Gildebroeders in ’t byzonder is 
de redelykheit van hun verzoek klaarblykelyk, als in 
agt genomen word, dat de Gildebroeders meest alle 
gezeten luiden zyn, die huishouding hebben, en dat, 
de levensmiddelen tot een ongemenen hoogen prys 
geweest zynde sedert het Jaar 1740, zy tans iets meer-
der nodig hebben om te kunnen subsisteeren (…), 
waaromme de Verzoekeren geen onredelykheit aan 
te duiden is, als zy op de onderdanigste wyze, door 
hoogen noot gedrongen, eenige Verbetering vragen 
in hun te naauw bepaalde Daglonen by de Admirali-
teit, en O.I. Compagnie.13 

Het beroep op de ‘redelijkheid’ die ambachtslieden aan-
spraak zou geven op bescherming tegen onnatuurlijk 
hoge prijzen wijst sterk in de richting van het bestaan van 
concepties over een ‘moral economy’, het in het verleden 
geprojecteerde ideaal van eerlijke, harmonische econo-
mische verhoudingen die in het hier en nu werden ver-
stoord door de blinde werking van de markt.14 Maar de 
tekst van het rekwest maakt tegelijk duidelijk dat de ge-
committeerden van de scheepstimmerlieden, als onder-
handelaars namens de meest geschoolde, best betaalde 

groep arbeiders aan de werf, oog hadden voor de (door de 
markt gereguleerde) concurrentieverhoudingen op de ar-
beidsmarkt. Zo eisten zij heel bewust niet een verhoging 
van de lonen tot de reguliere hoogte van het gildeloon, uit 
angst dat de twee grote werven nog meer dan ze al deden 
gebruik zouden maken van lager betaalde niet-gildeleden 
in alle typen werk waarbij dit niet uitdrukkelijk verboden 
was. De vertegenwoordigers van het gilde achtten boven-
dien al te grote loonverschillen schadelijk voor de sociale 
vrede op de werven: 

[Indien] deze zoo veel verschillende dagloonen op 
de gemelde Werven, op welken zoo grooten menigte 
manschap in arbeit is, plaats kreegen, zulks aanlei-
ding tot groote onlusten op de gemelden Werven 
zoude kunnen geven, zoo over het werk zelf, als 
over het aan ’t werk stellen der Gildebroederen, en 
Scheepstimmerlieden die buiten het Gildt zyn.15

De hoogte van het loon was het belangrijkste thema van 
het rekwest, maar niet het enige. Ook het gebrek aan re-
gelmaat bij de betaling was een heikel punt. Scheepstim-
merlieden aan de admiraliteitswerf klaagden dat, terwijl 
het op particuliere werven en de VOC-werf praktijk was 
om eens per twee weken het salaris uit te betalen, de admi-
raliteit dit slechts deed ‘om de maand, en somtyds om de 
Twee a drie Maanden’. Daarnaast klaagden de bijltjes over 
de kwaliteit van het bier die zij tijdens het werk te drinken 
kregen. Zij verrichtten zwaar lichamelijk werk in de bui-
tenlucht, waarbij gezien het altijd aanwezige gevaar van 
brand het roken ook nog eens verboden was. Logischer-
wijs zag het werfpersoneel de onbeperkte toegang tot ‘ver-
verschingsdrank’ als een onvervreemdbaar recht. Maar 
het bier dat de admiraliteit hen verstrekte was volgens 
de gecommitteerden ‘geduurende langen tyt zoo slegt, 
datze niet te gebruiken is, en aan de genen die door over-
grooten dorst genoodzaakt zyn geweest dezelve te drin-
ken veele Ziektens en ongemakken veroorzaakt heeft’.16

Ondanks de scherpte waarmee zij hun grieven formu-
leerden, bleven de vertegenwoordigers van het scheeps-
timmerlieden hun strikte gezagsgetrouwheid benadruk-
ken. In de formulering van hun eisen klonken nog altijd 
de hoge verwachtingen in de Oranjestadhouder door, die 
de bijltjes een jaar eerder hadden gemotiveerd tot Oranje-
gezinde demonstraties. In volstrekte tegenspraak met het 
latere beeld van de bijltjes als ruw werkvolk, presenteer-
den de gecommitteerden hun achterban als brave huis-
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vaders, die goede hoop hadden in de interventie van de 
stadhouder in hun belang:

‘op dat zoo Veele braave en Eerlyke Luiden hunne 
Verdiende Loonen ten zuinigsten en Voordeeligste 
van hunnen Huishoudingen gebruiken moogen, en 
met dankbare harten, telkens by den ontfangst hun-
ner Lonen, aan de groote Goetheit van Uwe Doorlug-
tige Hoogheit gedenken.17

Zoals in vergelijkbare confrontaties met zijn ‘volkse’ ach-
terban wist Willem IV in zijn reactie op deze eisen handig 

te manoeuvreren, zodat hij zichzelf enerzijds kon presen-
teren als een ‘goede vader’ die het beste voor had met de 
hardwerkende ambachtslieden terwijl hij op kernpunten 
steeds feilloos aansloot bij de verlangens van de lokale 
regenten.18 De stadhouder ondersteunde de voor relatief 
weinig kosten in te willigen eis voor beter bier, en riep de 
admiraliteit op om te streven naar regelmatige betaling 
eens in de veertien dagen. Maar op het belangrijkste punt, 
dat van de loonsverhoging, onderschreef hij onomwon-
den de argumenten die Luitenant-Admiraal Schrijver in 
februari 1749 ook al naar voren had gebracht: 

De Amsterdamse admiraliteitswerf: een van de grootste werkplaatsen in de Nederlandse Republiek. ’s  Lands 
Zeemagazijn en de scheepswerven, Joseph Mulder, 1668-1738, Collectie Rijksmuseum.
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[V]ind Zyne Hoogheid in aanmerking met opzigt tot 
de Admiraliteit van de zware lasten, die het zelve Col-
legie geduurende den laatsten Oorlog heeft moeten 
ondergaan, en de bekrompe gesteldheid van der-
zelver Finantie, en met opzigt tot de Oost-Indische 
Compagnie van de Disastres in haare Commercie en 
Scheepvaart zedert eenige Jaaren herwaarts geleeden, 
voor als nog zwaarigheid om daar in aan de Suppli-
anten te gemoet te komen.19

Weliswaar voegde hij hieraan toe dat hij bij verbetering 
van tijden bereid zou zijn opnieuw naar de hoogte van het 
dagloon te kijken, maar blijkens loonlijsten uit 1781 kwam 
daar tot het eind van de 18de eeuw ondanks torenhoge 
inflatie niets van terecht.20 

Rustige jaren of jaren van reorganisatie?
Het centrale argument van Luitenant-Admiraal Schrijver 
en stadhouder Willem IV tegen loonsverhoging aan de 
admiraliteitswerf – dat de financiën van de admiraliteit 
dusdanig waren uitgeput dat ze geen enkele ruimte lieten 
voor genereuzere betaling – heeft bij latere historici im-
pliciet weerklank gevonden. Vooral Jaap Bruijn schetste in 
een invloedrijke studie uit 1970 een nogal negatief beeld 
van de Amsterdamse admiraliteitsfinanciën in de ‘rustige 
jaren’ 1713-1751.21 Hoewel hij laat zien dat de admiraliteit 
de schulden aan kapiteins en leveranciers die zij opliep 

in de laatste jaren van de Oostenrijkse Successieoorlog 
in recordtijd wist af te lossen, houdt hij toch vol dat de 
financiële speelruimte ook voor de welvarende Amster-
damse admiraliteit zeer gering was. Een belangrijke factor 
daarin was in zijn ogen dat de ‘wezenlijke wil om tot reor-
ganisaties en bezuinigingen te komen’ bij het in zijn ogen 
conservatieve en passieve admiraliteitsbestuur ontbrak.22

Nader onderzoek naar het reilen en zeilen van de Am-
sterdamse admiraliteitswerf in deze periode laat echter 
zien dat de ‘rustige jaren’ zeker geen jaren van stilstand 
waren. Juist op het gebied van arbeidsverhoudingen en de 
beloningsstructuur stelde het admiraliteitsbestuur zich 
in de jaren dertig en veertig van de 18de eeuw assertief op. 
De nieuwe reglementen voor het werk op de werf die in 
1733, 1744 en 1749 werden ingevoerd laten zien dat onder 
het management juist een zeer sterke wil tot reorganisatie 
bestond, gedreven door een streven naar bezuinigen op 
de kosten van het bouwen en onderhouden van de vloot. 
Nadere bestudering van deze reglementen levert interes-
sante informatie over de verhoudingen tussen het ma-
nagement en het personeel van de werf, en geeft daarmee 
nieuw zicht op de sociaal-economische achtergronden 
van de radicalisering die eind jaren 1740 onder de bijltjes 
en ander personeel van de admiraliteitswerf plaatsvond.23 

De pogingen van het management om controle te krij-
gen op de personeelskosten concentreerden zich op drie 
punten: snelle inkrimping van het personeelsbestand in 
periodes waarin er minder werk voorhanden was, stren-
ger toezicht op absenteïsme en het inperken en uiteinde-
lijk afschaffen van allerlei moeilijk te beheersen vormen 
van beloning in natura aan diverse categorieën personeel 
op de werf. De rekeningen die de Ontvanger-Generaal 
van de Amsterdamse admiraliteit Job de Wildt jaarlijks 
ter controle naar de Generaliteitsrekenkamer stuurde, la-
ten zien dat de admiraliteit er inderdaad (zij het tijdelijk) 
in slaagde om in de loop van de jaren 1730 de uitgaven 
aan lonen stapsgewijs omlaag te brengen, en ook om na 
de grote piek in uitgaven in 1747-1748 de loonkosten snel 
terug te brengen tot het lage vooroorlogse niveau – een 
vermindering van de kosten met bijna eenderde tussen 
1748 en 1750 (zie grafiek 1). 

Aanpassing van het personeelsbestand aan de beschik-
bare hoeveelheid werk was het meest directe middel om 
de loonkosten aan de werf terug te brengen. In de ver-
antwoording die het admiraliteitsbestuur in 1751 schreef 
aan de Staten Generaal stelde het dat het zich had gehou-
den aan ‘deese schikkinge, dat na maate ‘er werk is van 

Onder het 
management 
bestond een zeer 
sterke wil tot 
reorganisatie
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veel of weinig aanbouw, van veel of weinig Equipagie, het 
getal der Manschap vermeerdert en vermindert na rato.’24 
Inderdaad vertonen personeelslijsten voor 1733 en 1744 
enorme fluctuaties: in 1733 werkten bij de Amsterdamse 
admiraliteit, bestuurders en controleurs van de convooien 
en licenten uitgezonderd, nog exact 1200 mensen. In 1744 
waren dit er nog slechts 826.25 Gezien de hevige schom-
meling van de loonkosten in de daaropvolgende jaren 
zullen de fluctuaties in het personeelsbestand in de twee-
de helft van de jaren 1740 een nog ruimere bandbreedte 
hebben bestreken. Vooral onder de scheepsbouwers werd 
de reductie van personeel gevoeld. In 1733 waren er nog 
568 direct bij de scheepsbouw- en reparatie betrokken 
arbeiders in dienst aan de werf (scheepstimmerlieden, 
zagers, mastenmakers, etc.), in 1744 waren dat er 298. Het 
aantal scheepstimmerlieden was met maar liefst honderd 
verminderd. Nog sterker was de terugloop in werk voor 
de laagbetaalde sjouwers, die over het algemeen als daglo-
ners werkten. Hun aantal daalde van 283 in 1733 naar 146 
in 744. Ook onder de ambachtslieden aan de werf, zoals 
kuipers, smeden en zeilmakers vielen ontslagen, maar wel 
veel minder. Hun aantal daalde van 158 naar 132. Opval-

lend genoeg vielen er juist onder opzichters in dezelfde 
periode geen ontslagen, en ook het aantal bewakers bleef 
nagenoeg constant. 

Dat het admiraliteitsbestuur niet bezuinigde op toe-
zichthoudend personeel had ongetwijfeld te maken met 
een ander speerpunt in het terugdringen van de kosten 
aan de werf: het bestrijden van absenteïsme. Op particu-
liere werven was het, net als in veel ander ambachtelijk 
werk, nog gebruikelijk dat personeel een zekere mate van 
vrijheid had wanneer er gewerkt werd. ‘Blauwe maanda-
gen’ en onregelmatige werktijden waren zeer gebruike-
lijk. Bij de veel grotere, strakker georganiseerde werven 
van de admiraliteit en de VOC was het toezicht op gere-
gelde werktijden veel strenger. Dit wierp zijn vruchten af. 
In 1731 contrasteerden Amsterdamse binnenschippers het 
gebrek aan regelmaat op de particuliere werven met die 
op de grote scheepswerven:

dat er bij des lands en comp. Werven een seer goede 
ordre werd geobserveert in ’t te werk komen en uyt-
schyden als mede in het houden van de schofttijden, 
integendeel de knegts op de werven, daer de suppli-

Grafiek 1 Loonkosten van werfpersoneel van de Admiraliteit van Amsterdam, 1730-1750

Bronnen: NA, Generaliteitsrekenkamer, no. 540-560. ‘Rekeningen van de Ontvanger-Generaal van de Admiraliteit van Amsterdam Job de Wildt 
1730-1750’.
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anten gehouden sijn te timmeren, koomen en gaan 
als mede de schofttijden so lang houden en uytrek-
ken als ’t hun gelieft.26 

Gebrek aan werk zorgde er echter ook op de admirali-
teitswerf regelmatig voor dat scheepstimmerlieden ge-
durende de dag, of zelfs al bij aankomst op de werf, naar 
huis gestuurd werden. Het admiraliteitsbestuur maakte 
zich er zorgen over dat in dit soort gevallen de opzich-
ters of commandeurs vaak de overtollige werkkrachten 
als present noteerden, zodat ze ondanks hun (overigens 
in dit geval niet zelfgekozen) absentie loon uitbetaald kre-
gen. Om deze praktijk tegen te gaan werd een eenvoudig 
administratiesysteem ingevoerd, het ‘dambord’, waarop 
de commandeurs door het intekenen van hele, halve, of 
kwartsvelden konden administreren hoe lang arbeiders 
precies hadden gewerkt. Deze lijsten moesten de com-
mandeurs vervolgens elke dag ter controle afgeven. Daar-
naast werd in het reglement van 1733 een eed opgenomen 
voor opzichters: 

Ik beloove en sweere, dat ik het Dambord of Lyste van 
het Volk, onder myn opsigt werkende, sal houden in 
alle getrouwigheid, dat ik niemand sal teekenen als 
gewerkt hebbende op ’s Lands Werf, als die geene die 
daar effectivelijk geduurende de voorschreeve gehee-
len tyd in ’s Lands dienst hebben gewerkt, en selfs in 
die functie waar op deselve in de Lyst zyn uitgedrukt. 

Dat ik eenige fouten in de voorsz werken ontdek-
kende, deselve aanstonds sal bekent maaken daar het 
behoort, en verder my altoos sal gedraagen gelijk een 
getrouw Commandeur toestaat en behoort te doen.27

Terwijl het management van de werf de opzichters op 
deze manier probeerde in te schakelen in de strijd voor 
kostenreductie, bracht ze echter ook belangrijke wijzigin-
gen aan in de beloningsstructuur waarvan voornamelijk 
deze opzichters de dupe werden. Deze concentreerden 
zich op gratificaties in natura, zoals het recht van een deel 
van het personeel om afvalhout van de werf als brandhout 
mee naar huis te nemen. In ambachtelijk werk waren 
constructies waarin het materiaal waarmee gewerkt werd 
als eigendom van de ambachtslieden zelf werd gezien 
niet ongebruikelijk: aan de Engelse marinewerven bleef 
het tot grote frustratie van het management tot in de 19de 
eeuw praktijk dat scheepstimmerlieden grote hoeveel-
heden ‘resthout’ op hun rug naar huis droegen aan het 
eind van de werkdag.28 In de Republiek was deze praktijk 
al veel eerder aan banden gelegd. Een speciale categorie 
personeel aan de werf, de ‘spaanderrapers’, verzamelden 
het resthout. Het admiraliteitsbestuur verdeelde dit ver-
volgens onder geselecteerde groepen personeel. De dis-
tributie in natura bleef echter moeilijk te controleren, en 
daarom decreteerde het bestuur in het reglement van 1733 
dat de beloning in natura voor veel opzichters werd om-
geruild in een beloning in geld. In 1744 kwam ook deze 

Het werk van scheepstimmerlieden afgebeeld als traditioneel ambacht. Scheepstimmerman, Jan Luyken, 
1694, Collectie Rijksmuseum.

Holland 2013-3/4_binnenwerk.indb   135 06-11-13   21:13



136  

beloning in geld te vervallen, behalve voor het hogere ma-
nagement.29 Een Britse admiraliteitsbestuurder die in de 
jaren 1750 de Amsterdamse admiraliteitswerf bezocht liet 
zich vol bewondering uit over het efficiënte beheer van 
restgoederen dat daar in praktijk werd gebracht, ‘prohibi-
ting any Kind of Wood whatever, or Stores of any Kind, to 
be carried out of their Dock Yards by the Workmen, under 
the Perquisite of Chips, &c.’30 

Conclusies
De nieuwe verdeling van resthout, waarbij alleen nog 
het hogere management profiteerde van gratificaties die 
vroeger aan een veel bredere groep (controlerend) perso-
neel waren toegevallen, bevestigt Jaap Bruijns observatie 
dat waar het op henzelf aankwam, de bestuurders van de 
Amsterdamse admiraliteit niet bijzonder assertief waren 
met het doorvoeren van bezuinigingen. Maar in hun op-
stelling naar het personeel wisten zij het argument van de 
moeilijke financiële positie van de admiraliteit met succes 
in te zetten als breekijzer voor reorganisatie en herstruc-
turering. Dit zal zeker hebben bijgedragen tot de woede 
die de verzamelde bijltjes in februari 1749 tentoonspreid-
den voor het huis van Luitenant-Admiraal Schrijver, een 
van de grote pleitbezorgers van ‘efficiënter’ management 
in de scheepsbouw.

In 1750 ontving de stadhouder de volgende waarschu-
wing uit Amsterdam, die laat zien dat de onvrede onder 
de bijltjes door de kleine concessies die in het voorgaande 
jaar waren gedaan nog niet was gestild:

Men laat niet na een kwaad zaad te strooien behal-
ven onder de borgeren, ook onder het gemeene volk, 
bysonder onder de scheeps Timmerlieden op alle 
de werven, om eenen verkeerden indruk te geven, 
als waare de tegenwoordige Regeringform geensins 
voordeeliger, dan de vorige. Dit gaat soo verre, dat 
sommigen zig niet ontsien te seggen, dat thans om  
en wegens hunne betoonde liefde meer belemmert 
wierden, dan voor desen. Dus word de Eenigheid 
gebroken en zou bij vervolg verdere verdeeltheid, en 
nadeelige verwarring konnen geboren worden.31

Geconfronteerd met een agressief management had een 
aanzienlijk deel van het personeel van de admiraliteits-
werf in het voorgaande jaar zijn hoop gesteld in Stadhou-
der Willem IV. Maar hun ‘oranjeliefde’ bleek niet zo on-
voorwaardelijk als vaak wordt verondersteld. De politieke 
radicalisering van de bijltjes hing samen met concrete 
grieven, die voor een belangrijk deel voortkwamen uit 
aanvallen op hun arbeidsvoorwaarden aan de waterkant. 
Tegen hun verwachtingen in vonden de bijltjes niet alleen 
het werfbestuur, maar ook Willem IV tegenover zich, die 
zij nog maar zo kort geleden enthousiast bejubeld had-
den. Daarmee leken zij meer op de door Engelstalige au-
teurs zoals Linebaugh en Rediker beschreven ‘ hewers of 
wood and drawers of water’  dan in de Nederlandse histo-
riografie doorgaans wordt verondersteld, met het verschil 
dat het uiterst efficiënte management van de Amsterdam-
se admiraliteitswerf met veel meer succes de ‘oude rech-
ten’ van zijn personeel wist in te perken. 
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Een maandceelhouder en zijn 
klanten
De Amsterdamse logementhouder Hendrik Klaver 

Volkhouders of slaapbazen vervulden van oudsher een zeer belangrijke rol binnen de mari-
tieme gemeenschap. Tegelijkertijd hebben zij op zijn best een twijfelachtige reputatie omdat 
ze een belangrijke schakel waren in een keten van mensen die geld verdienden aan zeelie-
den. Ze verleenden niet alleen onderdak aan zeelieden, maar hielpen hen op allerlei manie-
ren, onder andere bij het opstellen van brieven aan officiële instanties. Toch is er relatief 
weinig bekend over deze beroepsgroep. Het archief van de marine bevat honderden brieven 
waarin als afzenderadres een logement wordt vermeld. In dit artikel wordt aan de hand van 
35 brieven die tussen 1801 en 1810 werden verzonden vanaf het adres van de logementhou-
der Hendrik Klaver in Amsterdam dit onbekende facet van het werk van de slaapbazen nader 
onderzocht. 

