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K A R I N V A N L E E U W E N 

Holland spreekt een woordje mee! 
De Olympische Spelen van Amsterdam (1928) 

2028. Een Olympische zomer lang staat Nederland vooraan op het wereldtoneel. Jaren van intensieve 
en inspirerende voorbereiding, waarin Nederland zich als gemeenschap hervond, zijn aan de tweede 
Olympische Spelen op Nederlandse bodem uoorajgegaan. Exact honderd jaar na de Olympische Spelen 
uan Amsterdam wil sportkoepel NOO'NSF het vierjaarlijkse toernooi organiseren dat al vanajde eer
ste moderne editie in 189 6 bij sporters en sportliefhebbers geldt als het belangrijkste internationale spor
tevenement. Misschien nog belangrijker is echter internationale projilering als gastland, vindt het 
NOC*NSF.' In 1928 klonk dat bijna net zo: Holland zou enkele weken het centrum van de wereld zijn 
en daar moest het zijn voordeel mee doen. Olympische Spelen met een Hollands - ojNederlands - tint
je zouden het kleine landje, dat zich in de Eerste Wereldoorlog ajzijdig had gehouden, weer op de kaart 
zetten, hoopten de organisatoren. Aan de Olympische Spelen en aan het Olympisch Stadion werden 
soms letterlijk 'Hollandse' kenmerken toegedicht. Dat het hier over een ander 'Holland' gaat dan het Ne
derland van 2028 is duidelijk. Maar welk Holland was dat? Welke elementen van een 'Hollandse' 
identiteit werden in 1928 aan het buitenland getoond? 

1928. Nederland ontving als gastland van de Olympische Spelen sporters uit de hele wereld 
(afb. 1). In en rondom Amsterdam-Zuid, waar in razend tempo in een moerassige polder een 
stadioncomplex was verrezen, verzamelden zich sporters en toeschouwers voor wat inmid
dels was uitgegroeid tot het bekendste wereldwijde sporttoernooi. Journalisten, toeristen, 
dagjesmensen en hooggeplaatste gasten zagen hoe sporters zich onsterfelijk maakten: de 
Amerikaan Johnny Weismuller, beter bekend als Tarzan, stal als 'gouden' zwemmer aller 
harten; Zus Braun ging er in dezelfde discipline voor Nederland met het goud vandoor. Bep 
van Klaveren bokste zich naar een gouden medaille die het begin zou zijn van een glansrij
ke carrière. De voetbalwedstrijd Nederland-Uruguay, waar de thuisspelers het aflegden te
gen de latere Olympisch kampioen, zou vanwege het gehaaide spel van de Zuid-Amerikanen 
niet snel worden vergeten.2 

Het Nederlands Olympisch Comité (NOC), verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Olympische Spelen, had achteraf niet te klagen over de belangstelling van pers en publiek. 
Het had evenwel op deze aandacht gerekend en er één van zijn belangrijkste argumenten 
voor het Nederlandse gastheerschap voor 1928 uit geput: Amsterdam zou niet alleen in de 
wedstrijdverslagen figureren, maar ook in andere kolommen van binnen- en buitenlandse 
kranten. Als tijdelijk centrum van de journalistieke aandacht en als gaststad van duizenden 
sporters en toeschouwers zou het zich met de Olympische Spelen als Nederlandse metro
pool nadrukkelijk profileren. Ook in politiek Den Haag had men hier wel oren naar waar het 
het gastland als geheel betrof. Waar sport op zichzelf geen doorslaggevende reden kon zijn 
om steun te verlenen aan de omvangrijke en dure organisatie van het evenement, zou de pro
motie van Nederland dat voor velen wel zijn. 

Sport was in de jaren twintig inderdaad nog verre van algemeen geaccepteerd, bleek tij-

1 Olympisch plan 2028. Geraadpleegd via http://wvfw.sport.nl/content/wordfiles/207593/545796 d.d. 30 oktober 2006. 
2 Paul Arnoldussen, Amsterdam 1928. Het verhaal van de IXe Olympiade (Amsterdam 1994). 
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Afb. i Intocht in het Olympisch Stadion bij de opening van de Spelen van 1928. Foto: Spaarnestad 
Fotoarchief, inv.nr. 1005674. 

dens de voorbereiding van de Amsterdamse Spelen. Belangrijke voetbal- en wielerwedstrij
den brachten weliswaar een massapubliek op de been, maar vele anderen beschouwden de 
Olympische Spelen als 'onzedelijk', bijvoorbeeld vanwege de steeds vaker voorkomende 
overtredingen of vanwege het egoïstische karakter van de wedstrijdsport. Op zoek naar het 
zo gewenste brede draagvlak voor de Spelen probeerde de organisatie de tegenstanders te 
overtuigen van het nut ervan voor Nederland. De grote naamsbekendheid die het evenement 
het land en de stad zou opleveren werd als belangrijkste argument naar voren geschoven. 
Maar welke naam wilde men dan uitdragen? Welke reputatie moesten de Spelen Nederland 
en Amsterdam opleveren? De wereld zou beide toch in de eerste plaats zien als gastheer van 
een groot sportevenement. Konden de tegenstanders van sport zich hier dan wél in vinden? 

Dit artikel gaat in op de dubbelzinnige houding die er in Nederland bestond ten opzich
te van de organisatie van de Olympische Spelen uit naam van Nederland. De 'zoekende' sa
menleving van het Nederlandse Interbellum was juist op een kwestie als sport sterk ver
deeld, zo zal in het onderstaande worden getoond.3 Eerdere studies naar deze periode 
markeren de verdeeldheid door het land, al naar gelang het object van studie, te beschrijven 
als internationalistisch en nationalistisch, progressief en behoudend, teruggetrokken en 
open tegelijk.4 Op welke manier trachtte de organisatie van de Olympische Spelen uit deze 
veelzijdige samenleving een eenheid te smeden die een zo groot evenement zou kunnen dra-

3 Piet de Rooy, 'Een zoekende tijd. De ongemakkelijke democratie 1913-1949', in: Remieg Aerts e.a. (red.) Land uan kleine 

gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 1999) 177-262. 

4 Piet de Rooy, 'Een zoekende tijd'; RolfSchuursma,Jaren van opgang. Nederland 1900-1930 (z.p. 2000). Vergelijk ook de stu

dies in Madeion de Keizer en Sophie Tates (red.), Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940 (Zutphen 

2004). 
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gen en die zij naar het buitenland toe kon representeren? Waren de Olympische Spelen in 
staat elementen van een nationale identiteit boven te halen die de verdeeldheid doorbraken? 
En in hoeverre waren deze elementen 'Hollands' te noemen? 

Deze laatste vraag vraagt om enige verduidelijking. Hoewel aan de Olympische Spelen en
kele jaren van voorbereiding vooraf gingen, bestond er één moment waarop de vraag naar het 
nationaal belang van de Olympische Spelen expliciet werd gesteld. Dit moment deed zich 
voor toen de Tweede Kamer, de Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraad 
van Amsterdam elk voor zich de afweging maakten of de organisatie gesubsidieerd diende te 
worden. Aan de hand van het weekblad De Olympiade, spreekbuis van het NOC, zullen deze af
wegingen worden blootgelegd en besproken. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de 
organisatie zich buiten de sport om inspande om de Olympische Spelen ook voor de buiten
landse bezoekers een specifiek Hollands tintje te geven. De sportwedstrijden lieten hiervoor 
weinig ruimte, maar vooral het Olympisch Stadion gaf het NOC de kans een duidelijk stem
pel op de Olympische Spelen van 1928 te drukken. Hoe 'Hollands' was dit stempel? 

In de voor deze studie gebruikte bronnen worden de termen 'Nederland' en 'Holland' re
gelmatig door elkaar gebruikt. De vraag dient zich aan, in hoeverre 'Holland' hier een syno
niem is voor 'Nederland'. Zouden regionale sentimenten eveneens een rol kunnen spelen? In 
het laatste deel van de recent voltooide Geschiedenis uan Holland is het oordeel van de auteurs 
eenduidig: de 20ste-eeuwse Hollander Iaat zich slechts zelden verleiden tot het koesteren van 
een regionale identiteit of een 'Hollands gevoel'. Als inwoner van het politiek en economisch 
centrum van de steeds sterker wordende eenheidsstaat bestond voor de Hollander geen re
den om zich sterk op Holland te richten: heel Nederland 'hollandiseerde' immers.5 Tegelij
kertijd blijft de kwalificatie 'Hollands' rondzingen in vele Olympische krantenkolommen en 
zelfs dichtregels. Verwijst 'Hollands' hier naar een zekere regionale eigenheid van de orga
niserende provincie, of van de gaststad Amsterdam? Of spreekt hieruit een slordig gebruik 
van het begrip, dat eigenlijk 'Nederlands' had moeten zijn? Hoewel de nadruk in het artikel 
zal liggen op de nationale betekenis van de 'Hollandse' identiteit, zal afzonderlijk worden ge
keken naar de regionale (Hollandse) en lokale (Amsterdamse) invulling ervan. 

Een subsidie voor Nederland 
Al ruim voordat in Amsterdam in 1928 de Olympische Spelen plaatsvonden, had Nederland 
zich over het plan voor de organisatie kunnen uitspreken. In 1925 had een debat over de sub
sidiëring van de Olympische Spelen dagenlang de Tweede Kamer beziggehouden en via de 
kranten iedereen vóór of tegen de subsidie partij doen kiezen. Het belangrijkste twistpunt 
daarbij was, of de Olympische Spelen werkelijk een nationaal belang dienden.6 De christe-
lijk-historische minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) J.Th. de Visser 
had in de Tweede Kamer het miljoen in guldens dat voor de Olympische Spelen was vrijge
maakt met verve verdedigd als een nationale erekwestie, waartoe het land zich had verplicht 
nu het was uitverkoren om de Spelen te organiseren. Verder betoogde hij dat de bevordering 
van de lichamelijke opvoeding in het belang van Nederland was, evenals de verwachte posi
tieve publiciteit voor het land in het buitenland, zowel in politiek als in toeristisch opzicht.7 

5 Rob van Ginkel, 'Hollandse tonelen. Een etnologische verkenning', in: Thimo de Nijs en Eelco Beukers (red.), Geschiede
nis uan Holland Illb: 1795 tot 2000 (Hilversum 2003) 621-694, aldaar 621-622. 

6 Handelingen der Staten-Generaal. Handelingen uan deTiueede Kamer (HTK) (1924-1925) 2086-2098, 2105-2120, 2124-2141. 
7 HTK (1924-1925) Bijlagen B, 298, nr. 3 (Memorie van Toelichting) 1-2. 
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Afb. 2 Bronzen gedenkpenning van de Spelen, ontwerp Chris van der Hoef, 1928. Foto's: 
Geldmuseum Utrecht, inv.nr. 1928-0026, met dank aan Carolien Voigtmann. 

In het Tweede-Kamerdebat dat op het voorstel van De Visser volgde, werden de verschil
lende argumenten vóór en tegen de Nederlandse organisatie van de Olympische Spelen 
blootgelegd. Pasten de Olympische Spelen wel bij het wezen en de uitstraling van Neder
land, was de vraag die keer op keer werd gesteld. Telkens wanneer deze vraag met nee werd 
beantwoord, brachten voorstanders van de subsidie elementen naar voren die een extra Ne
derlands tintje aan de Olympische Spelen zouden toevoegen. Het weekblad De Olympiade, 
dat speciaal voor propagandistische doeleinden door het organiserende N O C in de zomer 
van 1924 was opgericht, voerde buiten de Kamer het ene na het andere argument aan vóór 
de subsidie. Uiteindelijk zou ook dit blad er niet in slagen de Tweede Kamer te overtuigen: 
een krappe meerderheid stemde tegen het subsidievoorstel. De propaganda bleek niettemin 
effectief: binnen korte tijd na de afwijzing van de subsidie haalde het N O C uit particuliere 
giften alsnog het benodigde bedrag op. 

Als belangrijkste voorstander van de Olympische subsidie deed het N O C in De Olympiade 
zijn uiterste bestom de oorspronkelijke Olympische idealen die aan de Spelen ten grondslag 
lagen zo 'Hollands ' mogelijk te doen klinken. Ontstaan als nationale vertegenwoordiging 
van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat in 1894 was opgericht door de Franse 
edelman Pierre de Coubertin, had het N O C als belangrijkste doelstelling het stimuleren van 
de lichamelijke oefening in Nederland. Vanaf de oprichting in 1912 was dit dan ook bij uit
stek het veld geweest waarin het nationale comité actief was. M e n pleitte bij het Ministerie 
van O K W en bij de afzonderlijke gemeenten voor een betere plaats van lichamelijke opvoe
ding in het onderwijs en voor de aanleg van sportterreinen, trachtte sportverenigingen en 
-bonden onder één koepel te verenigen om deze lobby te versterken en organiseerde vaar-
digheidsproeven om de individuele sporter aan te moedigen. 8 De organisatie van de Olym
pische Spelen paste volledig in dit plaatje, omdat deze bij uitstek geschikt waren om de aan-

8 Nationaal Archief Den Haag, Archief Nederlands Olympisch Comité 1912-1993, inv. nr. 178: jaarverslagen 1912-1922. 
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dacht te trekken van een grote massa van de bevolking en deze te stimuleren om ook zelf aan 
sport te gaan doen. Bovendien zou het vooruitzicht van mogelijke deelname aan de Olympi
sche Spelen sporters moeten uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, had grondlegger 
De Coubertin bedacht (afb. 2).' 

Hoewel de sportbeoefening in de jaren twintig inderdaad steeds meer mensen aantrok en 
gemeentes en scholen gehoor begonnen te geven aan oproepen om de mogelijkheden voor 
lichamelijke oefening te bevorderen, zou dit argument in het subsidiedebat niet de doorslag 
kunnen geven.10 Vooral vanuit de confessionele partijen, die in de Tweede Kamer de meer
derheid hadden, werd namelijk openlijk getwijfeld aan de noodzaak van sport of zelfs ge
wezen op de onzedelijkheid ervan. Bovendien achtte men het verband tussen de Olympische 
Spelen, die vooral sportkijkers zouden aantrekken, en de bevordering van actieve lichamelij
ke oefening onzeker. Zelfs al moesten ook de felste tegenstanders toegeven dat sport bij de 
Nederlandse jeugd sterk in populariteit groeide, nog weigerden veel Kamerleden sport als 
een nationaal belang te beschouwen." 

Als sportevenement pasten de Olympische Spelen voor deze groepen niet binnen de iden
titeit van Nederland. Gezien de moeite die het NOC deed om niet de sportieve, maar juist an
dere aspecten van de Olympische Spelen te benadrukken, leek het deze afwijzing al te heb
ben verwacht. Om de Olympische Spelen alsnog een 'Nederlandse' draai te geven werd er in 
de kolommen van De Olympiade veel aandacht besteed aan zaken als het sporten op zondag 
en onzedelijke excessen als onsportief gedrag, de verering van sporthelden en het sporten 
om geldprijzen. Hoewel er nog tijdens de voorgaande Olympische Spelen (Parijs, 1924) van 
zulke verwerpelijke praktijken sprake was geweest, werden ze scherp afgewezen.12 Dit was 
niet het soort sport die het NOC voorstond! Het comité bleek er bovendien van overtuigd dat 
dergelijke zaken, die op het sporten op zondag na eveneens in strijd waren met het Olym
pisch gedachtegoed, in het pure en gematigde Nederland ook niet zouden voorkomen. Zelfs 
aan het gevreesde overwicht van de lichamelijke boven de geestelijke ontwikkeling zou te
genwicht worden geboden door naast sportwedstrijden ook een kunstconcours te organi
seren. Voor het eerst zouden op grote schaal daarmee ook kunstenaars zich op Olympische 
wijze laten uitdagen.'' 

Behalve de overeenkomsten tussen typisch 'Nederlandse' karaktertrekken zoals gema
tigdheid en zedelijk gedrag en de Olympische sportbeoefening kwamen in De Olympiade ook 
de bijkomende belangen die de Spelen van 1928 voor Nederland konden hebben veelvuldig 
aan bod. Allereerst was er de erekwestie, die ook De Visser in zijn betoog had aangehaald. 
Al vanaf de eerste IOC-vergadering na de Eerste Wereldoorlog in 1919 had het NOC actief 
meegedongen naar het gastheerschap.'4 Het had uit eigen beweging Antwerpen als slacht
offer van de oorlog laten voorgaan in 1920 en in 1924 de eer gelaten aan Parijs, de geboorte-

9 H.L. Wesseling, 'Pierre de Coubertin. Sport en ideologie in de Derde Republiek 1870-1914' (1974), in: Ibidem, Vele ideeën 
ouer Frankrijk. Opstellen ouergeschiedenis en cultuur (Amsterdam 1988) 63-76, aldaar 65-68. 

10 Ruud Stokvis, Strijd ouer sport. Organisatorische en ideologische ontwikkelingen (Deventer 1979) 92-96. 
11 HTK (1924-1925) 2086-2098, 2105-2120, 2124-2141. 
12 GHP, 'Moeten de Olympische Spelen verdwijnen?', De Olympiade 1 (30 juli 1924) 4; P.W. Scharroo, 'De Olympische Spe

len te Parijs I', De Olympiade 1 (10 september 1924) 1. 
13 'De regeerings-subsidie', De Olympiade 1 (18 februari 1925) 2; 'Aan hen, die beslissen moeten', De Olympiade 1 (25 februa

ri 1925) 1. 
14 Arnoldussen, Amsterdam 1928, 9. Op persoonlijke titel van NOC-voorzitter Frits van Tuyll van Serooskerken dong Neder

land zelfs al vanaf 1911 mee. 
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stad van De Coubertin. In 1923 had het comité echter met steun van zowel Minister De Vis
ser als het Amsterdamse gemeentebestuur de Olympische Spelen van 1928 voor Amsterdam 
weten te claimen. Bedanken vanwege het uitblijven van financiële steun van de overheid zou 
dus een internationale afgang betekenen. Bovendien, kon een relatief welvarend land het 
maken om wél op uitnodigingen van door anderen georganiseerde Spelen in te gaan, zon
der zelf de last te willen dragen? Nederland zou zichzelf internationaal te schande maken 
voor de hele wereld wanneer het vanwege een miljoen het gastheerschap alsnog moest af
zeggen, zo vreesde De Olympiade.15 

Hoeveel beter zou het niet zijn wanneer de aandacht van de hele wereld in positieve zin op 
Nederland werd gevestigd? Hoewel in het Olympische gedachtegoed de commercie rondom 
de sport sterk werd afgewezen - zie bijvoorbeeld de weerstand tegen professionele sportbe
oefening - liet De Olympiade niet na veelvuldig op juist dit aspect van de Olympische Spelen 
te wijzen. Onder het motto 'de cost gaet voor de Baet uyt' schreef het weekblad over de ver
wachte winst uit de verkoop van toegangsbewijzen en versnaperingen, souvenirs, transport 
en hotelovernachtingen tijdens de Olympische Spelen en vestigde daarnaast de aandacht op 
meer langdurige economische effecten van zowel de aanleg van het Olympisch complex als 
de toegenomen toeristische belangstelling voor Nederland na afloop van de Spelen.'6 Her
haaldelijk wees de redactie van De Olympiade erop dat het hierin een medestander had in de 
toch bepaald niet lichtzinnige minister van Financiën H. Colijn.17 

De aandacht van de wereld hoefde overigens niet alleen in materiële zin te worden verzil
verd. Ook op internationaal-politiek vlak viel veel te winnen, aldus De Olympiade: 'Hollands 
taak voor 1928 is niet alleen uit te blinken bij de Spelen zelf, maar ook en bovenal het land te 
trekken in de aandacht van de wereld' en zo 'Holland hoog op te stooten in de vaart der vol
keren."8 Zowel in de wereldopinie als in eigen land had de neutrale en passieve status van 
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog het aanzien van het land weinig goed gedaan. Le-
gerkapitein P.W. Scharroo, vice-voorzitter van het NOC, wees erop dat 'het nationaliteits
gevoel van het Nederlandsche volk (...) wel eens eene opfrissching noodig heeft' juist om
dat het tijdens de voorbije oorlog niet voor het behoud ervan had hoeven vechten.19 Aan de 
andere kant was tijdens de Olympische Spelen van Parijs nog gebleken, hoe het Franse pu
bliek het Nederlandse voetbalteam juist vanwege dit 'verkeerde' oorlogsverleden onsympa
thiek had bejegend - iets dat overigens werd rechtgezet door het indrukwekkende optreden 
van het Nederlandse voetbalelftal, zo meldde een verslaggever.20 

Naast en tegelijk tegenover dit nationalistische argument stond het beroep op het paci
fisme, dat in het Olympisch gedachtegoed vooral na 1918 hoge ogen gooide. In 1928 kon Ne
derland zijn reputatie als vredesstichter, in 1913 verworven door de arbitragevoorstellen van 
de beroemde volkenrechtgeleerde Cornelis van Vollenhoven, afstoffen en zichzelf als inter
nationaal bemiddelaar en stichter van de wereldvrede opnieuw op de kaart zetten. Als voor
malig neutraal land had het namelijk de unieke kans om in Amsterdam Duitsland en Frank
rijk weer vreedzaam bijeen te brengen, jubelde De Olympiade verder. Op de minder neutrale 

15 'Ons wetsontwerp', De Olympiade 1 (11 februari 1925) 1; P.W. Scharroo, 'O Nederland, let op uw saeck', De Olympiade 1 (18 
maart 1925) 1. 

16 W.J.M. Linden, 'De Olympische subsidie. De cost gaet voor de baet uyt', De Olympiade 1 (8 april 1925) 1. 
17 'Over enkele bezwaren', De Olympiade 1 (25 februari 1925) 1; 'In afwachting', De Olympiade 1 (r april 1925) 1. 
18 'Holland's taak voor 1928', De Olympiade 1 (18 februari 1925) 1. 
19 P.W. Scharroo, Nederland en de Olympische Spelen (Amsterdam 1923) 49-50. 
20 'Zoeklichtjes', De Olympiade 1 (2 juli 1924) 1. 
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velden van Antwerpen en Parijs was dat niet mogelijk geweest.21 In alle retoriek van verbroe
dering werd overigens Rusland vergeten - het uitnodigen van Sovjetsporters was in 1928 
voor het vooral uit Europese edellieden bestaande IOC zeker nog een stap te ver.22 

Nederlands internationalisme, zijn betrouwbaarheid en de vermaarde handelsgeest van 
zijn inwoners: het NOC beriep zich in zijn poging de Nederlandse samenleving achter de 
Olympische Spelen te krijgen op zeer diverse elementen van die samenleving. Tegelijk pro
beerde het andere aspecten van 'Nederland' in lijn te brengen met de sportieve beweegrede
nen om deze Spelen te organiseren, zoals de Nederlandse gematigdheid en de hoge zedelij
ke standaard. Voorop stond volgens De Olympiade dat het voorgenomen 'regeringsmiljoen' 
Nederland als geheel ten goede kwam: 'Het is geen subsidie voor "sportfeesten". (...) Het is 
hier een subsidie voor Nederland. (...) De sport is hier middel, het nationaal belang doel.'23 

Met name de confessionele vertegenwoordigers van de Nederlandse samenleving in de 
Tweede Kamer- onder de 48 tegenstemmers waren 13 antirevolutionairen, 6 christelijk-his-
torischen en 25 katholieken - lieten zich door de niet-sportieve argumenten niet overtuigen 
om hun weerzin tegen een officiële steunbetuiging aan de sport op te geven. 

Het toverwoord Holland 
Waar dus veel parlementsleden in Den Haag de Olympische Spelen onverenigbaar achtten 
met het algemeen Nederlands belang, vond een aanzienlijk deel van de bevolking, evenals 
de vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam, het 
belang van de Spelen wel voldoende om er steun aan te verlenen. Naast de opbrengsten van 
een succesvolle inzamelingsactie haalde het NOC nog eens 100.000 gulden op bij de pro
vincie en een half miljoen bij de stad. In totaal leverde dit ruim het benodigde miljoen op. 
Dat stad en provincie meer dan het Rijk belang hadden bij een toestroom van toeristen moge 
duidelijk zijn. Niet vergeefs had het NOC gerekend op 'den bekenden handelsgeest van ons 
volk'.24 Of speelde ook het 'tooverwoord Holland' hier een rol? 

Hoewel 'Holland' als geografische eenheid scherp gedefinieerd kan worden, blijkt het 
gebruik van het begrip 'Hollands' in de Olympische context vaak minder eenduidig. Wat be
doelde de auteur van het openingsartikel in de eerste aflevering van De Olympiade in juli 1924 
met de hartenkreet 'laat ons samenwerken, om 1928 te doen slagen. Als Holland wil, kan 't 
iets goeds worden. Holland moet willen'?25 De toevoeging dat 'Holland' het 'tooverwoord' 
moest zijn dat evenals vroeger de Nederlanders moest aanzetten tot belangwekkende da
den, werkt nauwelijks verhelderend. Alleen het beroep op het verleden biedt aanknopings
punten: geldt 'Holland' wellicht als geuzennaam, als beroep op een nationaal gevoel dat 
doet denken aan de Gouden Eeuw? Opvallend is dat in De Olympiade het gebruik van 'Hol
land' domineert in de artikelen over het nationale voetbalteam of de roeiploeg, terwijl in de 
bijdragen over de organisatie van de Spelen 'Nederland' juist vaker wordt gebruikt. De leus 
'H-O-L-L-A-N-D, Holland spreekt een woordje mee' die ook na 1928 nog vaak van de tribu
nes zou klinken, lijkt hier als gevoelsuiting tegenover 'Nederland' als formelere aanduiding 
te staan. 

21 ' H o l l a n d ' s taak', 1. 

22 A r n o l d u s s e n , Amsterdam 1928, 44-46. 

23 ' H e t v o o r l o o p i g Vers lag II ' , De Olympiade 1 (1 a p r i l 1925) 1. 