Het archief van de Koninklijke Marine in het Nationaal 
Archief in Den Haag bevat een enorme hoeveelheid bio-
grafisch materiaal over allerlei mensen die op de een of 
andere manier betrokken waren bij het maritieme leven 
ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1806) en de Fran-
se Tijd (1806-1814). Van duizenden marinemannen en hun 
vrouwen zijn zeer persoonlijke brieven bewaard gebleven. 
Ze vragen bevordering, ontslag, een uitkering of vergoe-
ding in verband met een verwonding of opgelopen scha-
de. Dat lijken betrekkelijk zakelijke onderwerpen. Het 
zijn vooral de bijgevoegde details over de loopbanen en 
de toedracht van de gebeurtenissen die het materiaal zo 
interessant maken. Naast deze correspondentie bevat het 
archief een aanzienlijke hoeveelheid brieven van mensen 
die diensten verleenden aan de marine, zoals leveranciers 
van allerlei soorten materialen, goederen en diensten. Tot 
deze laatste groep kunnen de volkhouders of slaapbazen 
worden gerekend zoals de Amsterdamse logementhouder 
Hendrik Klaver die in dit artikel centraal staat.

De slaapbaas en zijn klanten
Volkhouders of slaapbazen vormen waarschijnlijk een 
van de oudste beroepsgroepen in de zeevaart. Hun werk-
wijze is vooral bestudeerd aan de hand van de gang van 
zaken bij de VOC.1 De beroepsgroep heeft op zijn best 

Hugo Landheer
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een twijfelachtige reputatie omdat ze geld verdienden aan 
zeelieden. De slaapbazen verstrekten op onderpand van 
toekomstige verdiensten krediet in de vorm van een uit-
rusting voor de lange tocht die deze lieden in het verschiet 
hadden. Omdat ze aanzienlijke bedrijfsmatige risico’s 
liepen en die zo veel mogelijk wilden afdekken, zijn de 
slaapbazen vaak afgeschilderd als uitzuigers die het niet 
nalieten om hun klanten een poot uit te draaien. Niets-
vermoedende buitenlandse zeelieden werden bij de poor-
ten van Amsterdam (en andere havensteden) opgevangen 
door handlangers van een gewetenloze kring van ‘ceelko-
pers’ of ‘zielkopers’. Vaak werden ze enige dagen of weken 
vastgehouden en dan bij een monstering naar voren ge-
schoven.2 De titel van een pamflet uit 1781 nuanceert het 
negatieve beeld van de volkhouders of slaapbazen enigs-
zins. Waarschijnlijk was de relatie tussen veel zeelieden 
en hun slaapbazen dikwijls beter en persoonlijker dan tot 
nu toe gedacht.3 De schrijver van het pamflet was de ma-
troos N.K. die diende op een marineschip dat op de rede 
van Texel lag. Hij noemde zijn slaapbaas ‘Goede vrind’ en 
plaatste vanaf zijn schip een bestelling bij hem voor thee 
en enkele zaken die op de rede niet verkrijgbaar waren op 
een manier die doet denken aan het huidige postorderbe-
drijf. Gedurende een groot deel van de 19de eeuw bleef het 
systeem van de slaapbazen bestaan. Omdat de slaapbazen 
belangrijke figuren waren voor de zeelieden, noemde de 
Antwerpse burgemeester J. van Rijswijck in 1887 ‘een eer-
lijke slaapbaas (–) een voorzienigheid voor de varensman’.4 

De beroepsgroep in beeld
De Bataafse en Franse periode was voor menigeen een 
moeilijke tijd. Dat gold met name voor diegenen die voor 
de marine werkten. De admiraliteiten hadden al vanaf 
het begin van de  18de eeuw met liquiditeitsproblemen 
te kampen.5 De toestand werd gaandeweg erger. In 1792 
was de betalingsachterstand van de marine zo erg dat le-
veranciers nauwelijks nog op krediet wilden leveren. Na-
dat in dat jaar het quotenstelsel was herzien, verbeterde 
de situatie enigszins.6 In het voorjaar van 1795 ontdekten 
de leden van het pas aangestelde Comité tot de Zaken der 
Marine echter dat de kassen van de admiraliteiten bijna 
geheel leeg waren. Op 17 maart 1795 maakten ze op ver-
zoek van de Staten Generaal een globale inventarisatie 
van de kapitaalbehoefte voor de daaropvolgende periode. 
Dat leverde een behoefteplaatje op van 15 miljoen gulden. 
Van dat bedrag was 5 miljoen gulden bestemd voor de af-
betaling van oude schulden.7 

Het probleem van de achterstallige schulden zou de 
marine de hele Bataafs-Franse periode blijven achtervol-
gen.8 Iedereen die bij de marine werkte, had last van dat 
voortdurende gebrek aan geld. Omdat materiële zaken 
belangrijker werden geacht, betaalde men de zeelieden, 
ongeacht hun rang, slecht en veel te laat.  De belofte van 
het Comité tot de Zaken der Marine uit 1795 de maand-
brieven elk jaar af te betalen, is nooit nagekomen.9 Op-
varenden van de marine kregen per kwartaal een kwart 
van hun gage of soldij contant uitbetaald. De rest werd 
aan hun tegoed toegevoegd en zou aan het eind van de 
diensttijd worden uitbetaald onder aftrek van de scheeps-
schulden. Honderden brieven van opvarenden en hun 
vrouwen getuigen van de schrijnende armoede waarin 
veel gezinnen leefden.10 Het gebrek aan geld bij de mari-
ne had ook gevolgen voor de toeleveranciers. Veel brieven 
getuigen van de wanhoop bij leveranciers die door hun 
crediteuren op de huid werden gezeten nadat ze aan de 
marine hadden geleverd en op betaling wachtten.11 

Onder de duizenden brieven  zijn er enkele honderden 
waarop het adres van een slaapbaas of volkhouder werd 
vermeld. Die stellen ons in staat een redelijk betrouwbare 
schatting te maken van de aantallen logementhouders in 
de verschillende havensteden. De cijfers in kolom 1 van 
tabel 1 zijn ontleend aan tellingen op basis van brieven 
van opvarenden van de marine over de periode 1795-
1810.12 Ze zijn geenszins definitief. Uit de corresponden-
tie blijkt dat de meeste volkhouders mannen waren, maar 
een aantal logementen werd door vrouwen gedreven.13 
Soms zetten de weduwen de zaak van hun man voort. De 
adresgegevens (kolom 2) stellen ons in staat ons een beeld 
te vormen van de ligging. Het zal niet verbazen dat de lo-
gementen bijna altijd op loopafstand van havens en wer-
ven waren gelegen. De aantallen die in kolom 3 worden 
genoemd behoeven een toelichting. In veel brieven wordt 
het adres van de maandceelhouder genoemd als retour-
adres. Aan het handschrift of een bepaalde formulering is 
herkenbaar dat bepaalde schrijvers keer op keer werden 
ingezet. Omdat sommige logementhouders ongeoefende 
schrijvers waren, zoals aan de handtekeningen van som-
mige van hen is te zien, werd waarschijnlijk een beroep 
gedaan op een kennis of een werknemer die behoorlijk 
kon schrijven. De genoemde aantallen brieven waren 
aanleiding voor minimaal evenzoveel verklaringen, na-
dere brieven en besluiten van de autoriteiten. Het aantal 
brieven dat wordt genoemd in kolom 3 is daarom maar 
het begin van een veel grotere keten van correspondentie. 
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In de 35 brieven gebruikten klanten de naam en het 
adres van Hendrik Klaver als retouradres bij de indiening 
van een verzoek. Klaver nam actief deel aan het lobbywerk 
ten behoeve van de beroepsgroep. In een brief van 23 juli 
1806 omschreven de Amsterdamse volkhouders hun werk 
als ‘de uitrusting van het volk voor de oorlog ter zee’. Zij 
moesten daartoe de zeelieden ‘een zeer uitgebreid krediet’ 
verlenen en verzekerden zich door de maandceelen die in 
onderpand waren gegeven te belenen en zo hun geld te-
rug te verdienen. De beleners van maandcelen leden veel 
schade door vroegtijdig overlijden, desertie of voortijdige 
afdanking van de zeelieden. Vooral in 1802 was de schade 
groot geweest. Na de hervatting van de oorlog in 1803 had-
den zij opnieuw veel krediet verleend, maar in 1806 was 
weer sprake van grootschalige afdanking. De beleners van 
maandcelen hielden daarom een pleidooi om de langst in 
dienst zijnde mannen als eersten af te danken.14

De praktijk van Hendrik Klaver
Biografische informatie over de Amsterdamse logement-
houder Hendrik Klaver is nauwelijks voorhanden. Helaas 
zijn een geboorte- noch overlijdensdatum van hem be-
kend. Wel weten we dat hij een logement in de Binnen 
Bantammerstraat runde (afb. 4), waar zijn collega’s Jan 
Elgers, H. Honesse en J.C. Icke soortgelijke neringen dre-
ven. Zij maakten deel uit van een groep van enige tien-
tallen volkhouders in het gebied rond de Nieuwmarkt. 
Waarschijnlijk verlegde Hendrik Klaver zijn werkterrein 

rond 1807 naar de hoek van de Fluwelenburgwal en de 
Prinsenhofsteeg. Zijn naam werd in de periode tot 1826 
enige tientallen malen genoemd in de Staatscourant in 
verband met achterstallige betalingen van de regering aan 
marinemensen over de periode 1795-1810. Aan sommigen 
van hen had Klaver krediet verleend. Bij de betalingen 
werd de opmerking vermeld: ‘aangetekend voor H. Kla-
ver.’ Zo kreeg de preferente schuldeiser na jaren alsnog 
een deel van zijn geld terug.15 

De marine was gedurende de 17de en 18de eeuw een 
betrekkelijk kleine organisatie. In tijden van crisis werd 
de marine uitgebreid met officieren en manschappen die 
in de koopvaardij geen meer werk konden vinden en een 
tijdelijke overstap maakten. Zodra de oorlogsdreiging 
was verdwenen, werden deze mannen weer afgedankt 
en gingen terug naar hun oorspronkelijke werkgevers.16 
Wanneer we het aantal opvarenden van de VOC gedu-
rende de 18de eeuw vergelijken met de aantallen marine-
mensen, kan een schatting worden gemaakt dat het aantal 
opvarenden van de marine in de tweede helft van de 18de 
eeuw gemiddeld ongeveer een kwart bedroeg van dat in 
de koopvaardij.17 De koopvaardij was voor de volkhouders 
dus een veel lucratievere vijver om in te vissen. Het zal 
dan ook niet verbazen dat we de naam van Hendrik Klaver 
ook tegenkomen in de soldijboeken van de VOC. In 1793 
leende hij geld aan de ondertimmerman Jan van Vliet uit 
Amsterdam die op het VOC-schip Hertog van Brunswijk 
uitzeilde. Bij monstering kreeg hij een handgeld van 52 

Tabel 1 Brieven verstuurd aan instanties vanaf het adres van een slaapbaas of logementhouder tussen 1795 en 1810.

aantal logementhouders adresgegevens aantal brieven

Amsterdam 82 70 385
Batavia 2 0     1
Den Haag 12   8   27
Den Helder 2   2     1
Gouda 1   1     1
Harlingen 2   0     6
Hellevoetsluis 2   1     1
Hoorn 2   0     3
Middelburg 1   1     1
Rotterdam 34  15   91
Vlissingen 1    1     1
Totaal 141 99 518

Bron: Nationaal Archief, Archief van de Koninklijke Marine 1795-1813.
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gulden en sloot een transportbrief af voor 300 gulden bij 
ene F. Schreuder. Van Vliet overleed op 21 februari 1796 
in het hospitaal in Batavia. Klaver moet de transportbrief 
van Schreuder hebben gekocht, want op 9 december 1797 
kreeg Hendrik Klaver van de borg J.H. Klijnveld 143 gul-
den. Op 17 augustus 1803 werd het resterende bedrag van 
157 gulden betaald.18 Klaver leende 50 gulden aan Coert 
Hendrik Klipper uit Pruisisch Münden. J.H. Klijnveld 
stelde zich borg voor die lening. Omdat Klipper op 22 
december 1794 was overleden, kreeg Klaver op 25 januari 
1798 zijn lening terug van J.H. Klijnveld. Ten teken daar-
van zette hij zijn handtekening.19

Het businessmodel van de maandceelhouders
Het bedrijf van de logementhouder rustte in het alge-
meen op vier of vijf pijlers.

Zij verdienden hun geld in de eerste plaats met het 
verhuren van slaapplaatsen aan zeelieden. Op de begane 
grond van de logementen bevond zich waarschijnlijk een 
tapperij en een keuken. Op de daarboven gelegen verdie-
pingen sliepen de mannen op slaapzalen. Wanneer we de 
verhalen over de toestanden aan boord van veel schepen 
mogen geloven, zal het in de logementen niet veel beter 
zijn geweest. De mannen sliepen waarschijnlijk in hang-
matten.20 Bij gebrek aan sanitair zal het in de slaaphui-
zen net zo smerig hebben geroken als op veel schepen. 
De hoeveelheid slaapplaatsen was overigens beperkt. De 
Amsterdamse logementhouder Pieter Barend Monheim 
meldde in januari 1808 dat hij 41 mannen in de kost had 
en zijn collega, de weduwe Spoor, 34. Dat was te veel en 
kon niet veel langer duren.21

Naast onderdak verschaften de slaapbazen ook kost. Zij 
kookten eenvoudige maaltijden. Vaak logeerden mannen 
en offi  cieren enige tijd bij een slaapbaas voordat zij weer 
uitvoeren. Voor de maritiem historicus zijn de procedu-
res rondom wanbetaling uiteraard interessant. Helaas is 
er van Klaver geen voorbeeld bekend, maar verschillen-
de van zijn collega’s hadden met die materie te maken. 
Meestal kregen zij hun geld terug nadat beslag was gelegd 
op hun traktementen.22

Een derde functie van de slaapbazen bestond uit het 
verstrekken van voorschotten of leningen ten behoeve 
van de aankoop van een uitrusting. Zeelieden die zich 
zonder geld of onderpand meldden, vormden een groep 
met een hoog risico.23 Nadat de zeelieden hadden gemon-

Afb. 2  Bladzijde 4 van een verzoek van een aantal Amsterdamse slaapba-
zen aan het Comité tot de Zaken der Marine van 21 juli 1796. Het 
stuk werd onder andere ondertekend door Hendrik Klaver.
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sterd en een maandbrief hadden gekregen, beleenden zij 
de maandbrief bij hun slaapbazen of bij het Fonds voor 
Arme en Oude Zeelieden. Daarmee konden zij krediet 
opnemen ten behoeve van de aankoop van een uitrusting. 
Marinemensen konden na 1795 kiezen bij welke instantie 
zij hun maandbrief beleenden: ofwel bij een van de kan-
toren van de Fondsen voor Arme of Oude Zeelieden (ge-
vestigd in Rotterdam, Amsterdam, Harlingen, Vlissingen) 
ofwel bij een particuliere maandceelhouder. 

Veel slaapbazen verdienden een extra cent bij met het 
werven van manschappen voor de kapiteins. Het is niet 
bekend maar wel waarschijnlijk dat ook Hendrik Klaver 
actief was op dit gebied. De slaapbaas François Rooms, 
die het logement De Gouden Bal achter de grote vleeshal 
in Amsterdam runde, claimde in 1808 dat hij in de 22 jaar 
dat hij logementhouder was meer dan 3.000 zeelieden 
had geworven.24 

Een vijfde vorm van dienstverlening bestond ten 
slotte uit de hulp die de slaapbazen hun klanten en hun 
familieleden boden bij het opstellen van verzoeken aan 
de leiding van de marine. De klanten van de slaapbazen 
konden dan ook gebruik maken van een uitgebreid dien-
stenpakket, zoals blijkt uit de werkzaamheden van Hen-
drik Klaver (tabel 2). 

De administratieve dienstverlening
In tijden van oorlog keerden veel opvarenden van de ma-
rine met schade, verwondingen of verminkingen terug. 
Voor de ongeletterden onder hen was het opstellen van 
een brief om een verzoek tot vergoeding of een uitkering 
te krijgen een zaak van levensbelang, maar een grote op-
gave. Dus gingen ze naar een deskundige. Dat kon een 
professionele schrijver of solliciteur zijn, of een vertrou-
wenspersoon zoals een maandceelhouder.25 Officiële ver-
zoeken werden opgesteld en ingediend door solliciteurs. 
Deze beroepsgroep bestond sinds de 17de eeuw en ver-
diende zijn geld met dit soort werk.26 

Op basis van 35 brieven die vanaf Klavers adres wer-
den verzonden, krijgen we een indruk van de aard van de 
dienstverlening.27 In het licht van de financiële proble-
matiek bij de marine zal het niet verbazen dat de helft van 
de brieven verzoeken om na- of uitbetaling betrof. Ge-
rardus Ignatius Bongaardts uit Amsterdam diende sinds 
1786 bij de marine. Hij was in februari 1796 uitgevaren als 
schrijver 2 op het fregat Piet Hein onder bevel van de vice 
admiraal Adriaan Braak. Begin 1799 was hij in Suriname 
na de dood van zijn collega Hendrik Verhulsdonk bevor-
derd tot schrijver 1 door vice admiraal Pieter Hartsinck 
en overgeplaatst op het fregat Vertrouwen. Enige maanden 
later was de bemanning van de Vertrouwen overgegaan 
op het pinkschip Iris onder bevel van de luitenant Teu-
nis Groen. Met dat schip was Bongaardts in juni 1799 in 
Bergen teruggekeerd. Na een winter in Noorwegen was 
de bemanning van de Iris in het voorjaar van 1800 op een 
Deens schip gerepatrieerd.28 Bongaardts was berooid 
teruggekeerd en had in de herfst van 1800 enige weken 
in Den Haag toelichting moeten geven op de scheepsad-
ministratie. Omdat hij nog steeds geen betaling had ge-
kregen, dreigde hij uit zijn logement te worden gezet. 
Daarom had hij de Agent van marine in november een 
voorschot op zijn tegoed gevraagd.29 Begin januari 1801 
was hij terug in Amsterdam, maar nog steeds zonder geld. 
Omdat zijn maandceelhouder Hendrik Klaver hem geen 
voorschot wilde geven, hadden hij en zijn vrouw dagen-
lang niet gegeten. Hij kon een tijdelijke baan krijgen in 
Rotterdam op een daggeld van 30 stuivers maar had geen 
geld om de reis te maken. Op 18 januari vroeg hij om 
plaatsing als klerk op het plunjekantoor in Amsterdam.30

Een soortgelijk verzoek werd ingediend door de ma-
troos Andries Verwoest. Hij vroeg de Raad der Marine op 
13 mei 1802 om uitbetaling van het tegoed aan traktement 
dat hij had opgebouwd (afb. 3). Bij zijn brief voegde hij een 
korte staat van dienst. Verwoest diende sinds 1795 bij de 
marine. Hij had eerst op de Batavier onder bevel van Jan  

Tabel 2 Werkzaamheden die Hendrik Klaver voor zijn klanten verrichtte.

Kost en inwoning ja 
Werving nauwelijks
Schrijfwerk, administratieve dienstverlening ja
Financiële dienstverlening ja
Belangenbehartiging ja

Bron: Nationaal Archief, archief van de Koninklijke Marine 1795-1813.
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Jacob Souter gevaren en was daarna op het transportschip 
Vrouw Maria overgeplaatst onder bevel van de luitenant 
Hermanus Barbier. Op dit voormalige VOC-schip was hij 
met het eskader van de schout bij nacht Engelbert Lucas 
naar de Kaap de Goede Hoop gezeild en daar in krijgsge-

vangenschap geraakt. Op hetzelfde schip was hij als krijgs-
gevangene van de Kaap naar Engeland getransporteerd. 
Hij was op 26 oktober 1801 vrijgekomen en op 5 november 
1801 teruggekeerd in de Republiek. Noch bij de VOC, noch 
bij de marine kon hij zijn achterstallige gage innen. Hij 

Afb. 1  Detail van de nabetalingen die 
in 1821 werden gedaan aan de 
voormalige opvarenden van de 
Bataafse marine. Bron: Neder-
landsche Staatscourant 87 van 22 
februari 1821.

Afb. 4  Uitsnede van een kaart van Amsterdam uit 1835 met daarop het 
gebied rond de Geldersekade en rond Kattenburg. Omcirkeld is 
de Binnen Bantammerstraat, waar Hendrik Klaver een logement 
runde.
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vroeg de Raad der Marine om betaling van zijn tegoed.31 
De tweede categorie brieven werd gevormd door ver-

zoeken om een uitkering of pensioen. Het fregat Gelder-
land was in maart 1808 uitgevaren met bestemming de 
kust van Guinee en de Oost. Na een tussenstop in Ber-

gen ontmoette het schip op 19 mei 1808 op de Atlantische 
Oceaan het Britse fregat Virginia. Bij het hevige gevecht 
dat volgde, vielen vele doden en gewonden. De marinier 
Daniël Reinierse uit Hanau in Hessen raakte zodanig be-
kneld toen de grote mast op het dek viel dat zijn linker-

Afb. 3  Verzoek van Andries Verwoest 
van 13 mei 1802, per adres van 

  ‘H. Klaver, binne bantemmer-
straat’.
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been moest worden afgezet. In krijgsgevangenschap in 
Engeland had hij een houten been en een stelt gekregen; 
beide waren inmiddels onbruikbaar omdat ze waren ge-
broken. Reinierse vroeg de minister om een nieuw hou-
ten been en een voet omdat hij zich op zijn oude been 
niet meer kon bewegen. Ook vroeg hij een jaar verlof ten 
behoeve van een reis naar Hanau om zijn ouders te be-
zoeken met behoud van gagement en toestemming aan 
Hendrik Klaver om van tijd tot tijd met overlegging van 
een attestatie de vitae om zijn pensioen te innen.32 

Helena Verleijn uit Amsterdam diende op 2 februari 
1808 een verzoek in voor haar man Adolf Altstein die al 32 
jaar bij de marine werkte. Hij diende toen als schipper op 
de Admiraal Zoutman. Hij had een jaar eerder op de Cha-
tham een tweede liesbreuk opgelopen en was op grond 
van zijn leeftijd en gezondheid niet langer in staat zijn 
beroep uit te oefenen. Ten behoeve van haar gezin vroeg 
zijn vrouw om zijn ontslag en een uitkering.33 Schipper 
Altstein kwam uit Soest in Westfalen en was toen 54 jaar 
oud. Hij was zijn loopbaan bij de marine begonnen in 
1776 en op 4 december 1799 getrouwd en had inmiddels 
drie jonge kinderen. Hij had in 1806 een pensioen van 
ƒ 2,– per week gekregen in verband met zijn liesbreuk 
maar kon van dat bedrag zijn gezin niet onderhouden. 
Daarom was hij weer gaan werken en had een tweede lies-
breuk opgelopen. Het verzoek van zijn vrouw had geen 
effect. In 1809 verhuisde het gezin van Kattenburg naar 
een kelderwoning op de Heiligeweg. Ze moesten toen nog 
steeds rondkomen van een uitkering van ƒ 2,– per week.34 

Wanneer de indiener van een verzoek niet kon schrij-
ven, zette hij of zij een kruisje en werd het verzoekschrift 
ondertekend door twee getuigen. De namen van Joseph 
Wieljoe en Cornelis Schagen verschijnen regelmatig on-
der dergelijke verzoeken. De mannen verdienden daarmee 
waarschijnlijk een borrel of een zakcentje. Beide heren 
maakten deel uit van een groep mannen die bij acties op 
zee invalide waren geraakt en leefden van een uitkering.35

Kredietverlening 
Een zeer belangrijk aspect van het werk van de maand-
ceelhouders was de verlening van kredieten, een vorm 
van volkskrediet. Wanneer een zeeman dienst nam op 
een schip, kreeg hij een handgeld en een maandbrief of 
maandceel uitgereikt. Op zijn maandceel werden zijn 
naam, woonplaats, folionummer, rang en soldij vermeld. 
Van zijn gage kreeg de zeeman aan boord per kwartaal 
een kwart contant uitbetaald. Het resterende driekwart 

werd pas uitbetaald bij de afdanking. De zeeman kon zijn 
vrouw of andere familieleden machtigen om per kwartaal 
een maand gage op te nemen op het zeekantoor in de stad 
waar de maandbrief was afgegeven. 

De maandbrief was dus een waardepapier en ging niet 
mee aan boord, maar bleef aan de wal. Meestal werd deze 
in bewaring gegeven aan een maandceelhouder. In de 
17de en 18de eeuw beleenden zeelieden hun maandbrie-
ven vooral bij particuliere maandceelhouders. Zij reken-
den een tarief van enkele procenten voor hun diensten. 

Veel opvarenden van de marine kregen in de Bataafs-
Franse tijd te maken met krijgsgevangenschap. Geduren-
de die periode verdienden zij de helft van hun normale 
gage. Tussen 1792 en 1795 betrof het vooral Franse krijgs-
gevangenschap; in de periode 1795-1813 vooral Engelse.36 
Na vrijlating keerden de mannen die hun krijgsgevangen-
schap hadden overleefd uitgeput en volkomen berooid te-
rug in Nederland en wilden maar één ding: geld. Wanneer 
zij hun maandceel hadden beleend bij een maandceelhou-
der, wilde die echter pas uitbetalen wanneer het voorma-
lige schip van de ex-krijgsgevangenen werd afbetaald. Op 
het kantoor van het Fonds voor de Arme en Oude Zeelie-
den kregen zij vaak te horen dat ze (nog) niet mocht wor-
den uitbetaald. Soms had dat een politieke reden, soms 
een zuiver financiële. De marine had te kampen met zo’n 
toenemend gebrek aan geld, dat vanaf 1805 de kassen let-
terlijk leeg waren. Terugkeer uit krijgsgevangenschap be-
tekende dan ook voor vele zeelieden dat zij van de regen in 
de drup raakten. Vaak moesten de mannen een voorschot 
nemen op hun afbetaling, uiteraard tegen een hoger tarief. 

Hoe dan ook, het interessante van Hendrik Klaver en 
een aantal van zijn collega’s is dat wij hun spoor kunnen 
volgen tot in de jaren twintig van de 19de eeuw, dus tot 
enkele jaren na het einde van de Franse Tijd. Toen koning 
Lodewijk in 1807 had besloten de financiële problemen 
van het land in kaart te brengen, benoemde hij hiertoe 
een commissie. Bij decreet van 28 september 1807 bepaal-
de de koning dat alle personen met vorderingen op de 
overheid vóór eind november 1807 een overzicht moesten 
geven van de omvang van hun vorderingen.37 Op 9 no-
vember 1807 stuurde Klaver de minister van marine een 
overzicht van zijn vorderingen. Hij had voor ƒ 11.530,–aan 
maandbrieven van hele gage uitstaan en voor ƒ 15.818,– 
aan maandbrieven van halve gage aan voormalige krijgs-
gevangenen. Bovendien had hij over de laatste 6 maanden 
van 1806 aan halve soldij nog ƒ 3.396,– beleend. In totaal 
had hij een vordering van ƒ 32.240,– op de marine.38
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Klaver was niet de enige maandceelhouder met een 
grote vordering. Zijn collega’s Nicolaas Schrans en Wil-
lem Grote hadden in het najaar van 1806, toen sprake was 
van grootschalige onlusten op de schepen van het eskader 
bij Texel, op verzoek van de vice admiraal Jan Willem de 
Winter tienduizenden guldens in contanten voorgescho-
ten om de oproerige mannen te kalmeren.39 Het feit dat 
Klaver en zijn collega’s in staat waren dergelijke bedragen 
te lenen, betekent dat hun kaspositie toen redelijk gun-
stig moet zijn geweest.

Conclusie
Dit artikel had tot doel een aanzet te geven tot de inter-
pretatie van enkele tientallen verzoekschriften van op-
varenden van de Bataafs-Franse marine in het Nationaal 
Archief in Den Haag. Die verzoekschriften werden tussen 
1801 en 1810 verstuurd aan de leiding van de Bataafse ma-
rine door mensen die als afzender het adres opgaven van 
de logementhouder Hendrik Klaver in Amsterdam. 

Aan de hand van de brieven kon worden vastgesteld dat 
slaapbazen de zeelieden verschillende diensten boden. Zij 
verleenden kost en inwoning, boden financiële diensten, 
adviseerden bij allerlei soorten situaties en vervulden een 
rol bij de werving van zeelieden. Hendrik Klaver was ac-
tief op bijna alle terreinen, alleen is er geen bewijs voor 
activiteit op het gebied van werving. 

Het beeld dat wij van de maandceelhouder Hendrik 

Klaver krijgen, komt niet overeen met het algemeen aan-
vaarde imago van deze beroepsgroep, namelijk als dat 
van kille uitzuigers. Op grond van de correspondentie en 
andere informatie uit de periode ontstaat een beeld van 
Klaver als een realistische zakenman die zijn best deed 
in een moeilijke tijd zijn zaak draaiend te houden. Net 
als veel van zijn collega’s had hij veel last van niet beta-
lende debiteuren. Veel van zijn klanten waren opvarenden 
van de marine die hem geld schuldig waren voor kost en 
inwoning of uitrusting maar die hun schulden niet kon-
den betalen omdat hun werkgever ze slecht betaalde. Zo 
ontstond een keten van wanbetaling die iedereen trof die 
afhankelijk was van de marine.

De brieven die vanuit het logement van Klaver werden 
verstuurd waren van verschillende aard. Uit tabel 3 bleek 
dat het in bijna de helft van de gevallen ging om verzoeken 
tot betaling van een tegoed aan salaris. De tweede cate-
gorie werd gevormd door verzoeken om een uitkering of 
pensioenbetaling.  De rest van de brieven werd gevormd 
door verzoeken om informatie over de verblijfplaats van 
een man, ontslag uit dienst of verzoeken om plaatsing. 

Het is (nog) niet mogelijk een analyse te maken van 
de herkomst van alle klanten van Hendrik Klaver die wij 
kennen. Toch bieden de brieven een veelbelovend begin. 
Zoals bij de VOC was een deel afkomstig uit de Republiek, 
anderen uit omringende landen en gebieden. Om de her-
komst van alle mensen die werden genoemd te achterha-
len, moeten de soldijrollen in het archief van de marine 
systematisch worden doorzocht. 

Vast staat dat de verzoekschriften die werden verstuurd 
vanaf het adres van Hendrik Klaver werden ingediend 
door mannen of hun vrouwen die dienst deden, hadden 
gedaan bij of een nauwe band hadden met de Bataafse ma-
rine. De informatie uit veel brieven, bijvoorbeeld die van 
Gerardus Bongaardts en die van de huisvrouw van Adolf 
Altstein, kan worden aangevuld door brieven die op ande-
re momenten en van andere adressen werden verstuurd. 
Ondanks alle informatie die ontbreekt, vormde het loge-
ment van Hendrik Klaver voor velen een toevluchtsoord 
in moeilijke tijden. Veel maritiem historici hadden graag 
een avondje in zijn etablissement doorgebracht. 

Tabel 3 Overzicht van de 35 brieven die vanaf het logement van Hen-
drik Klaver werden verzonden.

Onderwerp Aantal

Betaling 17
Uitkering 10
Informatie   3
Ontslag   1
Plaatsing   2
Anders   1
Totaal 35

Bron: Archief Koninklijke Marine.
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Van erts tot kanon. Het tijdschrift van de Wehrmacht wijdde er 
in mei 1939 een heel nummer aan, collectie M.S. Laarman.
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Rotterdam 1940-1945
Rampspoed, ertskonvooien en profijtelijke projecten

Het blijven functioneren van de Rotterdamse havens in oorlogstijd was voor de bezetter van 
eminent belang. Toch is er over de Rotterdamse havens en scheepswerven, het scheepvaart-
verkeer en de overslag van goederen tot nu toe weinig gepubliceerd.  De Maasstad werd 
door de Duitsers aangewezen als uitvalsbasis voor de beoogde invasie van Engeland en was 
de gehele bezettingsperiode de thuisbasis voor motortorpedoboten, die aan de Engelse 
oostkust dood en verderf zaaiden. Dit, deels op recent aangeboorde bronnen gebaseerde, 
artikel beoogt een aanvulling te zijn op reeds verschenen publicaties. Het accent ligt op wat 
er zich in die havens en de daarmee verbonden werven afspeelde, met alle gevolgen van 
dien en niet in de laatste plaats de duizenden slachtoffers die ermee gepaard gingen.

De haven lamgelegd
Kort na het rampzalige bombardement van Rotterdam op 
14 mei 1940 en de daaropvolgende capitulatie van Neder-
land, drongen Duitse troepen door tot de Hollandse kust. 
De infanterie werd snel gevolgd door specialisten van de 
verschillende krijgsmachtonderdelen, die elk op hun ei-
gen terrein de buit kwamen inventariseren. In Rotterdam 
en omgeving waren dat met name deskundigen van de 
Duitse marine, de Kriegsmarine, die de volgende vijf jaar 
haar stempel zou drukken op de demografische en soci-
aaleconomische status van de regio. Gedurende de och-
tend van 16 mei arriveerden de met puur militaire zaken 
belaste stafofficieren van de Duitse marine in de Maas-
stad. In het weekend van 18 mei maakten door een ad-
miraal aangevoerde, technische specialisten een eerste in-
spectieronde bij de grotere werven en nestelden zich in 
Hoek van Holland en Rotterdam de Hafenkommandanten 
met hun personeel.1

Het scheepvaartverkeer lag nog volledig stil vanwege 
de aanwezigheid van magnetische mijnen, die tijdens de 
meidagen in de vaarweg naar Rotterdam door de Luftwaf-
fe waren afgeworpen. Op 30 mei 1940 kon een geveegde 
strook van 150 meter breed worden vrijgegeven en een 
dag later al stoven de eerste Schnellboote binnen om, na 

het innemen van brandstof, bij het vallen van de duister-
nis weer te vertrekken. ’s Nachts brachten de motortorpe-
doboten in Het Kanaal een Franse torpedobootjager tot 
zinken; honderden opvarenden kwamen om het leven.2 
De zwaar bewapende, supersnelle boten zouden tot in 
april 1945 in wisselende verbanden actief blijven vanuit 
Rotterdam.

Uitgezonderd dit soort scheepsbewegingen bleef het 
na de meidagen echter lange tijd stil op de Nieuwe Wa-
terweg. Op 23 juni schreef Dirkzwager’s Scheepsagentuur 
pas weer een inkomend schip in: de naar Engeland uitge-
weken Rotterdamse kustvaarder Mercurius. Het scheepje 
was al door de Britse autoriteiten geregistreerd om dienst 
te doen in de eigen kustvaart, maar verdween en werd als 
vermist opgegeven. Dirkzwager schreef de coaster in on-
der inkomend volgnummer 1177 voor dat jaar.3 Ter ver-
gelijking: in 1938, een topjaar door het wegebben van de 
Grote Depressie, had men in totaal maar liefst 16.983 bin-
nenlopende koopvaardijschepen geregistreerd.4 Door de 
gevolgen van de in september 1939 uitgebroken oorlog 
was de overzeese aanvoer gedecimeerd, met als resultaat 
dat, toen de bezetter in Rotterdam verscheen, de econo-
mie van Europa’s grootste havenstad zich in een steile, 

Jac. J. Baart

Holland 2013-3/4_binnenwerk.indb   147 06-11-13   21:14



148  

neerwaartse spiraal bevond. Een belangrijk deel van de 
scheepsbouwsector ging daar evenwel niet in mee en ken-
merkte zich na het dieptepunt van de crisisjaren econo-
misch juist door een toenemende activiteit. Dat was het 
gevolg van wegens de oorlogsdreiging door het ministe-
rie van Defensie in opdracht gegeven marineschepen en 
onderzeeboten. In Schiedam waren de scheepswerven van 
Wilton-Fijenoord en Gusto belast met de bouw van mari-
nevaartuigen, in Rotterdam de Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij (RDM) en Piet Smit Jr., wat verder weg, in 
Krimpen aan den IJssel, was er nog Van der Giessen. Wil-
ton, Gusto en de RDM fabriceerden bovendien ook wa-
pens en wapensystemen.5  

Zowel de havens als scheepswerven waren nagenoeg 
onbeschadigd in Duitse handen gevallen, zo ook het me-
rendeel van de in aanbouw zijnde oorlogsschepen. Ook 
lagen in Rotterdamse en aangrenzende havens meer dan 
60 koopvaardijschepen, die wegens het mijnengevaar tij-
dens de meidagen niet hadden kunnen uitwijken naar 
veiliger oorden. In relatie tot de 850 Nederlandse handels-
schepen die daar wel in geslaagd waren was dit een niet 
gering aantal. De Kriegsmarine speelde snel en adequaat 
in op zowel wat ze in de havens als op de scheepswerven 
aantrof. De bijna veertien strekkende kilometer aan kades 
met bijbehorende outillage bleken ruim voldoende voor 
de te ontwikkelen activiteiten en de buit aan koopvaar-
dijschepen overtrof de verwachtingen. Voorlopig kregen 
echter oorlogsschepen de meeste aandacht: niet alleen de 
tientallen marineschepen die op de scheepswerven on-
beschadigd buitgemaakt waren en voltooid zouden wor-
den, maar ook de honderden visserijschepen en andere 
vaartuigen, die voor oorlogstaken aangepast en bewapend 
moesten worden. De beoogde invasie van Engeland kreeg 
absolute voorrang en dat de ontzaglijke voorbereidingen 
andere activiteiten van de Duitse marine frustreerden, 
werd op de koop toegenomen. Dit gold zelfs voor de bij-
komstigheid dat Rotterdam als doorvoerhaven van ijzer-
erts uit Zweden maandenlang geblokkeerd bleef, met als 
gevolg dat de staal- en wapenfabrieken in het Ruhrgebied 
met tekorten van grondstoffen te kampen kregen.6

Invasie ‘indien nodig’
Op 16 juli 1940 legde Hitler zijn ‘Weisung Nr. 16’ ter tafel 
met aanwijzingen om landingen in Engeland voor te be-
reiden, een invasie onder voorbehoud: ‘wenn nötig.’7 In 
tegenstelling tot het Duitse leger en de luchtmacht, stel-
de de marine, geconfronteerd met zware verliezen tijdens 

de strijd om Noorwegen, zich gereserveerd op, maar liet 
desondanks in korte tijd een geïmproviseerde invasie-
vloot samenstellen. Een aanzienlijk deel daarvan werd in 
de regio’s Rotterdam en Amsterdam gerealiseerd en tege-
lijkertijd begon de Duitse marine met het inrichten van 
de Maasstad als vertrekhaven (Absprunghafen) voor een van 
de invasietransportvloten.  