24 Scharroo, Nederland en de Olympische Spelen, 49 . 

25 ' D e O l y m p i a d e ' , De Olympiade 1 (2 j u l i 1924) 1. 
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Dit 'Holland-gevoel' was dan weer niet bijzonder regionaal gebonden: bij inzamelings
acties ondervond het NOC bijvoorbeeld steun van sportverenigingen uit heel Nederland.26 

Wél zou voor een regionaal Hollands element kunnen worden gewezen op de voortrekkers
rol van dit gewest bij de verspreiding van de sport over Nederland. Net als veel andere 'mo
derne' invloeden die elders in Europa hun oorsprongvonden had de sportbeoefening, over
gewaaid uit Engeland, zich het eerste gemanifesteerd in en rond de Hollandse steden.27 

Deze steden bleven ook daarna voorop lopen waar het bijvoorbeeld ging om de gemeente
lijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de sport.2* En als locatie voor de Nederlandse or
ganisatie van de Olympische Spelen is alleen Den Haag ooit als alternatief voor Amsterdam 
in beeld geweest.20 

De acceptatie van de Olympische Spelen door de Hollandse volksvertegenwoordigers in 
provincie en gemeente lijkt daarmee niet alleen te kunnen worden verklaard door handels
geest en wellicht een sprankje 'Hollandse' eer. Holland als regio en Amsterdam als hoofd
stad waren bovendien vooruitstrevender dan Nederland als geheel. Meer dan hun Haagse 
collegae, afkomstig uit het hele land, hadden de Hollandse afgevaardigden de sport aan
vaard als onderdeel van de moderne Hollandse cultuur. 

Een Hollands stadion 
Nu hetNOC de bevolking had opgeroepen de Olympische Spelen een 'Hollands' tintje te ge
ven, kon het zelf niet achterblijven. Omdat de internationale sportbonden de organisatie van 
de sportwedstrijden ter hand namen en de culturele en toeristische omlijsting veelal het ter
rein was van gemeenten, provincie en commerciële organisaties, bleef voor het NOC het 
ontwerp van het Olympisch Stadion over als een uitgelezen mogelijkheid om een eigen 
stempel op de Amsterdamse Spelen te drukken. 

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat men in 1928, na enkele noodzakelijke uitbreidingen, 
gebruik zou kunnen maken van een bestaand, uit 1914 daterend stadion dat heel toepasse
lijk 'Het Stadion' heette. Omdat dit bouwwerk de ambitieuze zuidelijke stadsuitbreidingen 
in de weg stond, was het uiteindelijk het Amsterdamse gemeentebestuur dat in 1925 tot de 
bouw van een nieuw stadion besloot. Het Olympisch Stadion zou verrijzen in een polder te
genover het oude stadion, dat tijdens de Olympische Spelen nog dienst kon doen als oefen
stadion (afb. 3).30 

Enkele kritische journalisten moeten bij het bekend worden van deze plannen opgelucht 
adem hebben gehaald. Het oude stadion was volgens hen, zelfs met de voorgestelde Olym
pische uitbreidingen, toch niet zeer 'hollandsch', want 'gelijk alle anderen in de eerste 
plaats gebouwd voor de praktijk, welke zo goed als geen gelegenheid bood aan het karakter 
van de schoone, nieuw-hollandsche architectuur om tot uiting te komen'.3' Kreeg dit nieu-

26 Vergel i jk bi jvoorbeeld de tabellen met gif ten i n DE Olympiade 1 (27 m e i 1925); De Olympiade 1 (3 j u n i 1925); De Olympiade 1 

(10 j u n i 1925). 

27 H a n s K n i p p e n b e r g en Ben de Pater, ' B r a n d p u n t van mach t en modern i se r ing? De posi t ie van H o l l a n d b i n n e n N e d e r l a n d 

na 1800' , i n : De Ni js en Beukers , Geschiedenis uan Holland, 547-619, aldaar 548-551. 

28 S tokvis , Strijd ouer sport, 92-96. 

29 ' W a t doet A m s t e r d a m ? ' , De Olympiade 1 (22 ok tober 1924) 1 e n ' W a t doet A ms t e r da m? , De Olympiade 1 (29 ok tober 1924) 1. 

30 J. H o v e n , ' D u s t ó c h een n i euw stadion! ' , De Olympiade 2 (16 september 1925) 2; Jan W i l s , 'Meedede l i ngen , als i n l e i d i n g tot 

het bezoek van het O l y m p i s c h S tad ion ' , De ingenieur 42 (1927) 1137-1144, aldaar 1138-1140; Tijs T u m m e r s en Bar t Sorge-

drager, Het Olympisch Stadion (Ams te rdam 2000) 25-26. 

31 N u c h t e r l i n g , ' V a n rechte en k r o m m e d i n g e n ' , De Olympiade 1 (21 januar i 1925) 1. 
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Afb. 3 Het Olympisch Stadion (op de voorgrond) en het oude Stadion met daartussenin de 
parkeerplaatsen, het grote voorplein en de tijdelijke gebouwen voor krachtsport en schermen. 
Foto: NAi , archief-Wils, inv.nr. 1670. 

we stadion wél een 'hollandsch' karakter mee en op welke manier werd dit door de architect 
vormgegeven? 

Jan Wils (1891-1972) was al in 1924 benaderd om een wedstrijdterrein te ontwerpen voor 
de Olympische Spelen. Met deze man was het N O C verzekerd van een architect die bekend 
was met de modernste ontwikkelingen in de bouwkunst. 'Hollands' werd hij ondanks zijn 
Alkmaarse afkomst echter zelden genoemd. Het is waar dat hij het vak had geleerd in de stu
dio van de grote H.P. Berlage, ontwerper van het ambitieuze uitbreidingsplan 'Zuid ' en in
spirator van de 'Amsterdamse School ' . Daarna was hij echter een andere, 'moderner' rich
ting ingeslagen. Hij had korte tijd deel uitgemaakt van de kunstenaarsbeweging De Stijl, 
met avant-gardisten als Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. Later raakte hij betrokken 
bij het C I A M (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), de internationale beweging 
van het Nieuwe Bouwen. 3 2 Verder vond hij een belangrijke bron van inspiratie in de Ameri
kaanse architect Frank Lloyd Wright, die bekend stond om zijn moderne, op de eisen van de 
gebruiker toegesneden ontwerpen. 3 3 Wi l s was boven Holland uitgestegen. 

Dat de keuze van het N O C juist op Wils viel was te voorzien. Niet alleen was hij zelf een fa-

32 Ed Taverne en Dolf Broekhuizen, 'De dissidente architecten: J.J.P. Oud, Jan Wils en Robert van 't HofP, in: Carel Blot-
kamp e.a. (red.), De vervolgjcmn van De Stijl (Amsterdam en Antwerpen 1996) 363-396, aldaar 389-390. 

33 OlfKiers, Jan Wils, Olympisch Stadion (Amsterdam 1978) 733; Jan Wils, 'Frank Lloyd Wright', Elseviers maandschrift 61 (1921) 
217-227, aldaar 219-222. 
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Afb. 4 Voorgevel met trappenhuis van het Olympisch Stadion. Foto: NAi , archief-Wils, inv.nr. 
1670. 

natiek sportman, ook was de architect betrokken bij de propaganda voor de sport. Samen 
met de Haagse NOC-bestuurder Scharroo had hij in 1923 een boekje gepubliceerd over de 
aanleg van sportgebouwen en -terreinen. Dit boek bevatte een krachtig pleidooi om bij de vele 
stedenbouwkundige projecten van de jaren twintig ook ruimte te reserveren voor de aanleg 
van sportgelegenheden, een pleidooi dat de architect tot in de jaren dertig zou blijven voe
ren.» Verder was Wils bij de Olympische Spelen in Parijs al jurylid geweest voor het kunst
concours. De opvattingen over Olympische kunst van De Coubertin, die aan de basis van het 
concours hadden gelegen, onderschreefWils in zijn eigenwerk. De belangrijkste was dat niet 
het uiterlijk van een kunstwerk, maar de idee erachter doorslaggevend moest zijn bij het ver
vaardigen en beoordelen ervan.35 Voor het ontwerp van het Olympisch Stadion vormden deze 
ideeën een belangrijke inspiratiebron.56 Maar kende het ook 'Hollandse' elementen? 

Behalve Olympische ideeën verwerkte Wils ook de moderne ideeën van Wright en het 
Nieuwe Bouwen in zijn ontwerp: volgens het uitgangspunt 'vorm volgt functie' nam hij de 
gebruiker als maatstaf, niet de architectonische esthetiek. Zo werden de ruimtes onder de 

34 P.W. Scharroo en lan Wils, Gebouwen en terreinen uoor gymnastiek, sport en spel (Amsterdam 1925). Hoewel de uitgaven die ik 
heb aangetroffen op 1924 en 1925 zijn gedateerd, hanteer ik 1923 als het jaar van verschijnen. Ik beroep mij daarvoor op 
een aantal ontvangstbevestigingen van het boek in Wils' papieren, die uit 1923 dateren. Nederlands Architectuur Insti
tuut Rotterdam (hierna NAi), archief-Wils, inv. nr. 1614: correspondentie. Taverne en Broekhuizen, 'De dissidente ar
chitecten', 386-388. 

35 Vergelijk Pierre de Coubertin, 'Une grande mariage', Reuue Olympiyue (juni 1906) 83, aangetroffen in Pierre de Coubertin 
en Norbert Muller (red.), Olumpism. Selected luritings (Lausanne 2000) 632 en lan Wils, 'De hedendaagsche stroomingen in 
de bouwkunst', De beweging 8 (1919) 84-98, aldaar 85-86, 88. 

36 In mijn afsrudeerscriptie, C.W. van Leeuwen, De Olympische Spelen als antwoord op de moderne tijd. Het burgerlijk cultuurideaal 
in Nederland en de Olympische Spelen uan Amsterdam, 1928 (Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 2004) ga ik dieper 
in op de verwerkelijking van het Olympisch gedachtegoed in Spelen, kunstconcours en stadion. 
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Afb. 5 De Marathontoren, 
waarm in 1928 voor het eerst, 
bovenin de schaal, een 'Olym 
pische vlam' brandde. Foto: 
NAi , archief-Wils, inv.nr. 
1670. 

tribunes zo functioneel mogelijk gevuld met kleedkamers, een restaurant, persruimtes en 
een medisch laboratorium. Met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten werd 
het 'stromen' van de massa's toeschouwers voorspeld, zodat trappen, gangen en pleinen 
geheel naar het comfort van de mens konden worden ontworpen. Aan de buitenkant van het 
stadion, waar een bakstenen 'jas' de betonconstructie aankleedde doch niet geheel verborg, 
verwijzen de verspringende vlakken en lijnen naar elementen van De Stijl, Wright en Ber-
lage. Ook de zeer doordachte, harmonieuze plaatsing van het stadion in het geheel van de 
tijdelijke elementen (zoals zwemstadion, restaurant en krachtsportgebouw), de portiers
woningen, de pleinen en de befaamde Marathontoren was ingegeven door het voorbeeld 
van Wright en door de verwachting van grote verkeersstromen (afb. 4 en 5). 3 7 

De moderne principes en de 'Olympische' uitstraling van het stadion werden bevestigd in 
de kritieken die erover in de kranten verschenen. Moderniteit werd afgewogen tegen monu
mentaliteit. Wel had Wils volgens sommige critici door het gebruik van zowel beton als bak
steen verschillende bouwstijlen vermengd en daarmee afbreuk gedaan aan het moderne ka
rakter van het stadion. Anderen echter prezen het stadion om zijn 'monumentaliteit', een 
term die in deze periode werd gebruikt om terug te verwijzen naar de idealen van de ge
meenschapskunst zoals bijvoorbeeld Berlage die had gehanteerd. De gebruiksvriendelijk-

37 Kiers, 'Jan Wils', 11,17-21; Jan Wils, 'Meededelingen', 1137-1144. 



K A R I N V A N L E E U W E N 

heid en de praktische inrichting van het stadion wekten steeds veel bewondering.58 Dit alles 
laat echter de vraag open of er door de architect, de opdrachtgever en de architectuurcritici 
nog aandacht werd besteed aan de roep om een specifiek 'hollandsche' invulling, zoals de 
schrijver in De Olympiade had gehoopt. 

Een antwoord op deze vraag wordt gegeven door een gedicht van Martinus Nijhoff, dat 
deel uitmaakte van een 'huldeblijk' voor de architect van een aantal beroemde collega-kun
stenaars. In dit gedicht wordt Wils geprezen om zijn ontwerp van 'Holland's Stadion'. 

Een oorlog had deez' aard, zo groot zij is, gemeten 
vrede werd aangevat als wereldwerk en plicht, 
arbeid die, uitzijn ernst, vijfjaarlijks zich opricht 
tot een uitdagend feest van ijverende athleten. 

Hij, die in Holland bouwt, werkt meer dan hij verricht: 
de steen wordt, eer hij er staat, van tinnen zoo doorbeten 
dat ingetoogenheid reeds zegepraal mag heeten 
en weerstand schepper wordt van ruimte en evenwicht. 

Een feest wijd, wereldwijd, kon dat ooit samenkomen 
in die bezielde rust? Ons hart is onze bron 
maar zou 't voor meer dan ons toereikend kunnen stroomen? 

Jan Wils, uw antwoord was dat gij het werk begon. 
Iets van ons diepst geloof hebt gij eerlijk ondernomen. 
Kunstenaars danken U voor Holland's Stadion.5" 

'Ingetoogenheid' en 'ruimte en evenwicht' worden genoemd als verdiensten van de Holland
se bouwkunst. Deze kenmerken lijken echter sterk op het eerder genoemde functionele ka
rakter van het bouwwerk en de harmonieuze plaatsing, die hierboven als ideeën van Wright 
en van de 'Olympische kunst' werden geïdentificeerd.40 Hoe Hollands zijn de 'Hollandse' ele
menten van het stadion daarmee nog? En kende het Olympisch Stadion nog andere aspecten 
waarin het Hollandse karakter van de Amsterdamse Spelen werd onderstreept? 

Enkele besprekingen van Wils' stadion in de Nederlandse pers maakten net als Nijhoff 
gewag van een 'Hollands' stadion. De Courant berichtte: 'Dit Stadion is wel Hollandsch door 
en door. De eenvoud van de geheele constructie, de stille innigheid van onzen baksteen, de 
nuchtere zakelijkheid van elk lijntje - de moderne Marathontoren vooral - het is alles Hol
landsch.'4' De Maasbode prees eveneens de 'ongeëvenaarde schoonheid van ons gebakken 
materiaal' dat zorgde voor een 'karakteristiek Hollandsch uiterlijk' en gaf tegelijk hoog op 
van de 'degelijkheid van den Hollandschen aard' van het stadion.42 

De bakstenen gevel, die elders als niet-modern werd verafschuwd, gold in deze kritieken 
als 'zuiver Hollandsch werk'. De baksteen van de oude Amsterdamse grachtengevels lijkt 
daarbij het ideaal, zo suggereren de laatste regels, waarin de hoop wordt uitgesproken dat 

38 Zie N A i , a rch ie f -Wi l s , inv. nr. 1739: kn ipse lboek . 

39 ' H u l d i g i n g van architect W i l s ' , DE Olympiade 4 (30 j u n i 1928) 3. 

4 0 K i e r s , 'Jan W i l s ' , 3, 21; W i l s , ' W r i g h t ' , 219-222; W i l s , 'Meedede l ingen ' , 1137-1144. 

41 N A i , a rch ie f -Wi l s , inv. nr. 1739: kn ipse lboek : De Courant (30 j u l i 1928). 

4 2 N A i , a r ch ie f -Wi l s , inv . nr. 1739: kn ipse lboek : De Maasbode (31 m e i 1928). 
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het moderne Holland zal 'toonen te zijn een waardige voortzetting van het oude Holland'.43 

Dacht ook Wils aan dit aspect van 'Holland', toen hij in een interview aangaf dat het Stadi
on 'geen stijl' zou hebben, of hooguit zijn stijl, '[n]et als Amsterdam geen stijl heeft'?44 Of 
moet de waardering van baksteen als 'Hollands' bouwmateriaal veel meer worden gezocht 
bij de internationaal befaamde bouwwerken van Berlage en na hem die van de Amsterdam
se School? Ondanks kritiek van veel 'moderne' tijdgenoten die sympathiseerden met De Stijl 
en het Nieuwe Bouwen zou de Amsterdamse School beroemd worden met de zuidelijke 
stadsuitbreidingen. Ofschoon Wils als lid van De Stijl eveneens kritiek had gehad op de tra
ditionele materialen en 'organische' vormen waarmee de Amsterdamse School werkte, had 
hij toch steeds sympathie gekoesterd voor hun werk. In plaats van een volledige afwijzing 
combineerde hij de 'oude' baksteen met de nieuwe stijl.45 

De als tweede 'Hollands' element genoemde zakelijke en degelijke bouwstijl van het sta
dion werd in tegenstelling tot de baksteen wel als modern gezien. Specifiek 'Hollands' is het 
stadion in architectonisch opzicht in de context van Wright en het internationale Nieuwe 
Bouwen echter nauwelijks te noemen. Hoewel De Stijl een Nederlands fenomeen was en 
ook bij het Nieuwe Bouwen enkele Nederlandse architecten een grote rol speelden, kan men 
deze vanwege hun internationale, universele karakter moeilijk als 'Hollands' kwalificeren. 
'Degelijkheid' kan echter ook op een andere manier worden uitgelegd. Al in het debat over 
de regeringssubsidie werd benadrukt, dat Nederland zijn stempel op de Olympische Spelen 
zou kunnen drukken, door een einde te maken aan de excessen en commerciële 'wantoe
standen' die in Parijs hadden plaatsgevonden. Dit streven naar puurheid wordt ook door het 
stadion uitgedrukt. Bouwkundig werd hier opvallend met het Parijse en daarvoor het Ant
werpse voorbeeld gebroken: waren de stadions daar groots en overdadig geweest, in Am
sterdam heerste 'intimiteit' en Hollandse nuchterheid.46 

Terugkerend naar de journalist die zo graag aan het buitenland een voorbeeld van mo-
dern-hollandse bouwkunst wilde laten zien, kunnen we de vraag stellen of dit met het sta
dion van Wils inderdaad is gebeurd. Was het Hollands? Was het modern? Vóór het 'Hol
landse' karakter van het Olympisch Stadion pleiten het gebruik van de zo typische baksteen 
en de nuchtere eenvoud. Het laatste kan echter ook in verband worden gebracht met de 
kunstopvattingen die Wils ontleende aan de ideeën van De Coubertin en van Wright. Ten 
aanzien van de moderne aard van het stadion is opgemerkt dat juist het baksteengebruik 
hieraan volgens de critici afbreuk deed. Achter die baksteen was het echter een moderner 
stadion dan in Nederland ooit was vertoond. 

Wils werd vaak verweten dat hij niet had gekozen tussen monumentaliteit en moderniteit, 
tussen baksteen en beton. Maar door beide in het stadion te verenigen was het wellicht meer 
modern-hollands geworden dan op enige andere manier mogelijk was geweest. In het 
Olympisch Stadion toonde Nederland de wereld van de sport zijn modernste kant én zijn 
tradities als gelijke onderdelen van zijn wezen. Ook dit is een mogelijke uitleg van Wils' op
merking: net als Amsterdam kende het stadion niet één stijl, maar een vermenging van stij-

43 NAi, archief-Wils, inv. nr. 1739: knipselboek: [onbekend] (5 mei 1928). 
44 'Het Olympisch Stadion', De Olympiade 2 (5 mei 1926) 1-3. 
45 Vergelijk de brief van Amsterdamse Schoolarchitect H.Th. Wijdeveld: NAi, archief Wils, inv. nr. 1615: briefwisseling 

Wils-Wijdeveld: H. Th. Wijdeveld aan J. Wils (1965). 
46 E. van Linge, 'Een vergelijking van het Amsterdamsche Olympische Stadion met zijn voorgangers te Stockholm, Antwer

pen en Parijs', Boinukundig weekblad Architectura 19 (12 mei 1928) 145-147. 
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Ien. Een typisch Nederlandse veelzijdigheid? Het Alaemeen Dagblad beschreef de bekleding 
van het betongeraamte als het evenwicht dat Wils had weten te bereiken tussen de vernieu
wende ideeën van de modernste kunstenaars en de traditionelere doe-maar-gewoon-smaak 
van het brede publiek. 4 7 Zoals het N O C met de Olympische Spelen had gedaan in de aanloop 
naar het subsidiedebat, had Jan Wi ls voor de presentatie van een modern fenomeen als de 
Olympische Spelen gezocht naar vormen die tegelijk herkenbaar, acceptabel én vernieu
wend waren om een stadion voor alle Nederlanders te bouwen. 

'Holland' voor buitenlanders 
Het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre ook de buitenlandse bezoeker in het Olympisch 
Stadion elementen van 'Hol land ' herkende. Maar zelfs wanneer dat niet zo was, had hij toch 
voldoende gelegenheid alsnog wat Hollandse en Nederlandse cultuur op te snuiven. Een 
speciale Commissie voor Cultureele en Economische Propaganda was in het leven geroepen 
om inlichtingen te verstrekken aan allen die meer wensten te weten over bijvoorbeeld het 'ty
pisch Nederlandsch landschap, kleederdrachten, folklore enz. ' 4 8 Culturele avonden werden 
georganiseerd met Nederlandse muziek, evenals een fototentoonstelling met de titel 'Ne
derland in beeld' in het Stedelijk Museum. Het hoogtepunt was echter de folkloristische op
tocht, die een dag voor de sluiting de stad en het oude stadion vulde met in klederdracht ge
stoken Volendammers, Groningse boerendansers en Limburgse vendelzwaaiers. 4 9 

Holland als regio werd in deze culturele activiteiten, net als in het eerder genoemde Olym
pisch Stadion, onderdeel van Nederland als groter geheel. Dit Nederland maakte een levens
lustige rentree op het wereldtoneel, toonde oog te hebben voor het belang van internationa
le verbroedering, maar was eveneens fanatiek aanhanger van vooral de eigen sporthelden en 
maakte via de vele gelegenheidsijsverkopers, -pensionhouders, -gidsen en -koetsiers zijn 
naam als handelsnatie meer dan waar. Moderne elementen als de adoratie van mannelijke 
sporthelden door jonge meisjes, de massale oplopen voor toegangskaartjes en de verslagge
ving via radio werden in evenwicht gehouden door de studenten die vrijwillig bezoekers van 
informatie voorzagen, de keurige kunstwedstrijden en de evangelisatietenten op het stadi
onplein. Voor miljoenen bezoekers en krantenlezers waren de Olympische Spelen van 1928 
in weerwil van het oordeel van de Tweede Kamer in 1925 een nationale zaak geworden. Dit 
viel zelfs voor koningin Wilhelmina, die bij de opening was weggebleven, niet te ontkennen, 
zodat zij bij de prijsuitreiking alsnog haar opwachting maakte. Nederland vierde feest. H o l 
land bood als modern centrum van Nederland aan het festijn slechts een podium, het voor
uitstrevende en tegelijk historische Amsterdam het decor. 

De buitenlandse bezoeker, die zich overigens in minder grote getale liet zien dan de or
ganisatie had gehoopt, zal zich door de ingewikkelde verwevenheid van Nederland en H o l 
land in het binnenlandse spraakgebruik niet hebben laten afleiden. Zo hij al niet alleen voor 
de sport was gekomen, had hij een idee gekregen van de vele aspecten van wat in het Engels 
toch al voor 'Hol land ' doorging. Modern en traditioneel, hechtend aan folklore en aan de in
ternationale roem, moet het landje in 1928 een veelzijdige indruk hebben gemaakt. 

47 N A i , a rch ie f -Wi l s , inv . nr. 1739, kn ipse lboek : Alaemeen Dagblad (6 m e i 1928). 

48 G . van R o s s e m , IXe Olympiade. Officieel gedenkboek uan de Spelen der IXe Olympiade, Amsterdam 1928 (Ams te rdam 1930) 984-

985. 

49 A r n o l d u s s e n , Amsterdam 1928, 8g; ' F o l k l o r i s t i s c h feest i n het Oude S tad ion ' , Het Vaderland (12 augustus 1928, och tend

blad) 1. 
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Een verloren strijd 
Watermanagement in de Romeinse Tijd 

Het is vandaag de dag zo wolkomen vanzelfsprekend dat we droge uoeten hebben, dat ive er niet meer bij 
stilstaan dat dit honderden generaties lancj niet zo aemoon was. Pas in de nde eeuiu is een becjin ge
maakt met de ivaterbeheersincj die uiteindelijk zou resulteren in onze huiditje deltawerken. Veel minder 
bekend is dat de bewoners in het Maasmondcjebied al in de Romeinse Tijd op arote schaal het waterpeil 
in de kreken trachtten te beheersen. Dit artikel gaat dieper in op de vroegste vormen van waterbeheer
sing in de Maasdelta, de vroegste niet alleen van Nederland maar van heel Noordivest-Europa. 