De Kriegsmarine beschikte niet over eigen landings- 
en transportvaartuigen en greep daarom terug op de be-
proefde methode van het vorderen van civiele schepen 
die in snel tempo werden aangepast om voor landingen 
te kunnen worden ingezet. In Rotterdam nestelde zich de 
Kriegsmarinedienststelle aan Parklaan 16 (het huidige Belas-
tingmuseum) en aan Veerhaven 2 (Scheepvaarthuis) kwam 
een dependance van de Werftbeauftragte (later Oberwerft-
stab Niederlande-Belgien).8 Eerstgenoemde instantie re-
gelde alle vorderingen en inbeslagnames met de daaraan 
gekoppelde vergoedingen; aan de Veerhaven huisden de 
toezichthouders, die controle uitoefenden op de scheeps-
werven. Beide instanties zouden tot ‘Dolle Dinsdag’, 5 
september 1944, aan de slag blijven, aangezien er ook na 
de kortstondige verwikkelingen rondom de invasie volop 
werk bleef met de nieuwbouw van schepen, maar ook en 
in het bijzonder met reparatie en onderhoud van Duit-
se marinevaartuigen. Doordat de werven voor hun voort-
bestaan afhankelijk waren van Duitse opdrachten, die op 
hun beurt weer gekoppeld waren aan door de bezetter te 
leveren grondstoffen en materialen, kon in die geforceer-
de relatie aan Duitse kant volstaan worden met slechts 
circa 200 deskundigen, die de controle hadden over ruim 
100 bedrijven met zo’n 52.000 werknemers. Van dwang 
was nauwelijks sprake.9

Voor de tientallen in Rotterdam achtergebleven han-
delsschepen vond de Kriegsmarine ten eigen bate snel een 
bestemming: bijna de helft van de schepen werd omge-
bouwd om als invasie-transportschepen te gaan fungeren, 
maar de overige kregen veelal ook een militaire bestem-
ming en werden ten behoeve van de marine omgebouwd 
tot hulpschepen voor uiteenlopende taken.10 Daarnaast 
werden bij de grotere werven in Rotterdam en Schiedam 
in recordtempo tezamen 620 gevorderde binnenvaart-
schepen met behulp van bouwbataljons van de Duitse 
landmacht getransformeerd tot landingsvaaruigen. Tien-
tallen andere schepen werden voor andere doeleinden 
aangepast.11 Het betrof de eerste, omvangrijke opdracht 
ten dienste van de bezetter. Er zouden er nog vele vol-
gen en niet tot ongenoegen van de directies en aandeel-
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houders. De eerste jaren werden dividenden uitgekeerd, 
die hedendaagse beleggers zouden doen likkebaarden. 
Econoom Klemann typeert in Nederland 1938-1948 de eer-
ste bezettingsjaren als een periode van hoogconjunctuur. 
Dit gold overigens niet uitsluitend voor de scheepsbouw, 
maar die sector speelde wel de meest toonaangevende rol 
in het economische gebeuren.12 Een ander saillant detail 
is dat er gedurende deze periode bij Rotterdamse spaar-
banken meer geld werd ingelegd dan voorheen, hetgeen 
Klemann toeschrijft aan de groeiende activiteiten van de 
scheepswerven.13

Verwarrende administratie en toenemend verkeer
Na het onverwachts binnenlopen van de coaster Mercu-
rius op 23 juni 1940, noteerde Dirkzwager op 18 augustus 
voor het eerst weer een nieuwe aanloper. Daarna kwamen 
er steeds meer verschillende soorten Duitse schepen bin-
nen, de meeste overgeschilderd in camouflagekleuren en 
allemaal bestemd voor de invasie van Engeland.14 Op 24 
oktober 1940 noteerde men 369 afgemeerde marinesche-

pen en daarmee kwam ook de telling in het geding. De 
belangrijkste taak van Dirkzwager bestond uit het regis-
treren en melden van inkomende en uitgaande schepen 
ten behoeve van rederijen en andere bedrijven die te ma-
ken hadden met onder andere het laden, lossen en foera-
geren. Daarnaast werd voor meerdere instanties in statis-
tieken de aanloop van koopvaardijschepen bijgehouden 
en daar was inmiddels weinig sprake meer van. Er liepen 
wel koopvaardijschepen binnen, maar dan in een andere 
gedaante en bepaald niet om te laden of te lossen. Er werd 
een kleine smokkeltruc doorgevoerd met op 1 november 
de op 1568 staande telling van inkomende schepen terug 
te brengen naar nummer 1200, om zodoende het aantal 
niet ter zake doende oorlogsschepen administratief weg 
te werken en vandaar weer opnieuw verder te tellen.15 Dat 
kon weer met een zuiver geweten, want toen waren in 
konvooien varend ook de eerste ‘normale’ vrachtvaarders 
met ijzererts uit Zweden gearriveerd.

Hitler had intussen zijn blik naar het oosten gewend 
voor een inval in de Sovjet-Unie en het plan voor de inva-

Afb. 2  Oefenend voor de invasie in Engeland, collectie T.W. Rosmolen.
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sie van Engeland (Unternehmen Seelöwe) was inmiddels ter-
zijde geschoven. Officieel afgelast werd de operatie overi-
gens nog niet en veel invasieschepen bleven voorlopig in 
de uitvalsbases liggen om een bedreiging te blijven vor-
men voor de Engelsen. Die waren evenwel via ontcijferde 
radioberichten ook al snel op de hoogte van het uitstel, 
dat uiteindelijk afstel zou worden, en begonnen zich met 
aanvallen ter zee en in de lucht te richten op de ertskon-
vooien uit Zweden.

Een continue aanvoer van hoogwaardig ijzererts uit 
Zweden was evenals vóór de oorlog van cruciaal belang 
voor de staal- en wapenindustrie in het Ruhrgebied. Zwe-
den bleef neutraal, maar werd door een blokkade van de 
Britse marine economisch sterk afhankelijk van het Der-
de Rijk en exporteerde in een ruilhandel tegen Duit-
se grondstoffen op grote schaal ijzererts. Wat betreft het 
Ruhrgebied was de route Oostzee-Rotterdam-Rijn de 
snelste, die werd eveneens gebruikt om steenkolen en 
cokes vanuit Duitsland na overslag in Rotterdam naar de 
andere Scandinavische landen te vervoeren. Ook het be-
zette Noorwegen, ‘in bescherming genomen’ Denemar-
ken en later aan de Duitse kant staande Finland waren 
als gevolg van de Britse zeeblokkade voor brandstoffen in 
hoge mate afhankelijk geworden van Duitsland.

1300 konvooien
De noodzaak tot konvooieren werd de Duitsers door de 
Engelsen al snel ingepeperd. Hoewel in eerste instantie 
met bescheiden middelen, trachtten de Britse marine en 
luchtmacht het scheepvaartverkeer naar en van Rotterdam 
van meet af aan te derangeren. Één van de eerste klein-
schalige acties betrof die van een Engelse onderzeeboot te-
gen het in Rotterdam achtergebleven Deense vrachtschip 
Alfa. Dit schip werd onderweg naar Emden op 21 juni 
1940 bij Texel getorpedeerd. Hierbij kwamen twee Deen-
se bemanningsleden en twee ter begeleiding meevarende 
Duitse officieren om het leven.16 De Duitse marine zette 
bij de werven onmiddellijk meer druk op de ketel om snel 
over voldoende escorteschepen te kunnen beschikken.

Het Duitse konvooissysteem werd opgezet met de in-
tentie iedere dag zo’n acht door marineschepen geëscor-
teerde vrachtschepen met erts uit Zweden in Rotterdam 
te kunnen laten binnenlopen en er acht met steenkool 
of cokes naar Scandinavië  te laten varen. Escorteschepen 
van de Kriegsmarine begeleidden de konvooien van Hoek 
van Holland naar de Elbemonding en vice versa. Deze 
door de Duitse marine als ‘hulpschepen’ geclassificeerde 

vaartuigen waren merendeels gevorderde en bewapende 
visserijschepen, die bij werven in de regio waren omge-
bouwd.17 In de Oostzee zochten de vrachtvaarders onbege-
leid hun eigen weg, langs de Noorse kust werden ze echter 
weer opgenomen in andere kustkonvooien. ’s Winters, bij 
dichtvriezen van de Oostzee, kwam het Zweedse erts via 
spoorwegoverslag vanuit Narvik. Deze steeds belangrijker 
wordende Noorse haven groeide net als Rotterdam uit tot 
een ware vesting met zware kust- en luchtdoelbatterijen.18

De Zweedse, Noorse en Deense ertsschepen waren 
deels dezelfde als de vrachtvaarders van vóór de oorlog: 
kolenstokende stoomschepen met een tonnage van ruw-
weg 2500 brutoregisterton en vaak enigszins op leeftijd, 
met een gemiddelde ouderdom van 23 jaar. Daarnaast 
waren er nog Nederlandse, in Rotterdam achtergeble-
ven vrachtschepen actief op de ertsroute, evenals Duitse 
en enkele Belgische en Finse schepen. Duitse koopvaar-
ders vervoerden overigens ook dikwijls militaire goede-
ren en deze waren dan ook over het algemeen wat gro-
ter en moderner.19 Vertraagd door de strenge winter van 
1940-1941 begon het konvooiverkeer pas in het voorjaar 
van 1941 goed op gang te komen. Dat jaar liepen er 1543 
schepen binnen in circa 300 konvooien, waarvan bijna de 
helft Zweedse vrachtvaarders met erts. In 1941 vertrokken 
ook de laatste in Rotterdam nog achtergebleven, buiten-
landse handelsschepen, waaronder de Panamees-Zwitser-
se St. Cergue met aan boord de latere Soldaat van Oranje 
Erik Hazelhoff Roelfzema en zijn kornuiten. 

In 1942 bleek de te ambitieuze planning van acht sche-
pen per dag nog minder haalbaar en halveerde de aan-
loop als gevolg van toenemende Britse acties ter zee en 
in de lucht. Toenemende verliezen noopten de Duitsers 
het nog verder krimpende konvooiverkeer in 1943 vrijwel 
geheel te staken en in het najaar verving de Duitse haven 
Emden grotendeels Rotterdam als eindbestemming voor 
ertskonvooien. De gegevens over het jaar 1944 laten nog 
maar sporadisch scheepvaartverkeer zien.20

Scheepsvolk, Feldgendarmerie en angstige burgers
De wijk Katendrecht op het schiereiland tussen de Rijn- 
en Maashaven en in de 20ste eeuw de belangrijkste prosti-
tutiebuurt van de Maasstad, had tot 1944 dezelfde zuigen-
de werking als in vredestijd en het schaarse scheepsvolk 
frequenteerde zoals gebruikelijk het frivole schiereiland. 
Buiten de losbandige activiteiten die er plaatsvonden, 
werd er tot eind 1943 jazz gespeeld en dat trok ook menig 
liefhebber van elders. De wijk was verboden gebied voor 
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Duitse militairen en werd met regelmaat gecontroleerd 
door de militaire politie, de Feldgendarmerie. Een waar-
schuwingssysteem van op de uitkijk staande bewoners 
bood de mogelijkheid om tijdig het muziekrepertoire te 
kunnen vervangen en andere zaken te verheimelijken, zo-
als bijeenkomsten van verzetsmensen.21 De Kaap werd ook 
veelvuldig bezocht door de Rivierpolitie om op verzoek van 
scheepskapiteins of de Feldgendarmerie naar achtergeble-
ven of gedroste zeelieden te zoeken. Opgepakte zeelieden 
werden tegen een contante betaling van twaalf gulden per 
persoon aan boord afgeleverd, of gingen de cel in. Er wa-
ren er ook die in de verduisterde stad letterlijk tussen wal 
en schip vielen en verdronken. Het bergen van deze lijken 
was ook een taak voor de Rivierpolitie. Betrof het Duit-
se militairen, dan dienden de stoffelijke resten voor on-
derzoek aan de Feldgendarmerie te worden overgedragen.22  

Niet veel verderop heerste terreur in plaats van vertier. 
In ‘Loods 24’ aan de Stieltjesstraat bevond zich het meld-
punt – tevens de verzamelplaats – voor joden uit Rotter-
dam en van de Zuid-Hollandse eilanden. Dit was een plek 
waar de bezetter ongemerkt, ongezien en ongehoord zijn 
gang kon gaan. Eind juli 1942 begonnen de deportaties, 
op 22 april 1943 moesten de laatste tientallen joden zich 
melden. Tot dat moment waren er al meer dan 6500 jo-

den afgevoerd.23 Wat zich op de afgesloten landtong tus-
sen de Spoorweg- en Binnenhaven afspeelde, bleef voor 
iedereen verborgen. Dat was echter niet het geval met de 
activiteiten rond de konvooien en op de scheepswerven. 
Deze werden door vele inwoners, waaronder spioneren-
de verzetsmensen, gadegeslagen en bovendien vanuit de 
lucht veelvuldig geobserveerd door de Britse luchtmacht. 
De gevolgen bleven niet uit.  

Rotterdam kreeg na het Duitse oppervlaktebombarde-
ment van 14 mei 1940 nog minstens 150 geallieerde lucht-
aanvallen te verduren, waarvan er vier door de Ameri-
kaanse luchtmacht uitgevoerd werden en de rest door de 
Engelse. De bombardementen waren gericht op het vlieg-
veld aan de Waalhaven, de raffinaderij van de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij (BPM/Shell) bij Pernis, alsook op 
Wilton-Fijenoord in Schiedam en andere werven, terwijl 
de havens in kleinere en grotere bombardementen vrijwel 
gedurende de gehele oorlog doelwit bleven. Daarbij kwa-
men meer dan 900 inwoners om het leven, slachtoffers 
in Schiedam meegerekend. Een dramatische uitschieter 
bij de talloze misworpen was het op de noordwestelijke 
stadshavens gerichte ‘Vergeten Bombardement’ van 31 
maart 1943, met 401 doden tot gevolg.24 

Het leven in de stad werd geruime tijd beheerst door 

Afb. 3  De ‘Cornelia Maersk’, een Deense vrachtvaarder en karakteristiek voor de schepen die destijds op 
Rotterdam voeren. Het schip viel op 5 januari 1942 voor Hoek van Holland ten prooi aan Engelse 
bommenwerpers, © Henk van Willigenburg.
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angst. Gillende sirenes van het luchtalarm, het furieuze 
vuren van de Duitse luchtafweer en het dreunen van ex-
ploderende bommen creëerden voor velen een lange of 
zelfs levenslange open zenuw.  

Keerpunt en afnemende activiteiten 
De capitulatie van het Zesde Duitse Leger in januari 1943 
betekende voor de meeste Nederlanders het definitieve 
breekpunt in de toch al overspannen relatie met de bezet-
ter. Dit uitte zich onder meer in de april- en meistakin-
gen van dat jaar. De productiviteit bij de scheepswerven 
zakte naar een dieptepunt. Nieuwbouw van grotere oor-
logsschepen verliep overigens al langer moeizaam door 
vertragingen in toeleveringen en vanwege het weinig effi-
ciënte management aan Duitse zijde. De bouwtijd van 60 
in september 1940 (landelijk) opgedragen mijnenvegers 
die in mei-juni 1942 opgeleverd hadden moeten worden, 
liep bijvoorbeeld gemiddeld zo’n veertien maanden uit.25 
Exorbitante orders leverden vaak niet meer op dan wat 
onvoltooide casco’s en zo gingen voor de bezetter miljoe-

nen manuren verloren. Anderzijds werd een groot aantal 
– veelal kleinere – schepen wèl volgens schema opgele-
verd. Dat was mede het gevolg van het invoeren van ver-
zenden van bijna complete bouwpakketten met materi-
aal door werven in Duitsland en het aantreden daar van 
de briljante organisator Albert Speer als Minister van Be-
wapening en Munitie met een strakker gevoerd manage-
ment, dat ook op Nederland van toepassing werd. Voor de 
scheepsbouw in Nederland was het echter in feite toen al 
te laat. De Duitse marine had geen prioriteit meer in toe-
wijzing van staal en met het vooruitzicht dat Duitsland 
de oorlog aan het verliezen was, nam onder werfarbeiders 
gaandeweg het lanterfanten toe. 

In de loop van 1943 begon men zich aan Duitse kant 
zorgen te maken over een mogelijke geallieerde invasie 
en ving het stelselmatig ontmantelen van de haven door 
de bezetter aan. In eerste instantie kon men bij het Ha-
venbedrijf nog gniffelen over de verkoop van vijf verou-
derde portaalkranen aan de Duitsers, maar de aardigheid 
was er snel af toen korte tijd later het rücksichtslos vor-
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deren van materieel begon. In de zomer van 1943 werden 
op last van de Hafenkommandant tevens vitale onderdelen 
uit havenkranen verwijderd die de Duitsers meenden niet 
meer nodig te hebben.26 Het was de opmaat naar veel in-
grijpender en verwoestender maatregelen.

Vernielingen en een stuiptrekkende Duitse marine 
De geallieerde invasie liet nog even op zich wachten. Op 
6 juni 1944 was het dan zover. Na in augustus uit het in-
tussen uitgedijde bruggenhoofd gebroken te zijn, rukten 
de geallieerden razendsnel op in de richting van Neder-
land. Op 4 september werd Antwerpen bevrijd, een dag 
later was het in Nederland ‘Dolle Dinsdag’. De ontgoo-
cheling onder de inwoners boven de grote rivieren was 
enorm toen later bleek dat de frontlijn onder Schouwen 
via het Hollands Diep oostwaarts zou blijven steken. Voor 
de Duitse legerleiding was het een opluchting dat de geal-
lieerden (tijdelijk) tot staan waren gebracht, maar een de-
ceptie dat bij de snelle opmars de havens van Antwerpen 
nagenoeg onbeschadigd in vijandelijke handen gevallen 

waren. De Antwerpse havens zouden via kortere bevoor-
radingsroutes de geallieerde legers sneller van materieel 
gaan voorzien en om niet nog eens voor zo’n verrassing 
te komen staan, beval Hitler de havens van Rotterdam en 
Amsterdam te vernietigen. In de nacht van 22 op 23 sep-
tember 1944 begonnen vernielingsploegen met hun des-
tructieve werkzaamheden, ondanks protesten van Rot-
terdamse (Duitse en Duitsgezinde) stadsbestuurders en 
bovenal van de marinebevelhebber in Nederland, vice-ad-
miraal Gustav Kleikamp. Deze slaagde er in de verwoes-
tingen voor een groot deel te beperken, maar desondanks 
ging de helft van de kades met toebehoren en een deel van 
de werven de lucht in.27  

Nog geen maand later vonden de beruchte razzia’s 
plaats. Uit vrees voor verzet onder de bevolking bij een 
mogelijk oprukken van de geallieerden, werden op 10 en 
11 november 1944 meer dan 50.000 Rotterdammers in de 
leeftijd van 17 tot 40 jaar opgepakt en naar Duitsland af-
gevoerd. Een maand later begon de Hongerwinter zich te 
manifesteren. Gewerkt werd er vrijwel niet meer, alleen 

Afb. 4  Rotterdam als ertshaven en Duitse marine-
basis. De Zweedse ‘Björkö’ wordt in de Waal-
haven geladen met cokes, terwijl Schnellboote 
vertrekken voor een operatie aan de Britse 
oostkust, collectie K. Gaeth.

Afb. 5  De stuksbemanning van een aan de Lloydkade 
afgemeerde mijnenveger van de Kriegsmarine, 
collectie M.S. Laarman.
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bij enkele niet of slechts deels vernielde scheepswerven 
werd door uitgehongerd personeel nog doorgegaan met 
het uitvoeren van Duitse spoedopdrachten. Het scheep-
vaartverkeer was teruggelopen tot een enkel door een 
zware escorte beveiligd munitieschip en het ’s nachts af-

voeren naar Duitsland van onvoltooide schepen die nog 
bij scheepswerven lagen.

Mr. B. Kolff, secretaris van het Havenbedrijf, noteerde 
over de havens na de vernielingen: ‘Alleen het krijschen 
van een meeuw kan men er hooren, die is neergestre-
ken op een omhoog stekend gedeelte van een verwoeste 
kraan of laadbrug.’28 Dat was niet helemaal juist, want de 
 Schnellboote bleven onverminderd actief vanuit hun basis 
aan de Waalhaven en lieten dat met hun naargeestig krij-
sende scheepshoorns ook regelmatig horen. De razend-
snelle boten opereerden nu niet alleen aan de Engelse 
oostkust, maar ook in de monding van de Westerschelde 
om daar de op gang gekomen geallieerde konvooien naar 
het bevrijde Antwerpen aan te tasten. In die operaties na-
men enige tijd later ook eenmansduikboten deel, evenals 
Sprengboote: met explosieven geladen speedboten, die bij 
het naderen van het doel en als de ‘Fahrer’ eruit gespron-
gen was, radiografisch tot ontploffing werden gebracht. 
Deze beide geminiaturiseerde exponenten van de eens zo 
machtige Kriegsmarine kregen op weg naar hun vertrek-
punten dikwijls een veilige en onzichtbare schuilplaats in 
de Maastunnel. De dwergduikboten werden in de Lekha-
ven gereedgemaakt en vervolgens, om brandstof te bespa-
ren, een eind op weg gesleept door hulpschepen, waar-
na ze hun opdracht dienden uit te voeren. De resultaten 
waren bedroevend en de verliezen onder boten en perso-
neel hoog. Op 6 maart 1945, bij een ongeval met een tor-
pedo in de Lekhaven tijdens het voorbereiden van een of-
fensief met 34 dwergduikboteneenheden, sneuvelden tien 
van de bestuurders en vielen 107 gewonden.29 De opera-
tie werd afgelast en de Maasstad geschrapt als uitvalsbasis 
voor dit soort wapens. Over de explosieve speedboten valt 
ook weinig van importantie te verhalen, ze boekten nog 
minder successen dan de duikbootjes en leden eveneens 
hoge verliezen, de Schnellboote uit Rotterdam en IJmuiden 
daarentegen vochten met redelijk succes desperaat door, 
totdat half april 1945 de brandstof op was. In het laatste 
oorlogsjaar brachten ze nog twintig geallieerde koopvaar-
dij- en acht marineschepen tot zinken, wel tegen het ver-
lies van veertien eigen boten.

Balans 
Voor de Rotterdamse haven leverde de konvooivaart nau-
welijks winst op, voor de Duitse oorlogsindustrie echter 
des te meer. In totaal werd meer dan vijfeneenhalf mil-
joen ton aan hoogwaardige ertsen ingevoerd.30 Dit was 
theoretisch gezien goed voor de productie van ongeveer 

Alleen het 
krijschen van 
een meeuw kan 
men er hooren, 
die is neer-
gestreken op een 
omhoog stekend 
gedeelte van een 
verwoeste kraan 
of laadbrug
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70.000 zware gevechtstanks. Daarnaast kon een nog gro-
tere hoeveelheid kolen en cokes naar de afhankelijk ge-
worden Scandinavische landen – en in het bijzonder voor 
de grondstoffenruil met Zweden – worden uitgevoerd.  

Het is lastig om met de konvooien samenhangen-
de verliezen exact vast te stellen. Bij benadering: op de 
ertsroute, inclusief de Noorse kust en Oostzee, gingen 
ongeveer 70 onder verschillende vlaggen varende koop-
vaardijschepen verloren, waarbij circa 200 opvarenden 
omkwamen, de Duitsers verloren tientallen hulpschepen 
met honderden gesneuvelden, de geallieerden ruim 300 
vliegtuigen met circa 1000 gesneuvelden. De meer dan 
900 burgerslachtoffers in Rotterdam en omgeving wer-
den reeds genoemd.   

De scheepsbouwsector – met de kern in en rond Rot-
terdam – werd voor 90 procent ingezet ten behoeve van 
Duitse opdrachtgevers en leverde zodoende een substan-
tiële bijdrage aan de Duitse oorlogsinspanning. Gezien 
het karakter van de totale oorlog kunnen civiele orders – 
ruwweg de helft – daaraan worden toegevoegd. Er werden 
landelijk in totaal door zo’n honderd bedrijven, groot en 
klein, meer dan 800 nieuwbouwschepen opgeleverd, tus-
sen 2000 en 2500 civiele vaartuigen tot (hulp)oorlogssche-
pen omgebouwd en op grote schaal reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden verricht.31 

Er kon veel geïnvesteerd worden in materiële en per-
sonele uitbreidingen. Zo steeg het personeelsbestand bij 
Wilton-Fijenoord van circa 4000 werknemers in 1940 tot 
6200 in 1943. De werven profiteerden tevens van verder 
gevorderde en geavanceerde Duitse scheepsbouwtechnie-
ken, zoals het vervangen van het klinken door elektrisch 
lassen. Dankzij de bedrijfsuitbreidingen en ondanks de 
vernielingen in 1944, stonden de meeste bedrijven er na 
de Duitse capitulatie technisch-economisch gezien goed 
voor en was een snel herstel gewaarborgd.32  Een bijko-

mend en positief te bestempelen aspect van de econo-
mische collaboratie was het door de directies kunnen 
voorkomen van uitzending naar Duitsland van duizen-
den arbeiders. Tevens konden bedrijfsinstallaties tot eind 
1944 grotendeels behouden blijven en wist men Duitse 
penetratie in de sector te verhinderen. Historicus Loe de 
Jong zette de positieve en negatieve facetten op een rijtje 
en concludeerde: ‘Een ding was het evenwel niet: het was 
geen bijdrage tot de bevrijding, d.w.z. tot het winnen van 
de oorlog.’33

Na de oorlog zouden werfdirecteuren zich voor de 
tribunalen verdedigen met onder andere het verweer 
dat slechts ‘defensieve’ en ‘maar kleine bootjes’ voor de 
Kriegsmarine gebouwd waren.34 Zo’n ‘klein bootje’ was de 
bij Gusto in Schiedam gebouwde Schnellboot ‘S 158’. Deze 
bracht twee geallieerde torpedobootjagers tot zinken, 
waarbij 247 Engelse en Amerikaanse marinemensen om 
het leven kwamen.35 

Tijdens de bezetting was de bedrijvigheid op de 
scheeps werven in en rond Rotterdam onlosmakelijk ver-
bonden met het scheepvaartverkeer naar en van de Maas-
stad. Fabricage, onderhoud en reparatie van oorlogssche-
pen in samenhang met de konvooivaart waren voor de 
bezetter van erg groot belang, evenals de permanente aan-
wezigheid van een basis voor kustbeveiligingsverbanden 
en de beruchte Schnellboote. Havens en toebehoren speel-
den een rol van niet geringe betekenis; Hoek van Holland 
als poort van Rotterdam schaarde zich gerelateerd aan het 
aantal daar gebouwde, duurzame bunkers (343 stuks) on-
der de vijf zwaarst verdedigde gebieden in de kustlijn van 
de Noordkaap tot de Spaanse grens.36 Een overtuigend be-
wijs van het belang dat de Duitsers aan Rotterdam als ha-
venstad hechtten, maar desondanks blijkbaar onvoldoen-
de om tot op heden veel aandacht te hebben gekregen.
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Shock cities
Liverpool, Marseille en Rotterdam en de beeldvorming 
van de 19de-eeuwse havenstad

Liverpool, Marseille en Rotterdam zijn bijzondere, maar ook verguisde, niet geliefde steden 
die wel als shock cities worden beschreven. Het zijn rauwe steden, die in hun land de 
verkeerde lijstjes aanvoeren en waar veel mensen wonen die dikwijls aan de onderkant van 
de samenleving bivakkeren. Wie geen band met een van deze steden heeft, is geneigd deze 
te bezien door de bril van de 19de-eeuwse onaantrekkelijke industriële stad. Liverpool, 
Marseille en Rotterdam zijn voortdurend op zoek naar een verhaal van de stad, dat bijdraagt 
aan een verbetering van het imago. City marketeers die geen rekening houden met de 
geschiedenis van de beeldvorming van de stad ondermijnen de geloofwaardigheid van hun 
campagnes. Dit artikel wil laten zien dat het 19de-eeuwse geschiedbeeld van Liverpool, 
Marseille en Rotterdam zich niet makkelijk laat uitwissen en het beeld van de shock city deel 
uitmaakt van het collectieve geheugen. 

Paul van de Laar

156  

Liverpool gebruikte de uitverkiezing tot Culturele Hoofd-
stad van Europa in 2008 om via het netwerk Cities on the 
Edge de havenstad onder de aandacht van een interna-
tionaal festivalpubliek te brengen. Bremen, Marseille, 
Gdansk, Napels en Istanbul sloten zich bij Liverpool aan 
om zo gezamenlijk te werken aan een verbetering van de 
reputatie van de havenstad, die het grote publiek ten on-
rechte als ongeliefde stad beschouwt. 

Liverpool, Marseille en Rotterdam – de steden die ik 
hier nader bekijk – worden door de Liverpoolse histori-
cus John Belchem gezien als voorbeelden van shock cities.1 
Met deze term vat hij de overbekende clichés samen die 
sinds de 19de eeuw de reputatie van dit stadstype hebben 
bepaald. De industriële havenstad behoorde tot de snelst 
groeiende steden en vormde een onmisbare schakel in de 
aanvoer van ruwe grondstoff en en de afvoer van industri-
ele producten. De havens trokken ondernemende fi guren 
aan, maar ook avonturiers, zeelieden, landverhuizers en 

arbeidsmigranten die het ongeschoolde sjouwwerk de-
den. De nieuwkomers en arbeiders ontmoetten elkaar aan 
de waterkant. Wat eens behoorde tot de representatieve 
stadsruimte waar de goede burgerij woonde, was veran-
derd in havenwijken met een overconcentratie van huizen 
van plezier, cafés en louche bedrijven. Deze buurten ga-
ven kleur en geur aan de havenstad, maar volgens de nette 
burgers vormden ze een bedreiging voor de goede zeden 
en bezorgden ze de stad bovendien een slechte reputatie. 

Rotterdam sloot zich niet aan bij het door Liverpool 
geïnitieerde netwerk van havensteden, maar dat wil niet 
zeggen dat de Maasstad geen imagoprobleem kende. Rot-
terdammers laten geen gelegenheid onbenut om hun 
trots op de stad te uiten, maar buiten de Rijnmondregio 
ziet men Rotterdam vooral als de stad die de verkeerde 
lijstjes aanvoert. Ivo Opstelten stimuleerde zelf de lande-
lijke discussie over de tekortkomingen in zijn geboorte-
stad toen hij in 2000 burgmeester werd. In Trouw liet hij 

Holland 2013-3/4_binnenwerk.indb   156 06-11-13   21:14



157  

 | Shock cities

157

op 16 februari 2000 optekenen: ‘Rotterdam voert de ver-
keerde lijstjes aan. De stad heeft de goedkoopste woning-
voorraad, de hoogste werkloosheid, de slechtst opgeleide 
beroepsbevolking en het laagste gemiddelde inkomen 
van de grote steden.’2 Kortom: een City on the Edge, een 
imago dat niet paste bij de doelstellingen van Rotterdam 
Culturele Hoofdstad van Europa in 2001. 

Rotterdam, Marseille en Liverpool hebben de laatste 
decennia veel energie gestoken om hun reputatie te ver-
beteren. In deze drie steden zijn de oude havengebieden 
veranderd in hippe urban hotspots. Waar voorheen mi-
granten, havenarbeiders en hun families bivakkeerden, 
wonen nu de creatieve jongeren en trendsettende, goed 
verdienende stedelingen. Liverpool en Rotterdam be-
schouwden de uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad als 
een erkenning en herwaardering voor alle inspanningen 
om zich als cultuurstad te promoten. De Franse haven-
stad hoopt in 2013 als Culturele Hoofdstad van Europa te 
laten zien dat het beslist geen shock city is. 

In deze steden zijn city marketeers volop actief om 
hun stad aantrekkelijk te maken. Het beeld van de haven-
stad als shock city laat zich niet verenigen met dat van de 

cultuurstad die wil profi teren van de verworvenheden van 
de postmoderne globale economie. Een nieuw imago van 
de havenstad laat zich niet zo eenvoudig van boven af op-
leggen. Wie de havenstad wil promoten moet beseff en dat 
het verleden zich niet laat uitwissen door nieuwe logo’s 
met hippe slogans op een oud stadsbeeld te plakken. Voor 
Liverpool, Marseille en Rotterdam geldt dat de ingrij-
pende 19de-eeuwse industriële transformatie bepalend 
is geweest voor hoe deze havensteden sindsdien worden 
gerepresenteerd.  In dit essay wil ik dat aan de hand van 
twee, nauw verweven factoren illustreren. De positie van 
de Liverpool, Marseille en Rotterdam als steden van aan-
komst en vertrek en de daarmee samenhangende cultu-
rele transformatie van de fysieke havenruimte. Het is deze 
interculturele stedelijke tussenruimte die de couleur locale 
bepaalde en daarmee beeldbepalend voor onze heden-
daagse visie op de havenstad.

Een typologie van de havenstad 
Maritiem historici concentreren zich van oudsher op 
havens als economisch-technologische knooppunten en 
hebben nauwelijks aandacht voor de stad; omgekeerd 

Afb. 1  Jakob Nieweg (1877-1955), Gezicht op de Boompjes en Maas vanaf hotel Victoria, 1931, Museum 
Rotterdam.
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zijn er genoeg stadshistorici die over de havenstad heb-
ben geschreven maar het maritieme hebben genegeerd. 
Ze hebben verzuimd om te laten zien hoe technologische 
ontwikkelingen, schaalvergroting in de scheepvaart etc. 
de publieke ruimte hebben vormgegeven en daarmee ook 
bepalend zijn geweest voor de sociaal-culturele ontwikke-
ling van de havenstad.3 Dat is vooral van belang als we ons 
verdiepen in de industriële havensteden zoals Liverpool, 
Rotterdam en Marseille. 

Liverpool liep met de havenontwikkeling voorop. 
Dankzij de sterke expansie van het Britse imperium werd 
Liverpool de stapelplaats voor de katoenverwerkende in-
dustrie in Manchester en verwierf de stad aan de Mersey 
een aanzienlijk aandeel in de graanoverslag. Londen en 
Liverpool zetten met het ontwerp van de docks de toon 

voor andere Europese havens. Marseille was op het con-
tinent een voorloper en realiseerde tussen 1850 en 1870 
de modernste haveninfrastructuur.4  De Franse havenstad 
liep daarmee zelfs voor op Rotterdam. Daar kwamen eni-
ge jaren later de uitbreiding op de Linker Maasoever tot 
stand, wat de eerste stap was in de ontwikkeling van een 
modern havenlandschap. De havenontwikkeling van de 
Rotterdamsche Handelsvereeniging was ook op het En-
gelse model gebaseerd. Uiteindelijk bleek het Angelsaksi-
sche havenontwerp met zijn entrepotdokken en insteek-
havens minder geschikt voor het transitoverkeer met het 
Duitse achterland dan de grote rivierhavens die de stad 
vanaf het einde van de 19de eeuw liet aanleggen. 

Marseille en Rotterdam zijn in het internationale 
verkeer nog altijd belangrijke havensteden en zijn na de 

Afb. 2  Het prospect van E. Hesmert en L. Angerer. 
Gezicht op Rotterdam uit het zuiden toont 
een momentopname van de havenontwik-
keling. Rechts de insteeekhavens van de 
Rotterdamsche Handelsvereeniging en 
links de Maashaven met het schiereiland 
Katendrecht, 1904, Stadsarchief Rotterdam.
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Tweede Wereldoorlog snel gegroeid dankzij de petroche-
mische industrie. Rotterdam ontwikkelde zijn nieuwe ha-
vengebied – inmiddels met de voltooiing van de Tweede 
Maasvlakte ca. 50 kilometer verwijderd van het centrum 
– en Marseille transformeerde het vissersdorp Fos-sur-
Mer in een haven- en industriegebied. Liverpool staat als 
havenstad al lang niet meer in de top 20 van grootste Eu-
ropese havens en in toenemende mate wordt in deze stad 
het maritieme verleden uitsluitend als cultureel erfgoed 
beschouwd. 

De Liverpoolse sociaal-historicus Robert Lee kwam 
eind jaren negentig met een typologie van de havenstad.5 
Op basis van vergelijkend onderzoek zette hij de sociaal-
demografische, economische en culturele kenmerken van 
diverse havensteden op een rij. Lee zoomt vooral in op 

demografische aspecten en besteedt veel aandacht aan de 
aantrekkingskracht van een havenstad op nieuwkomers. 
Per definitie zijn havensteden transitieplaatsen en daar-
om oefenden deze van oudsher een grote aantrekkings-
kracht uit op arbeidsmigranten die aan de havenkade een 
betere toekomst zochten. 

Havensteden zijn steden van aankomst en vertrek, een 
notie waarvoor Walter Benjamin de term  poreuze stad 
bedacht. Een havenstad is als een spons die continu open-
staat voor nieuwkomers. Er komen niet alleen mensen 
bij; ze vertrekken ook weer. Maar net als met de uitge-
wrongen spons blijft er altijd wat in de vezels achter. Een 
cultureel residu als het ware, waarin de oude en nieuwe 
culturen zich hebben vermengd, en hierdoor de cultuur 
van de havenstad blijvend hebben gevormd.6 
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Afb. 3  Plan de la ville de Marseille et les vieux quartiers développés 
pour l‘Indicateur marseillais (1916), Pierre Raoul.
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Liverpool, Marseille en Rotterdam: steden van aankomst 
en vertrek
Marseille is de oudste stad van Frankrijk, vanuit Phocaea 
(een antieke stad in Turkije die tegenwoordig Foça heet) 
zo’n 600 voor Christus gesticht door Griekse zeelieden en 
is daarmee veel ouder dan Liverpool en Rotterdam. De 
Engelse havenstad maakte deel uit van de Liverpoolse 
borough (1207) die het scheepvaartverkeer met Ierland 
onderhield. Rotterdam ontstond na de afdamming van 
het veenriviertje de Rotte omstreeks zeventig jaar later, 
een rivierstadje dat het regionale achterland bediende. In 
de 18de eeuw onderhield Marseille evenals Rotterdam en 
Liverpool contacten met het Caribische gebied en raakte 
betrokken bij de slavenhandel. Deze nam in de Franse 
havenstad een minder prominente plaats in dan in Li-
verpool. Rotterdam had eveneens een aanzienlijke be-

trokkenheid bij de slavenhandel. Coopstadt-Rochussen 
was zelfs een van de meest actieve in slaven handelende 
firma’s en schaamde zich daar niet voor. Bij het huwelijk 
van Rochussen werd een gedicht voorgedragen ter ere 
van de bruidegom waarin de versregel voorkwam: ‘Wiens 
schepen krielden van zijn noesten slavenhandel.’ 7 Liver-
pool en Rotterdam waren relatief kleine steden die in de 
19de eeuw snel groeiden; Liverpool van ongeveer 80.000 
inwoners in 1801 – ongeveer even groot als Rotterdam en 
iets kleiner dan Marseille – tot bijna 700.000 inwoners 
in 1900. Rotterdam, inmiddels de snelstgroeiende stad 
van Nederland, telde toen ruim 300.000 inwoners en was 
daarmee fors kleiner dan de Engelse havenstad. 

Rotterdam wordt in de internationale literatuur zel-
den als kosmopolitische stad beschreven. De bevolking 
van de havenstad groeide in het derde kwart van de 19de 

Afb. 4  Charles S. Reinhart (1844-1896), Lemonade. Bal-loon say, and Swing.
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eeuw vooral dankzij de binnenlandse migratie. Het aan-
deel buitenlandse migranten bleef tot aan 1914 beperkt. 
Pas door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kreeg 
Rotterdam voor het eerst te maken met grote groepen 
buitenlandse vluchtelingen die voor langere tijd in de 
stad woonden. Rotterdam was daarentegen evenals Liver-
pool en Marseille een belangrijke transitplaats voor land-
verhuizers. Vanaf de Wilhelminakade, waar de Holland-
Amerika Lijn zijn hoofdkwartier had, vertrokken vanaf 
1880 tot begin jaren twintig ca. 1 miljoen landverhuizers. 
De meeste emigranten maakten in Rotterdam slechts een 
korte stop, in afwachting van verscheping naar Amerika.

Liverpool werd gezien als het Ellis Island van de Oude 
Wereld: de stad van vertrek voor met name Ierse emigran-
ten die massaal de hongersnood van 1845-1852 ontvlucht-
ten. 

Niettemin was Liverpool niet alleen een doorgangs-
huis voor Ieren op weg naar Amerika. Ook binnenlandse 
migranten gebruikten de havenplaats als oversteekplaats 
naar Amerika, Australië, Canada en in mindere mate de 
Britse koloniën. Evenals Rotterdam was de Merseystad 
ook een belangrijke tussenstop voor joodse landverhui-
zers uit Oost-Europa die naar Amerika vertrokken om de 
pogroms in eigen land te ontlopen. Liverpool was voor 
de vele Ieren niet uitsluitend een doorgangshuis, want 
velen zochten hun heil in de Engelse stad en hoopten 
te profiteren van de bloei van de havenstad. In de jaren 
van de grote Ierse hongersnood bedroeg hun aantal meer 
dan 80.000, ongeveer 20 procent van de Liverpoolse be-
volking. Het waren niet uitsluitend armen die van het 
platteland werden verdreven en het waren zeker niet uit-
sluitend katholieke Ieren die als paupers leefden. Maar in 
tegenstelling tot de protestanten werden de katholieken 
die in Liverpool bleven hangen met meer argwaan beke-
ken. Tijdgenoten afficheerden hen als immobielen, on-
verantwoordelijken en achtten de Ieren ongeschikt voor 
degelijke godvruchtige arbeid. Hun aanwezigheid zorgde 
volgens diverse partijdige bronnen ook nog eens voor 
grote sociale problemen die het maatschappelijk leven 
ontwrichtten.8 

De wijze waarop in Liverpool de Ierse migranten wer-
den beschreven, roept associaties op waarmee Rotterdam-
mers migranten uit Zeeland en van de Zuid-Hollandse 
eilanden typeerden. Nieuwkomers die op de zuidelijke 
oever terechtkwamen, werden beschouwd als boeren, van-
daar de bijnaam ‘Boerenzij’. Dit vooroordeel versterkte de 
saamhorigheid ‘op Zuid’; tegelijkertijd creëerde het een 

kunstmatige sociaal-culturele barrière tussen de bewo-
ners van de beide oevers. Rotterdam-Zuid werd de mi-
grantenstad van Nederland en versterkte het imago van 
een a-culturele werkstad waar alleen mensen woonden 
die naar Rotterdam waren gekomen om er uitsluitend te 
werken. 