De eerste stappen naar waterbeheersing 
De moderne mens in Nederland leeft in een volledig ingericht landschap. Duizenden jaren 
lang was dat echter niet het geval. Toen de eerste mensen de Maasdelta bevolkten, pakweg 
7000 jaar geleden, trokken zij door het landschap en verbleven elk seizoen op de plaatsen 
die dan het meeste voedsel boden. Deze jagers en verzamelaars trokken als het ware hun 
voedselbronnen achterna. Zover archeologen kunnen achterhalen, richtten deze rondtrek
kende deltabewoners het landschap niet in. Mogelijk gaven ze wel een betekenis aan ver
schillende landschappelijke gebieden en maakten ze gebruik van de diversiteit, maar er was 
geen sprake van een fysieke inrichting van het landschap. Met de overgang naar het boe
renbestaan hoefden de deltabewoners niet langer meer rond te trekken. Vanaf dat moment 
ging het de moeite lonen om in de omgeving te investeren. Het duurde echter nog honder
den generaties voordat deze deltabewoners door het graven van greppels het landschap gin
gen ontwateren. Goede, en tevens de oudste bekende voorbeelden van greppels voor het re
guleren van de waterhuishouding zijn aangetroffen in West-Friesland en dateren uit de Late 
Bronstijd, toen het landschap daar vernatte.2 Aan het einde van de Ijzertijd gingen de delta
bewoners voor het eerst pogingen doen om ook het waterpeil in de getijdenkreken te regu
leren. Rond 175 voor Chr., ruim voor de komst van de Romeinen, wierpen boeren in Vlaar-
dingen een dam op in een kreek. De dam was nog niet veel meer dan een aarden lichaam van 
ca 5 x 3 m. Deze was aan beide zijden verstevigd met een balk van ca 5 m lang, die op zijn 
plaats werd gehouden door enkele aangepunte palen. De aanleg van de dam in Vlaardingen 
rond 175 voor Chr. staat voorlopig geheel op zichzelf. Zolang parallellen ontbreken, blijft 
deze vroege constructie een wat vreemde eend in de bijt. Aan het einde van de Late Ijzertijd 
wordt het krekenstelsel in Vlaardingen erg actief. De kreken gaan zich verleggen en de be
woners lijken het kweldergebied te verlaten. 

Dammen en duikers 
Als in de loop van de ïste eeuw na Chr. het kweldergebied weer bewoond wordt, leggen de 
bewoners dammen aan die volgens een goed uitgedacht concept zijn gebouwd. Deze water
bouwkundige constructies zijn meer dan alleen hopen opgeworpen aarde. De stap van de 

1 M e t dank aan C . V a n L o o n en A . H . L . Vredenbregt (beiden w e r k z a a m als a r cheo loog bij het V L A K ) voor het k r i t i sch door
lezen van di t a r t ike l en het aanbrengen van verbeter ingen. 

2 ). B u u r m a n , The Eastern part of luest-Friesland in later prehistory. Agricultural and enuironmetal aspects. ( G r o n i n g e n 1996); M . Rap-
p o l & C M . Soon ius (red.), In de bodem uan Noord-Holland. Geologie en archeologie (Den H a a g 1994). 
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Afb. i De mond van de klep-
duiker (70-120 na Chr.). Foto: 
VLAK, gemeente Vlaardingen. 

oudst bekende, toch wat primitief ogende dam uit Vlaardingen uit ca 175 voor Chr. naar de 
eerste dammen uit de Romeinse tijd is groot. Omdat er een hiaat in de bewoning lijkt te zijn 
rond het jaar nul, kunnen we archeologisch nog niet met zekerheid vaststellen waar dit con
cept van de dammen volledig tot ontwikkeling is gekomen. Omdat de verspreiding is be
perkt tot het Maasmondgebied, zal dat in dit gebied zelf zijn geweest. 

Hoe legden de boeren de dammen aan? In grote lijnen lijkt de bouw van een dam als volgt 
te hebben plaatsgevonden. Op het moment dat de getijdenkreek bij eb droogviel, sloegen de 
boeren twee parallelle rijen palen haaks op de oeverwal. De afstand tussen de paalschermen 
kan oplopen tot meer dan 6 m. Om te voorkomen dat er water tussen de palen doorsijpelde, 
brachten ze aan de binnenzijde een rietpakket aan. Vervolgens vulden ze de leemte tussen 
de twee paalschermen met grond op. Ook hier gingen de boeren niet willekeurig te werk. De 
zodenpakketten wisselden ze af met rietlagen die voor een hechte structuur van de dam 
moesten zorgen. De rietlagen hadden nog een tweede functie, namelijk het regelen van de 
waterhuishouding binnen het damlichaam. De lagen werden bol aangebracht, met het 
hoogste punt in het midden van de dam en aflopend naar de zijkanten. Op deze manier kon 
het ingesijpelde regenwater in de dam via de rietlagen afvloeien naar de randen. Hiermee 
voorkwamen de bouwers dat het regenwater zich in het damlichaam ophoopte, waardoor 
deze na verzadiging met water zou kunnen bezwijken. Om te voorkomen dat het klotsende 
water de kreekbodem zou uitschuren en het damlichaam zou ondermijnen, werd voor de 
dam houtwerk, vlechtwerk of een dik pakket scherfmateriaal aangebracht. Onderin de dam, 
op het niveau van de kreekbodem, plaatste men soms een houten koker. Deze zogeheten 
duikers zorgde voor de ontwatering van het achterland. Er kunnen drie typen dammen on
derscheiden worden. Ten eerste zijn er dammen die aangelegd worden in greppels, ter ont
watering van de oeverwal; deze hebben duikers, zijn spaarzaam beschoeid en klein in om
vang (enkele meters). Daarnaast treffen we twee soorten dammen aan in kreken. Het ene 
type betreft dammen zonder duiker; deze hebben niet-aaneengesloten palenschermen en 
dienden als afsluiting van de kreek, waarbij de dam zelf gediend kan hebben als een soort 
brug. Het andere type dammen in kreken bevat wel een duiker; deze dammen hebben aan 
beide zijden een gesloten paalscherm. Een voorbeeld uit Vlaardingen betreft een dam met 
klepduiker (afb. 1 en 2). Deze is ongeveer 9 m lang en in het midden ca 6,3 m breed, waar-
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Afb. 2 Reconstructie van de klepduiker in werking. Tekening: B. Koster, VLAK, gemeente Vlaar
dingen. 

bij ongeveer 150 palen in de beschoeiing zijn verwerkt. Deze dammen dienden er voor om 
het waterpeil in de kreken in het achterland goed te kunnen reguleren. 

De dammen en duikers die gevonden zijn in Vlaardingen, zijn alle aangetroffen in een 
kweldergebied dat doorsneden werd door kreken. Deze kreken stonden in verbinding met 
de Maasmond, door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus 'Os immensum' (onmetelijke 
monding) en door Plinius 'Helinium' genoemd. Doordat er sprake was van een getijden
werking, drong het brakke tot zoete water tweemaal daags vanuit de Maasmond via de kre
ken ver het achterland in. De bewoners in de Maasmond kunnen op grond van de Romein
se bestuursindeling Cananefaten worden genoemd. De nederzettingen van deze mensen 
bevonden zich in twee verschillende landschapstypen, te weten oeverwallen en hoogveen
gebieden. Op de hoger gelegen oeverwallen in het kweldergebied woonde men redelijk 
droog. Rondom dit kweldergebied lag een veengebied dat slecht ontwaterd was, maar waar 
bewoning goed mogelijk was op het hoger gelegen hoogveen, dat van nature ontwaterd 
word door veenstroompjes. De dammen en duikers zijn tot op heden niet aangetroffen in 
het veengebied, maar enkel in kwelderachtige gebieden. Dit is ook niet verwonderlijk aan
gezien men daar, door de getijdenwerking, het meeste last van het water had. 

Inheemse of Romeinse vinding? 
Naast de dammen zijn ook de duikers al even ter sprake gekomen. De IJzertijddam uit Vlaar
dingen lijkt er op te wijzen dat de latere dammen ontwikkeld zijn uit een lokale uitvinding. 
Maar geldt dit ook voor de duikers? Het is immers denkbaar dat de duiker een Romeinse toe
voeging is en dat we hier een mooi staaltje van vermenging van inheemse en Romeinse ken
nis zien. Als we echter kijken naar de verspreiding van de duikers, dan valt op dat van de zes
tien die anno 2006 bekend zijn in Noordwest-Europa, er dertien in het Maasmondgebied 
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gevonden zijn.' Drie liggen daarbuiten, namelijk in Valkenburg, Den Haag en Vechten. Deze 
laatste drie duikers dateren uit de 2de of 3de eeuw en behoren dus tot een iets latere groep. 
Mogelijk heeft deze vinding zich dan inmiddels al enigszins verspreid buiten het Maas-
mondgebied bij de inheemse bevolking en de Romeinen. Als de dam met duiker echt een 
Romeinse toevoeging zou zijn, was een bredere geografische toepassing te verwachten. Tot 
op heden zijn echter geen voorbeelden bekend uit andere delen van het West-Romeinse rijk, 
zoals het huidige Duitsland, België en Engeland. Deze beperkte verspreiding zou je kunnen 
verklaren doordat de archeologische onderzoeksintensiteit in West-Nederland en in het bij
zonder in hetMaasmondgebied erg groot is. Ook de bodemgesteldheid kan een rol spelen. 
Dan zou het een kwestie van tijd moeten zijn voordat de dammen en duikers ook elders wor
den ontdekt. Toch zijn er ook vergelijkbare gebieden elders die intensief zijn onderzocht en 
waar deze waterbouwkundige fenomenen nog niet zijn aangetroffen. 

De duikers zijn gemaakt van uitgeholde boomstammen of van gekliefde en daarna uitgehol
de boomstammen, waarvan de delen verbonden zijn met pen-gat-verbindingen of met touwen. 
Als we naar de constructie zelf kijken, valt op dat er sprake is van een grote diversiteit in vormen. 
Er is zelfs een voorbeeld uit Vlaardingen bekend, waarbij men gebruik heeft gemaakt van een 
afgedankte kano (afb. 3). De verschillende constructiemethoden wijzen er wel op dat de bou
wers gebruikten wat er lokaal voorhanden was. Deze vormenrijkdom wijst niet bepaald op stan
daardisatie zoals we dat van de Romeinen gewend zijn. Daarnaast valt op dat vrijwel alle 
dammen met duikers bij een inheemse nederzetting zijn aangetroffen. Op grond van deze be
vindingen lijkt het waarschijnlijk dat ook de duikers een lokale innovatie zijn. 

De vraag dringt zich op of de inheemse boeren ook dijken aanlegden. Met de constructie 
van dammen en duikers konden de boeren wel het waterpeil in de kreken redelijk beheer
sen, maar bij hoog water kon het water over de oeverwallen heen stromen. Zonder extra 
maatregelen overstroomden de nederzetting en de akkers regelmatig, maar resten van dij
ken of kades zijn tot op heden niet aangetroffen in het Maasmondgebied. In Friesland zijn 
er wel aanwijzingen voor dijken uit de Romeinse Tijd en zelfs Ijzertijd. Als ze daar bekend 
zouden zijn, waarom dan niet in de omgeving van de Maasmond? Als we bedenken dat deze 
kades op de hoogste plekken in het landschap, dus op de oeverwallen zullen zijn aangelegd 
en als we tevens realiseren dat juist deze hoge plekken overal zijn aangetast door ploegen en 
het egaliseren van het land en andere werkzaamheden, dan is het niet zo vreemd dat ze niet 
worden teruggevonden. Ook de restanten van de boerderijen die ooit op de oeverwallen 
stonden, zijn grotendeels verdwenen. Alleen de diepste ingravingen, zoals greppels, reste
ren nog. Archeologisch gezien is de kans op het aantreffen van eventuele dijkrestanten uit 
de Romeinse Tijd of nog vroeger dan ook gering. 

Dichtslibbende kreken 
De aanleg van de dammen had rechtstreeks invloed op het landschap. Achter de dam was 
het waterprobleem vanuit de kreken opgelost, maar er kwamen nieuwe problemen voor in 
de plaats. Het water kon weliswaar vanuit het achterland door de duikers wegvloeien, maar 
de schurende werking van de kreek verdween. Niet alleen aan de achterzijde maar ook aan 
de voorzijde van de dam leidde dit tot een opeenhoping van modder. Hierdoor ging de func-

3 J.P. ter Brugge, 'Duikers gemaakt van uitgeholde boomstammen in het Maasmondgebied in de Romeinse Tijd', B00R-
balans 5 (Rotterdam 2000) 63-86. 
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Afb. 3 Een oude boomstamkano die tussen 120 en 150 na Chr. is hergebruikt als duiker. 
Foto: E. van der Linden, VLAK, gemeente Vlaardingen. 

tie van de kreek als transportweg verloren, wat juist één van de gunstige aspecten was van 
het wonen in het kweldergebied. Na verloop van tijd was het dichtslibben van de kreek zo
ver gevorderd, dat de nederzetting moest worden verplaatst in afwaterende richting. Ver
moedelijk was het dichtslibben van de kreek een neveneffect van de waterregulering. Toch 
valt niet helemaal uit te sluiten dat het verlanden van de kreek wel degelijk de bedoeling was 
en dat er sprake was van een soort geleidelijke inpoldering van het landschap. 

Het proces van het verplaatsen van nederzettingen is in Vlaardingen heel goed te volgen. 
In één kreektak (site Hoogstad) zijn vier dammen aangetroffen. De oudste was in gebruik 
tussen 70 en 120 na Chr., de jongste tussen 150 en 180 na Chr. Op basis van deze gegevens 
kunnen we de maximale levensduur van een dam op 25 jaar schatten. Het is goed denkbaar 
dat elke nieuwe generatie verderop langs de kreek, waar deze nog niet dicht was geslibd, een 
nieuwe boerderij bouwde. Op deze wijze schoof de nederzetting in ongeveer een eeuw tijd 
ca 200 m stroomafwaarts, richting de Maas. Hoewel we verder in de richting van het cen
trum van het huidige Vlaardingen nog geen dammen kennen, kunnen we het verloop van de 
kreektak toch goed volgen. De sporen van de nederzettingen zijn namelijk wel aangetroffen. 
Duidelijk is dat de nederzettingen richting de Maas steeds jonger worden. Vondsten van Ro
meinse dakpannen in het oude stadshart van Vlaardingen, wijzen mogelijk op bewoning in 
de 2de o f 3de eeuw. Het mogelijke sluitstuk vormt een Romeinse munt uit het begin van de 
4de eeuw die opgebaggerd is uit de Vlaardingse haven. Daarmee is de bewoning in ruim 
twee eeuwen ongeveer anderhalve kilometer opgeschoven. De munt vormt tevens het laat
ste teken van leven uit de Romeinse Tijd in Vlaardingen. Een groot deel van het Maasmond
gebied raakt vanaf de 3de eeuw ontvolkt. 

Het landschap verdrinkt 
Er zijn verschillende aanwijzingen dat het landschap in de omgeving van de Maasmond in 
de loop van de Romeinse Tijd steeds natter werd. In deze streek zijn op diverse plaatsen zo
geheten Romeinse veenlagen aangetroffen. Zo is in Vlaardingen aan het Van Schraven-
dijkplein een greppel uit de tweede helft van de 2de eeuw na Chr. aangetroffen, die lang
zaam was dichtgegroeid met veen. Dit veenpakket ontwikkelde zich tussen de 3 de en de 
5de eeuw na Chr . Deze vondst bood voor dit deel van het Maasmondgebied de unieke mo
gelijkheid om een eerste reconstructie van het Laat-Romeinse landschap te maken. Het 
veen heeft namelijk uitstekende conserverende eigenschappen en het dikke veenpakket be
vat de neerslag van pollen, die informatie geeft over ontwikkelingen in het landschap. Van 
verschillende niveaus zijn pollenmonsters genomen en onderzocht, waaruit blijkt dat het 
landschap op het einde van de Romeinse Tijd vochtig was, met veel rietvegetatie en een toe-

4 O. Brinkkemper & T. de Ridder (red.), 'Van Schravendijkplein 1.090. Het archeobotanisch onderzoek', VLAK-uerslaa 5.3 
(Vlaardingen 2003). 
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nemende bebossing.4 We hebben al gezien dat de aanleg van dammen veranderingen ver
oorzaakte in de waterhuishouding in de delta. De dichtslibbende kreken vormden één van 
de oorzaken van de vernatting van het landschap. Dit effect werd vermoedelijk ook nog 
eens versterkt door natuurlijke processen. In een dergelijke regressiefase neemt de eb-en-
vloedwerking in de kreken af, waardoor deze dichtslibben en het achterland niet meer ont
waterd kan worden. Er is echter nog een andere mogelijke oorzaak van de vernatting aan te 
wijzen, die tot nu toe buiten beschouwing is gebleven, namelijk een groots opgezette ont
sluiting van het achterland. 

In de tweede helft van de 2de eeuw na Chr. doet er zich ten noorden van de Maas, in het 
Midden-Delflandgebied een merkwaardig fenomeen voor. Over lange afstanden van soms 
wel meer dan een kilometer hebben archeologen greppels aangetroffen uit de Romeinse 
Tijd.5 Wat is hier aan de hand? De Romeinse overheid had er belang bij om de handel en de 
economie in deze uiterste hoek van haar rijk te stimuleren. Net zoals elders in hun rijk 
stichtten de Romeinen hier steden met marktplaatsen. Nederland kent twee van dergelijke 
steden, namelijk Nothomagus bij Nijmegen (letterlijk 'Nieuwe markt') en de Romeinse stad 
Forum Hadriani ('Markt van Hadrianus') bij het Zuid-Hollandse Voorburg. Deze laatste stad 
kreeg in 122 na Chr. marktrechten. Om het binnenland goed te ontsluiten, verbeterden de 
Romeinen het wegenstelsel. Er kwam een weg die de Rijnmond verbond met de Maasmon
ding en ten noorden van de Oude Maas verder landinwaarts afboog, zoals op de bekende Ro
meinse kaart Tabula Peutingeriana schematisch te zien is. Er zijn archeologische aanwijzin
gen dat deze weg in het midden van de 2de eeuw tot volle wasdom kwam." Om het landschap 
te laten renderen, liet de Romeinse overheid het op grote schaal ontginnen. Dit hield in dat 
greppels ter ontwatering werden gegraven, om het land geschikt te maken voor akkerbouw 
of beweiding. Deze greppels zijn bij archeologisch onderzoek in Midden-Delfland over 
honderden meters aangetroffen en ook in 2005 bij grootschalige opgravingen in Vlaardin
gen op de locatie 'De Vergulde Hand'. In het veengebied zullen de greppels op de dieper lig
gende waterlopen hebben afgewaterd en in het kweldergebied middels dammen met dui
kers op de kreken. 

Hoe deze grootschalige ontginningen tot stand kwamen, is historisch niet gedocumen
teerd. Er zijn echter wel archeologische aanwijzingen. We zien namelijk dat deze wijzigin
gen gepaard gingen met Romeinse invloeden. Eén van de indicaties van Romeinse invloed 
is het zogeheten importaardewerk, op Romeinse wijze vervaardigd en van elders aange
voerd. Dit aardewerk verdringt in de loop van de tweede eeuw grotendeels het vaatwerk dat 
door de inheemse boeren zelfwerd gemaakt. Na 150 na Chr. blijkt maar liefst 70% van al het 
gevonden aardewerk import te zijn. Juist in deze periode van grootschalige ontginningen 
werden in Midden-Delfland ook boerderijen van een nieuw type gebouwd. Deze boerderij
en hebben een typerende, strak omringende greppel voor de ontwatering van het erf. Een 
dergelijke boerderij uit ca 150-175 na Chr. is in Vlaardingen opgegraven. Wat opvalt, is dat 
het aardewerk uit de diep ingegraven greppels voor 99% uit import bestaat. Vermoedelijk 
werd deze boerderij niet bewoond door een gewone boer, maar door een soort 'hereboer' 
die in een Romeins netwerk was betrokken. De Romeinen kenden een centraal georgani-

5 H. van Londen, Midden-Delfland: The Roman Natiue Landscape Past and Present (Amsterdam 2006, proefschrift). 
6 A. Waasdorp, 'Vier palen en een weg. De Romeinse infrastructuur in het kustgebied', Terra Nigra 149 (Vlaardingen 2000) 

10-16. 



E E N V E R L O R E N S T R I J D 2? 

Afb. 4 Tweeduizend jaar waterbouwkunde in de delta: een Romeinse duiker (ca 120-150 na Chr.) 
ligt toevallig exact in het verlengde van de moderne PVC-duikers die er net boven te zien zijn. Foto: 
T. de Ridder, VLAK, gemeente Vlaardingen. 

seerd stelsel, waarin dergelijke hereboeren een belangrijke rol gespeeld kunnen hebben bij 
de grootschalige ontginningen van het landschap.7 

De gevolgen van de grootschalige ontginningen in de Romeinse Tijd zijn vermoedelijk min
stens zo desastreus geweest als die van de ontginningen in de Late Middeleeuwen, die beter 
onderzocht zijn. De middeleeuwse ontginningen door kolonisten in het veengebied veroor
zaakten inklinking van het landschap en oxidatie van het veengebied. Door de daling van de 
bodem kon het overtollige regenwater steeds slechter worden afgevoerd, waardoor het land
schap langzaam maar zeker verdronk. In de 14de eeuw raakte veel landbouwgrond daardoor 
ongeschikt voor akkerbouw en schakelden de boeren over op veeteelt. Op het moment dat het 
echt mis dreigde te gaan, ontdekte men aan het einde van de 14de eeuw in Nederland dat de 
molen ook inzetbaar was om water uit lager gelegen delen weg te malen. Het water wordt hier
bij naar de inmiddels hoger gelegen rivieren gepompt, waardoor het land droog blijft. 

Ontvolking 
Het proces van inklinking en oxidatie als gevolg van ontginningen is voor de Romeinse Tijd 
nog niet aangetoond, maar het ligt voor de hand dat de massale ontginningen in de Romein-

7 Zie voor M i d d e n - D e l f l a n d o.a.: E . J . Bul t , ' M i d d e n De l f l and , een archeologische kar ter ing; inventarisatie, waa rde r ing en 

bewoningsgesch ieden i s ' , Nederlandse Archeologische Rapporten 2 (Amersfoor t 1983); E . Bul t , ' O n t g i n n i n g e n b e w o n i n g ten 

n o o r d e n van de M a a s m o n d en de landschappel i jke verander ingen die daarbij opt raden ' , i n : Rotterdam Papers V. A contribu-

tion to prehistorie, roman and medieual archaeologu. Teksten uan lezingen, gehouden tijdens Symposium Landschap en bewoning rond 

mondingen uan de Rijn , Maas en Schelde, Rotterdam 1984 (Rot terdam 1986) 115-136. 
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se Tijd grote gevolgen hadden voor de waterhuishouding. Deze ontginningen zullen in de 
3de en de 4de eeuw mede tot de vernatting van het landschap hebben geleid. Ook hier had de 
inzet van molens als bemalinginstrument uitkomst kunnen bieden, maar deze methode was 
toen nog onbekend. Bovendien was het probleem grootschalig en vereiste de oplossing een 
hoge organisatiegraad. Juist in deze periode trok de Romeinse overheid zich echter terug, 
daarmee de inheemse bevolking achterlatend met een groot onoplosbaar probleem van een 
vernattend landschap. Uit het eerder aangehaalde onderzoek op het Van Schravendijkplein in 
Vlaardingen blijkt dat in deze periode de cultuurgewassen verdwenen en het natuurlijke land
schap zich herstelde.8 Dit vormt het eerste bewijs dat het gebied ten noorden van de Maas
mond vanaf de 3de eeuw ontvolkt raakte. Niet enkel de Romeinen vertrokken dus; de in
heemse bevolking heeft de strijd tegen de natuur uiteindelijk verloren. Het gevecht tegen het 
water is opnieuw gestart in de 11de eeuw en duurt nog steeds voort (afb. 4). Hoewel het nog 
wel even zal duren, staat nu al vast dat de mens wederom het onderspit zal delven. 

8 O. Brinkkemper & T. de Ridder (red.), 'Van Schravendijkplein 1.090. Het archeobotanisch onderzoek', VLAK-uerslog 5.3 
(Vlaardingen 2003). 
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Gorinchem en de Hollandse Tuin 
Een grensstad tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

Tijdens de eerste jaren van de Opstand lieten de opstandige Staten uan Holland een aantal duiten en 
penningen slaan met daarop een ajbeelding uan de 'Hollandse Tuin' . In deze tuin werd vaak de Hol
landse urijheidsmaagd - soms met urijheidshoed en zwaard of speer - afgebeeld. Ook de wapenschilden 
uan (e'e'n uan) de stemhebbende Hollandse steden werden wel eens weergegeuen.2 In de context uan de Op
stand behoeft het iconografische motief uan de ajgesloten, bloeiende tuin weinig uitleg. Als Holland het 
krijgsgeweld kon buitensluiten, zouden urijheid en weluaart heersen. Gelegen aan degrens uan Holland 
moest Gorinchem tijdens de Opstand meehelpen met het afsluiten uan de zogenoemde 'Hollandse tuin'. 
In dit artikel worden de oorlogseruaringen uan Gorinchem in militaire, politieke, institutionele en j ï s -
cale sfeer onderzocht. Dit biedt inzicht in de transjörmerende werking uan uroegmoderne oorlogsuoering 
uoor stad en staat. 

De Amerikaanse historicus James D. Tracy gebruikte het beeld van de Hollandse Tuin (afb. 
1) onlangs om de oorlogsdoelstellingen en -successen van het Hollandse gewest te analyse
ren. Hij stelde dat Holland in eerste instantie de krijgsverrichtingen naar buiten het eigen 
gewest wenste te verplaatsen. Toen de Spaanse troepen in 1576 al muitend uit Holland ver
trokken, namen de Staten van Holland maatregelen 'om haeren thuyn dicht te houden'.' 
Daartoe versterkte het gewest haar eigen grensstreek of'frontier' met fortificaties en garni
zoenen.4 In de jaren 1590 en tijdens het eerste decennium van de 17de eeuw kon de buffer
zone buiten het gewest nog verder worden uitgebreid door een omvangrijk fortificatiepro
gramma dat de frontiersteden van Delfzijl, langs de Eems, de IJssel en de grote rivieren tot 
Cadzand moest versterken. Tevens werd met deze steden in de 'perifere gewesten' afge
sproken dat zij (overwegend) Hollandse garnizoenen zouden opnemen.5 Volgens Tracy 
kwam de Hollandse strategie om de oorlog buiten de eigen grenzen te houden uiteindelijk 
ook de overige gewesten ten goede. Immers, dankzij de relatieve rust en vrede kende Hol
land een sterke economische groei, wat een effectieve financiering van de oorlog door het 
verlenen van subsidies aan de overige gewesten mogelijk maakte. De Verenigde Provinciën 
weerstonden de overmacht van de koninklijke troepen niet 'in spite of, but precisely becau-
se of Holland's particularism'.6 

Dit artikel betreft de uitbouw van de eigen Hollandse grens: het plaatsen van garnizoenen 
in steden en het aanleggen en onderhouden van fortificaties. Daarbij worden de oorlogs
ervaringen van de grensstad Gorinchem onder de loep genomen. Gorinchem maakte deel 
uit van een uitgesproken gelaagde frontier. De Bommeler- en de Tielerwaard en het Land 

1 Di t ar t ikel is gebaseerd op delen van mi jn dissertatie: Gr i e t Vermeesch , Oorlog, steden en staatsuorming. De grenssteden Gorin

chem en Doesburg tijdens de geboorte-eeutu uan de Republiek (1570-1680) (Ams te rdam 2006) . Ik dank de leden van de redactie 

voor de s t imulerende commen ta r en op een eerdere versie van di t a r t ike l . 