Lokale geschiedschrijvers zijn trots op de stad aan de 
Mersey en beklemtonen graag het kosmopolitische ka-
rakter.9 Liverpool controleerde ongeveer 60 procent van 
de Britse slavenhandel en ook nadat de handel in slaven 
in 1807 werd verboden, profiteerde de havenstad van de 
handel en scheepvaart tussen de koloniën. Liverpool was 
een favoriete halteplaats voor Afro-Amerikaanse zeelie-
den die hier werk vonden als matroos, kok of als onge-
schoolde spierbundel sjouwerarbeid verrichtten. De Afro-
Amerikanen woonden niet uitsluitend in gesegregeerde 
buurten, maar vonden een onderkomen in de gemengde 
etnische buurten met migranten uit West-Afrika, India, 
China en uit andere delen van de wereld. Ze woonden 
vaak in wijken waar joodse handelaren en Ierse gelukzoe-
kers eveneens hun heil hadden gezocht. Niettemin mag 
het kosmopolitische karakter van Liverpool niet worden 
overdreven, want zoals in menige havenstad was het ver-
blijf van de nieuwkomers tijdelijk en is het moeilijk uit te 
maken wat hun betekenis is geweest voor het stadsleven 
in Liverpool. Dikwijls ging het om zeelieden die kleur 
en fleur aan de havenstad gaven. In 1901 was slechts 1,6 
procent van de Liverpoolse bevolking niet van Britse of 
Ierse afkomst en tien jaar later bedroeg het aandeel van 
de zwarte bevolking een half procent. Liverpool telde voor 
1914 nauwelijks meer Chinese arbeiders dan Rotterdam, 
dat in het interbellum de grootste Chinese kolonie van 
het continent telde. De etnische minderheden waren ech-
ter duidelijk waarneembaar, vooral in die buurten waar 
buitenlandse zeelieden en passanten hun vertier zoch-
ten. Maar, zoals uit recent onderzoek blijkt, was Liverpool 
overwegend wit en het sociaal-culturele leven in de stad 
werd gedomineerd door de Britten en Ieren. In de po-
pulaire pers en in het politieke discours werd de aanwe-
zigheid van deze minderheden, dikwijls vanuit racistisch 
oogpunt, benadrukt. Het kosmopolitische karakter van 
Liverpool werd hierdoor ongetwijfeld versterkt. Tijdge-
noten interpreteerden dat anders dan we nu doen; niet 
vanuit een mondain perspectief, maar eerder als bedrei-
gend voor de sociale vrede in de stad.10 

Waarnemers deden er graag een schepje bovenop en 
vergeleken Liverpool met het mediterrane Marseille. Paul 
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du Noyer noemde Liverpool een soort van zonloos Mar-
seille.11 Al in 1725 rapporteerden waarnemers de veelheid 
aan ‘vreemde culturen’, en beschreven deze niet altijd 
in positieve zin. Een auteur noemde het een deplora-
bel noodlot, voortgekomen uit Marseille’s ligging in het 
centrum van de mediterrane handels- en zeeroutes. De 
Fransen spraken van klein-Turkije of klein-Italië, een ver-
wijzing die een eeuw later nog altijd wordt gebruikt, toen 
bijna de helft van de buitenlandse migranten een Itali-
aanse herkomst had. Ten tijde van de Franse kolonisatie 
van Algerije halverwege de 19de eeuw oefende de haven-
stad een extra aantrekkingskracht uit op arbeiders uit de 
Maghreb en nam de bevolkingsomvang door migratie toe 
tot 200.000. Ook aan het einde van de 19de eeuw steeg het 
aantal nieuwkomers uit Italië en Afrika.  Vlak voor de Eer-
ste Wereldoorlog bedroeg het aandeel Italianen 20 pro-
cent.12 De bekende journalist Albert Londres (1884-1932) 
tekende in zijn reportages op dat Marseille meer weg had 
van Napels dan een Franse stad. Het verhaal van de Itali-
aanse migratie wordt niet in xenofobe termen beschre-
ven, maar het is niet alleen een rooskleurig verhaal. De 
Napolitanen worden anders bejegend dan de Toscaners of 
de migranten afkomstig uit Piemonte. In de annalen van 
de Italiaanse migratie wordt gewezen op het conflict in 
1880 wanneer de Franse industrie in een crisis verkeerde 
en de Fransen zich afreageerden op Italiaanse ‘gastarbei-
ders’ die afgeschilderd worden als broodrovers.13 Marseil-
le telde divers migrantenwijken – steden van aankomst 
zouden we ze tegenwoordig noemen – en bleven dat ook, 
zij het dat nieuwe groepen de oudere etnische groepen 
vervingen. De wijk Saint-Jean stond vooral bekend als Na-
politaans Marseille, maar is inmiddels een Marokkaanse 
vissersenclave.

Rotterdam, Liverpool en Marseille: literair verbeeld
Het beeld van een havenstad is vooral bepaald door wat 
zich aan de kades afspeelde, een informele zone waar het 
gezag minder vanzelfsprekend was. Niet zelden worden 
ze beschreven als een gedoogzone waar diverse etnische 
en sociale groepen elkaar ontmoetten. Deze informele, 
diasporische ruimte fungeerde ook als een functionele 
ruimte, waar de havenarbeider zijn werk deed of rond-
hing in afwachting van een klus. In de meeste haven-
steden was havenarbeid niet gereguleerd en hadden de 
sjouwers geen vast contract, met uitzondering van de me-
dewerkers in dienst van de vaste scheepvaartlijnen. Het 
merendeel van de sjouwers meldde zich in de vroege och-

tend op de kades en bleven noodgedwongen rondhangen 
in deze publieke ruimte, waarvan de cafés deel uit maak-
ten. De kroeg vervulde in die zin niet alleen een sociale  
functie, maar was ook noodzakelijk voor de uitoefening 
van het beroep. De werkzoekende sjouwers hoefden niet 
in kou en regen te wachten en het was een geschikte loca-
tie voor de bazen om daar te ronselen. In de kroegen vond 
meestal ook de uitbetaling plaats. De arbeiders moesten 
dicht op het werk wonen en naarmate de havenactivitei-
ten grootschaliger werden en zich niet meer in de nabij-
heid van de oude haven- en stadskern afspeelden, trad een 
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sociaal-culturele segregatie op. De oude buurten werden 
drukker bevolkt, geproletariseerd en ook minder aantrek-
kelijk voor de families die in het pre-industriële tijdperk 
nog wel dikwijls in het havengebied woonde. Zoals goed 
te zien is op de vele oude stadspanorama’s was het ha-
vengebied niet uitsluitend een functionele ruimte, maar 
oefende het ook een belangrijke representatieve publieke 
functie uit.14

Vanwege deze stedelijke tussenruimte oefenden ha-
vensteden een grote aantrekkingskracht uit op vertellers 
en chroniqueurs. Het zijn vooral deze rapportages van 

onderaf die we nu met veel smaak lezen, en hebben ze-
ker ook bijgedragen aan het beeld van de havenstad. Nog 
altijd biedt dit een referentiekader over hoe over een ha-
venstad wordt geschreven en gedacht. De reputatie van 
het hedendaagse Liverpool, Marseille en Rotterdam hangt 
ten nauwste samen met die beeldvorming. 

Grote romanciers als Charles Dickens (1812-1870) sno-
ven letterlijk de sfeer van de havens op en struinden langs 
het water en op de kades en legden zo de havenstad in 
literaire beelden vast. Dickens’ The uncommercial traveller 
is een voorbeeld van de reportagejournalist die als een-

Afb. 5  Dolf Henkes (1903-1989), wandschildering, interieur van Chinees restaurant Chong Kok Low, Delis-
traat 18, Katendrecht. Chong Kok Low opende in 1924 als eerste Chinese restaurant op Katendrecht 
en sloot in 1976. De zaak stond temidden van uitsluitend Chinese middenstanders en logementen, 
Museum Rotterdam.
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moderne flaneur de stad verkent en op zijn route in aan-
raking komt met het echte leven in de havenstad. In zijn 
beschrijving van het Liverpoolse nachtleven vergezelde 
hij een politie-inspecteur met zijn dienders op hun ronde 
door sailertown en bezocht hij gok- en hoerenkasten, smoe-
zelige bars die de vreemdelingen uit alle windstreken ver-
maakten en vertier op maat boden. In een van zijn kleur-
rijkste passages verwijst Dickens naar Black Jack, een term 
die hij gebruikte voor de Afro-Amerikaanse zeelieden die 
voor de afscheiding van de zuidelijke staten voorafgaand 
aan de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) tussen de 
Amerikaanse katoenplantages en Liverpool voeren (afb. 4). 

The male dancers were all blacks, and one was an 
unusually powerful man of six feet three or four. The 

sound of their flat feet on the floor was as unlike the 
sound of white feet as their faces were unlike white 
faces. They toed and heeled, shuffled, double-shuf-
fled, double-double-shuffled, covered the buckle, and 
beat the time out, rarely, dancing with a great show 
of teeth, and with a childish good-humoured enjoy-
ment that was very prepossessing.15 

Marseille heeft ook schrijvers van allure aangetrokken die 
zich hebben gewaagd aan het epos van de mediterrane 
havenstad. Alexander Dumas (1802-1870), wereldberoemd 
geworden vanwege zijn De Graaf van Monte Christo, wijdde 
enige pagina’s aan Marseille. Zijn beschrijving wordt vaak 
geciteerd, omdat hij vooral oog heeft voor de bijzondere 
schoonheid van een stad die nog niet in de greep is van 

Afb. 6  Paul Signac  (1863-1935), Notre-Dame-de-la-Garde (La Bonne-Mère), Marseilles, 1905, The Metropoli-
tan Museum of Art, New York.

Holland 2013-3/4_binnenwerk.indb   166 06-11-13   21:14



167  

Paul van de Laar | Shock cities

de industriële revolutie. Hij stond in een romantische 
traditie en zijn beschrijving verschilt van auteurs die een 
zo naturalistisch mogelijk beeld van de stad en zijn be-
woners wilde schetsen gedurende deze fase van expan-
sie en industrialisatie. Emile Zola (1840-1902) beschreef 
het mysterie van Marseille in 1867 en was hierin minder 
zwartgallig dan Louis Bertrand (1866-1941) die vooral oog 
had voor de schaduwzijde van de Italiaanse migranten die 
hij als een gevaar voor de politieke vrede zag. Minder oog 
had hij voor de schoonheid of voor de autochtone bewo-
ners in de havenbuurten, die we weer terugzien in Marcel 
Pagnols’ (1895-1974) trilogie over Marseille, die later door 
hemzelf werd verfilmd. De roman is verweven rondom 
het thema van Marseille als stad van aankomst en vertrek, 
een thema dat ook paste bij de schrijvende zeeman Joseph 
Conrad (1857-1924), die zich rond 1870 graag ophield in de 
smalle steegjes van de havenstad.16 

Maar ook Rotterdam heeft zijn Zola gekend in de per-
soon van NRC-journalist Marie Joseph Brusse (1873-1941) 
die de havenbuurten introk en het leven in uitgaansbuur-
ten met zijn passagierende zeelui vastlegde. Onvergetelij-
ke beschrijvingen die inmiddels volop zijn opgenomen in 
het nostalgische discours over de havenstad die de Duit-
sers in 1940 verwoestten. Jan Prins (1876-1948) heeft voor 
Rotterdam de onvergetelijke regel gedicht: ‘Door heel de 
stad heb ik gezworven, maar aan de kade toch het meest.’ 
Ferdinand Bordewijk (1884-1965) heeft het internationale 
van Rotterdam als bijzonder stad aan de zee benadrukt 
in zijn roman Karakter (1938) en Ben Stroman (1902-1985) 
heeft met Stad (1932) de enige echte Nederlandse stadsro-
man geschreven. Maar in vergelijking met Liverpool en 
Marseille hebben de grootmeesters van de Nederlandse 
literatuur Rotterdam te vaak als onderwerp gemeden.

De onderkant van de havenstad
De verhalen aan de onderkant van de samenleving heb-
ben het beeld van de havensteden mede gevormd en er 
uiteindelijk voor gezorgd dat deze in het grote verhaal 
van de stad zijn opgenomen. Dikwijls zijn die gesmeed 
rondom bijzondere enclaves die het imago van de rauwe 
steden hebben bevestigd. Liverpool, Marseille en Rot-
terdam hebben elk binnen het eigen land een reputatie 
opgebouwd die meestal is gebaseerd op de buurten die 
de schrijvers en beeldende kunstenaars graag bezochten 
en vastlegden. Poelen van verderf, waar de armoede groot 
was en de misdaadcijfers gemiddeld hoger lager dan in 
andere steden. In de havenstad wordt flink ingenomen. 

Rotterdam werd berucht vanwege zijn kermissen en de 
hoeveelheden jenever die de bootwerkers consumeer-
den. Liverpool had de reputatie de stad te zijn waar de 
meeste mannen en vrouwen werden geverbaliseerd voor 
dronkenschap. Liverpool verwees Londen naar de tweede 
plaats en vooral het groot aantal vrouwen dat naar de fles 
greep werd uitvoerig gedocumenteerd.17 Ierse vrouwen 
voor wie geen werk was in de industrie werden makkelijk 
neergezet als dronken sloeries die zich volgens verbolgen 
tijdgenoten ook nog prostitueerden met Afro-Amerika-
nen in Blackman’s Alley, genoemd naar drie lange straten 
met de bij zwarten populaire bordelen.18

Liverpools sailertown kreeg een exclusieve betekenis 
dankzij het werk van oud zeeman Stan Hugill (1906-1992) 
die in zijn naoorlogse werk wees op het bijzonder sociaal-
culturele karakter van de vooroorlogse zeeliedenbuurt als 
bijzondere publieke ruimte die zich onderscheidde als 
uitgaansbuurt en door zijn exotische karakter vanwege de 
aanwezigheid van etnische minderheden. Door keer op 
keer de reputatie van sailertown te bevestigen, meden de 
burgers van Liverpool deze omgeving. Wat eens een ge-
wone havenwijk was, werd in toenemende mate een ste-
reotiepe havenbuurt, een andere wereld die min of meer 
was afgesloten van de rest van Liverpool. 19

Liverpools sailortown heeft veel weg van hoe over het 
Rotterdamse schiereiland Katendrecht is geschreven. 
Ook Katendrecht wordt beschreven als een gesegregeerde 
buurt was waar alleen passagierende zeelieden, boot-
werkers, louche figuren en prostituees zich ophielden 
en waar een gewone stedeling zich niet liet zien. Katen-
drecht was oorspronkelijk een eenvoudige Rotterdamse 
woon- en havenwijk, ingericht met pakhuizen, loodsen, 
spoorvoorzieningen die pasten bij de bedrijvigheid en 
bestemming van dit gebied. Eenvoudig van opzet, maar 
daarmee nog niet de slechte buurt die het later werd en 
die in de stadsgeschiedschrijving in toenemende mate 
de rol toebedeeld kreeg van een buurt waar Rotterdams 
onmaatschappelijken zich vestigden. Daaronder rekende 
men de losse, anarchistische havenarbeiders, maar ook de 
Chinezen die vanaf 1911 vanuit Katendrecht aanmonster-
den en de grote aantallen prostituees.20 De concentratie 
van deze sociale en etnische groepen versterkte de status 
van Katendrecht als buurt met een ‘quarantaine functie’ 
waar de gemeente bij voorkeur deviante groepen concen-
treerde.  

Ook in Marseille zien we hoe de ontwikkeling van het 
nieuwe havengebied de sociaal-publieke ruimte heeft 
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herschapen. Ten noorden van le Vieux Port (de Oude ha-
ven) ontstonden vanaf de tweede helft van de 19de eeuw 
de nieuwe havenbekkens. In de historiografie van Mar-
seille geldt de omgeving van La Canabière als een soort 
van Liverpools sailortown, vergelijkbaar met het Rotter-
damse Katendrecht. La Canabière vormde een scheidslijn 
tussen het arme noorden en het rijkere zuiden (afb. 6). 

Naar dit Zuiden vertrok de bourgeoisie die een woon-
omgeving koos ver verwijderd van waar de haven- en 
industriële activiteiten zich afspeelden, het werkvolk 
woonde en de migranten zich concentreerden. Door deze 
ontwikkeling werd ook in Marseille het havengebied als 
sociaal-culturele ruimte geherdefinieerd. Niet alleen in 
termen van voor burgers, onveilig, smoezelig buurten 
met fout vertier, maar tegelijkertijd ook een gebied waar 
nieuwe vormen van gemeenschap en solidariteit ontston-
den die de bourgeoisie als bedreigend ervoer.21 De wijk 
gelegen tussen het stadhuis, le Vieux Port en de dokken van 
La Joliette, waar eens de bourgeoisie woonde, was nu ver-
anderd in een huizenzee  van plezier. Het door de familie 
verlaten burgermanshuis werd in korte tijd vertimmerd 
tot hoerenkast. Begin 20ste eeuw bedroeg het aantal pros-
tituees ongeveer 3000. Un grand lupanar, ofwel een grote 
hoerenwijk zoals André Suarès (1868-1948) in zijn roman 
Marsiho (1922) deze wijk noemde. ‘Ik vermaak me slechts 
hier en ik schaam me er niet voor er geweest te zijn.’22

Besluit
Onmiskenbaar ademen havensteden de sfeer van vreem-
de culturen. Dit  betreft niet alleen de Mediterrane, van 
oudsher kosmopolitische steden. Ook voor steden als 
Rotterdam en Liverpool geldt dat de publieke fysieke en 
culturele ruimte zich laat bestuderen vanuit het perspec-
tief van de transformatie die sinds de industriële revo-
lutie in gang is gezet.23 Voor de kennis en studie van het 
beeld van de havenstad als stad van aankomst en vertrek 
is het van belang na te gaan wat de aanwezigheid van 

‘vreemde’ culturen voor de stad zelf betekende. Daarbij 
gaat het zowel om positieve als negatieve beeldvorming. 
In het algemeen kun je zeggen dat havensteden als centra 
van migratie vooral een negatief beeld oproepen. Of het 
nu gaat om de migranten die naar Rotterdam kwamen, 
of naar een havenstad als Marseille of Liverpool. De snel-
groeiende havensteden van de 19de en 20ste eeuw wor-
den gezien als onzedelijke plaatsen, waar de normen en 
waarden voortdurend onder druk staan. Opvallend vaak 
wordt deze culturele transformatie gekoppeld aan de po-
sitie van de havenstad als migrantenstad. Hierdoor is ook 
de beeldvorming van de publieke ruimte aan de water-
kant getransformeerd. Havenbuurten werden niet langer 
gezien als een representatieve stedelijke ruimte, maar als 
bijzondere, gesegregeerde wijken die de beeldvorming 
van de havenstad als shock city bevestigden. 

Marseille treedt in het voetspoor van Rotterdam en Li-
verpool en gebruikt de internationale aandacht in het Eu-
ropese Culturele Hoofdstadjaar om het imago van de stad 
op te poetsen. De culturele programma’s, zijn bedoeld om 
het beeld van de sociaal zwakke, a-culturele havenstad 
met zijn eenzijdige economische structuur om te buigen 
in een positief imago.24 Maar zelfs de meest gelikte mar-
ketingstrategie kan niet verhullen dat havensteden bij-
zonder zijn vanwege hun geschiedenis als steden van aan-
komst en vertrek en vanwege de typische havengebonden 
stadscultuur. Ze zijn voor de havensteden identiteitsbe-
palend en heden ten dage nog altijd richtinggevend voor 
hoe er over een stad wordt gedacht en geschreven. Dat 
betreft niet alleen vraagstukken van stedenbouwkundige 
of sociaal-economische aard, maar ook de beeldvorming 
over de stadscultuur in brede zin. Dat gaat zelfs op over 
hoe over de fanatieke aanhang van de toonaangevende 
voetbalclubs in Liverpool, Marseille en Rotterdam wordt 
geschreven. Ook dat hebben Feyenoord, FC Liverpool en 
Olympique Marseille met elkaar gemeen. 
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De haven van Amsterdam is de vierde haven van Euro-
pa.  Het Amsterdamse havenbedrijf beheert ruim 1.900 
hectare havengebied, dat bestaat uit haventerreinen, laad- 
en loskades, wegen, spoorwegen en 600 hectare vaarwater. 
Maar wat weten we eigenlijk nog over de havens van Am-
sterdam? De havens liggen dichtbij de stad, maar zijn tege-
lijkertijd onbekend en onbemind bij de meeste stadsbewo-
ners, zo meent Evert Verhagen, één van de initiatiefnemers 
van de zogenaamde HAVENsafari: een jaarlijks terugkeren-
de ontdekkingstocht door het weidse havengebied van Am-
sterdam en omstreken. 