2 P.J. van Win te r , 'De H o l l a n d s e t u in ' , Nederlands kunsthistorisch jaarboek 8 (1957) 29-121, aldaar 30-32. 

3 Geci teerd i n : l ames D . Tracy, For Holland'sgarden. The luar aims qf the States ofHolland, 1572-1588 (Amste rdam 2004) 26, noo t 

4 Tracy, For Holland'sgarden, 8. 

5 l ona than I s r a ë l , The Dutch Republic. lts rise,greatness and/al l 1477-1806 (4de druk; O x f o r d 1998) 262-263. 

6 Tracy, For Holland's garden, 25. 
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Afb. i De Hollandse leeuw, met het wapen van Leiden, zuivert de Hollandse tuin van rooms-
katholieke elementen: hostiekelk, rozenkrans, bisschopsmijter en pauselijke tiara liggen in het 
slijk en 'Spaanse zwijnen' ontvluchten de tuin. Illustratie boven de bijdrage van Cornelis Meesz. van 
Hout aan de rederijkerswedstrijd van 1578. Gemeentearchief Leiden, Bibliotheek 2006 f, omslag 15. 

van Altena voorzagen de stad vanaf de jaren 15 80 en 15 90 van een defensieve buffer. De Sta
ten van Holland probeerden deze bufferzones zo goed mogelijk te beheersen. Zaltbommel 
kreeg bijvoorbeeld subsidies voor de aanleg van moderne vestingwerken. In 1590 kochten 
de Staten de stad Woudrichem en het Land van Altena in zijn geheel op van de landeigena-
res, waardoor de buffer kon worden uitgebouwd. 7 

De oorlogservaringen van de inwoners van Gorinchem, een 'frontierstad in de luwte', zijn 
wellicht typisch voor die van de overige inwoners van het gewest Holland: zij werden veelal 
indirect bedreigd en beleefden weinig eigenlijke krijgsverrichtingen. Dat ontsloeg Gor in
chem er echter niet van zich te moeten voorzien van garnizoensvendels en fortificatiewerken 
te moeten aanleggen en onderhouden. Door de oorlogservaringen van deze frontierstad in de 
militaire, politieke, institutionele en fiscale sfeer te bestuderen, zullen we een beter zicht krij
gen op de transformerende werking van vroegmoderne oorlogsvoering voor stad en staat. 

Gorinchem en Holland vóór de Opstand 
Strategisch gelegen aan de grens van het graafschap Holland, was Gorinchem reeds voor 
het uitbreken van de Opstand een frontierstad. Door die status kon de stad in de loop van de 
15de en 16de eeuw op subsidies van de overige Hollandse steden rekenen als militaire con
frontaties een uitbreiding van de stedelijke verdediging wenselijk maakten. Vooral de talrij
ke conflicten die vanuit het wespennest Gelderland regelmatig dreigden over te slaan naar 
het graafschap Holland, zorgden voor bange momenten in de Merwedestad. Toen Gelder-

7 Pieter C . Bor , Oorsprongh, begin en ueruolgh der Nederlandsche oorlogen (Ams te rdam 1679-1684), boek 28, p . 553 . 
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se anti-Bourgondische strijdkrachten in 1479 Gorinchem - en daarmee ook Holland - be
dreigden, discussieerden de Staten van Holland geregeld over de verdeling van de kosten 
van de verdediging van de stad. Vanwege haar status als frontierstad hoefde Gorinchem dus 
niet alle kosten van haar verdediging op zich nemen.8 Deze rol van grensstad zou door de 
Gelderse oorlogen met de Habsburgers verder worden uitgebreid. 

De vrijgevigheid van de overige Hollandse steden kwam niet louter voort uit hun belang 
bij een sterke en goed georganiseerde grens. Naar alle waarschijnlijkheid voerde het stads
bestuur van Gorinchem in deze jaren een actieve lobby om financiële steun te bekomen. Die 
belangenbehartiging is niet ondenkbaar gezien de actieve rol van de grensstad in de gewes
telijke statenvergaderingen in de late 15de en vroege 16de eeuw. Tot het midden van de 16de 
eeuw stuurde Gorinchem regelmatig een afgevaardigde naar de vergadering in Den Haag: 
tijdens de periode van 1477 tot 1494 ging Gorinchem niet minder dan 106 keer ter dagvaart 
en deed daarmee als kleine stad nauwelijks onder voor Amsterdam of Dordrecht die respec
tievelijk 152 en 145 keer een delegatie stuurden.9 

Naarmate de Statenvergadering in de 16de eeuw aan belang won, verminderden de mo
gelijkheden van Gorinchem om mee te praten over het gewestelijke beleid. Om de oorlogs
inspanningen tegen Gelre, maar vooral tegen Frankrijk, te kunnen financieren, richtte 
Karei V steeds meer beden aan de gewestelijke Statenvergaderingen. Aanvankelijk werd aan 
een bede voldaan door een schattingssysteem, de 'schiltaele'. Om snel middelen te kunnen 
werven, gingen de Staten van Holland over op de verkoop van los- en lijfrenten, die werden 
gedekt door te verwachten inkomsten uit de 'schiltaele'. Verder stemden de Staten in 1523 
in met het voorstel van de landvoogdes gewestelijke accijnzen op bier, wijn en vee in te voe
ren. Toen het krijgsgeweld in 1542 opnieuw begon, stemde Holland in met de grootschali
ge verkoop van renten die zouden worden gedekt door gewestelijke accijnzen en een ge
westelijke grondbelasting, het morgengeld. Tracy heeft deze ingrijpende verschuiving van 
financiële en fiscale activiteiten naar een gewestelijk bovenlokaal niveau als een 'financiële 
revolutie' geduid.10 

De Statenvergadering stelde aan deze ingrijpende veranderingen in de fiscale en financië
le organisatie van het gewest als voorwaarde, dat zij de inning en organisatie van de nieuwe 
heffingen en het uitschrijven van de leningen zelf zou mogen uitvoeren. De zogenoemde 'gro
te steden' - in volgorde van anciënniteit Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en 
Gouda - trokken de besluitvorming daarbij geheel naar zich toe. Voortaan riepen zij de 'klei
ne steden' - waaronder Gorinchem - slechts ter dagvaart voor aangelegenheden die hen di
rect aangingen. Als het desbetreffende agendapunt was behandeld, moesten de vertegen
woordigers van de kleine steden de vergadering verlaten. Voor de besluiten over de overige 
agendapunten werden zij voortaan formeel vertegenwoordigd door de Ridderschap.11 

8 H . K o k k e n , Steden en staten. Dagvaarten uan steden en Staten van Holland onder M a r i a uan Bourgondië en het eerste regentschap uan 

Maximil iaan uan Oostenrijk (1477-1494) (Den H a a g 1991); Ber t S tamkot , Geschiedenis van Gorinchem ( G o r i n c h e m 1982); M . J . 

van Gent , 'Pertijelijke saken'. Hoeken en kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk (Den H a a g 1994)218 ,23 5 ,241 ,274 -
2 7 5 -

9 K o k k e n , Steden en staten 113,124,137; J .W. K o o p m a n s , De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling uan hun juncties en 

organisatie in de periode 1544-1588 ( 's-Gravenhage 1990) 26. 

10 l ames D . Tracy, Aj inancia l reuolution in the Habsburg Netherlands. Renten and renteniers in the Countg ofHolland, 1515-1565 

(Berkeley 1985); l ames D . Tracy, 'The taxat ion system o f the Coun ty o f H o l l a n d d u r i n g the re igns o f Char les V and P h i l i p 

II, 1519-1566', Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek 48 (1985) 71-117, 

11 K o o p m a n s , De Staten uan Holland en de Opstand, 26. 
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De vertegenwoordigers van de Hollandse onderdanen waren dus bereid in te stemmen 
met stijgende belastingen op voorwaarde dat zij konden meepraten over de manier waarop 
de gelden zouden worden besteed. Dat Alva een aantal belastingen wilde invoeren waarvoor 
hij voortaan geen 'consent' van de Staten zou hoeven te vragen, was dan ook één van de be
langrijke redenen voor het uitbreken van de Opstand.'2 Daarna moesten de inwoners van 
Holland meer belastingen opbrengen dan onder Alva. Dit is een sterke aanwijzing dat voor
al de bestemming van de belastinggelden, en niet zozeer de hoogte ervan, aanleiding gaf tot 
onvrede. Tot 1572 konden de stadsbestuurders van Gorinchem echter niet meepraten over 
de bestemming van de fondsen die haar inwoners opbrachten. 

Gorinchem tijdens de Opstand 
Eén en ander zou veranderen tijdens de zomer van 1572. Toen de Statenvergadering op 19 
juli 1572 voor het eerst bijeenkwam buiten weten van Filips II, was ook Gorinchem met drie 
afgevaardigden van de partij. Er kwamen ook delegaties van andere 'kleine steden': van Ou
dewater, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam en Monnickendam. In de loop 
van de jaren 1572-1575 wist Gorinchem samen met Rotterdam een vaste plaats te verkrijgen 
in de vergadering. Totdat Amsterdam en Haarlem naar de kant van de Opstandelingen over
gingen, werd Gorinchem zelfs meegerekend als 'grote stad'.'3 

In die hoedanigheid verwierf de Merwedestad een vaste plaats in de Gecommitteerde Ra
den van Zuid-Holland.'4 In 1596 kreeg Gorinchem ook een eigen 'particuliere ontvanger' van 
de gemene middelen.'5 Toen de Gorkumse afvaardiging aan aanzien inboette, protesteerden 
de stadsbestuurders fel. De hele 17de eeuw zouden zij zich inspannen om de geprivilegieer
de positie van een 'grote stad' terug te winnen.10 Omdat de Gorkumse delegatie als eerste na 
de 'grote steden' mocht stemmen, gold Gorinchem tijdens de hele vroegmoderne periode 
als de eerste van de 'kleine steden'. 

De uitbreiding van de Statenvergadering kwam vermoedelijk voort uit de behoefte aan een 
brede samenwerking om de verdediging organisatorisch en financieel mogelijk te maken. 
Als meerdere steden aan de vergadertafel aanschoven, zouden die wellicht bereid zijn die
per in de buidel te tasten. Een structurele samenwerking om de oorlogslasten te dragen, 
maakte de inspanning voor de individuele steden lichter. Dat Gorinchem voordeel had bij 
een structurele samenwerking met grotere steden behoeft geen betoog. Zo kon de stad re
kenen op de steun van Rotterdam, Delft en Dordrecht om de soldij van enkele ingekwartier
de compagnieën soldaten te betalen.17 Deze financiële hulp was zeer waardevol; ingekwar-

12 Over de oo rzaken van de Ops t and , z ie : G r a h a m Darby (red.), The origins and development of the Dutch reuolt (Londen en N e w 

York 2001). Over de r o l van belas t ingen: Fe rd inand H . M . Grapperhaus , Alva en de tiende penning (Zutphen 1982) 309-314. 

13 K o o p m a n s , De Staten van Holland en de Opstand, 27-28. 

14 S i m o n Groenve ld , ' "Ede le mogende heeren". De Gecommi t t ee rde Raden van het Zu iderkwar t i e r als besogne van de Sta

ten van H o l l a n d ten tijde van Freder ik H e n d r i k ' , i n : M . B r u g g e m a n e.a. (red.), Mensen uan de Nieuwe Tijd. Een Iiber amicorum 

voor A.Th. Van Deursen (Ams te rdam 1996) 169-192. 

15 Stadsarchief G o r i n c h e m , inv. nr . 132, Keu ren en o r d o n n a n t i ë n ; N a t i o n a a l Archief , Staten van H o l l a n d ( N A , S v H ) , inv . nr. 

1364.3, Las tbr ie fvan de afgevaardigden van de Staten van H o l l a n d van G o r i n c h e m , 10 december 1594; Na t ionaa l A r c h i e f 

Johan van Oldenbarnevel t ( N A , IvO), inv. nr . 110A, S o m m i e r e staet van de reken ingen . 

16 Zie onder meer i n de jaren 1630: S tadsarchief G o r i n c h e m , inv . n r . 6, Vroedschapsreso lu t ies , 27 december 1631; J .W. 

Veenendaa l -Bar th (red.), Particuliere notulen uan de uergaderingen ter Staren-vergadering uan Holland 1620-1640 door N . Stelling

werf en S. Schot, 6 delen ( ' s-Gravenhage 1998-2002) V , 246-247, 264-265. 

17 K o n i n k l i j k H u i s a r c h i e f ( K H A ) , inv. nr . A11/XIV E 17, Cor responden t ie staatszaken steden, G o r i n c h e m , 10 j u n i 1573; Re

soluties Staten van H o l l a n d , 5 oktober 1574. 
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tierde soldaten waren in de regel minder een last voor de burgerbevolking als ze regelmatig 
werden uitbetaald. 

Rotterdam, Delft, Dordrecht en de overige grote steden waren op hun beurt afhankelijk 
van een grensstad als Gorinchem om zelf gevrijwaard te blijven van inkwartiering. Na het 
vertrekken van de koninklijke troepen na de Spaanse muiterij van 1576 kon de Hollandse 
Tuin zich sluiten en konden de Hollandse steden volstaan met het inlegeren van troepen in 
de grenssteden van het gewest.'8 Aangezien Gorinchem te allen tijde kon weigeren troepen 
binnen haar muren te laten, moesten de Staten van Holland ervoor zorgen dat soldaten zich 
gedroegen. Dit was een extra stimulans om het nodige te doen opdat er een geregelde sol
dijbetaling zou zijn. 

Deze samenwerking was niet vrijblijvend of tijdelijk. Naarmate de tijd vorderde, nam de 
Statenvergadering meer organisatorische initiatieven om de geldstroom naar de grensste
den permanent te maken en om de defensieve organisatie van de grenssteden te organise
ren. De status van frontierstad die Gorinchem reeds voor de Opstand genoot, werd met an
dere woorden gesystematiseerd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In deze bijdrage wordt 
ingegaan op de financiële en organisatorische regelingen betreffende garnizoenssoldaten 
en de aanleg en het onderhouden van fortificaties. 

Garnizoenen 
Aan de vooravond van de Opstand voelden de inwoners van Gorinchem grote weerzin om 
koninklijke troepen binnen de muren te laten. Net zoals bij vele andere steden was de angst 
voor inkwartiering van koninklijke soldaten - die een uiterst bedenkelijke reputatie genoten -
zelfs een belangrijke motivatie om zich over te geven aan de geuzen."> Toen de geuzenleider 
Marinus Brand eind juni 1572 met vierhonderd soldaten voor de Gorkumse poorten ver
scheen, bood de stad dan ook nauwelijks weerstand.20 

Kort daarna werd echter duidelijk dat de vrijbuiters een grote last meebrachten voor de 
bevolking. Vooral de clerus was het doelwit van bedreiging en mishandeling. De geschiede
nis van Gorinchem levert hierbij één van de meest beruchte passages van de Opstand op: ne
gentien Gorkumse Franciscanen stierven de marteldood onder handen van de Geuzenleider 
Lumey van der Marck en gingen de geschiedenis in als de zogenoemde 'Martelaren van Gor-
kum'.2' Bovendien lieten de geuzen kort na hun aankomst een galg op de markt opstellen 
om er enkele katholieken terecht te stellen.22 Om de troepen weg te werken, schonken de 
stadsbestuurders hen een bedrag van meer dan 3600 gulden en huurden zij tien schepen om 
hen naar Zeeland weg te voeren.22 

De tegenzin om troepen binnen te laten, betrof dus ook geuzensoldaten. De gebrekkige 
discipline van de geuzen hoeft niet te verbazen. De militaire organisatie - of juist het gebrek 

18 Tracy, For Holland's flarden, 8. 

19 I s r aë l , The Dutch republic, 169-178. 

20 G u i l i e l m u s Es t ius , Historie der martelaren uan Gorkum, grootendeels minderbroeders, die in dejare 1572 uoor het catholijkegeloofdoor 

de oproerlingen uermoord zijn, I (Leeuwarden 1841) 39-53 . 

21 W . V r o o m , ' D e Mar te la ren van G o r c u m ' , i n : N . C F . van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en andere uaderlandse herin

neringen (Ams te rdam 1995) 106-117. 

22 Est ius , Historie der martelaren uan Gorkum, 74. 

23 Na t ionaa l Archief , A r c h i e f R e k e n k a m e r ter Aud i t i e en Opvolgende Col leges ( N A , R K ) , inv. nr. 337a, R e k e n i n g h ende 

s o m m i e r e v e r c l a r i n g h , 1572. De G o r k u m s e thesaurier genoot jaarlijks ongeveer 20.000 gu lden aan i n k o m s t e n . De ui tga

ven aan de vrijbuiters van B r a n d ver tegenwoordigden dus bi jna een vijfde van de stedelijk i n k o m s t e n . 
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daaraan - was verantwoordelijk voor onderbetaling en slechte bevoorrading van soldaten. 
Om hierin te voorzien zou een staatsorganisatie moeten worden opgebouwd die belastin
gen kon heffen en met de opbrengst soldaten betalen en een logistieke organisatie opzet
ten. Die staatsorganisatie zou ook de omgang tussen soldaten en de burgerbevolking moe
ten regelen. 

Omdat de steden het recht hadden troepen te weigeren, moesten de Staten van Holland 
- in tegenstelling tot andere landen - hieraan prioriteit verlenen. Willem van Oranje verwierf 
in de Unie van Holland en Zeeland (1576) wel een beperking van het stedelijke recht om in
kwartiering af te wijzen. Na zijn vertrek naar Brabant in 1577 weigerden de steden echter 
vanouds troepen als ze die niet nodig achtten voor hun verdediging.24 Zo ontstond in 1587 
een rel tussen de Staten van Holland en het stadsbestuur van Gorinchem naar aanleiding van 
de benoeming van een nieuwe superintendent te Gorinchem. Hoewel het conflict in eerste 
instantie deel uitmaakte van het verzet van Gorinchem tegen de verwijdering van Leicester 
als landvoogd, maakt het conflict duidelijk hoeveel belang de stad hechtte aan het recht de 
inlegering van troepen goed- of af te keuren. De burgerij was diep verontwaardigd dat de 
nieuwe superintendent zonder toestemming nieuwe troepen in de stad zou brengen. Luite
nant-generaal van Zuid-Holland Filips van Hohenlohe haastte zich dan ook om dit gerucht 
te weerleggen.25 

Door deze sterke positie van de steden en hun inwoners tegenover de militaire leiding, 
troffen de Staten van Holland reeds tijdens de vroege jaren van de Opstand maatregelen om 
de betaling van de soldaten te waarborgen en aldus de verhouding tussen burgers en solda
ten te verbeteren. Delft, Rotterdam en Dordrecht werd verzocht een aantal in Gorinchem in
gekwartierde vendels te betalen 'alsof het eigen garnizoensvendels betrof.26 Uit deze for
mulering blijkt duidelijk dat de Staten een beroep deden op de goed ontwikkelde fiscale en 
financiële organisatie van de steden om de gehuurde troepen te betalen. Tracy heeft daarom 
recent betoogd dat de Opstand in eerste instantie een 'fiscale devolutie' veroorzaakte. Daar
mee bedoelt hij dat overheidslasten, zoals het betalen van soldaten, met belastinggeld en de 
opbrengst van gedwongen leningen werden afgewenteld op - of opgeëist door - lokale 
overheden. Tracy veronderstelt daarmee een omkering van de eerder beschreven 'financiële 
revolutie' van enkele decennia daarvoor, waarbij zowel fiscale en financiële bevoegdheden 
als de besluitvorming juist naar een gewestelijk, bovenlokaal niveau waren verschoven.27 

Het is maar de vraag of er effectief sprake was van een dergelijke 'financiële devolutie'. 
Die werd in elk geval spoedig omgekeerd, want de staatsorganisatie op gewestelijk niveau 
versterkte aanzienlijk tijdens de jaren 1570. Reeds tijdens de eerste jaren van de Opstand na
men de Staten van Holland talrijke maatregelen om de inkomsten uit gewestelijke accijnzen 
en uit gewestelijke directe heffingen te verhogen, opdat ze de financiële verantwoordelijk
heid voor de oorlogsinspanning zouden kunnen dragen. In de loop van 1573 en 1574 wer
den de accijnzen op bier en wijn meer dan verdubbeld en voerden de Staten nieuwe provin-

24 Resoluties Staten van Holland, 28 april 1576; Erik Swart, Krijgsvolk. Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse 
leger, 1568-1590 (Amsterdam 2006) 40. 

25 NA, SvH, inv. nr. 1364.9, Stukken roerende d'aenneminge van graeff Philips als gouverneur binnen Gorinchem, 1589. 
26 Citaat overgenomen uit: James D. Tracy, 'The Shaky Beginnings of Holland's New Fiscal Regime, 1572-1576', in: Oscar 

Gelderblom (red.), The politica! economu oftheLoivCounrriesca. 1500-ca. 1800 (Aldershot20o7, te verschijnen). Met dank aan 
professor Tracy om mij dit artikel te bezorgen voorde publicatie ervan. 

27 Tracy, 'The Shaky Beginnings'; Van de hand van Tracy zal in de loop van 2007 ook verschijnen: The/ounding of the Dutch 
Republic. War, finance and politics in the prouince ofHolland, 1572-1588. 
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ciale heffingen in op vlees, het 'gemaal', wollen en zijden lakens, vis, zeep, vee en akkerland. 
In 1576 werden de accijnzen opnieuw drastisch verhoogd en werden de gemene middelen 
uitgebreid tot de plattelandsbevolking van Holland. Om de inning mogelijk te maken, werd 
het gewest in een aantal districten opgedeeld met een eigen 'particuliere ontvanger', die ver
antwoordelijk was voor het verpachten van de accijnzen en het betalen van troepen met de 
pachtopbrengst.28 

Ook de gewestelijke directe belastingheffing werd gevoelig uitgebreid. De steden stem
den in met de honderdste penning, een jaarlijkse heffing van één procent op de waarde van 
huizen en grondbezit, voor de jaren 1577-1580. Deze werd in 1581 vervangen door de zoge
noemde verponding: een heffing van 8,3 procent op de huurwaarde van huizen en van 12,5 
procent op de pachtwaarde van akkerland. Deze belasting moest rond 1584 'ordinaris' 
243.641 gulden opbrengen. In de regel werd de verponding bovendien aangevuld met 'ex-
traordinaris' heffingen. Gorinchem moest 1799 gulden betalen van de 'ordinaris' verpon
ding; dat bedrag werd in 1586 bijgesteld naar 1000 gulden.2" 

Daarenboven legde de Statenvergadering vermogensheffingen en (gedwongen) leningen 
op aan de welgestelde inwoners van de steden. Tussen 1578 en 1587 konden 23 repartities 
te Gorinchem worden geteld.30 Naast deze geregelde 'repartitiën' bracht de bevolking van de 
Merwedestad in 1572-1573 een bedrag van 66.519 gulden op voor het onderhoud van solda
ten. Wellicht was dit enorme bedrag - meer dan het drievoudige van het kapitaal waarover 
de stadsthesaurier doorgaans kon beschikken - overdreven en is het slechts gedeeltelijk 
door de Gorkummers opgebracht. Het wordt vermeld in een Gorkumse declaratie aan de 
Staten van Holland en is het resultaat van een berekening aan de hand van het aantal solda
ten dat toen in de stad was en de hoogte van de soldij waar zij normaliter recht op hadden.3' 
Dit bedrag geeft niettemin aan dat de burgerij aanvankelijk hoge bedragen moest opbren
gen, bovenop de belastingen die vanwege de Staten werden ingevoerd. 

Door de fiscale maatregelen kwam er geld vrij om de soldaten op tijd te betalen. Boven
dien nam de stadhouder Willem van Oranje maatregelen om de gevechtskracht en de disci
pline van de troepen te verhogen. Vooreerst werd in 1574 de omvang van de vendels dras
tisch gereduceerd van enkele honderden soldaten naar slechts 150 soldaten. Deze tactische 
hervorming maakte de vendels niet alleen beter bruikbaar, maar kwam naar alle waar
schijnlijkheid ook de discipline ten goede. Het aantal superieuren per soldaat nam immers 
toe binnen kleinere gevechtseenheden: ieder vendel telde steeds dertien officieren ongeacht 
de omvang ervan. Onder de officieren van infanterievendels kregen bovendien twee serge-

28 J . M . F . (Wantje) Fr i tschy, ' " A f inanc ia l revolu t ion recons idered" . P u b l i c f inance i n H o l l a n d d u u r i n g the D u t c h Revolt , 

1568-1648' , Economie historu review 56 (2003) 57-89, aldaar 68-69; James D . Tracy, ' K e e p i n g the wheels o f war t u rn ing . Re-

venues o f the province o f H o l l a n d , 1572-1619', i n : Darby, The origins and deuelopment, 133-150, aldaar 135-136. 

29 Na t ionaa l Arch ie f , Staten van H o l l a n d ( N A , SvH) , inv. nr . 1292a, S tukken betreffende het gesch i l tussen de Staten van 

H o l l a n d en de stad G o r i n c h e m over de aans lag van die stad in de v e r p o n d i n g (1586); Mar jo l e in C ' t H a r t , The making ofa 

bourgeois state. War, politics and jinance during the Dutch reuolt (Manchester 1993) 122; R. Liesker en J . M . F . (Wantje) Fr i tschy, 

De gewestelijke j inanciën ten tijde uan de Republiek der Verenigde Nederlanden, IV, Holland (Den H a a g 2004) 248-249; Tracy, 'Keep 

i n g the wheels o f war t u rn ing ' , 137. 

30 S A G , inv .nr . 4, Vroedschapsreso lu t ies , 27 februari 1578 ,20 ap r i l 1579,9 december 1579; N A , Paulus Buys , inv . nr . 21, Sta

ten en bordere l len van reken ingen , houdende i n k o m s t e n uit dome i ne n en l icenten op de i m p o s t . . . (1573-1577); N A , JvO, 

inv .nr . 99c, Staat van de repart i t iegelden die d o o r de H o l l a n d s e steden aan de Staten van H o l l a n d en Wes t -F r i e s l and ... 

(1586); N A , R K , inv .nr . 352, R e k e n i n g Corne l i s van M i e r o p . V e r g l . J . H . van Di jk , 'De geldeli jke druk op de Delf tsche bur

gerij i n de jaren 1572-1576' , Bijdragen uoor uaderlandschegeschiedenis en oudheidkunde 7 (1934) 169-186. 

31 N A , R K , inv .nr . 337a, R e k e n i n g h en sommie re ve rc la r ingh , fo l . U-3V. 
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anten de expliciete taak op de goede orde toe te zien. Bij compagnieën te paard werd een 
kwartiermeester belast met het toezicht op de discipline.32 

Bovendien ontwikkelde Oranje, en in zijn navolging Leicester en Maurits, zogenoemde 
artikelbrieven. Hierin stonden de regels waaraan de soldaten zich hadden te houden zolang 
ze in dienst van Oranje en de Staten waren. Bij indiensttreding werden de artikelen hardop 
voorgelezen waarna de aangeworven soldaten zworen ze te respecteren. De uitbreiding van 
het aantal artikelen is een indicatie voor de toegenomen disciplinaire eisen aan de soldaten. 
De brief evolueerde van 34 artikelen in 1574 naar 82 artikelen in 1590. Een aantal artikelen 
had betrekking op misdrijven waarvan de burgerbevolking potentieel het slachtoffer was. 
Inwoners van de Verenigde Nederlanden mochten niet worden afgeperst en waarden en 
waardinnen werden expliciet tegen fysiek geweld beschermd.33 

De initiatieven van Oranje waren bittere noodzaak. Als de soldaten zich niet gedroegen, 
zou hij de steun van de bevolking voor de Opstand verliezen. De bevolking kon in die zin 
meer dan in omringende landen invloed uitoefenen op de prioriteiten van de legerleiding. 
Overal kampten overheden met disciplinaire problemen onder hun troepen, maar vooral in 
de opstandige gewesten werd gepoogd deze op te lossen.34 

In de 16de eeuw - toen voor het eerst grote legers langdurig in dienst van een vorst of cen
trale elite bleven - werd de huisvesting van soldaten in de meeste staten opgelegd aan huis
gezinnen zonder hen daarvoor te compenseren. In Engeland werd de inkwartiering of'bil-
letering' van troepen bijvoorbeeld als een teken van koninklijke willekeur ervaren en voor 
het eerst aan banden gelegd in de 'Petition ofRight' (1628).35 In de loop van de late 16de en 
de 17de eeuw ontstonden overal regelingen die in de procedure en de financiële compensa
tie van het huisvesten van soldaten voorzagen. In de regel was inkwartiering verplicht, maar 
bestond er een mogelijkheid om vrijstelling te krijgen en werd voorzien in een financiële 
compensatie. In de Zuidelijke Nederlanden konden individuele gezinnen of zelfs hele ste
den de inkwartiering afkopen. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw werd de opbrengst 
van de vrijkopingen gebruikt om compensaties aan inkwartieringsplichtige gezinnen te be
talen. In Frankrijk konden steden of zelfs hele regio's - mits ze voldoende invloed hadden 
in Parijs - een vrijstelling bekomen. Er werd een speciale belasting geheven om inkwartie
ring financieel te compenseren. De opbrengst kwam echter nauwelijks de logiesgevers ten 
goede. Doorgaans waren lokale bestuurders en geestelijken vrijgesteld van het huisvesten 
van soldaten. Door deze regelingen moesten meestal de armere, minder geprivilegieerde la
gen van de bevolking opdraaien voor de huisvesting van soldaten. Zij hadden weinig invloed 
op wie in hun huis verbleef (afb. 2).36 

Dat de onderhandelingspositie van de burgerbevolking ten aanzien van militairen in de 

32 Swart, Krijgsvolk, 77-78. 
33 Swart, Krijgsvolk, 78-82; M.L. Dorreboom, 'Gelijk hij gecondamneert uierd mits dezen'. Militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk 

te lande, 1700-1755 (Amsterdam 2000) 48-62. 
34 Ter vergelijking met het voorbeeld van Frankrijk van de vroege 17de eeuw, waarover John A. Lynn schrijft: 'Abuse did not 

simply undermine the system; abuse was the system (...) French officials (...) accepted unauthorized seizure and extortion 
as necessary, even ifitwas regrettable. In otherwords, the fax ofviolence was, to a certain degree, policy'; zie: 'Howwar fed 
war: the tax of violence and contributions during the Grand Siècle', Journal of modern historu 65 (1993) 268-310, aldaar 290. 

35 Paul Christianson, 'Arguments on billetingand martial lawin the parliament of 1628', The historicaljournal 37 (1994) 539-
567. 

36 Deze thematiek is nader uitgewerkt in: Griet Vermeesch, 'Organisation stratégique et bénéfices économiques. Les gar-
nisons a Gorinchem et Doesburg pendant la révolte des Pays-Bas (1572-1648)', in: Philippe Bragard en Cathérine Denys 
(red.), L'arme'e et la ville (te verschijnen). 
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Afb. 2 Soldaten in een kwartier, Adriaen van de Venne, 1632. Haarlem, Frans Halsmuseum, inv.nr. 
OS 1-743. 

Republiek veel sterker was, blijkt duidelijk uit de regelingen voor huisvesting die hier gol
den. Er bestond geen inkwartieringsplicht, behalve op momenten dat de de militaire nood 
dit onvermijdelijk maakte. De lokale bestuurders moesten zich niet inlaten met het zoeken 
van een onderkomen voor soldaten, want die werden geacht dit zelf te doen. Dit is een be
langrijk verschil met de regelingen elders. De positie van een huisgezin ten aanzien van een 
soldaat was veel sterker als beiden hadden onderhandeld over een eventueel verblijf dan 
wanneer een soldaat zonder inspraak van het gezin door het stadsbestuur in een huishou
den werd geplaatst. Voor het huisvesten van soldaten kregen huisgezinnen een financiële 
compensatie, die op gezette tijden tijdens de zogenoemde 'uitdeling' werd betaald.37 In
kwartiering werd in de grenssteden van de Republiek daarom een interessante bron van in
komsten voor veel gezinnen. 

In een ooggetuigenverslag heeft een Franse kapitein de concrete gang van zaken be
schreven bij het huisvesten van soldaten in de winter van 1636 te Gorinchem. Uit zijn ver
wondering over de vrijwilligheid van de Gorkummers om soldaten onderdak aan te bieden, 
blijkt duidelijk hoe uitzonderlijk de regelingen in de Republiek wel waren: 

We stellen ons op in slagorde op de markplaats. Er worden geen biljetten uitgedeeld die 
huisvesting voorzien; de mannen en vrouwen kiezen zelf soldaten op de markt: som
migen kiezen er twee, anderen vier, maar nooit soldaten uit eenzelfde vendel. (...) Nor-

37 Oud Archief Doesburg, inv. nr. 2604, Reglement op serviesgelden; Resolutiën der Staten-Generaal, 28 november 1594, 1 
augustus 1594,1 augustus 1595, 25 oktober 1595. 
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maliter krijgen alleen die soldaten die het slechtst gekleed gaan of er het minst goed uit
zien geen onderdak aangeboden, en als ze wat zijn opgeknapt is er altijd wel iemand die 
hen toch mee naar huis neemt, maar de inwoners kunnen niet worden verplicht, noch 
door middel van biljetten noch op enige andere manier.38 

Deze regeling ontstond tijdens de eerste decennia van de Opstand. Aanvankelijk werden de 
inwoners van Gorinchem verplicht om soldaten te huisvesten en ze te bevoorraden.39 Het 
stadsbestuur en de bevolking van Gorinchem zetten echter onmiddellijk onderhandelings
wapens in om een betere regeling te bekomen. Zo stelde het stadsbestuur eisen aan het ge
drag van de vendels, weigerde het soldaten te ontvangen als hun huisvesting niet werd ver
goed en eiste het dat in ruil voor de financiële vergoeding slechts een bed moest worden 
geleverd. Zoniet, dan weigerde het stadsbestuur in te stemmen met nieuwe belastingen.40 

De eisen die Gorinchem stelde, werden uiteindelijk allemaal gehonoreerd in de definitieve 
regeling voor inkwartiering van soldaten van 1594.4' 

De permanente samenwerking tussen de Hollandse steden leidde ertoe dat de verhouding 
tussen soldaten en burgers werd geregeld ten voordele van die laatste. Deze regelingen wa
ren mogelijk dankzij de versterking van de fiscale organisatie op het niveau van het gewest. 
Naar alle waarschijnlijkheid maakten deze voordelige regelingen op hun beurt een verdere 
verdieping van de gewestelijke fiscale organisatie mogelijk. Enigszins chargerend zou men 
kunnen stellen dat elders - in de Zuidelijke Nederlanden of in Frankrijk - de aanwezigheid 
van troepen een last bovenop de stijgende belastingen betekende, terwijl in de Republiek het 
verblijf van soldaten een interessante en optionele bron van inkomsten werd waarmee de in
woners van grenssteden een deel van de betaalde belastingen konden terugverdienen. 

Fortificaties 
Naast een garnizoen moesten grenssteden na het uitbreken van de Opstand ook een nieuwe 
vestinggordel krijgen. Sinds de Late Middeleeuwen was Gorinchem voorzien van een stenen 
omwalling. Zoals we zagen, hadden de overige Hollandse steden financieel bijgedragen aan 
deze defensieve infrastructuur. Zij hadden er immers zelf baat bij als Gorinchem degelijk 
versterkt was om haar functie van buffer tegen externe vijanden te kunnen uitoefenen. Bij 
het uitbreken van de Opstand was de verdedigingsgordel van Gorinchem - net als die van 
andere Nederlandse steden - hopeloos verouderd. Sinds het buskruit was geïntroduceerd 
en het geschut aan effectiviteit had gewonnen, waren de hoge smalle middeleeuwse stenen 
muren uiterst kwetsbaar voor artillerievuur. Bovendien was het moeilijk vanuit de middel
eeuwse omwalling de vesting en de omgeving met vuurwapens te dekken. 

De Noord-Italiaanse stadstaten waren reeds in de late 15 de eeuw geconfronteerd met dit 

38 Originele citaat: 'Nous nous mïmes en bataille dans la place. On ne donne point de billets pour loger les soldats, les hom
mes et les femmes les choisissent eux-mêmes sur la place: les uns en prennent deux, les autres quatre, mais non pas tous 
d'une meme compagnie (...) Pour 1'ordinaire il n'y a que les plus mal faits et les plus mal vêtus qui demeurent sans loge
ment et quand on les rajustez, il se trouve tóujours quelqu'un qui les retire, mais on ne peut pas 1'y contraindre ni par bil
lets ni par aucun ordre', Jacques de Chastenet, Les memoires dejacques le Chastene, draailier, seigneur de Puysegur, Colonel du Regi
ment de Piedmont et Lieutenant Generale des Arme'es du Rog sous les regnes de Louis XIII et de Louis XIV (Amsterdam 1690) 133-134. 

39 SAG, inv. nr. 4, Vroedschapsresoluties, 6 november 1576. 
40 SAG, inv. nr. 4, Vroedschapsresoluties, 24 maart 1576, 7 juli 1586,11 mei 1587. 
41 Oud Archief Doesburg, inv.nr. 2604, Reglement op serviesgelden; Resolutiè'n der Staten-Generaal, 28 november 1594, 1 

augustus 1594,1 augustus 1595, 25 oktober 1595. 
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A f b . 3 Pla t tegrond van G o r i n c h e m aan de vooravond van de Ops t and . Foto uit: J .C . Vis se r en P . C . J . 

van der K r o g t (red.): Jacob van Deventer, De stadsplattegronden uanjacob van Deventer, I, Nederland, Zuid-

Holland (Weesp 1992). 
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probleem en hadden in de loop van de 16de eeuw een nieuwe vorm van vestingbouw ont
wikkeld, de 'Tracé Italienne'. In dit nieuwe fortificatiemodel werden de hoge smalle muren 
vervangen door lage brede muren. Om de vesting en de omgeving voldoende met vuurwa
pens te kunnen flankeren, werd het vijfhoekige bastion ontwikkeld. Door bastions op re
gelmatige afstand van elkaar te integreren in de stadsmuur, was de hele vesting gedekt met 
geschut. Een ander belangrijk onderdeel aan het Italiaanse stelsel was de diepe droge gracht 
die moest voorkomen dat de aanvaller de vestingmuur ondergroef en vernietigde door er 
kruit tot ontploffing te brengen. Ten slotte introduceerden de Italiaanse ingenieurs buiten
werken van waaruit de vesting en omgeving werden gedekt.42 

Karei V stimuleerde de introductie van de 'Tracé Italienne' in de Nederlanden door Itali
aanse ingenieurs aan te trekken en zelf behoorlijk in de buidel te tasten om vernieuwingen 
door te voeren in de defensieve architectuur van (voornamelijk) grenssteden.43 Ook Gorin
chem paste haar verdediging in 1550 aan door een bastion en een voorpoort toe te voegen.44 

Dit is duidelijk te zien op de plattegrond die Jacob van Deventer in rond 1558 heeft vervaar
digd. Om deze verdediging naar Italiaans voorbeeld aan te vullen met stenen bastions en 
lage, brede stenen muren, zou veel geld en tijd nodig zijn. In de eerste jaren van de Opstand 
moest daarom worden volstaan met geïmproviseerde ingrepen. De gouverneur en het stads
bestuur van Gorinchem lieten enkele poorten slechten om de toegankelijkheid van de stad 
te verminderen. Ook lieten zij het kasteel de Blauwe Toren tot de grond afbreken en een aan
tal molens in de nabije omgeving verwijderden (afb. 3).45 

Uit de improvisaties in de Hollandse steden en de inspanningen van ingenieurs zoals de 
Alkmaarse burgemeester Adriaan Anthonisz. werd tijdens de eerste decennia van de Op
stand een Nederlandse variant op de 'Tracé Italienne' ontwikkeld. Het belangrijkste verschil 
met de Italiaanse tegenhanger was dat bij de Nederlandse omwallingen geen gebruik werd 
gemaakt van dure steen, maar wel van overvloedig aanwezige aarde. Een cruciaal voordeel 
daarvan was dat aarde een aanval met geschut beter kon doorstaan. Een nadeel was echter 
dat aarden wallen en bastions voortdurend onderhoud nodig hadden.40 

In opdracht van de Staten van Holland Adriaan bezocht Anthonisz. Gorinchem in 1579 en 
1584 om er plannen te maken voor een nieuwe fortificatie. Aanvankelijk ontbraken de midde
len om deze plannen uit te voeren. De Staten hadden andere prioriteiten en Gorinchem moest 
dus zelf middelen proberen te verzamelen om een en ander te ondernemen. Het stadsbestuur 
besliste in 1580 tot de invoering van een speciale belasting ter financiering van de aanleg van 
nieuwe aarden wallen, het zogenoemde walgeld. Na een jaar besliste de stad het walgeld uit te 
breiden tot het omliggende Land van Arkel. Hoeveel dit lokale initiatief heeft opgebracht is on
duidelijk. De inkomsten moeten wellicht niet worden onderschat. In 1581 ging het stadsbe
stuur een contract aan voor het aanleggen van een bolwerk ter waarde van 2500 gulden.47 

42 Char les van den Heuve l , 'Papiere bolivercken'. De introductie uan Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en 

het gebruik uan tekeningen (A lphen aan de Ri jn 1991). 

43 B . R . H . Roosens , Hnbsburgse defensiepolitiek en uestingbouiu in de Nederlanden (1520-1560) I, Tekst (Leiden 2005) 184- 212; F . Westra, 

Nederlandse ingenieurs en dejortificatieiuerken in het eerste tijdperk uan de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604 (Alphen aan de Ri jn 1992). 

44 A n n a H o r s t h u i s , Wallen en poorten. Geschiedenis uan de Gorkumse uestingwerken ( G o r i n c h e m 1997) 10. 

45 S A G , inv. nrs . 3-4, Vroedschapsresolu t ies , 25 m e i 1575,18 apr i l 1576; C . van Z o m e r e n , Beschrijvinge der stadt Gorinchem, en 

landen uan Arkel, beneuens der aloude geslagten der Doorluchtige Heeren uan Arkel ( G o r i n c h e m 1755) 367; W . F . E m c k , Kroniek uan 

Gorinchem. Geschiedkundige aantekeningen in chronologische uolgorde 1230-1927 ( G o r i n c h e m 1929) 48-51. 

46 I . P . C . M . van H o o f , ' M e t de vi jand als bondgenoot . D e r o l van het water bij de ve rded ig ing van het Neder landse g rondge

bied tegen een aanval over l a n d ' , Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 102 (1988) 622-651. 

47 S A G , inv. nrs. 4-5, Vroedschapsresolu t ies , 14 j un i 1580, 6 j u l i 1581, 24 maart 1585,11 maart 1587. 
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Afb. 4 Plattegrond van Gorinchem na de transformatie van de defensieve infrastructuur. Foto uit: 
Joan Blaeu, Tocmneel der steden uan de Vereemghde Nederlanden, met hare beschrijuincjen (herdruk, Amster
dam 1966). 

Niettemin kon pas vanaf 1584, toen de Staten met meer geld over de brug kwamen, wor
den begonnen met de systematische aanleg van nieuwe fortificaties. De onderhandelingen 
die de stadspensionaris namens het stadsbestuur had gevoerd, wierpen toen pas vruchten 
af. Gedurende de jaren 1584-1593 sloten het stadsbestuur en de Staten van Holland drie con
tracten ter waarde van respectievelijk 10.000,12.000 en 104.000 gulden. Bij het laatste-meest 
omvangrijke - contract werd vastgesteld dat de stad en de provincie respectievelijk een der
de en twee derde van de kosten zouden dragen. Voor de werken die na 1593 werden uitge
voerd, zoals de bouw van de Dalempoort en het aanleggen van drie bolwerken in de oos
telijke wal, zijn geen overeenkomsten bekend. Advocaat-fiscaal van de Raad van State 
Anthonis Duyck maakte in 1597 gewag van een bedrag van 180.000 gulden dat de Staten in 
de Gorkumse vestingwerken zouden hebben geïnvesteerd.48 De ingrijpende transformatie 
die Gorinchem in de jaren 1580 en 1590 onderging, is duidelijk te zien op de plattegrond die 
Blaeu in het midden van de 17de eeuw van de Merwedestad heeft gemaakt (afb. 4). 

Met de aanleg van deze nieuwe vestinggordel kon echter niet worden volstaan. Nadat de 

48 S A G , inv . nr . 5, Vroedschapsresolu t ies , 4 maart 1585; S A G , inv. nr. 46, Vroedschapsresolu t ies (kladden) 19 j u l i 1586; 

S A G , inv. nr . 3.999, Overeenkomst tussen het s tadsbestuur en het landsbestuur betreffende het betalen van den aanleg 

van het onde rhoud van de for t i f ica t iën van G o r i n c h e m (1593); A . Duyck , Joumael uan tgeene dagelickxgepasseert is in de oirlogen 

der Starten Generael tegens de Spagniaerden ende andere uianden uande uereenichde Nederlanden III, Lodewi jk M u l d e r (red.) ( ' s -Gra-

venhage 1862) 68; Hor s thu i s , Wallen en poorten, 12-18. 
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aarden wallen en bastions waren aangelegd, moesten ze regelmatig worden aangevuld met 
verse aarde en horden. Verder werden de aarden wallen met doornstruiken bedekt om de 
aarde vast te houden en de wallen moeilijk toegankelijk te maken. Deze struiken moesten 
worden gesnoeid. Alle delen van de wallen en de buitenwerken behoefden voortdurend on
derhoud. Ook moest de stadsgracht regelmatig worden uitgediept en moesten de 'rijshoof-
den' in de Merwede, die de destructieve werking van het rivierwater op de fortificaties moes
ten inperken, regelmatig opnieuw worden opgehoogd. 

Tijdens het eerste kwart van de 17de eeuw begaven afgevaardigden van de Staten van Hol
land zich regelmatig naar de Hollandse grenssteden. Daar inspecteerden zij de staat van de 
vestingwerken, keken naar nieuwe defensieve behoeften en regelden bestekken voor het on
derhouden of bijwerken van de defensieve infrastructuur. Deze adhoccommissies werden 
meestal uitgenodigd door de lokale overheden van de frontiersteden. Naar alle waarschijn
lijkheid hoopten de stadsbesturen op verdere financiële steun voor hun fortificaties. Ook 
Gorinchem ontving regelmatig een delegatie van de Staten.49 

De organisatorische inspanningen van de Gecommitteerde Raden namen snel in omvang 
toe. In 1628 besloten de Staten van Holland daarom een speciaal orgaan in te stellen voor de 
inspectie van de Hollandse fortificaties. Deze 'controleur-generaal van 's lands werken en 
fortificatiën van Holland' moest de voormalige adhoccommissies permanent vervangen. De 
hoofdinspecteur moest jaarlijks een 'pre-inspectiereis' ondernemen langs de Hollandse 
frontiersteden en daarvan verslag doen. Twee commissarissen gebruikten dit verslag bij de 
bezoeken die zij tweemaal per jaar aan de grenssteden brachten, de inspectie van de aanbe
stedingen van het afgelopen jaar, eventuele opdrachten om aannemers te betalen voor ver
leende diensten en het uitwerken en openbaar aanbesteden van nieuwe bestekken.50 De lo
kale overheden zagen deze commissarissen graag komen. Zij namen niet alleen de 
organisatie van de onderhoudswerken op zich, maar brachten ook omvangrijke subsidies 
mee. Zo ontving Gorinchem tussen 1625 en 1648 bijna 90.000 gulden aan subsidie voor uit
eenlopende onderhoudswerken aan de fortificaties.5' 

De afgevaardigden regelden bijna alles zelf met de aannemers. Het stadsbestuur van Go
rinchem nam nauwelijks financiële en organisatorische verantwoordelijkheid op zich. Voor 
het aanleggen van nieuwe delen van de vestingwerken werd wel nog op de 'oude voet' ge
werkt, waarbij Gorinchem een derde van de kosten op zich nam. Zo betaalden de Staten van 
Holland en de stad in 1639 respectievelijk twee derde en een derde van de kosten van de nieu
we brug aan de Dalempoort. De stad zorgde voor de aanbesteding van het bestek. Eenzelfde 
taak- en lastenverdeling werd gehanteerd bij het verhogen van de borstweringen in 1643.52 

Het contrast met de vroege jaren van de Opstand, toen Gorinchem zelf belastingen moest 
organiseren om ingrepen in de fortificaties te financieren, was enorm. Maar ook ten op
zichte van de periode vóór de Opstand was er veel veranderd. Over de gewestelijke steun 
waarop Gorinchem toen kon rekenen, moest steeds worden onderhandeld en deze was bo-

49 Resoluties Staten van Holland, 17 maart 1600, 6 december 1600, 21 maart 1601,18 juni 1604, 1 juli 1604, 5 april 1605,19 
oktober 1606, 27 oktober 1606, 30 maart 1607,11 april 1607, 30 mei 1612,17 maart 1618, 9 april 1618, 20 augustus 1620. 

50 NA, Contrarolleur-generaal van 's-Lands werken en fortificatiën van Holland, inv. nrs. 7-10, Verbalen van de fortificaties 
(1630-1679); L.J. van Klooster, Archieven van de contrarolleurs, later contrarolleurs-generaal van 's Lands fortificatiën in 
dienstvan de provincie Holland en West-Friesland 1613/28-1795 (Den Haag 1958). 

51 SAG, inv. nr. 4.000, Subsidies tot 's Lands fortificatiën (1625-1653). 
52 SAG, Grote legger A, f. 81,101,110. 



G O R I N C H E M E N D E H O L L A N D S E T U I N 39 

vendien tijdelijk van aard. Tijdens de Opstand was een staatsorganisatie op regionaal niveau 
ontstaan die permanente organisatorische en financiële ondersteuning bood aan de Gor
kumse vestingwerken. 

Conclusies 
Wat maken de oorlogservaringen van Gorinchem in de militaire, politieke, institutionele en 
fiscale sfeer duidelijk over de transformerende werking van vroegmoderne oorlogsvoering 
voor stad en staat? De oorlog veranderde de verhouding tussen Gorinchem en de Staten van 
Holland ingrijpend. Gorinchem nam vanaf de eerste jaren van de Opstand als (bijna) vol
waardig lid deel aan de Statenvergaderingen. Het stadsbestuur kreeg ook een vaste verte
genwoordiger in het dagelijkse bestuur op gewestelijk niveau, de Gecommitteerde Raden. 
Door deze vaste vertegenwoordiging verwierf Gorinchem een stevige onderhandelingspo
sitie om een en ander gedaan te krijgen. Zo kon de stad een betere betaling van garnizoens
soldaten op de agenda plaatsen en lobbyen voor voordelige regelingen op het gebied van het 
inkwartieren van soldaten. Ook kon het stadsbestuur omvangrijke en structurele steun ver
krijgen voor het aanleggen en onderhouden van fortificaties. Er ontstond een gewestelijk in
spectieorgaan dat vrijwel de gehele financiële en organisatorische verantwoordelijkheid 
droeg voor de Gorkumse vestingwerken. 