Industrialisering, ruimtegebrek en steeds strengere vei-
ligheids- en milieueisen hebben ertoe geleid dat de haven 
van Amsterdam steeds verder naar het westen is verschoven, 
ver van de dagelijkse leefomgeving van de stadsbewoners. 
Tijdens de HAVENsafari maken mensen opnieuw kennis 
met de haven: als werkomgeving en als industrieel erfgoed. 
Vanaf de loods bij De Nederlandse Dok en Scheepsbouw 
Maatschappij (NDSM) vertrekken in september de safaribo-
ten de haven in. Met een professionele verhalenverteller aan 
boord gaan deelnemers op zoek naar onontdekte haventer-
reinen en verkennen plaatsen in de haven die normaal niet 
toegankelijk zijn. 

Op safari in de haven, wat moeten we ons daarbij 

voorstellen? 

De HAVENsafari is in feite een drie uur durende culturele 
ontdekkingsreis door de havens van Amsterdam en Zaan-
dam, waarbij plekken worden bezocht die normaal gespro-
ken niet publiek toegankelijk zijn. We stappen ook regelma-
tig van de boot af om rond te lopen op dit soort bijzondere 
plekken. Zo krijgen de deelnemers uitgebreid de gelegen-
heid om rond te snuffelen en de haven te beleven met alle 
zintuigen. Bij elke aanlegplaats wordt een verhaal verteld 
door de gids aan boord. Zo’n verhaal kan werkelijk over van 
alles gaan: de geschiedenis van de plek en de mensen die er 
werken, of over de producten die er verscheept en verhan-
deld worden, zoals steenkool, kunstmest, afval en voedsel. 
De haven is een plek van bijzondere, unieke geschiedenis-
sen. 

We varen vanaf de NDSM-werf echt de haven in. Meestal 
richting Zaanstad, om te laten merken hoe dichtbij dat is. 
De haven is zo groot dat je in drie uur eigenlijk maar een 
heel klein stukje kunt laten zien. Eenmaal onderweg merk je 

Tijdingen | De HAVENsafari

De HAVENsafari: 
een nieuwe kennis-
making tussen ha-
ven en stad
Interview met Evert Verhagen

Martine van Leeuwen
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het al snel: de lucht, het licht, de wind, de zee vormen mis-
schien wel de belangrijkste elementen van het verhaal. Het 
gaat bij deze safari echt om de totale ervaring. 

Kunt u een voorbeeld geven van de plekken die jul-

lie bezoeken?

Eén van de aanlegplaatsen is het Hembrugterrein. Dit is een 
terrein vlakbij Zaanstad dat in het hart van de Stelling van 
Amsterdam ligt en in de eerste jaren van zijn bestaan func-
tioneerde als munitiedepot. Dat depot groeide uit tot een 
grote wapenfabriek van het Nederlandse leger waar jaren-
lang allerlei soorten munitie werd gemaakt. Het Hembrug-
terrein is 40 hectare groot en ligt aan het Noordzeekanaal. 
Veel afvalmateriaal van de wapenfabriek is in de grond te-
rechtgekomen, waardoor deze nu zwaar verontreinigd is. 
Omdat er daarnaast ook nog onontploft testmateriaal ligt, 
heeft het terrein tot nu toe geen nieuwe bestemming gekre-
gen. Het ligt er verlaten bij: de gebouwen staan op de mo-
numentenlijst, maar alles is inmiddels overwoekerd. Er is op 
dat terrein een hele eigen wereld ontstaan: zodra je van de 
boot afkomt, stap je eigenlijk dertig jaar terug in de tijd. 

Een ander voorbeeld van plekken die we tijdens de sa-

fari bezoeken, zijn de bedrijven die op het haventerrein 
zijn gevestigd. Je kunt hierbij denken aan een bedrijf dat 
scheepsreparaties uitvoert, maar ook bijvoorbeeld aan een 
kunstmestbedrijf. Veel van dit soort ondernemingen zijn al 
vanaf het begin van de 20ste eeuw op dezelfde plek geves-
tigd, en een groot deel van het personeel blijft er geduren-
de het hele werkzame leven in dienst. Zij gaan pas weg als 
ze met pensioen gaan. Deze hechte bedrijven hebben een 
geheel eigen geschiedenis waar zowel de werkgevers als 
de werknemers trots op zijn. Dat zie je bijvoorbeeld terug 
in de vele bedrijfsfotoalbums. Als je op zo’n kunstmestbe-
drijf komt, zie je hoe de tijd daar op een bepaalde manier 
stil staat. Het productieproces wordt wel gemoderniseerd, 
maar verder is het gewoon ‘zoals het is’. 

Naast continuïteit en traditie laten we tijdens de HA-
VENsafari natuurlijk ook de dynamiek van de haven zien. 
De ontdekkingsreis voert langs een paar grote overslagter-
minals, waar cacao, papier, steenkool, soja en allerlei bulk-
producten opgeslagen worden die belangrijk zijn voor het 
functioneren van de stad. Zo zien bezoekers misschien wel 
voor het eerst hoe die producten allemaal door de Amster-
damse haven heen komen. 
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Wat voor soort verhalen worden er verteld? 

In de haven zitten ontzettend veel lagen. De verhalen die 
tijdens de HAVENsafari verteld worden, weerspiegelen die 
verschillende lagen: ze zijn soms historisch en soms ac-
tueel, maar ze spreken altijd tot de verbeelding. Het is de 
bedoeling dat de bezoeker zich echt voor kan stellen hoe 
die plek er op verschillende momenten in de tijd uitgezien 
heeft.

Een mooi voorbeeld is het terrein waar vroeger de Ford- 
fabrieken stonden, maar waar nu steenkoolopslag plaats 
vindt. Toen Ford vertrok, werden het terrein volgestort met 
bergen steenkool. Op de plekken waar die bergen steen-
kool wat lager zijn, zie je nog de letters van het oude Ford 
doorschemeren. Ook de proefrijbaan van de Amerikaanse 
autofabrikant is gewoon blijven liggen. De gelaagdheid van 
dat gebied is daar zó zichtbaar en voelbaar, dat is wel heel 
bijzonder.

Tijdens de HAVENsafari willen we mensen weer bewust 
maken van wat er allemaal gebeurt in de haven. Amster-

dam is bijvoorbeeld de grootste cacaohaven ter wereld: 80% 
van alle cacaobonen komt door Amsterdam voordat ze tot 
chocolade verwerkt worden. Weinig mensen weten daar-
naast dat er in de haven kunstmest gemaakt wordt, en dat 
we auto’s, papier, en allerlei andere bulkgoederen overslaan. 
Ook steenkool is heel erg belangrijk voor de Amsterdam-
se haven. In Duitsland zijn de mijnen al jaren gesloten en 
dat betekent dat er daar geen steenkool meer uit de grond 
gehaald wordt. De steenkool voor de Duitse auto-industrie 
komt dus allemaal via Amsterdam en Rotterdam het land in. 

Waarom is het belangrijk dat mensen de haven weer 

leren kennen? 

Ik hou me bezig met het zichtbaar maken van onzichtbare 
plekken in de stad. Het gaat dan vaak over industriële plek-
ken: ze zijn er wel, maar omdat je er nooit komt registreer je 
ze niet. Ze zijn ‘mentaal onzichtbaar’. Een goed voorbeeld in 
Amsterdam is de Westergasfabriek. Vóór de herontwikkeling 
fietsten velen hier dagelijks langs, maar omdat er hekken 
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om het terrein heen stonden en bijna niemand wist wat zich 
eigenlijk achter die hekken afspeelde, ‘bestond’ het Wester-
gasterrein voor hen gewoon niet. Die onzichtbaarheid heeft 
niets met de werkelijke afstand tussen mensen en plaatsen 
te maken, maar met de mentale afstand. Bij de herontwik-
keling van industrieel erfgoed overal ter wereld zie je dat het 
weer zichtbaar maken van historische industriële plekken 
een belangrijke doelstelling is, omdat daarmee die mentale 
afstand tussen mens en industrie verkleind wordt. 
De Amsterdamse haven bevat een schat aan industrieel erf-
goed. Tegelijkertijd is de haven nog steeds fl ink in bewe-
ging. Vroeger waren de haven en de stad één geheel, zoals 
in Antwerpen en Hamburg nog altijd het geval is. In Am-
sterdam zijn het dagelijks leven en de haven helaas twee 
gescheiden werelden geworden. Dat is in mijn ogen een 
slechte ontwikkeling, want Amsterdam heeft zijn bestaan en 
ontwikkeling toch grotendeels te danken aan de haven: aan 
het water en de bedrijvigheid die dat met zich mee brengt, 
de handelsgeest. Toen de haven in de loop van de 20ste 
eeuw werd gescheiden van de stad, was dat slecht voor zo-
wel de haven als voor Amsterdam. De haven krijgt sindsdien 
eigenlijk alleen nog maar meer beperkingen opgelegd. Het 
havenbedrijf krijgt het steeds moeilijker, al die regels kun-
nen er zelfs toe leiden dat het bedrijf er straks niet meer is. 
Dat zoiets niet onvoorstelbaar is, is te zien in Londen. Daar 
was tot in de jaren zestig een belangrijke haven die nu he-
lemaal is verdwenen. Als het zo doorgaat weet het gros van 
de Amsterdammers binnenkort niet eens meer dat ze een 
haven hebben, terwijl er toch nog altijd fl ink aan verdiend 
wordt. Zoals gezegd, Amsterdam is de vierde havenstad van 
Europa, en toch denken we bij een grote Nederlandse haven 
natuurlijk in eerste instantie allemaal aan Rotterdam, en dat 
is eigenlijk zonde. 

U heeft het over de onthechting van de haven en de 

stad, wanneer is volgens u dit proces begonnen?

Na de Tweede Wereldoorlog liep Nederland voorop in ste-
denbouwkundige stroming die het functionalisme werd ge-
noemd. Kunstenaars van De Stijl, zoals Theo Van Doesburg 
en Gerrit Rietveld, speelden een belangrijke rol in de Ne-
derlandse stadsontwikkeling. Zij werden op hun beurt weer 
beïnvloed door internationale beroemdheden als de Franse 
architect Le Corbusier. Het uitgangspunt van de naoorlog-
se functionalistische stedenbouw was dat de verschillende 
functies van een stad – wonen, werken, recreëren en trans-
port – fysiek van elkaar gescheiden dienden te worden: alles 
kreeg een eigen plek. In de tijd van de wederopbouw was dit 

vooral in Rotterdam goed te realiseren. In de nieuwe Rot-
terdamse binnenstad werden al die stedelijke functies van 
elkaar gescheiden. In Amsterdam was het lastiger, maar 
hier zou Cornelis van Eesteren, het hoofd van de afdeling 
Stadsontwikkeling van de dienst der Publieke Werken, een 
belangrijke rol spelen. Hij ontwierp het ‘Algemeen Uitbrei-
dingsplan’ (AUP), dat grotendeels na de Tweede Wereldoor-
log werd uitgevoerd. Belangrijke functionalistische ingre-
pen in Amsterdamse binnenstad waren bijvoorbeeld het 
dempen van de grachten en de aanleg van avenues en tun-
nels. Maar ook de Westelijke Tuinsteden – het huidige Am-
sterdam Nieuw West – en de Bijlmer zijn bij uitstek voor-
beelden van de functionalistische bouwstijl. En laten we tot 
slot de havens niet vergeten, die mede onder invloed van 
deze stroming steeds verder buiten de stad zijn komen te 
liggen.

Het scheiden van wonen en werken, ofwel de schei-
ding van stad en haven, heeft er voor gezorgd dat de haven 
steeds groter is geworden, maar het heeft er dus óók toe 
geleid dat deze steeds verder van ons af is komen te staan. 
We benaderen alles functioneel en niet organisch, terwijl 
er mijns inziens juist steeds meer behoefte is aan een inte-
grale en organische visie op de stad. Ik denk dat we er mee 
op moeten houden alles uit elkaar te trekken en industri-
eel erfgoed, zoals havens, juist weer terug brengen in het 
stedelijk weefsel. Met de HAVENsafari hopen we ervoor te 
zorgen dat de stad en de haven elkaar weer een beetje leren 
kennen. De enige manier om deze kennismaking te ver-
diepen is om ervoor te zorgen dat mensen weer in de ha-
ven mogen komen, maar óók dat de haven weer in de stad 
komt. Alleen dan kan de haven opnieuw een vitaal en zicht-
baar onderdeel van de stad worden.

Evert Verhagen (1955) is oprichter en directeur 

van project- en adviesbureau Creative Cities en 

is gespecialiseerd in de creatieve economie en 

de positieve invloed daarvan op de stedelijke 

omgeving. Sinds de jaren negentig was hij als 

projectmanager onder andere verantwoordelijk 

voor de herinrichting van het Cultuurpark 

Westergasfabriek in Amsterdam. De HAVENsa-

fari is een initiatief van Creative Cities. Zie voor 

meer informatie: www.creativecities.nl en www.

havensafari.nl. 
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Noord-Holland en 
de Zuiderzee-
werken
Uit de fotoalbums van Karel 
Albert Bazlen

Remco van Diepen

Scheepskerkhof in de haven van 
Volendam, 1930, collectie K.A. 
Bazlen, Nieuw Land, Lelystad.

In 1918 nam het parlement de Zuiderzeewet aan, die twee 
jaar eerder door minister van Waterstaat Cornelis Lely was 
ingediend. In de wet werd de afsluiting en gedeeltelijke 
droogmaking van de Zuiderzee aangekondigd. Er zou een 
dam worden gebouwd tussen Den Oever op het Noord-
Hollandse eiland Wieringen en het Friese gehucht Piaam. 
De zilte Zuiderzee zou hierdoor veranderen in een zoetwa-
termeer. In dit meer, dat door Lely was omgedoopt in ‘IJs-
selmeer’, zouden uitgestrekte polders worden aangelegd. 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden die in de Zui-
derzeewet waren aangekondigd riep het ministerie van Wa-
terstaat een aparte rijksdienst in het leven: de Dienst der 
Zuiderzeewerken. In 1926 werd begonnen met de aanleg 
van de Afsluitdijk. In 1932 werd het laatste gat in de dijk ge-
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Boven   Het haventje van Wijdenes, 1930, 
collectie K.A. Bazlen, Nieuw Land, 
Lelystad.

Midden   Hooi wegen in de haven van 
Marken, 1930, collectie K.A. Bazlen, 
Nieuw Land, Lelystad.

Onder   De haven van Huizen, 1930, col-
lectie K.A. Bazlen, Nieuw Land, 
Lelystad.

 | Noord-Holland en de Zuiderzeewerken
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sloten. Twee jaar eerder was de Wieringermeer als eerste 
polder van het Zuiderzeeproject drooggevallen. 

Het Zuiderzeeproject had enorme gevolgen voor de ha-
vensteden en dorpen rond de Zuiderzee. Deze gevolgen zijn 
door vele fotografen in beeld gebracht. Eén van hen was de 
Zwitserse Nederlander Karl Albert Bazlen. Hij werd in 1903 
geboren in Zürich, volgde in Stuttgart een technische stu-
die, en vertrok daarna naar Nederland. In 1927 studeerde 
Bazlen af aan de Technische Hogeschool in Delft. Hij vond 
emplooi bij de Dienst der Zuiderzeewerken en schopte het 
uiteindelijk tot hoofdingenieur en beheerder van de Afsluit-
dijk. Na de Watersnoodramp van 1953 werd het personeel en 
materieel van de dienst ingezet bij het herstel van de dijken 
van Schouwen-Duiveland. Ook Bazlen werd naar Zeeland 
gestuurd, waar hij onder meer fungeerde als liaison tussen 
dienst, plaatselijke overheden en pers. Verder publiceerde 
Bazlen in 1952 een populairwetenschappelijk boek over het 
Zuiderzeeproject, Zuiderzee: nieuw land in wording. In 1968 
ging hij met pensioen. 

Bazlen heeft van veel van de projecten waarbij hij als in-

Links  Rijswerkers leggen bij Broekerhaven een leidam aan, 
1935, collectie K.A. Bazlen, Nieuw Land, Lelystad.

Rechts  Vernieuwing van de kade van de Korenmarkt in Hoorn, 
1938, collectie K.A. Bazlen, Nieuw Land, Lelystad.
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genieur was betrokken foto’s gemaakt. Zijn fotoalbums be-
rustten bij Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. De oud-
ste foto’s dateren uit 1930. Dat jaar maakten Bazlen samen 
met enkele collega’s vaartochten langs de Zuiderzeekust 
om metingen te verrichten. De foto’s geven een beeld van 
de situatie aan de westelijke oevers van de Zuiderzee vóór 
de voltooiing van de Afsluitdijk. Eén van de bezwaren die 
tegen de afsluiting van de Zuiderzee naar voren werd ge-
bracht, was dat dit tot het einde van de visserij zou leiden. 
Niet iedereen realiseerde zich dat veel Zuiderzeevissers al 
decennialang de grootste moeite hadden een behoorlijke 
boterham te verdienen. Bazlens foto van het haventje van 
Wijdenes laat goed zien hoe kleinschalig de vissers soms 
opereerden. Sommige Zuiderzeestadjes hadden ook ande-
re bronnen van inkomsten. Zo leefde een deel van de be-
volking van het eiland Marken van de verkoop van hooi aan 
Utrechtse boeren. 

Een argument dat werd aangevoerd ten gunste van af-
sluiting van de Zuiderzee was dat de kustgebieden moes-
ten worden beschermd tegen de kracht van de zee. Dat dit 

geen overbodige luxe was, bleek tijdens de stormvloed die 
het Zuiderzeegebied in de nacht van 13 op 14 januari 1916 
trof. Tegenover het voordeel dat het IJsselmeer een relatief 
veilig binnenmeer zou worden, stond het nadeel dat de ge-
tijdenwerking zou verdwijnen. Sommige Zuiderzeehavens 
waren alleen bij hoogwater toegankelijk voor schepen met 
veel diepgang. Na de aanleg van de Afsluitdijk moesten deze 
havens worden verdiept door ze uit te baggeren. Tegelijker-
tijd moesten oude oevers, damwanden en kademuren wor-
den vervangen. Ook dit was een taak van de Dienst der Zui-
derzeewerken. De foto’s van Bazlen laten zien dat niet alleen 
de haven van de roemruchte Zuiderzeestad Hoorn, maar 
ook het bescheiden haventje van het gehucht Broekerhaven 
onder handen werd genomen. 

De afsluiting van de Zuiderzee had ook gevolgen voor de 
Nederlandse defensie. De Zuiderzee kende een winterpeil 
van twintig tot dertig centimeter onder NAP. Het ministerie 
van Waterstaat wilde het winterpeil in het IJsselmeer verla-
gen tot veertig centimeter onder NAP. De legertop vond dit 
te laag. In oorlogstijd zou het moeilijker worden bij Muiden 

Beeldessay | Noord-Holland en de Zuiderzeewerken
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water in te laten voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 
ministerie van Oorlog wilde dat het IJmeer door een dam 
zou worden afgesloten van de rest van het IJsselmeer. Via 
Noordzeekanaal en IJmeer zou Noordzeewater in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie kunnen worden ingelaten. In 1930 be-
sloot de regering de IJmeerdam pas te bouwen als de Zuid-
westelijke Polder (de Markerwaard) zou worden aangelegd. 
De Dienst der Zuiderzeewerken bouwde bij Muiden een ge-
maal dat tot die tijd zou kunnen ingezet bij het inlaten van 
IJsselmeerwater in de Waterlinie. 

Het tijdelijk gemaal bij Muiden, 1934, collectie 
K.A. Bazlen, Nieuw Land, Lelystad.
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Batavialand

Zonder de zee bestaat er geen Nederland. De onlangs uit-
gezonden NTR serie De Gouden Eeuw toonde ons een rijk 
verleden waarin het water de boventoon voert en waarvan 
wij tot de dag van vandaag en waarschijnlijk zelfs mor-
gen de vruchten kunnen blijven plukken. Maar is Neder-
land wel zo trots op zijn roemrijke geschiedenis? Natuur-
lijk bestaan er in Nederland musea die aandacht schenken 
aan delen van die historie en natuurlijk beschikken we over 
maritieme musea als het Scheepvaartmuseum in Amster-
dam en het Maritiem Museum in Rotterdam, maar een 
Nationaal Historisch Museum is ons niet gegund. Neder-
land beschikt met zijn lange maritieme geschiedenis niet 
over eyecatchers op dit gebied die in het buitenland wel 
voorhanden zijn. Denk aan de Mary Rose in Portsmouth. 
Dit 16de-eeuwse oorlogsschip van de Engelse koning Hen-
drik VIII werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw opge-
doken en maakt sinds dit voorjaar deel uit van het geheel 
vernieuwde Mary Rose Museum in Portsmouth. En wat te 
denken van het oorlogsschip de VASA? Per jaar vergapen 
meer dan een miljoen bezoekers zich aan dit nota bene 
door een Nederlandse scheepsbouwmeester gebouwde 
schip dat in 1628 verging voor de kust van Stockholm. Het 
schip is in de jaren zestig van de vorige eeuw omhoog ge-
haald en valt nu te bezichtigen in het speciaal voor het 
schip gebouwde Vasamuseum in Stockholm. 