Ook wat betreft de belastingheffing was de verhouding tussen de Staten van Holland en 
Gorinchem diepgaand veranderd. De gewestelijke fiscaliteit was op revolutionaire wijze5' 
uitgebreid en Gorinchem droeg daaraan ten volle bij. De inwoners van Gorinchem betaal
den gewestelijke accijnzen op een breed scala van producten. De meer welvarende lagen van 
de Gorkumse bevolking droegen daarenboven bij aan de ordinaris en extra-ordinaris ver
pondingen en (tijdens de eerste decennia van de Opstand) aan de gedwongen leningen. Veel 
inwoners van Gorinchem zouden ook deelnemen aan vrijwillige leningen.54 

Kortom, een aantal belangrijke veranderingen in de militaire en fiscale organisatie - het 
organiseren van garnizoenen, het aanleggen en onderhouden van fortificaties, en het beko
men van de geldmiddelen om dit alles te financieren - kon in Holland redelijk vlot doorgang 
vinden. Meer nog, door de sterke onderhandelingspositie van steden als Gorinchem kwamen 
regelingen tot stand die voordelig waren voor de inwoners. De oorlog was voor de inwoners 
van Gorinchem eerder een bron van inkomsten dan een last, zoals voor veel frontiersteden el
ders in Europa. Het feit dat brede groepen in de samenleving konden meebeslissen over de 
bestemming van belastinggelden, kwam de effectieve aanwending van deze gelden ten goe
de. Dit stond in contrast tot de periode vóór de Opstand, toen de vorst de gelden gebruikte 
voor zaken waar de inwoners van Holland weinig aan meenden te hebben. 

53 Fritschy, 'A financial revolution reconsidered'. 
54 De totstandkoming van een uitgebreid stelsel van vrijwillige leningen na het Twaalfjarig Bestand kwam in dit artikel niet 

aan bod, Zie: Vermeesch, Oorlog, steden en staatsvorming, 169-177. 



De Archievenman 
Het stadsarchief van Dordrecht: synodale scherpslijperij 

Dordrecht is de stad van de Eerste Vrije Statenvergadering, die er in 1572 werd gehouden. 
Het stadsarchief gebruikt deze belangwekkende gebeurtenis - op de website gebombar
deerd tot 'het begin van het moderne onafhankelijke Nederland' - als uithangbord, maar de 
stad heeft met meer evenementen de geschiedenisboeken weten te halen. Dordrecht kan 
niet alleen staat maken op haar verleden als bakermat van democratie in Nederland, maar 
ook als de stad waar in 1618 en 1619 een bijzonder belangrijke synode werd georganiseerd. 
Er dreigde een schisma in de protestantse kerk door een strijd tussen remonstranten en con
tra-remonstranten en de synode werd bijeengeroepen om tot een oplossing te komen. Het 
hielp echter niet dat de contra-remonstranten de synode vooral zagen als een strafexpeditie 
tegen de remonstranten. In januari 1619 kwam het tot een breuk: de remonstranten werd de 
deur gewezen. Zij lieten dit niet op zich zitten, zo blijkt uit een 'pasquil' die op de deur van 
de 'Synodale vergaderplaats' werd geplakt. De remonstranten hekelden hierin de contra
remonstrantse scherpslijperij en godloochening: 

Toen in Hollandt tot Dort de Synode was begonnen, 
Vierde Duivel voor de Hel met piktonnen: 
Want al heeft hij alom veel vrienden en knaepen woonen, 
Nochtans en kreeg hij nooit bij een alsulke persoonen, 
En nergens op aarde vergaderde alsulke Raedt, 
Om te bewijsen, dat Godt is oorzaak van alle quaedt. 

Zo begint het gedicht dat verscheen onder de titel Triumphe uan den Gereformeerden Duiuel onder 
sijne sijnode, vergadert tot Dordrecht. Het maakt onderdeel uit van de collectie handschriften van 
het stadsarchief, dat nog meer pareltjes bevat met betrekking tot de synode van 1618-1619, 
zoals een schitterend met goud ingelegd boekwerkje dat in 1899 op een veiling werd ver
worven. Het is het 'album amicorum' van G. Placius, predikant te Appingedam en als gede
puteerde van de Ommelanden afgevaardigd naar de Nationale Synode. Hij verzamelde in 
zijn album 81 handtekeningen, het merendeel afkomstig van deelnemers aan de synode, die 
hun handtekening vergezeld lieten gaan van een opdracht in het Hebreeuws, Grieks of La
tijn. De eerste handtekening is afkomstig van Johannes Bogerman, een dominee uit Leeu
warden, die optrad als voorzitter van de synode. Onder zijn leiding zou op de synode, na het 
wegzenden van de remonstranten, een nieuwe kerkorde worden vastgesteld, de Dordtse 
leerregels geformuleerd en het besluit genomen om de bijbel in het Nederlands te vertalen: 
de zogenaamde Statenvertaling die in 1637 gereed zou komen. 

Op de synode werden ook talrijke 'gravamina' (bezwaren) besproken die de kerken in den 
lande met de huidige kerk- en geloofspraktijk hadden. De handschriftencollectie bevat een 
overzicht uit ca 1800 waarin de 'gravamina' staan weergegeven die op de provinciale synoden 
voorafgaand aan de Nationale Synode waren vastgesteld. Een 'gravamen' ingebracht door Am
sterdam was 'off niet voor bloetsonde te houden is wanneer ijemant Sijns wijffs broeders wij ff 
getrout heefft; [...] off die geene die in sulcke houwelijcken leeven mogen ter tafel des Heeren 
toegelaten werden? Off altijd daarvan aff gehouden moeten werden?' Een netelige kwestie. 
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Afb. 1. Ingang van het stads-
archiefin Dordrecht. Foto: 
Harm Kaal 2006. 

Het Stadsarchief van Dordrecht bevindt zich op een kwartier stevig doorstappen van het 
centraal station op een wat verloren plek in de stad, maar wel dichtbij het mooie Hofkwar-
tier. Daar zal in 2010 het nieuwe Regionaal Cultuurhistorisch Centrum DiEP haar deuren 
openen in het oude augustijnenklooster en de Statenschool. Samen met het Dordrechts Mu
seum, de Kunstkerk en het huis voor de Democratie moet DiEP het hofkwartier omtoveren 
tot een 'ontmoetingsplek voor kunst, geschiedenis en wetenschap'. Al vanaf 2.007 J a a r z a ^ 
het archief met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie onder de naam DiEP verder 
gaan, voorlopig nog op de oude locatie aan het Stek. Een gedeelte van de archieven bevindt 
zich in een depot ter plaatse, maar veel stukken zijn inmiddels verhuisd naar het hypermo
derne 'stadsdepot' op een industrieterrein in Dordrecht. Voor stukken die uit dit depot op
gehaald moeten worden, geldt een wachttijd van twee a drie uur. Om dit euvel enigszins te 
verhelpen, worden archieven die zich in het stadsdepot bevinden gedigitaliseerd, zodat ze 
van achter de computer kunnen worden geraadpleegd. Erg ver gevorderd is deze digitalise
ringsoperatie nog niet. Stukken die echter een dag van te voren per email worden besteld, 
liggen de volgende dag om half tien voor de bezoeker klaar. Van de wachttijd kunt u gebruik 
maken om een wandeling te maken naar het Hofkwartier; in de kantine valt weinig te be-
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leven. Er is een zitje bij de kapstokken en de kluisjes, waar tegen betaling koffie en thee uit 
een automaat te verkrijgen zijn en water kan worden getapt. Voor etenswaren moet het na
bijgelegen centrum bezocht worden. 

Bereikbaarheid • • • O O 
Website • • • • O 
Faciliteiten • • • O O 
Service • • • O O 
Bijzonderheden Er kunnen acht stukken tegelijkertijd worden aangevraagd en na in

levering opnieuw acht. Op doordeweekse dagen zijn stukken uit het 
stadsdepot omstreeks 12.30 op het archief als ze voor 11.00 worden 
aangevraagd. Voor 13.00 aangevraagde stukken zijn vanaf 15.00 te 
raadplegen. Op zaterdag worden geen stukken uit het stadsdepot 
gehaald. 

Verwijzingen 
Toegangsnummer 150. Collectie handschriften: 

1022: 'Album amicorum' van G . Placius. 
1360: Remonstrants pamflet Triumphe van den Gereformeerden Duivel onder sijne Synode 
vergadert tot Dordrecht (afschrift begin 18de eeuw). 
1515: Memorie van de provinciale synoden van Gelderland, Hol land, Zeeland, 
Overijssel, Groningen en de Ommelanden en de Waalse synode houdende opgave 
der gravamina (afschrift ca 1800). 

Adresgegevens 
Stadsarchief Dordrecht 
Stek 13 
3311XS Dordrecht 
078-6492311 
stadsarchief@dordrecht.nl 
www.dordrecht.nl/stadsarchief 

Openingstijden 
Dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 16.30 u. 



Tijdingen 
De rubriek Tijdingen doet verslag van historische actualiteiten in Holland. Deze keer 
onderzoekt Holland-redacteur Carin Gaemers of er behalve de bekritiseerde overdaad aan 
'Hollandse' iconen nog andere kanttekeningen bij de Canon van Nederland geplaatst 
kunnen worden. 

De Canon in stelling 

Een prominente plaats op de Doorpagina's, een reportage in het journaal uan acht uur, tientallen achter
grondartikelen en redactionele commentaren: de presentatie uan 'De Canon uan Nederland' was een nieuws
feit uan de allerhoogste orde. Toenmalig minister uan onderwijs Maria uan der Hoeuen verklaarde namens 
het kabinet trots te zijn op deze unieke prestatie. In de publieke arena werd heftig gepolemiseerd ouer de al 
dan niet euenredige uertegenwoordiging uan provincies en thema's en ouer de representatiuiteit uan iconen 
als Eyse Eysinga en Annie M . G . Schmidt. 

Een Hollandse Canon 
Op verzoek van het ministerie van OCW stelde de 
Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon on
dervoorzitterschap van Frits van Oostrom een over
zicht samen van hoogtepunten uit de vaderlandse 
geschiedenis voor gebruik in het onderwijs. Op een 
wandkaart die onder meer in klaslokalen kan wor
den opgehangen, wordt dit overzicht aan de hand 
van vijftig chronologisch geordende iconen in beeld 
gebracht. Ieder icoon - of venster - toont een per
soon, plaats, uitvinding, document, kunstwerk of 
voorwerp en symboliseert een belangrijk omslag
punt in de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
grondgebied dat wij nu Nederland noemen. 

De website www.entoen.nu biedt via de vensters 
zicht op kenmerkende delen van het historische 
landschap (afb. 1). Deze website vormt de eigenlij
ke Canon. Hier worden de verhalen achter de ico
nen verteld. In de bijbehorende 'vertakkingen' en 
'verwijzingen' zijn voor ieder afzonderlijk school
type aanknopingspunten samengebracht van 
waaruit een thema verder kan worden uitgediept 
(afb. 2). Dit deel van de Canon is tevens in boek
vorm verschenen. 

Op de website wordt gebruikers de mogelijk
heid geboden zelf relevantie informatie aan de 'ver
takkingen' en 'verwijzingen' toe te voegen. De 
commissie hoopt dat de Canon dankzij deze 'wiki-
functie' wordt verrijkt met een digitale historische 
encyclopedie, naar het voorbeeld van Wikipedia. 
Daarmee kan de Canon uitgroeien tot een dyna

misch 'organisme' met een bereik dat zich ook bui
ten het onderwijs uitstrekt. 

Direct na de presentatie kwam een brede stroom 
van reacties op gang. Naast lof en waardering voor 
de opzet, oogstte de Canon ook kritiek. Hoofdza
kelijk van scherpslijpers die zich - heel voorspel
baar - concentreerden op de representativiteit van 
iconen. Ijverig werd geteld hoeveel vensters de af
zonderlijke thema's, tijdperken en provincies toe
bedeeld hadden gekregen, met talloze gegriefde 
reacties als resultaat. Vooral het aantal 'Hollandse' 
iconen wordt door veel criticasters onevenredig 
groot gevonden. De overige provincies komen er 
maar bekaaid vanaf, evenals overigens vrouwen, 
muziek, natuurwetenschappen en technologie. 

Op het eerste gezicht lijkt de Canon inderdaad 
nogal 'Hollands', al is dit natuurlijk niet de plaats 
om daarover te gaan klagen. Minstens de helft van 
de iconen is sterk met Holland verbonden en zeker 
zeven daarvan zelfs tamelijk exclusief. Daarbij is 
het niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld Eyse Eysinga 
zijn uitverkiezing meer te danken heeft aan zijn 
niet-Hollandse herkomst dan aan zijn fundamen
tele bijdrage aan de Verlichting. Christiaan Huy-
gensofAntoni van Leeuwenhoek beschikken over
duidelijk over betere papieren om dit thema te 
mogen vertegenwoordigen en waarschijnlijk is de 
afweging dat het aandeel 'Hollanders' daarmee 
nog groter zou worden de belangrijkste reden dat 
hen een plaats in dit officiële pantheon van de Ne
derlandse geschiedenis is onthouden. 
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Afb. i De toegangspagina van de website www.entoen.nu met de chronologische weergave van de vijftig iconen. 

Bij nadere beschouwing valt het wel mee met 
die onevenredigheid. De zeggingskracht van ver
reweg de meeste 'Hollandse' iconen treedt wel de
gelijk buiten de grenzen van dit voormalige ge
west. Bovendien: wie in staat is de selectie van 
deze iconen op grond van goede argumenten aan 
te vechten, behoort beslist niet tot de doelgroep. 
De Canon van Nederland is bedoeld voor diegenen 
die zich nu juist geen gefundeerd oordeel kunnen 
vormen over de representativiteit daarvan: scho
lieren en volwassenen die zelfs de meest elemen
taire kennis van het nationale verleden ontberen. 
In hoeverre de Canon werkelijk aan dit doel be
antwoordt, zal pas blijken als er enige tijd mee is 
gewerkt. Toch kan nu al worden vastgesteld dat 
deze Canon voldoende basiskennis biedt voor een 
globaal begrip van de huidige samenleving vanuit 
historisch perspectief. 

Meer dan alleen een canon 
Wie zijn historische basiskennis wil verbreden, is 
zeker niet uitsluitend aangewezen op Canon en on

derwijs. Diverse instellingen bieden al enige jaren 
vanuit hun eigen collectie of taakstelling een over
zicht van de Nederlandse geschiedenis. Stichting 
Anno bijvoorbeeld heeft de opdracht geschiedenis 
toegankelijk te maken voor een nieuw en breed pu
bliek. Dit samenwerkingsprojectvan Koninklijke Bi
bliotheek, Nationaal Archief, Rijksdienst voor 
Kunsthistorische Documentatie, Letterkundig Mu
seum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en 
Centraal Bureau voor Genealogie, ontwikkelde 
plannen voor een 'Boulevard van het Nationale Ver
leden' en timmert aan de weg met de website 
www.anno.nl en de maandelijks als onderdeel van 
het dagblad Spltsverschijnende 'Geschiedeniskrant'. 

Vorig jaar nam de Kroonprins in oktober het 
eerste exemplaar in ontvangst van de boekenserie 
Plaatsen der herinnering, ontwikkeld naar voorbeeld 
van een gelijksoortig Frans project. Met deze boe
ken als uitgangspunt startte het Nationaal Archief 
een website onder de titel 'Plaatsen met een verle
den'. Sinds maart 2005 biedt de opstelling 'De Ver
dieping van Nederland' in de Koninklijke Biblio-
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Afb. 2 De pagina met het begin van het verhaal van 'De Beemster' en de 'vertakkingen' en 'verwijzingen' op 
www.entoen.nu. 

theek in Den Haag zeven dagen per week kosteloos 
de gelegenheid nog veel rechtstreekser met het ver
leden in contact te komen. Hier wordt 1000 jaar na
tionale geschiedenis zichtbaar gemaakt aan de 
hand van topstukken uit de eigen collectie en die 
van het Nationaal Archief. Deze permanente wis
seltentoonstelling werd in 2006 genomineerd voor 
de prestigieuze 'European Museum of the Year 
Award'. 

Het Amsterdamse Rijksmuseum grijpt de groot
scheepse renovatie van het gebouw aan om de 
voormalige afdelingen Nederlandse geschiedenis 
en Nederlandse kunst samen te voegen. In de toe
komst zal de collectie in samenhang gepresenteerd 
worden; chronologisch geordend en verdeeld over 
zeven tijdvakken. Het Rijksmuseum profileert zich 

nadrukkelijk als het nationale museum voor ge
schiedenis en cultuur, maar moet daarbij concur
reren met de plannen voor een nieuw nationaal his
torisch museum in Den Haag. 'Tijdingen' berichtte 
hierover al in 2003. 

Nog geen maand nadat de Canoncommissie op 
1 september 2005 aan het werk ging, hield Jan Ma-
rijnissen tijdens de algemene beschouwingen een 
gloedvol pleidooi voor de herwaardering van his
torisch besef en voor een nieuw museum voor de 
geschiedenis van Nederland. Maxime Verhagen 
diende een motie in van gelijke strekking en bena
drukte daarin de relatie tussen een dergelijk mu
seum en de Canon van Nederland. De motie werd 
met een kamerbrede steun aangenomen. Wim van 
der Weiden, eindredacteur van Anno, schetste in 
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opdracht van het ministerie van OCW daarvoor een 
eerste opzet. Vlak voor Prinsjesdag 2006 gaf het ka
binet een projectgroep de opdracht een uitgewerkt 
plan op te stellen voor een nationaal historisch mu
seum, in een nieuw gebouw met spraakmakende 
architectuur, bij voorkeur gevestigd in Den Haag 
en specifiek gericht op scholieren en 'onervaren 
museumbezoekers'. 

Intussen was rond het onderwerp een brede 
maatschappelijke discussie ontstaan. De toon daar
voor was gezet in de opdrachtbrief van de Canon
commissie en in de aanhef van de Motie-Verhagen. 
In de opdrachtbrief vroeg minister Van der Hoeven 
specifiek aandacht te besteden aan de wederzijdse 
beïnvloeding van de Nederlandse en niet-Neder-
landse culturen en wees zij op de noodzaak om 
naar aanleiding van recente maatschappelijke ont
wikkelingen opnieuw na te denken over de identi
teit van Nederland. De urgentie van een en ander 
werd nog eens aangescherpt in de aanhef van de 
Motie-Verhagen:'... overwegende, dat het creëren 
van verbondenheid met elkaar en met de waarden 
van de Nederlandse samenleving een van de grote 
uitdagingen is waar we voor staan.' Vervolgens 
werden in het debat canon, museum, historisch 
besef, burgerschap en inburgeringproblematiek 
op één grote hoop geveegd (afb. 3}. Het venster dat 
daarmee werd geopend kijkt uit op een heel ander 
landschap achter de Canon en wel op een land in 
verwarring. 

Geschiedenis als therapie 
Nederland zit al geruime tijd in een hevige identi
teitscrisis. We waren altijd zo trots op onze open, 
tolerante, humane, veilige, vooruitstrevende, rijke 
samenleving, waar hoogstaande waarden en nor
men golden en waar pluriformiteit werd gekoes
terd. Een onwrikbare rechtsstaat waar tegenstel
lingen dankzij een algemeen gedeelde voorliefde 
voor consensus zo werden geschikt en geplooid 
dat conflicten meestal uitbleven. 

Toen sloeg binnen en buiten de grenzen de vlam 
in de pan en smolt het positieve zelfbeeld weg als 
sneeuw voor de zon. Sinds Srebrenica staat Neder
land internationaal bekend als het zelfbenoemde 
gidsland dat toen het er écht op aankwam de pre
tenties als kampioen van de internationale rechts
orde niet kon waarmaken. Binnenslands spatte in
tussen de multiculturele zeepbel uiteen. Politici 
waarschuwden met steeds grimmiger toekomst
beelden voor de dreiging van een forse grijze uit
stulping in de bevolkingspiramide en de aanstaan
de ineenstorting van verzorgingsstaat. Alsof dat 
nog niet angstaanjagend genoeg was, werd ons ge
voel voor veiligheid op achtereenvolgens 9 sep
tember 2001, 6 mei 2002 en 2 november 2004 ern
stig ondermijnd en verstoorden enkele opvallende 
gevallen van ernstige justitiële dwaling de illusie 
van een onfeilbaar rechtssysteem. Onze reputatie 
als 'gastvrij' land tenslotte is ook niet meer wat het 
was - al wordt in brede kring getwist over de vraag 
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of dat nu wel zo erg is. De nationale ontreddering 
kreeg zelfs een officiële status toen Gerrit Zalm, 
destijds vice-premier voor de televisiecamera's on
omwonden erkende: 'Dit land is in de war'. 

Bovenstaande gechargeerde weergave van de 
huidige maatschappelijke problemen is niet inge
geven door twijfel over de ernst daarvan. Integen
deel. Mondialisering, maatschappelijke desintegra
tie en terrorisme zijn reële problemen. Al geruime 
tijd leggen beleidsmakers en volksvertegenwoor
digers echter een oorzakelijk verband tussen de 
toenemende maatschappelijke desoriëntatie en het 
gebrek aan historisch besef. Vanuit de veronder
stelling dat er een rechtstreekse relatie bestaat tus
sen kennis van het nationale verleden en sociale co
hesie, verwacht men van de Canon van Nederland 
en van een nationaal historisch museum niets min
der dan de groei van een landelijk gevoel van saam
horigheid en herstel van het positieve zelfbeeld. En 
het realiteitsgehalte van die verwachting is op zijn 
minst twijfelachtig te noemen. 

Herbezinning op het geschiedenisonderwijs 
Halverwege de zittingsperiode van het tweede Ka
binet-Kok ontstond behoefte aan herbezinning op 
het schoolvak geschiedenis. Kritiek op de uitslui
tend thematische opzet van de examenprogram
ma's van HAVO en VWO na de invoering van de 
Tweede Fase vormde de directe aanleiding. Des
tijds was een gebrek aan relevante historische ken
nis onder middelbare scholieren nog het enige 
punt van zorg en beperkten de discussies zich tot 
didactische en vakinhoudelijke aspecten. 

In het voorjaar van 1998 adviseerde de Commis
sie-De Wit over het doel, de functie en de inhoud van 
het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. 
Een advies op hoofdlijnen, waarin werd gepleit voor 
de invoering van een doorlopend en samenhangend 
leerplan van de basisschool tot de eindexamens in 
het voortgezet onderwijs. Met een identiek 'mini
mumpakket' als verplichte leerstof tot aan de on
derbouw van het voortgezet onderwijs, zouden alle 
scholieren voortaan beschikken over voldoende his
torische overzichtskennis. Voor leerlingen die ge
schiedenis als eindexamenvak kiezen, zou deze ba
sis vervolgens in de bovenbouw gedifferentieerd 
kunnen worden uitgebouwd. Kernpunt in het advies 
vormde een nieuwe balans tussen kennis en vaar
digheden vanuit een chronologische benadering. 

Vervolgens formuleerde de Commissie Histori
sche en Maatschappelijke Vorming concrete kern
doelen en examenprogramma's voor deze aanpak. 

De voorzitter van deze commissie was Piet de Rooy, 
die ook al deel had uitgemaakt de Commissie-De Wit. 
Begin 2001 presenteerde de Commissie-De Rooy 
een leerplan waarin historisch besef centraal 
stond. De leerstof werd chronologisch gerang
schikt in tien tijdvakken, begrensd door ronde ge
tallen en voorzien van een eenvoudige associatieve 
benaming met een passend embleem. Ieder tijdvak 
bevat gebeurtenissen, ontwikkelingen verschijnse
len, gedachtegangen en handelingen van personen 
die kenmerkend zijn voor de betreffende periode. 
Binnen iedere afzonderlijke fase van de school
loopbaan komen deze tijdvakken opnieuw aan de 
orde met steeds meer diepgang, nuancering en een 
hoger niveau van abstractie. Hoewel de aanbeve
lingen door het ministerie werden overgenomen, 
meldde 'Tijdingen' in 2004 nog dat het leerplan 
minder snel ingang vond dan de commissie had 
gehoopt. De tijdvakken hebben inmiddels een 
plaats gekregen in de schoolboeken. In 2005 wer
den de nieuwe kerndoelen ingevoerd voor het ba
sisonderwijs, vorig jaar volgde de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs en tot slot zullen dit jaar 
de nieuwe examenprogramma's voor HAVO en 
VWO van kracht worden. 

Begin 2005 presenteerde de Onderwijsraad een 
evaluatie van het onderwijsbeleid in de voorgaande 
vijf jaar. Een van de geconstateerde knelpunten 
vormde het tekort aan aandacht voor de waarde
volle onderdelen van onze geschiedenis en cultuur 
die via het onderwijs aan een volgende generatie 
zouden moeten worden meegegeven. Het ministe
rie van OCW belastte daarop de Commissie Ont
wikkeling Nederlandse Canon met de opdracht die 
waardevolle onderdelen te benoemen, geplaatst in 
een internationaal en vergelijkend perspectief en 
gericht op overzicht en inzicht. Het raamwerk van 
de Commissie-De Rooy bleef daarbij gehandhaafd 
als uitgangspunt. 