Ook een land als Nederland zou een plek moeten heb-
ben waar die geschiedenis – met haar grootsheid én haar 
schaduwkanten – verbeeld kan worden. Die plek komt er 
en wel aan de kust van Lelystad in de Flevopolder. Gelegen 
tussen Bataviahaven en Batavia Outlet Centrum zal de ko-
mende jaren een nieuw erfgoedpark worden gecreëerd on-
der de naam Batavialand. Dit erfgoedpark mikt op termijn 
op 350.000 bezoekers. Batavialand is zowel een museum 
als een rijksarchief, zowel een werf waar historische sche-
pen worden gebouwd als een plek waar authentieke sche-

COLUMN
Benno van Tilburg

pen worden geconserveerd. Een plek voor het grote publiek 
(uit Flevoland, Nederland en het buitenland) en de kenners. 

Als verbindend element zal tussen Bataviahaven en het 
Batavia Outletcentrum een netwerk van artifi ciële dijken 
worden aangelegd. Bovenop de dijk is het voor iedereen vrij 
wandelen en benedendijks is het besloten deel van het park. 
Op die wijze kan Batavialand het karakter van een open-
baar stadspark combineren met een betaald attractiepark. 
Door de dijken licht te kantelen ten opzichte van het onder-
liggende maaiveld wordt de toegankelijkheid van het park 
sterk vergroot. Ter hoogte van de parkeerplaatsen, aan de 
oostzijde van het park, liggen de dijken vrijwel op maaiveld-
hoogte. Bijna ongemerkt loop je de dijk op en word je bijna 
als vanzelf het park ingezogen. De licht hellende dijken wor-
den steeds hoger en aan de waterzijde eindigen ze abrupt, 
meters boven de waterspiegel. Het uitzicht over de enorme 
watervlakte, het IJsselmeer, is spectaculair en terugkijkend 
naar het oosten is het park in één oogopslag te overzien. De 
boulevard tussen Bataviahaven en de PTT-toren is een aan-
trekkelijke looproute met kunst en bankjes die met een aan-
tal trappen aansluit op de entree van het park. Aan de kust 
bevindt zich de horeca. Men kan er rondzwerven langs de 
schepen in Bataviahaven en heeft er een prachtig uitzicht op 
het landschapskunstwerk Exposure van de wereldberoemde 
Britse kunstenaar Antony Gormley. 

Met dit erfgoedpark zet Flevoland zich internationaal op 
de kaart. In Batavialand zal een keur aan publieksattracties 
worden gerealiseerd die voor ons zo vanzelfsprekend lijken: 
leven onder de zeespiegel, een handelsvloot die de wereld-
zeeën bevoer en onze expertise op het gebied van bergen, 
baggeren en zwaar transport.

Benno van Tilburg is Locatiemanager Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed – Afdeling Scheepsarcheologie Batavialand.

Illustratie Maarten Streefl and
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In één van de vitrines van Historisch Museum Den Briel 
liggen vijf kleine zwarte plankjes. Deze wastafeltjes vorm-
den samen ooit een notitieboekje. Wanneer een krabbel 
later was uitgewerkt op papier of zijn relevantie had ver-
loren, werd de was weer gladgestreken en kon het tafeltje 
opnieuw worden gebruikt. De wastafeltjes, houten plank-
jes bestreken met door houtskool gekleurde bijenwas, wer-
den als een blocnootje bijeengehouden met touwtjes en 
bewaard in een met een ijzeren schrijfstift afsluitbaar le-
deren etui. Ze werden in 2002 aangetroffen tijdens de op-
graving van een 15de-eeuwse beerput bij de Maarlandse 
haven, en waren ooit eigendom van een koopman, die ze 
waarschijnlijk was verloren toen hij boven de beerput zijn 
behoefte deed. De aantekeningen die op drie van de vijf ta-

feltjes bewaard zijn gebleven, hadden betrekking op de af-
dracht van de godspenning. Dit was een omzetbelasting over 
de verkoop van vis bedoeld om de armenzorg te fi nancieren. 

De haringvangst was van groot economisch belang voor 
Den Briel. De stad aan de Goote was een van de voornaam-
ste aanvoerhavens van de Nederlanden en bezat de grootste 
buizenvloot. Ook waren er tal van inwoners werkzaam in se-
cundaire industrieën. Het stadsbestuur faciliteerde daarom 
de visvangst, zag toe op de kwaliteit van de gekuipte haring 
en behandelde buitenlandse kooplieden voorkomend. Het 
dichtslibben van de Goote als gevolg van zandafzettingen 
in het Maasmondgebied zorgde er in de laatste decennia 
van de 15de eeuw echter voor dat de handel, en daarmee 
de welvaart, sterk terugliep. Den Briel werd in 1566 of 1567 

nog wel lid van het College van de 
Grote Visserij, een overlegorgaan 
waarin de haringsteden samen-
werkten. In de 17de-eeuw was er 
echter nauwelijks nog sprake van 
een Brielse buizenvloot en was de 
stad dus eigenlijk nog slechts no-
minaal lid.

Toen de Watergeuzen in 1572 
Den Briel bezetten, troffen zij een 
stad op zijn retour. Dit gegeven 
deed echter niets af aan de impor-
tantie van de gebeurtenis. De Wa-
tergeuzen, die wat later ook Vlis-

TOPSTUK
Een notitieboekje uit een Brielse beerput

Gijs Rommelse
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Column | Een notitieboekje uit een Brielse beerput

singen en Veere in handen kregen, konden van hieruit de 
Hollandse en Zeeuwse delta beheersen en druk uitoefe-
nen op de handel van de steden in het achterland. Het was 
mede dankzij deze wurggreep dat verschillende Holland-
se steden zich kort daarna achter de Opstand schaarden. 
Over de vraag of 1 april 1572 inderdaad ‘het geboorteuur 
van (…) de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ 
betekende, zoals Herman Beliën, Paul Knevel en Ineke van 
Tol het hebben verwoord,2 valt te discussiëren. Feit is echter 
dat de inname van Den Briel een duidelijke mijlpaal in de 
Nederlandse Opstand vormde. Het is dan ook logisch dat 
het Historisch Museum Den Briel er in 2012 toe is overge-
gaan de inname in 1572 en de vervolgjaren van de Tach-
tigjarige Oorlog tot het centrale thema van de permanente 
tentoonstelling te maken en zich daarnaast toe te leggen op 
de alhier geboren zeehelden Maarten Tromp, Witte de With 
en Philips van Almonde. Maar gelukkig is in de vitrines ook 
nog steeds een plaats voor topstukken uit de voorafgaande 
bloeiperiode, zoals het notitieboekje.

Anoniem, wastafeltjes en etui, 15de eeuw, 
Collectie Historisch Museum Den Briel, Brielle, 
inv. nr. 09-214-88.2.

Column | Een notitieboekje uit een Brielse beerput
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Recensies

Marion Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel 

in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

(Verloren, Hilversum, 2012, 116 p., geïll., ISBN 

9789087042882, prijs €14,-).

Buitenlandse toeristen verbaasden zich rond 1640 over de 
schilderijenhonger van de Hollanders: ze hingen hun hui-
zen vol met geschilderde landschappen, huiselijke tafereel-
tjes, stillevens, portretten et cetera. In De Noord-Nederland-
se kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw legt 
Marion Boers uit hoe de schilderijenmarkt in de Noordelij-
ke Nederlanden zo explosief kon groeien. Enerzijds was er 
natuurlijk de toenemende welvaart van de burgerij – men 
kreeg steeds meer te besteden en gaf zijn 
geld graag aan schilderijen uit. Anderzijds 
speelden kunstenaars en handelaren handig 
op die vergrote koopkracht in – zij waren on-
dernemers, die hun producten en diensten 
steeds vernieuwden om klanten te trekken. 
Op die de kunsthandel concentreert Boers 
zich. 

Het openingshoofdstuk ‘De kunstenaar 
als ondernemer’ is lezenswaardig, maar taai. 
Boers legt daarin uit dat de bloei van de Hol-
landse kunsthandel eigenlijk de culminatie is van een ont-
wikkeling die rond 1480 in Gent en Brugge begon. Daar 
gingen kunstenaars, gedwongen door verslechterde econo-
mische omstandigheden, op zoek naar efficiëntere produc-
tietechnieken en nieuwe productsoorten om hun werk aan 
een breed publiek te kunnen verkopen. De vele zuidelijke 
vluchtelingen die na de val van Antwerpen naar het noorden 
trokken, moeten de aanzet hebben gegeven voor de com-
mercialisering van de kunstmarkt aldaar. Dat Boers uitge-
breid vertelt over de schildertechnische vernieuwingen van 
zuidelijke kunstenaars, is – hoe boeiend – wat verwarrend: 
we gingen toch lezen over de handel?

De verwarring is snel verdwenen. De hoofdstukken die 
volgen op ‘De kunstenaars als ondernemer’ behandelen elk 
een bepaald verkoopkanaal: de schilder als handelaar, de 
professionele kunsthandel, veilingen, jaarmarkten en lote-
rijen. Dan komt het betoog tot leven, omdat die hoofdstuk-
ken gedragen worden door historische figuren. We werpen 
bijvoorbeeld een blik in de winkels van de Amsterdamse 
schilder-handelaar Cornelis van der Voort en zijn Haarlem-
se evenknie Jan Miense Molenaer. We kijken mee over de 
schouder van de handelaar in goedkope schilderijen Crijn 
Volmarijn en zijn chiquere collega, de firma Uylenburgh, 

waarin Rembrandt een actieve rol speelde. En we krijgen 
een glimp van het diplomatieke krachtenveld waarin Mi-
chel le Blon zich waagde. Die speurde als een soort special 
agent voor vorsten naar waardevolle kunstvoorwerpen – en 
verhandelde en passant ook waardevolle informatie. Fas-
cinerend en leerzaam om kunstenaars die zo bekend zijn 
om hun artistieke prestaties eens in een commerciële rol te 
zien!

Boers moet een indrukwekkende hoeveelheid archief-
bronnen hebben doorgespit. Dit en vooral de toegankelijke, 
verhalende manier waarop ze haar bevindingen presenteert, 
dwingen respect af. De schatplichtigheid aan voorgangers 
en collega’s, onder wie de Amerikaanse ‘kunst-econoom’ 

John Michael Montias en onze eigen Mar-
ten Jan Bok, steekt ze niet onder stoelen of 
banken, maar wordt ruim verantwoord in in-
leiding, noten en bibliografie. Zo kan deze 
uitgave fungeren als een inleiding in het on-
derzoek naar de vroegmoderne Noord-Ne-
derlandse kunsthandel.

De Noord-Nederlandse kunsthandel vormt 
het 31ste deel in de Zeven Provinciën Reeks 
van Uitgeverij Verloren. De uitgaven in deze 
reeks wekken altijd mijn belangstelling – 

maar telkens als ik er eentje lees, komt een lichte ergernis 
op. Volgens de uitgeverij stellen ‘sommige deeltjes zich tot 
doel om een grotere kwestie in compact formaat te presen-
teren aan een breder publiek, andere diepen juist een bij-
zondere casus, tekst of episode uit’. Maar waarom is dan 
de vormgeving bijvoorbeeld al jarenlang zo fantasieloos 
en saai? De teksten zijn meestal wel beknopt, maar toch 
van een hoog soortelijk gewicht. Jammer! Met een frisse-
re vormgeving en een vlottere toon kunnen de studies vast 
ook de wat minder ingewijde cultuurliefhebbers boeien.

Dr. Christi M. Klinkert
conservator Stedelijk Museum Alkmaar

Jan Hein Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier. 

Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag, 

1850-1890 (Bert Bakker, Amsterdam, 2012, 904 p., 

geïll., ISBN 9789035134843, prijs €49,95)

Aan het 19de-eeuwse Den Haag kleeft het aura van een def-
tige en chique stad, waarin de wereld van Louis Couperus 
tot leven kwam door het optreden van de Haagse aristocra-
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tie, bestuurders, bezitters van ‘oud’ geld en teruggekeerde 
Indische pioniers. De voorname positie van deze groepen 
uitte zich in hun deftige huizen, weelderige kleding, luxu-
euze verteringen en deftige gedrag, maar ook in de manier 
waarop deze heren en hun families zich ontspanden. Door 
op bepaalde tijden specifieke plaatsen van 
vertier te bezoeken, op de juiste manier ge-
kleed en in het gezelschap van correcte men-
sen, werd voor de buitenwereld duidelijk 
welke positie ze bezaten. Van welke sociëteit 
men lid was, of men naar de Franse of juist 
naar de Hollandse schouwburg ging en op 
welk Schevenings terras men plaatsnam: de 
afweging moest zorgvuldig gebeuren, want 
waar, wanneer en met wie men het spel van 
‘zien en gezien worden’ bezigde, luisterde 
zeer nauw in de hofstad. De stedelijke sociale 
hiërarchie en de verschillende standen kre-
gen namelijk in deze plaatsen van vertier ‘ei-
genlijk pas […] daadwerkelijk vorm en gestalte’.

Dat is de stelling van Jan Hein Furnée die hij in de be-
werking van zijn proefschrift Plaatsen van beschaafd vertier 
verdedigt. Door middel van een bestudering van de ge-
schiedenis van vijf sociëteiten, een dierentuin, twee schouw-
burgen en de uitspanningen in Scheveningen wil Furnée 
inzicht geven in de structuur en het functioneren van de 
bovenlagen van de Haagse standensamenleving. Deze soci-
ale lagen zijn al wel onderzocht op basis van volkstellingen 
en kiezerslijsten, maar het bestuderen van het uitgaansleven 
is nog slechts fragmentarisch gedaan, terwijl juist het ge-
drag op deze plaatsen inzicht geeft in de manieren waarop 
de standen zich van elkaar onderscheidden en welke in- en 
uitsluitingen en verschuivingen in de sociale structuur op-
traden.

Dankzij de bestudering van een schat aan bronnen pro-
grammaboekjes, sociëteitsreglementen, kranten, gemeen-
teraadsverslagen, romans en pamfletten en de analyse van 
een grote hoeveelheid data uit kiezers- en ledenlijsten, 
adresboeken en volkstellingsregisters beschrijft Furnée in 
maar liefst 903 pagina’s nauwkeurig de geschiedenissen van 
uitgaansgelegenheden als sociëteit De Witte, de Fransche 
Schouwburg en de Haagse dierentuin. Hierbij heeft de au-
teur sappige details weten op te sporen: zo blijkt de oprich-
ting van die dierentuin van soapachtige allure, met een el-
lenlange ontstaansgeschiedenis en een uiteindelijk toch wel 
schamel resultaat als ‘kippentuin’. 

Al met al bleek het vertier in de tweede helft van de 19de 

eeuw voor de hogere standen naast amusement zeker ook 
spanning met zich mee te brengen. Het was geen sinecure 
om door middel van die ontspanning de eigen sociale po-
sitie te tonen, te bewaken of zelfs een betere te veroveren. 
Aandoenlijk zijn de inspanningen van de leden van de soci-

eteit De Vereeniging, die, vooral afkomstig 
uit de hogere middenklasse, zich rond het 
midden van de eeuw laten voorstaan op hun 
verheven morele gedrag als veronderstelde 
kern van de natie, maar later meer gaan twij-
felen aan hun sociale status. Het is knap van 
Furnée dat hij niet alleen zulke ontwikkelin-
gen aantoont maar bijvoorbeeld ook laat zien 
dat het afschaffen van de aanwezige, typisch 
burgerlijke, kegelbaan direct gerelateerd was 
aan deze vertwijfeling. 

De verdienste van het boek ligt in het 
open oog waarmee Furnée zijn onderwerp 
tegemoet is getreden. Hij had kunnen vol-

staan met een beschrijving van plekken waar de hogere klas-
sen hun ontspanning zochten en de verschuivingen die 
daarbij optraden. Dat heeft hij ook op uitgebreide, beelden-
de manier gedaan. Hij heeft dit echter ook in een bredere 
context geplaatst, met aandacht voor politiek, machtsver-
houdingen en sekseverschillen. Daardoor wordt duidelijk 
dat het seksespecifieke gedrag gevarieerder was dan alge-
meen wordt aangenomen: zo kregen vrouwen binnen een 
aantal van die plaatsen een bewegingsruimte die voorheen 
ongekend was. Ook laat hij zien hoezeer de plaatsen van 
vertier verweven waren met de politieke cultuur van die tijd: 
zelfs een sociëteit, een dierentuinbestuur of de programme-
ring van artiesten in een schouwburg bleken een politieke 
oefening te kunnen zijn en werden daarmee onderdeel van 
het democratiseringsproces dat plaatshad. De soms wat té 
uitgebreide beschrijvingen van deels gelijksoortige plekken 
vallen dan ook in het niet bij het diepgravende en beteke-
nisvolle beeld dat Furnée van het chique Den Haag weet te 
schetsen.

Christianne Smit
Universiteit Utrecht
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UITSMIJTER

Minte Kamphuis

Illustratie Maarten Streefl and

Als er een ‘gerecht’ onlosmakelijk verbonden is met de Hol-
landse havens, dan is het wel de Hollandse Nieuwe. Buiten-
landers vergapen zich aan de Nederlanders die de rauwe vis 
met smaak verorberen. 

De relatie tussen Hollanders en haring gaat ver terug. Al 
in de middeleeuwen werd er door inwoners van de Noord-
zeeregio op de vis gevist. Een probleem met haring was de 
bederfelijkheid, maar eind 14de eeuw werd het haringkaken 
uitgevonden. Met deze techniek werden de ingewanden van 
de haring verwijderd, waarna hij in zout te rijpen werd ge-
legd. De gezouten haringen werden in een vaatje gestopt – 
een gebruik dat vanwege folkloristische redenen nog her en 
der voortleeft.  

De mythe wil dat een Nederlander de uitvinder van het 
kaken was, maar het is in elk geval een feit dat de Hollan-
ders de techniek volledig uitbuitten in hun eigen voordeel. 
Ze bouwden een speciale boot, de haringbuis, die verder 
kon varen dan andere schepen en die meer zout en kakers 
kon meenemen. Zo werd de haringvangst samen met de 
graanhandel de basis van de Gouden Eeuw. 

De smaak van haring is behoorlijk specifi ek en vroeger 
was dat nog sterker het geval. Dat had te maken met het 
zouten: hoe meer zout er werd gebruikt, hoe langer de ha-
ring houdbaar was. Dat betekende dat in de kuststreken de 
haring over het algemeen minder zout en sterk smaakte dan 
in het binnenland – een gegeven dat aan de basis zou staan 

van het gebruik om bij een haring een gesnipperd uitje te 
eten. 

Het was ook: hoe ouder, hoe zouter. Daarom werd de 
komst van de nieuwe haring, gevangen tussen mei en juni, 
altijd met veel enthousiasme onthaald. Waar vroeger de 
proefvaarten van de vissers tijdens Vlaggetjesdag met veel 
feestelijkheden werden opgeluisterd, betekent die dag te-
genwoordig juist de aankomst van het eerste vaatje Hol-
landse Nieuwe in de haven van Scheveningen. Dat eerste 
vaatje is trouwens niet langer afkomstig van Hollandse vis-
sersboten of de kust voor Scheveningen. Nee, de Hollandse 
Nieuwe komt uit Scandinavië en arriveert per vrachtwagen. 

Tegenwoordig eten wij de haring eigenlijk alleen semi-
rauw, maar het is tijdenlang ook heel gebruikelijk geweest 
om verse haringen te bakken. Of om er koude haringsaus 
van te maken, zoals in Betje de Goedkoope Keukenmeid uit 
1850 werd aangeprezen. Voor wie een verse haring te pakken 
kan krijgen: ‘Week een haring in zoete melk, trek de graat er 
uit en roer hem tot eene saus met eenige fi jngehakte uien, 3 
hard gekookte eieren, wat peper, olie en azijn.’ 

En voor de rest: negeer de starende buitenlanders en ge-
niet van een verse Hollandse Nieuwe, zo aan het staartje uit 
het vuistje, al dan niet met ui. 

UITSMIJTER

Haring

In de Uitsmijter worden oud-Hollandse 

gerechten getest op hun houdbaarheid. 

Kunnen wij de smaken uit het verleden 

nu nog waarderen?
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