De Canon als blauwdruk 
Ogenschijnlijk is de Minister op haar wenken be
diend. Onder het motto 'Waar het visioen ontbreekt, 
verwildert het volk' (Spreuken 29:18) stelde de Ca
noncommissie een memorietafel op van onomstre
den referentiepunten uit het collectieve nationale ge
heugen. Deze 'kapstok voor omgang met het rijke 
verhaal van Nederland in de Wereld' biedt overzicht, 
inzicht en ruimte voor revisie. In de woorden van de 
Canoncommissie zelf: geen praalgraf maar levend 
erfgoed, geen corvee maar kans, geen decreet maar 
discussie. De enige zinvolle canon is een levende en 

É 
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Afb. 4 Een moskee in de Hollandse polder? Omslag 
door Mulder van Meurs, Amsterdam, van Siem Eike
lenbooms Jihad in de polder, uitgegeven door L.J. Veen 
in 2004. 

inspirerende canon, waar het debat structureel deel 
van uitmaakt. Dat is geen sluwe manoeuvre om cri
ticasters bij voorbaat de wind uit de zeilen te nemen. 
De polemiek over de selectie van de iconen is de 
ogen van de commissie geen onvermijdelijk ritueel 
dansje maar een symptoom van vitaliteit. 

Nog voordat de commissie aan het werk ging, 
had Van Oostrom in augustus 2005 al luid en dui
delijk gemeld dat de Canon beslist géén oplossing 
zou gaan bieden voor specifieke maatschappelijke 
problemen. In de rapportage wijst de commissie de 
koppeling tussen Canon en nationale identiteit dan 
ook categorisch van de hand. Als de Canon een bij
drage levert aan de inburgering van nieuwkomers 
is datpositief, maar toch vooral een bijzaak (afb. 4). 
De verontrustende broosheid van historische ken
nis blijft immers niet beperkt tot de nieuwkomers 
maar manifesteert zich in alle geledingen van de 
samenleving. Ongewild maar onmiskenbaar be
vestigde Jan-Peter Balkenende - ooit student ge
schiedenis - onlangs het gelijk van de Canoncom
missie op dit punt toen hij bij een oproep tot 
grensoverschrijdend en dynamisch elan de 'VOC-
mentaliteit' als lichtend voorbeeld opvoerde. 

De Canoncommissie propageert een visie op ge
schiedenisonderwijs die op fundamentele punten 
strijdig is met de politieke agenda van de afgelopen 
jaren. Omdat iedereen in beslag werd genomen 
door de verontwaardiging over de keuze voor som
mige iconen, werd niet opgemerkt dat deze Canon 
veel meer behelst dan een kapstok van referentie
punten en een formule voor de omgang daarmee. 
Alleen Henk Wesseling schreef in de Volkskrant (17 
oktober 2006) dat 'de aanbevelingen van de com
missie misschien nog wel belangrijker zijn dan de 
Canon zelf. 

Dat is nog zwak uitgedrukt. De aanbevelingen 
zijn niets minder dan een cultuurkritiek, waarin 
dertig jaar onderwijsbeleid wordt neergesabeld. Be
schaafd en met fraai geformuleerde, weloverwogen 
argumenten wordt genadeloos de vloer aangeveegd 
met de doorgeschoten aandacht voor globale com
petenties, het primaat van de marktwerking, de 
eenzijdige keuze voor hoogwaardige technologie 
en de stelselmatige veronachtzaming van algemene 
ontwikkeling. Deze Canon is bovenal een blauw
druk voor een grondige herformulering van de uit
gangspunten in het onderwijsbeleid. 

Want zonder wezenlijke veranderingen in de be
nadering van geschiedenis en cultuur binnen het 
onderwijs kan deze Canon naar het oordeel van de 
opstellers nooit meer zijn dan een lapmiddel in de 
marge. De combinatie van sectiedwang, knellende 
roosters en lesmethodes die niet alleen extreem the
matisch maar ook nog eens zeer rigide zijn, zorgt 
voor teveel stof, te weinig tijd en een te strak keur
slijf. Hierin heeft het leerplan van de Commissie-De 
Rooy dus - vooralsnog - geen verbetering gebracht. 

Daarnaast constateert de commissie een nij
pend gebrek aan vakkennis onder docenten. Niet 
omdat het hen zou ontbreken aan liefde voor het 
vak, maar omdat binnen de lerarenopleidingen de 
vakinhoudelijke onderdelen decennialang zijn uit
gehold ten gunste van algemene vaardigheden. Be
halve in meer ruimte voor het onderwijs in ge
schiedenis en cultuur in de breedste zin van het 
woord moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit 
van scholing en nascholing van docenten. Daarbij 
moet de vakinhoud veel meer aandacht krijgen 
zonder dat dit ten koste gaat van de didactiek. Kor
tom: geef het vak terug aan de leraar en geef de le
raar terug aan het vak. 

De commissie benadrukt dat de Canon een 
plaats moet krijgen binnen het cultuurbeleid. De 
school is immers niet het enige platform voor de 
Canon. Musea, bibliotheken, archieven, erfgoed-



DE C A N O N IN S T E L L I N G 49 

organisaties, de media en tal van andere culturele 
instellingen hebben hier bijzonder veel te bieden. 
Beletselen voor buitenschoolse activiteiten moeten 
worden weggenomen en de mogelijkheden voor 
'gasten in de klas' moeten worden verruimd. In
tensieve bevordering van de wisselwerking tussen 
culturele instellingen en het onderwijs is bij uitstek 
een taakvoorhetprogrammaCultuur& School van 
het ministerie van OCW. 

In het voorbijgaan wijst de commissie op het 
overheersende aanbod aan tijdelijke tentoonstel
lingen. Hypes zuigen aandacht en bezoekers weg 
van de eigen collecties, die daardoorvaak maar ge
woontjes worden gevonden. Culturele instellingen 
en in het bijzonder musea moeten juist de ruimte 
hebben de onderdelen van de Canon te tonen, te 
verbreden en diverser te maken. Zo wordt de Canon 
ook buiten het onderwijs zichtbaar, niet alleen voor 
scholieren maar ook voor hun ouders en andere 
volwassenen, inclusief buitenlandse bezoekers. 
De publieke omroep kan in dit opzicht eveneens 
een belangrijke bijdrage leveren in de vorm van een 
gevarieerd aanbod aan goede programma's over 
geschiedenis en kunst, maar krijgt daarvoor bin
nen het mediabeleid onvoldoende ruimte. Ook 
vanuit de enorme collectie audiovisueel materiaal 
van de Nederlandse Stichting voor Beeld en Geluid 
-waarin onlangs miljoenen zijn geïnvesteerd-kan 
de Canon worden versterkt. 

www.entoen.nl 
www.verdiepingvannederland.nl 
www.nationaalarchief.nl/plaatsen 
www.anno.nl 
www.rijksmuseum.nl 
www.beeldengeluid.nl 
www.nationaalmuseum.nl 

Als de politiek de Canon niet duurzaam onder
steunt met middelen en een gericht beleid, zo luidt 
de boodschap, dan wordt het nooit iets. Veel van de 
aanbevelingen kunnen volgens de commissie met 
behulp van voldoende overtuiging en goede wil 
worden uitgevoerd binnen de bestaande kaders en 
middelen. Maar er is ook extra geld nodig. De Ca
noncommissie noemt in dit verband de 'Kennis-
investeringsagenda 2006-2016' van het Innovatie
platform, waarin wordt gesteld dat Nederland enkele 
miljarden euro's extra per jaar moet investeren in 
kennis teneinde welvaart en welzijn te optimalise
ren en aansluiting te houden bij de wereldtop. Wan
neer die investeringen beperkt blijven tot technolo
gische kennis ten dienste van productontwikkeling 
voor de mondiale markt, voorziet de Canoncom
missie dat het rendement ervan wel eens lelijk zou 
kunnen tegenvallen. De Canoncommisie wijst erop 
dat verhoudingsgewijs bescheiden investeringen in 
algemene ontwikkeling en immateriële infrastruc
tuur - conform de bij de Canon behorende aanbe
velingen - een wezenlijke bijdrage kunnen leveren 
aan de kwaliteit van kennis en innovatie. 

Wanneer politici werkelijk zoveel belang hech
ten aan geschiedenis, canon, kennis en onderwijs, 
dan zullen alle vrome wensen die in het afgelopen 
jaar van hun lippen rolden moeten worden vertaald 
in klinkende munt. En daarmee is deze Canon ook 
een zeer Haagse canon. 



Hollands Spoor 

In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument in Hol land onder de 
aandacht gebracht. Holland-redacteuren Cindy van Weele en Patrick Vlegels bespreken in dit 
'Jaar van de Molens ' : 

De tentoonstelling 'Meesters en Molens - van Rembrandt tot Mondriaan' 
en de molens van Kinderdijk 

De molen is het symbool uan Holland bij uitstek; reisdoel uan toeristen, maker uan land, maler uan meel 
en onderwerp uan kunstenaars uit uele eeuwen. In het kader uan '2007 -Jaar uan de Molens' is een groot 
aantal actiuiteiten georganiseerd. Niet alleen om een groter publiek in aanraking te laten komen met mo
lens, maar ook om Jondsen te weruen uoor het kostbare onderhoud en de intensieue uerzorging uan deze spe
ciale groep monumenten. Een greep uit het programma uan het molenjaar: een grote reizende tentoonstel
ling in 's-Hertogenbosch, 's-Grauenhage en Assen, getiteld 'Meesters en Molens - uan Rembrandt tot 
Mondriaan', een nationale weruingscampagne uoor molendonateurs en -urijwilligers, de publicatie uan 
een nationale molengids, een serie mini-documentaires ouer molens bij de AVRO, molenconcerten op Twee
de Pinksterdag en daarnaast tal uan lokale en regionale molenactiuiteiten. Ook op internet is een aantal 
websites uerschenen ouer molens, waaronder een molendatabase. Veel molens die normaal niet toeganke
lijk zijn, zullen in 2007 opengesteld zijn uoor publiek. 

Tentoonstelling Meesters en Molens 
In 2007 is het 600 jaar geleden dat de eerste molen 
in Holland opgericht werd. Handmolens, rosmo
lens en kleinere molens bestonden al veel langer, 
maar in 1407 werd naar verluidt de eerste polder
molen gebouwd: niet toevallig het soort molen dat 
Holland in de eeuwen daarna letterlijk groot heeft 
gemaakt (afb. 1). Een poldermolen is een door 
wind aangedreven molen met als doel overtollig 
water af te wateren. Molens komen niet alleen in 
Nederland voor, maar in dit vlakke en winderige 
land konden windmolens bijna altijd draaien en 
waren daarom zeer succesvol. In de loop der tijd 
ontstond een grote variatie aan soorten molens en 
werd een grote mate van perfectie in de constructie 
bereikt. 

In Nederland hebben in de Gouden Eeuw vele 
duizenden molens gestaan. De molens speelden 
een bepalende rol in de grote economische en cul
turele ontwikkeling van Holland. Molens hielpen 
bij het droogmalen van meren en drassige gebie
den, zodat kostbare landbouwgrond gewonnen 
werd. Bovendien maakten molens de scheepsin-
dustrie sterk: de Vereenigde Oostindische Com
pagnie had schepen nodig en rond de scheepswer

ven stonden molens waarmee bomen tot planken 
werden gezaagd. Molens speelden daarnaast een 
belangrijke rol bij de productie van meel, olie en 
papier. 

Ter ere van het jaar van de molens heeft het Bre-
dius Genootschap in samenwerking met vereni
ging 'De Hollandsche Molen' een tentoonstelling 
gemaakt met als titel 'Meesters en Molens - van 
Rembrandt tot Mondriaan' die voor het eerst een 
overzicht biedt van molens in de kunst van de af
gelopen vier eeuwen. De tentoonstelling is cul
tuurhistorisch opgezet, maar behandelt ook de 
functie en de geschiedenis van molens in Neder
land met aandacht voor de technische aspecten, de 
productie van goederen en het leven van de mole
naar. Er zijn niet alleen 20 prenten, 30 tekeningen 
en 60 schilderijen te zien (afb. 2), maar ook voor
werpen, schaalmodellen en filmbeelden. Tot slot 
wordt de blik ook op de toekomst gericht met aan
dacht voor moderne windturbines en windenergie. 

Vooral vanaf het begin van de 17de eeuw zijn 
molens een geliefd thema voor kunstenaars. De 
molen werd in die tijd door schilders en tekenaars 
dikwijls afgebeeld als symbool van de vooruitgang 
van Nederland. Twee eeuwen lang waren wind en 
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Afb. 1 Landschap met poldermolen buiten Dordrecht, Jacobvan Strij, aquarel. Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. RP-T-
1887-A-1394. 

waterkracht de voornaamste energiebronnen van 
de Hollandse industrie, totdat in de 19de eeuw ko
len, stoom en olie die rol overnamen. Geleidelijk 
verdween de molen toen uit het landschap. Veel 
molens die aanvankelijk in de periferie van de be
bouwing stonden, raakten door stadsuitbreidin
gen omsloten. 

In de tijd van de Romantiek, waarin hetverleden 
verheerlijkt werd, zag men molens meer dan ooit 
als oer-Hollands fenomeen. De molens en mole
naars die in die tijd nog in functie waren, werden 
afgebeeld als icoon van een dierbaar verleden. De 
molen bleef tot in de 20ste eeuw een favoriet the
ma voor kunstenaars. Met de schilders van de 
Haagse school, zoals Jongkind, Roelofs en Gabriël 
beleefde het onderwerp zelfs een echte opleving. 

De Hollandsche Molen 
De vereniging 'De Hollandsche Molen' spant zich 
sinds 1923 in om molens draaiende te houden. Pre
cies in dat jaar leek de rol van de molen als pro
ductiemiddel definitief uitgespeeld doordat op 
grote schaal elektriciteit werd aangelegd op het 
platteland. Dankzij de inspanningen van de ver
eniging en de zorg van vele vrijwilligers zijn er nog 
altijd zoveel molens in Nederland, en als het aan de 

vereniging ligt, blijft de molen een karakteristiek 
element in het Hollandse landschap. Om een mo
len goed te bewaren is het nodig om hem af en toe 
te laten draaien: als de mechanische onderdelen te 
lang stilstaan, raakt de molen in verval. De vereni
ging spant zich dan ook in om nieuwe molenaars 
op te leiden, om de oorspronkelijke functie van 
molens te laten voortbestaan. 

De vereniging 'De Hollandsche Molen' organi
seert jaarlijks de 'Nationale Molendagen'. De da
gen zijn een groot succes. Veel molens en mole
naars kunnen zich verheugen in een grote 
belangstelling van bezoekers bij het pletten van tar
we, builen van witte bloem, malen van mosterd
zaad of zagen van hout. Omdat molens en mole
naars een belangrijke rol spelen in talrijke 
sprookjes en verhalen, is de belangstelling van kin
deren tijdens de open molendagen bijzonder 
groot. Het is een heel avontuur om smalle trapjes 
te beklimmen en het donderend geraas van de wie
ken te horen (afb. 3). 

Molens draaien linksom 
Molens kunnen op verschillende wijze van elkaar 
worden onderscheiden. In de eerste plaats door de 
manier waarop ze worden aangedreven: door de 
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Afb. 2 Molen te Heesunjk, PietMondriaan, 1904. Noord
brabants Museum, 's-Hertogenbosch, inv.nr. 12342. 

wind of door het water. Er staan op dit moment in 
Nederland nog 1.048 windmolens en 108 water
molens. Binnen deze twee soorten molens is on
derscheid aan te brengen naar functie. Korenmo
lens vormen de grootste groep. Een andere grote 
groep zijn de poldermolens die gebruikt worden 
voor de waterbeheersing. Daarnaast bestaan er 
houtzaagmolens, oliemolens, pelmolens, mos
terdmolens, slijpmolens, specerijenmolens, vol
molens en papiermolens. 

Een derde indeling in type molens is naar bouw
wijze. Zo is de bovenkruier te onderscheiden van de 
grondzeiler en zijn er verder paltrok-, standerd-, 
stelling-, torenmolens en spinnenkoppen. Van het 
oudste houten type, de standerd- of staakmolen, 
zijn er in Nederland nog ongeveer veertig bewaard 
gebleven. Een stellingmolen is gebouwd op een 
verhoging voor maximale windvang. Het is een van 
de vele oplossingen die bedacht zijn om het gebied 
rondom de molen vrij te houden van obstakels om 
de windvang te optimaliseren. Onderkruiers (of 
grondzeilers) staan op een ring, soms maar nau
welijks boven het maaiveld gelegen. De hele molen 
kan op die ring draaien om de wieken in de goede 
richting te draaien. Bij bovenkruiers wordt alleen 

Afb. 3 De nichtjes van de fotograaf kijken hoe meel wordt gemalen in windkorenmolen 'De Vlijt' in Wagenin-
gen. Foto: Cindy van Weele 2006. 
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de kap met het wiekenkruis gedraaid; de molen
romp blijft staan. Door de molen in de juiste rich
tingvan de wind te kruien, komen de wieken lood
recht op de wind te staan en dat zorgt voor een 
optimale energieoverdracht. 

De meeste molens in Nederland draaien links
om, maar waarom is niet duidelijk. Een theorie is 
de volgende: aanvankelijk werd het graan met de 
hand gemalen. De molenaar draaide de ene mo
lensteen over de andere heen. Omdat de meeste 
mensen rechtshandig zijn, draaide bij deze hand
molens de bovenste steen altijd linksom. Het is 
aannemelijk dat windmolens hun oorsprong vin
den in de handmolen en dat er bij de constructie 
van het wiekenkruis is gekeken naar de draairich
ting van de bovenste steen: linksom. 

De Alblasserwaard 
Achter de dijk van het Zuid-Hollandse dorp Kin
derdijk bevindt zich een eeuwenoud landschap met 
molens, oorspronkelijke boezems, sloten en veen-
plassen. De molens verzorgden tot 1950 de afwate
ring van de Alblasserwaard. Dit ensemble van ne
gentien oude molens, moderne gemalen en 
oer-Hollands polderlandschap vormt terecht één 
van de belangrijkste toeristische attracties van Ne
derland. De molens dateren vrijwel alle uit het mid
den van de 18de eeuw (afb. 4). 

In de vroege 11de eeuw ontstond de Alblasser
waard bij de ontginning van nieuw land. Een veel
voud van slootjes, weteringen en vaarten zorgde via 
een aantal kleine riviertjes als de Alblas, de Gies-
sen, de Goudriaan en de Zouwe voor een natuurlij
ke afwatering op de grotere rivieren de Lek en de 
Merwede. Deze afwatering deed de bodem inklin
ken en mede door het vele regenwater moest men 
nog in de Middeleeuwen op zoek naar een manier 
om het land te bemalen. Al in 1277 richtte graaf 
Floris V het Hoogheemraadschap van de Alblas
serwaard op. Het polderbestuur bouwde een om-
ringdijk voor het hele gebied en men stuurde aan 
op het afwateren in de uiterste noordwesthoek van 
de polder, bij Kinderdijk. Daar kwamen de rivieren 
de Noord en de Lek samen en ondervond men het 
minste hinder van de getijden door de gunstigere 
ligging ten opzichte van de zee. Met sluisjes en 
kleine windmolens werd met schepraderen over
tollig water in de grote rivieren geloost. De capaci
teit van deze kleine molentjes was nog gering. 

Hertog Albrecht van Beieren gaf in 1365 toe
stemming voor het graven van een vaart van maar 
liefst 17 km lang door de Alblasserwaard heen. 

Afb. 4 De unieke 'skyline' van het molencomplex te 
Kinderdijk. Foto: Patrick Vlegels 2006. 

Men verlegde direct de afwatering via de Giessen 
hierheen en in 1370 ook de afwatering via de Al
blas. In de eeuwen daarna werd de capaciteit voor 
de waterberging steeds iets vergroot, maar toch 
nog altijd niet voldoende. In de 18de eeuw volgde 
een grootschaliger operatie. Er werden kaden aan
gelegd bij Kinderdijk, met lage kleine binnendijken 
en aan beide zijden acht windmolens. Zo ontstond 
de indrukwekkende dubbele rij. 

De molens van Kinderdijk 
Er waren oorspronkelijk twee maal acht molens in 
Kinderdijk. In het waterschap De Nederwaard wer
den in 1738 acht grote, ronde stenen molens ge
bouwd (afb. 5). Aan de hoge kant weden in 1740 
nog eens acht houten molens met een rieten kap 
toegevoegd, de zogenaamde achtkanters van wa
terschap De Overwaard. Dit zijn voornamelijk 
grondzeilers, gebouwd om het water uit de polder 
te pompen. Bij grondzeilers scheren de draaiende 
wieken vlak over de grond. Onder elke molen be
vindt zich een schoepenrad, dat het water omhoog 
brengt, met een hoogteverschil dat kon oplopen tot 
maximaal anderhalve meter. Ze verplaatsten het 
water uit de Alblasserwaard in twee etappes: eerst 
werd het water van een lage boezem (hetpolderni-
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Afb. 5 De uit 1738 daterende ronde bakstenen molens van De Nederwaard. Foto: Patrick Vlegels 2006. 

veau) naar een hoge boezem gepompt, die door de 
gehele Alblasserwaard liep. Bij de tweede trap werd 
het water naar een reservoir gepompt. Hiervandaan 
werd het water door sluizen in de rivier gelaten 
wanneer het water het hoogste punt bijna naderde. 
Sinds het midden van de 18de eeuw werd het water 
door deze zestien 'boezemmolens' opgepompt 
naar de waterberging in de hoge boezems. Bij lage 
waterstand werd het water uitgelaten in de rivier. 
De beide rijen molens zorgden, onafhankelijk van 
elkaar, tot juli 1950 voor de afwatering van de Al
blasserwaard. 

Tussentijds zijn ter versterking van de pompca-
paciteit in 1868 twee stoomgemalen opgericht. Eén 
daarvan, het gemaal Wisboom, bestaat nog steeds, 
maar is inmiddels voorzien van een elektrisch op-
voerwerktuig. Het gemaal bij Kinderdijk zelf werkt 
met een zogenaamde schroef van Archimedes, die 
aan de buitenkant goed te zien is. De schroef van 
Archimedes (ook wel tonmolen of wormwiel ge
noemd) is een constructie waarmee vloeistoffen 
omhoog kunnen worden getransporteerd. De ver
plaatsing is het gevolg van de draaiende beweging 
van een spiraalvormige schroef in een buis. De 
schroef heeft een speciale vorm, zodat het water in 
een ronde omgang van de schroef niet kan terug
lopen naar beneden. Deze vorm, in combinatie met 

Afb. 6 Cultuurtoerisme in 2006: de molens als trek
pleister. Foto: Patrick Vlegels 2006. 
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de schuine stand van de schroef, zorgt ervoor dat 
het water in losse pakketjes omhoog wordt ge
transporteerd. Naast het Wisboomgemaal liggen 
bij Kinderdijk het J.U. Smitgemaal (uit 1972) en 
Gemaal De Overwaard (uit 1995). Deze moderne 
gemalen hebben de waterbeheersing overgeno
men. Dat meer capaciteit nodig was, bleek onder 
meer bij de hoge waterstanden in de rivieren van de 
afgelopen jaren. 

Na het in 1948 en 1950 uit bedrijf nemen van de 
oude molens, heeft het provinciebestuur van Zuid-
Holland in 1953 een belangrijk besluit genomen. 
De provincie nam de molens van De Overwaard in 
erfpacht en trof enige jaren later een financiële re
geling voor het onderhoud van de molens van De 
Nederwaard. Daarmee was er een garantie afgege
ven voor het onderhoud, de restauratie en het be
houd van deze unieke groep molens. Sinds 1997 is 
de status van het molencomplex van Kinderdijk 
nog wat vergroot. De molens en het omliggende 
gebied zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO. 

Molentocht 
De indrukwekkende 'skyline' van oud-Hollandse 
molens bij Kinderdijk is een bezichtiging meer dan 
waard. Langs de verschillende molens in de West-
Alblasserwaard zijn daartoe enige fiets- en wan
delroutes bewegwijzerd (afb. 6). 's Zomers vaart er 
een rondvaartboot langs het complex en zijn er di
verse kanotochten mogelijk. Een spectaculaire ma
nier om de molengang te bezichtigen is op de 
schaats. De 'Stichting Schaatsmolentochten Al 
blasserwaard' organiseert in samenwerking met 
dertien lokale ijsclubs sinds 1977 's winters bij vol
doende ijs schaatstoertochten in de Alblasser
waard. 

Tentoonstelling 
'Meesters en Molens - van Rembrandt tot Mondriaan' 
Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch: 27 januari-28 mei 2007 
Museum Bredius, 's-Gravenhage: 15 juni-2 september 2007 
Drents Museum, Assen: 16 september-9 december 2007 
Catalogus 'Meesters en Molens - van Rembrandt tot Mondriaan' 
ISBN 9o-40o-82gi-X (€24,95) 

Kinderdijk 
Bezoekersmolen nr. 2 van De Nederwaard is tussen 1 april en 1 oktober geopend voor publiek. De en
tree bedraagt ca €3,- p.p. Op zaterdagen in juli en augustus en op de Nationale Molendag (zaterdag 12 
mei) zijn de molens operationeel. In de tweede volle week van september worden ze 's avonds verlicht. 
Bij het molencomplex is fiets- en kanoverhuur. 

Bronnen 
Bosma, E., H.J. van der Burg, R.H. ter Heide e.a. (red.), De molens uan Zuid-Holland (Den Haag 1980). 
Ouweneel, H. , Molens uan Kinderdijken de West-Alblassertuaard (Noordhoek 2002). 
Pots, R., Cultuut, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland (3de druk, Nijmegen 2006). 

www.jaarvandemolens.nl 
www.molendatabase.nl 
www.molens.nl 
www.stichting-kinderdijk.nl 
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Juliette Roding, A. Agnes Sneller en Boukje Thijs, 
Beelden van Leiden. Zelfbeeld en representatie van een Hol
landse stad in de Vroegmoderne Tijd, 1550-1800 (Hil
versum: Verloren, 2006, 222 blz., ingenaaid, geïll. 
(deels in kleur), ISBN 90-6550-926-7, prijs: €20,-). 

In het Naeiuukeurig 
reus-boek bysonderlijk 
dienstig uoor kooplieden 
en reysende persoonen 
uit 1679 is te vinden: 
'Amsterdam is mach-
tigh, Den Haegh is 
prachtigh, [...] Lei
den is wijs, Haarlem 
een Paradijs' (blz, 
149). Deze korte type
ringen zouden nu 
door markering-des
kundigen 'city-bran
ding' genoemd wor
den. Hoe profileerde 

Leiden zich in de 17de eeuw, welke identiteit wilde 
het stadsbestuur creëren? Als de stad die de Spaan
se troepen had weten te weerstaan en zijn vrijheid 
bevochten had, of als het centrum van geleerdheid 
en/of textielindustrie? 

Het begrip 'identiteit' is lastig te definiëren: be
staat er eigenlijk wel zoiets als een stadsidentiteit? 
De ideeën van de Amsterdamse hoogleraren J. 
Leerssen en W. Frijhoff hierover zijn een leidraad 
voor de auteurs van de diverse bijdragen. Frijhoff 
merkt hierbij op dat er binnen een groep concurre
rende en overlappende identiteiten kunnen zijn. 

DJ . Noordam schetst in zijn bijdrage het wel en 
wee van Leiden tussen 1574 en 1795. Na het Ontzet 
nam de bevolking snel toe. Groepen vluchtelingen 
uit de zuidelijke Nederlanden vestigden zich in Lei
den en vonden werk in de textielindustrie. Uitbrei
dingen van de stad waren noodzakelijk. De visie op 
de ideale stad zoals Leon Battista Alberti die uit
droeg, een geometrische stad met openbare voor
zieningen als kerken, gebouwen voor het bestuur, 
kerkhoven en militaire functies, vond ook in de Ne
derlanden weerklank. De nieuwe visie op de ruim
telijke ordening werd op verschillende punten ge
realiseerd in Leiden. Een groeiende stadsbevolking 
betekende eveneens meer armenzorg. De Spaanse 
humanist Juan Luis Vives pleitte voor armenzorg 
door de overheid in plaats van door de kerk. Armen 
moesten werken en niet bedelen en hun kinderen 
dienden onderwijs te ontvangen. Het stadsbestuur 

liet het op deze terreinen grotendeels afweten. 
Het artikel 'Tuin van Holland, Moeder der Wijs-

heit en bequam totdrapery' van L. Stapel (blz. 149-
169) bundelt een aantal beelden van Leiden. Dui
delijk wordt uiteengezet dat de reputatie in 
landsbeschrijvingen, op kaarten en de onder
schriften ervan is terug te vinden. Het zelfbeeld is 
terug te lezen in een publicatie als Beschrijuinge der 
stad Leyden van Jan Jansz Orlers uit 1614. Het be
stuur zag de wolnijverheid als het meest bepalende 
aspect van de stad. Wol en de textiel staan centraal 
op de schilderijen en prenten die besproken wor
den. Op prenten staan de schapen op de voor
grond! De universiteit is nagenoeg niet terug te vin
den op beeldmateriaal, maar komt daarentegen 
wel uitgebreid aan de orde in de stadsbeschrijvin
gen. Het stadsbestuur had meer bemoeienis met de 
textielindustrie dan met de universiteit. De stich
ting van deze universiteit (1575) werd geïnitieerd 
door de Staten-Generaal en de Prins. De universi
teit was toch meer het sieraad van de Republiek. 
Het aspect van de tuin verwees naar de vruchtbaar
heid van de ommelanden van Leiden. Er was export 
van landbouwproducten naar andere steden en ge
bieden. 

De laatste twee bijdragen in de bundel zijn van 
M. van Strien-Chardonneau en P. Smith. Zij be
schrijven de reisgidsen Les Delices de la Hollande van 
Jean Nicolas de Parival uit 1651 en Les Delices de Leide 
uit 1712, uitgegeven door Pieter van der Aa. Vooral 
het artikel van Smith is fascinerend. Hij laat zien 
hoe de lezer de stad werd ingeleid, rondwandelde 
en door een van de acht poorten de stad verliet. Dit 
is een verwijzing naar de ideale stad, het cirkelvor
mige en achtkantige Rome. De vruchtbare omme
landen werden bezien vanuit de Burcht, het oude 
middelpunt van de stad. Het nieuwe middelpunt 
werd het cirkelvormige Anatomisch Theater, waar
van de catalogus het concrete middelpunt van het 
boek vormt. De Leidse geleerdheid was bezig met 
zaken die weinig met de stad zelfvan doen hadden, 
maar met verre landen of verre tijden (de mum
mie). 

De auteurs van de verschillende bijdragen geven 
een goed overzicht van de beelden die er zijn ge
maakt van Leiden. In één geval is mij de relatie met 
het thema niet geheel helder. De bijdragen 'Schil
ders uit de verf (K. Kleinert, blz. 107-120) en 'Leid
se ateliervoorstellingen uit de 17de eeuw' (C. Tain-
turier, blz. 121-148) heb ik met genoegen gelezen, 
maar ze handelen meer over het zelfbeeld van de 
Leidse schilders dan over de stad. Onduidelijk is 
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voor mij het verschil gebleven tussen kunst- en 
kladschilders (blz. 46). Heeft de auteur het hier 
over de fijnschilders als Gerrit Dou tegenover de 
schilders met een grovere penseelstreek? De publi
catie is rijk geïllustreerd en heeft een register op 
plaats- en persoonsnamen. 

G.A.C. Boon 

J. Hallebeek, A.J.B. Sirks (red.), Nederland in Franse 
schadutu. Rechten bestuut in het Koninkrijk Holland (1806-
1810) (Hilversum: Verloren, 2006, 298 blz., inge
naaid, geïll., ISBN 90-6550-906-2, prijs: €24,-). 

In 1806 werd de Ba-
taafsche Republiek 
van Schimmelpen-
ninck omgevormd 
tot het Koninkrijk 
Holland. Een Ne
derlandse delegatie 
vroeg op 5 juni in een 
petitie aan keizer 
Napoleon zijn broer 
Lodewijk tot koning 
te laten kronen. De 
keizer hoopte met 
dit zelf geënsceneer
de verzoek meer in
vloed te krijgen op de 
'vazalstaat' en de 

daar ontdoken zeeblokkade tegen Engeland. Lode
wijk, die achtereenvolgens in Den Haag, Utrecht en 
Amsterdam resideerde, kweet zich echter te goed van 
zijn taak en beschermde zijn onderdanen tegen al te 
veel inmenging van zijn keizerlijke broer. De be
werking van de Franse Code etuiI naar Nederlandse 
snit en de voortgaande ontduiking van het Conti
nentaal stelsel, leidde na iets meer dan vier jaar tot 
abdicatie van de koning en inlijving bij het Franse 
Keizerrijk op 10 juli 1810. 

Toch heeft men het feit dat 200 jaar geleden het 
Koninkrijk Holland werd gesticht, met een congres 
en onderhavige bundel willen gedenken. Want er 
valt wel wat te gedenken. In de korte tijdspanne van 
vier jaar werden vele wetten en reglementen ge
maakt en uitgevoerd, sommigen al in de Bataafse 
tijd ontworpen. Er kwam in 1806 een constitutie 
die voortborduurde op de staatsregelingen van 
1798 (eigenlijk de eerste grondwet), 1801 en 1805. 
Deze eerste monarchale grondwet van 1806 zou te
vens de toon zetten voor de grondwetten van het 

Koninkrijk der Nederlanden van 1814 en 1815. 
Na een hoofdstuk over de archaïsche familie-

politiek van Napoleon I, dat het fenomeen van het 
Koninkrijk Holland van achtergronden voorziet, 
worden het ontstaan en de thematiek van de bo
venvermelde monarchale constitutie beschreven. 
Een aantal aspecten ervan komt in de verdere bij
dragen ter sprake. Zo beschrijft J.M. de Meij hoe 
het er voor stond met de grondrechten, we bevin
den ons tenslotte in de tijd van de opkomst van be
grippen als mensenrechten en het gelijkheidsbe
ginsel. Het relaas spitst zich toe op de nog 
onzekere persvrijheid. Daarna volgt een bijdrage 
over de regeling der godsdiensten. Gelijkberechti
ging betekende godsdienstvrijheid voor de katho
lieke en joodse bevolkingsgroepen, maar de daar
voor benodigde kerkgebouwen en financiële 
middelen waren schaars. In een fraai stukje fiscale 
geschiedschrijving worden de belastinghervor
mingen van Alexander Gogel behandeld, waarover 
dadelijk meer. Wijzigingen vonden ook plaats op 
het gebied van de waterstaat en het onderwijsbe
stel: het onderwijs werd voor het eerst klassikaal, 
openbare en bijzondere lagere scholen deden hun 
intrede. Verder zijn er nog bijdragen over het loka
le bestuur, de ontstaansgeschiedenis van het Cri
mineel Wetboek uoor het Koninkrijk Holland, de pogin
gen Napoleon om de tuin te leiden met het Wetboek 
Napoleon, ingetikt uoor het Koninkrijk Holland en 
voorts wijzigingen in het beheer over Oost-Indië. 

Drie thema's keren in bijna al deze hoofdstukken 
terug. Dat is ten eerste de overgang van een decen
traal federatief bestel naar een centraal bestuurd 
koninkrijk, ten tweede het gelijkheidsbeginsel, dat 
in allerlei wetten werd uitgewerkt. Ten derde wordt 
van elk der regelingen aangegeven in hoeverre zij 
beklijfden, later werden teruggedraaid of gewij
zigd, en invloed hadden op de wetgeving in de 19de 
en zelfs 20ste eeuw. 

Dit is goed te illustreren aan de hand van het 
artikel van O.LM. Ydema, 'Op zoek naar draag
kracht. Belastingen vóór, tijdens en na de tijd van 
Lodewijk Napoleon' (blz. 101-123). Alexander Go-
gel, zittend minister van Financiën, moest Lode
wijk te hulp schieten bij een zowat failliete staats-
boedel en een hoge oorlogsbijdrage aan Frankrijk. 
Met de invoering van een nieuw belastingstelsel in 
1806, in de jaren daarvoor al ontwikkeld, werd be
oogd de oude gewestelijke lasten te vervangen door 
een algemeen belastingstelsel en tevens de gelijk
heidsgedachte, vertaald in evenredigheid, vorm te 
geven. Eerst had Gogel gemeend dit te kunnen ver-
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wezenlijken door een progressieve belasting van 
feitelijk inkomen, maar daar kleefden veel bezwa
ren aan. Er moest dan aangifte gedaan worden, wat 
ook nog controle vereiste. Deze zaken waren toen 
nog niet te verwezenlijken, alleen al omdat admi
nistraties nietzo geordend waren als nu. Gogel be
keerde zich weer tot de indirecte belastingen, maar 
de eerste levensbehoeften werden ontzien in zijn 
plannen. Door belasting van het aantal haardste
den, dienstboden en de grotere woning voorzag 
men eveneens in de beoogde evenredigheid. Een 
patentbelasting op het uitoefenen van een beroep 
leidde overigens tot afschaffing der gilden. Verder 
wordt hier, maar ook in een artikel over Gogel van 
Ydema in het Weekblad Fiscaal Recht, gewezen op de 
relevantie van sommige regelgevingen van toen, 
voor ons huidige belastingstelsel (WFR 2006, blz. 
900-906). 

De twaalf bijdragen aan de bundel vormen een 
grote eenheid, gegroepeerd rond vier korte jaren 
van nieuwe wetgeving en hervorming van bestuur. 
Het zijn zonder uitzondering degelijke, gedetail
leerde studies, prettig leesbaar en geannoteerd. Er 
is echter op de tekst van de achterflap wel wat aan 
te merken. Hier staat vermeld dat lijfeigenschap 
werd afgeschaft. Nu wordt in het boek de afschaf
fing van de heerlijke rechten genoemd (blz. 26), 
maar we treffen pas in het laatste hoofdstuk (dat ter 
vergelijking het Koninkrijk Westfalen als onder
werp heeft) een bespreking aan van de afschaffing 
van de lijfeigenschap aldaar. Waarschijnlijk heeft 
de schrijver van de achterflap dit per abuis op het 
Koninkrijk Holland van toepassing verklaard, want 
lijfeigenschap, gebondenheid aan de heer, is hier 
te lande niet voorgekomen. Wel bestonden er rond 
deze tijd nog vormen van horigheid, gebondenheid 
aan de grond, in het oosten van het land. Blijkbaar 
heeft lijfeigenschap in Westfalen toen in bepaalde 
vorm nog bestaan en in Rusland werd dit bijvoor
beeld pas in 1861 afgeschaft. 

Een laatste opmerking betreft een veronderstel
ling van Ydema. Hij klaagt over desinteresse van 
historici in de fiscale geschiedenis: 'Geschied
schrijvers herleven hetverleden doorgaans metver
wijzingen naar de glorieuze momenten van hun 
onderzoeksobjecten en de belastingwetgeving 
maakt daar kennelijk geen deel van uit' (blz. 101). 
De bijdragen van zijn medeauteurs zijn echter een 
goede illustratie van het feit dat historici van diver
se pluimage het stadium van hagiografie, althans 
in dit boek, allang voorbij zijn. 

Martha Catania-Peters 

Inge Broekman, De rol van de schilderkunst in het leuen 
uan Constantijn Huurjens (1596-1687) (Hilversum: 
Verloren, 2005,96 blz., ingenaaid, geïll., ISBN: 90-
6550-8546, prijs: €13,-). 

Constantijn Huy-
gens is één van de 
grootste Nederland
se literatoren en na
tuurwetenschappers 
van de 17de eeuw. 
Aangesteld in 1625 
als secretaris van 
stadhouder Frederik 
Hendrik wist hij een 
machtige positie bin
nen het hof te ver
krijgen en bleek hij 
een constante factor in deze woelige eeuw. De Oran
jes verdwenen af en toe van het toneel, zoals tijdens 
het stadhouderloze tijdperk van 1650-1672, maar 
Huygens bleef zich tijdens die periode inzetten voor 
zijn broodmeesters. Een leven van loyaliteit dus. 

Alhoewel we redelijkerwijs mogen verwachten 
dat iedereen wel weet wie Constantijn Huygens 
was, ontbeert het werk van Broekman jammer ge
noeg een inleidende biografie en wordt de lezer 
meteen op een goed geformuleerde probleemstel
ling getrakteerd. Dit bezorgt je een wat ongemak
kelijk gevoel, want je blijft je afvragen waarom 
iemand de rol van de schilderkunst in Constantijns 
leven wil onderzoeken. Wat is daar nu zo bijzonder 
aan? Pas later in het boek, als Huygens' rol als me
cenas en vormer van het artistiek beleid aan het 
Oranjehof ter sprake komt, krijgt de lezer daar ant
woord op. 

Daarentegen getuigt de opzet van het boek van 
gedegen kennis en onderzoek van diverse bron
nen. In haar onderzoek naar de rol van de schil
derkunst in Huygens' leven belicht Broekman drie 
invalshoeken: zijn privéleven, zijn sociale netwerk 
en tenslotte zijn zakelijke bestaan. Het bronnen
materiaal wordt uitgebreid besproken. Voor haar 
onderzoek heeft Broekman de brieven en gedich
ten van Huygens gebruikt, zijn twee autobiogra
fieën en, tot slot, een heel bijzondere bron, de na
latenschap van zijn nakomeling Susanna Louise 
Huygens. 

Hoe Huygens de schilderkunst privé waardeer
de komt het duidelijkst tot uiting in zijn autobio
grafieën, zeer waardevolle geschriften omdat hij 
één aan het begin en de ander aan het einde van zijn 
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leven schreef. Tijdens zijn opvoeding werd veel 
aandacht besteedt aan de schilderkunst. Vader 
Huygens stond erop dat Constantijn en zijn broer 
van jongs af aan teken- en schilderles kregen. Huy
gens toont in beide autobiografieën veel waarde
ring voor schilders en uit deze geschriften blijkt 
ook dat hij oog heeft voor de ontwikkelingen bin
nen de schilderkunst. Uit brieven en gedichten, 
maar vooral uit de nalatenschap van Susanna Loui-
se blijkt verder dat Constantijn tijdens zijn leven 
ook veel portretten van zichzelf en van zijn familie 
liet maken. 

Het sociale netwerk van Huygens was omvang
rijk. Hij kende veel schilders persoonlijk en onder
hield een levendige correspondentie met hen. Hij 
was, als hoge functionaris bij het hof, voor vele 
schilders natuurlijk een mecenas, een weldoener. 
Het was voor kunstenaars lucratief om tot zijn 
vriendenkring te behoren, want een kennis aan het 
hof kon immers schilderopdrachten en dus brood
winning betekenen. Daarbij streelde Huygens zijn 
ego ook met zelfportretten die hij geregeld van 
zichzelf en van zijn kinderen liet maken. Nu be
schouwde Huygens schilderijen niet louter als een 
materialistisch goed. Hij was een spiritueel man en 
had de overtuiging dat een schilder nu eenmaal 
nooit het 'wezen' van Gods schepping zou kunnen 
vangen in een portret. Uiteindelijk waren het voor 
hem ook afbeeldingen om door latere generaties 
herinnerd te worden. 

In het zakelijke leven van Huygens speelt de 
schilderkunst ook een grote rol. Als secretaris van 
stadhouder Frederik Hendrik had hij veel invloed 
op het artistieke beleid van het hof. Frederik Hen
drik kocht vele paleizen aan en Huygens was ver
antwoordelijk voor het aantrekken van schilders en 
decorateurs om deze paleizen grandeur mee te ge
ven. Daarbij had hij natuurlijk zijn eigen voorkeur 
voor schilderijen (hij was een liefhebber van land
schappen) maar dat betekende niet dat hiermee de 
paleizen werden volgehangen. Overigens wist hij 
heel goed wat van hem verwacht werd als een soort 
'minister van kunstzaken'. Voor Frederik Hendrik 
was het streven naar meer allure de belangrijkste 
reden waarom hij zich voor de schilderkunst inte
resseerde. Anders dan Huygens kreeg Frederik 
Hendrik de liefde voor de schilderkunst niet met de 
paplepel ingegoten. Zijn vader, Willem van Oran
je, hechtte daar niet veel betekenis aan. Huygens 
was een trouw dienaar van de Oranjes en alhoewel 
zijn functie tijdens het eerste stadhouderloze tijd
perk kwam te vervallen, bleef hij op de achtergrond 

actief voor de familie. Na politieke twisten werd in 
het rampjaar 1672, met Willem III, het stadhou
derschap weer in ere hersteld en kon Huygens zijn 
zoon als opvolger naar voren schuiven. 

Het boek van Inge Broekman is een eerste aan
zet tot promotieonderzoek over een interessant on
derwerp. Echter, dit onderwerp geeft zich niet zo 
snel gewonnen, want de lezer moet zich eerst door 
een taai hoofdstuk, de bespreking van het bron
nenmateriaal, heen worstelen. Pas bij het vierde 
hoofdstuk, waarbij Huygens' positie aan het hof ter 
sprake komt, loopthetverhaalwatvlotterdoor. De 
gestructureerde indeling maakt het boek wel over
zichtelijk. Hoe de persoonlijke voorkeur van Huy
gens, zijn rol van mecenas en zijn functie aan het 
hofzich metelkaarverhouden, ofbotsen, is een in
teressant gegeven. Al met al is het zeker een pro
motieonderzoek waardig. 

Liesbeth Brama 

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-
Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broek
hoven, Monumenten in Nederland: Zuid-Holland (Zeist: 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zwolle: 
Waanders, 2004, geïll., 590 blz. ISBN 90 400 9034 
3, prijs €44,95) 

en 

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-
Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Monumenten in 
Nederland: Noord-Holland (Zeist: Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Zwolle: Waanders, 2006, geïll., 
604 blz. ISBN 90 400 9187 1, prijs €44,95). 

Wie een overzicht 
wilde hebben van wat 
ons land aan monu
menten en histori
sche dorps- en stads
kernen te bieden 
heeft, was gedurende 
een halve eeuw aan
gewezen op het Kunst
reisboek uoor Nederland. 
De laatste druk ervan 
dateert inmiddels al 
weer ongeveer van 
twintig iaar geleden. 
Er is nu een waardige opvolger gekomen in de 
vorm van de reeks Monumenten in Nedetland die in af
zonderlijke delen alle Nederlandse provincies be-
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handelt. Nadat in 
2004 het deel Zuid-
Holland was versche
nen, volgde in 2006 
het deel Noord-Hol
land, waarmee de 
twee 'Hollandse' de
len beschikbaar zijn. 

De reeks kent een 
lange voorgeschiede
nis van overzichts
publicaties van mo
numenten in ons land. 
Tussen 1908 en 1933 

verschenen de elf delen van de Vourloopiqe lijst van de 
Nederlandse monumenten uan geschiedenis en kunst waa
rin monumenten per provincie werden beschreven. 
In dit eerste overzicht van monumenten in ons land 
waren de beschrijvingen uiterst summier, vaak nau
welijks meer dan een adres, een datering en een stijl
periode. Het was dan ook slechts een basis voor een 
op te stellen Iijstvan beschermde monumenten. Voor 
een uitgebreidere beschrijving van monumenten was 
de reeks Geïllustreerde besclitijuing uan monumenten uan 
geschiedenis en kunst bedoeld. De afzonderlijk delen 
daarvan behandelden regio's en steden en op het 
laatst zelfs individuele gebouwen. Het uiteindelijke 
doel om 'alles' te beschrijven bleek veel te hoog ge
grepen. Bescheidener maar reëler van opzet was het 
Kunstreisboek uoor Nederland. Tussen 1940 en 1953 ver
scheen dat in vier deeltjes, gedrukt op zeer dun pa
pier en met een bescheiden formaat om gemakkelijk 
in de binnenzak mee te kunnen nemen. Per deeltje 
werden twee tot drie provincies behandeld. Het eer
ste deeltje, over de beide provincies Noord- en Zuid-
Holland, omvatte 128 pagina's. Het Kunstreisboekver-
scheen daarna enige malen in een uitgebreidere 
druk, op den duur in één band. De achtste en laat
ste drukvoorzagin een forse uitbreiding van de tekst 
en zou verschijnen in afzonderlijke delen per pro
vincie. Wellicht mede vanwege het ontbreken van fo
to's en deels verouderde informatie was deze opzet 
commercieel weinig succesvol en bleef de uitgave be
perkt tot vier provincies. Daartoe behoorden Noord-
Holland en Zuid-Holland, samen goed voor 923 pa
gina's, maar nog steeds op klein formaat. 

De behoefte aan een beknopt, gedegen en actu
eel overzicht van monumenten in ons land bleef 
bestaan. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
heeft een verantwoordelijkheid om monumenten 
te beschrijven en nam het initiatief tot een nieuwe 
reeks, met een geheel nieuwe opzet. Die is uitge

breider dan die van het Kunstreisboek maar minder 
uitgebreid dan die van de Geïllustreerde beschrijuingen. 
De delen van Monumenten in Nedetland zijn met hun 
forse formaat en gewicht weliswaar niet meer in de 
binnenzak op reis mee te nemen - zelfs in een tas 
is dat bezwaarlijk - maar zijn echte standaardwer
ken geworden die in één band een systematisch 
overzicht van monumenten in de desbetreffende 
provincie geven. 

De provincies Zuid- en Noord-Holland zijn de 
provincies met het grootste aantal monumenten. 
Amsterdam alleen al heeft meer dan 7000 Rijks
monumenten. De desbetreffende delen zijn dan 
ook de dikste van de reeks. De samenstellers moes
ten juist in deze delen nadrukkelijk keuzes maken 
welke monumenten opgenomen zouden worden, 
want het zal duidelijk zijn dat bijvoorbeeld niet elk 
grachtenpand in Amsterdam, Leiden of Delft be
schreven kon worden. De delen beginnen met een 
algemeen gedeelte met hoofdstukken over de te be
handelen provincie, met een algemene beschrij
vingvan de historie, stijlen en verschijningsvormen, 
materiaal en constructie en de regio's. Vervolgens 
komen de steden en dorpskernen en monumenten 
binnen en buiten de bebouwde kom aan bod. Van 
de nederzettingen wordt eerst de stedenbouwkun
dige opzet en ontstaansgeschiedenis op beknopt 
heldere wijze beschreven en vervolgens de monu
menten. Er wordt ruim aandacht besteed aan de sa
menhang tussen gebouwen en hun ruimtelijke 
context. Daarmee begeeft de serie zich op het ter
rein van historische geografie en geschiedenis van 
de stedenbouw, wat zeker een meerwaarde betekent 
ten opzichte van de eerdere overzichtspublicaties. 
De beschrijving van de monumenten is beknopt en 
feitelijk wat tot een hoge informatiedichtheid leidt. 
Een goede leesbaarheid wordt evenwel bereikt 
door de lay-out met drie tekstkolommen en de aan
wezigheid van voldoende illustraties. De illustra
ties zijn alle in zwart-wit en bestaan uit foto's, 
waaronder ook luchtfoto's, en plattegronden van 
de belangrijkste kernen en van een aantal belang
rijke gebouwen. De tekeningen zijn alle voor de se
rie nieuw gemaakt, de foto's voor het merendeel 
ook. De plattegronden van gebouwen zijn voorzien 
van periodeaanduidingen op grond van de laatste 
inzichten. 

Hoewel de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg initiatiefnemer was, is de selectie van de te be
schrijven objecten niet beperkt tot rijksmonumen
ten. Ook gemeentelijke monumenten komen aan 
bod en zelfs monumenten die geen, of althans nóg 
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geen, overheidsbescherming genieten. Tot die 
laatste categorie behoren met name monumenten 
uit de naoorlogse periode waarbij men zich niet be
perkt tot wederopbouwperiode (1940-1965) maar 
ook enkele karakteristieke modernere architecto
nische scheppingen vermeldt, zoals het nieuwe 
Haagse stadhuis van Rjchard Meier en het Rotter
damse World Trade Centre. Elk deel wordt beslo

ten met een verklaring van een aantal termen, een 
topografisch register en een register van personen. 
Door de opzet en inhoudskeuze zal de reeks niet 
snel verouderd zijn en zeker nog lange tijd het be
knopte maar toch vrij omvangrijke standaardwerk 
zijn datveel cultuurhistorische informatie voor een 
breed publiek ontsluit. 

W.F. Weve 
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