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D I R K D A M S M A 

Inleiding 

Het was op een van die vele warme zomerdagen van de afgelopen jaren dat ergens in Den 
Haag de idee geboren werd het themanummer van Holland te wijden aan 'nieuwe gemeen
schappen'. Over migratie is de laatste tijd al veel geschreven, maar veel minder bekend is wat 
er eigenlijk daarna in de oude en nieuwe buurten en dorpen gebeurde. Inmiddels kunnen we 
zeggen dat de actualiteit ons heeft ingehaald, want in de huidige politiek valt het thema 
'sociale samenhang', al of niet nadrukkelijk voorzien van de wens tot versterking van de 
gemeenschapsvorming, niet meer weg te denken. Vaak zit achter deze gedachte een zekere 
nostalgie. Vroeger leefde men nog in herkenbare buurten, waar het niet alleen veel gezelli
ger was dan nu, maar waar de mensen ook iets voor elkaar over hadden. Over welk verleden 
men dan spreekt is minder duidelijk. Meestal zijn dergelijke waardeoordelen gebaseerd op 
de eigen herinnering en dan kan dat verleden niet veel ouder zijn dan de jaren vijftig, toen 
'geluk nog heel gewoon was.' Het nostalgische beeld van vroegere gemeenschapszin en 
intensief buurtleven heeft alles te maken met de eigen jeugdjaren. Als kind, zo laat Talja 
Blokland zien in een recente studie over de Rotterdamse wijk Hillesluis, brengen we de 
meeste tijd in de buurt door en kennen we nog weinig andere rollen.1 

Tanja Blokland is niet de enige wetenschapper die vraagtekens plaatst bij het rooskleurige 
beeld van lokale gemeenschappen in het verleden. Ook Tineke Lupi doet dat en zelfs met 
zoveel stelligheid dat zij op grond van studies van onderzoek de afgelopen tachtig jaar verricht 
naar 'sociale binding'constateert dat de 'zo gekoesterde hechte buurtgemeenschap waarin 
mensen generaties lang volgens een gedeeld normen- en waardenstelsel samenleven, een 
mythe is'. 2 Natuurlijk is er in de laatste honderd jaar sprake van een sterk toegenomen mobi
liteit, van individualisering en verstedelijking, zelfs op het platteland, maar dat betekent nog 
niet dat ook in het verder weg gelegen verleden de sociale netwerken van de mensen zich 
beperkten tot hun eigen buurt of dorp. Net zo goed waar is het dat ook nu nog de meeste men
sen belang hechten aan hun woonomgeving, vaak meer nog dan vroeger, getuige de felle 
acties van buurtcomités en andere bewonersgroepen tegen aantasting van hun wijk of dorp. 

Voorzichtigheid is dus geboden bij een historische benadering van gemeenschapsvor
ming en gemeenschapsleven. Het is juist zaak steeds nauwkeurig te onderzoeken wat men
sen op een bepaald moment en in bepaalde omstandigheden zozeer bindt dat er gesproken 
kan worden van een gemeenschap. Daartoe is het nuttig het begrip 'gemeenschap' nader te 
omschrijven. De sociologen Völker, Flap en Lindenberg doen dat in het verlengde van 
Fischers 'beperkte keuze'-benadering als volgt: 'We spreken van een gemeenschap, als indi
viduen verscheidene welzijnsdoelen realiseren met behulp van anderen'.2 Een dergelijke 
ruime definitie lijkt ook voor historisch onderzoek geschikt. Onder welzijn kan men zowel 
puur materiële zaken begrijpen als geestelijke waarden. De aard van de onderlinge relaties 
kan eveneens hemelsbreed verschillend zijn: van louter instrumenteel tot hartelijke en zelfs 

1 Talja B l o k l a n d , Urban Bonds. Social relationships in an Inner City Neiuhboorhood (Oxford 2003) 206. 
2 T ineke L u p i , Buurtbindinrj. Van veenkolonie tot VINEX-uujk (Amsre rdam 2005) 11. 

3 Beate Vö lke r , H e n k Flap en Siegwart L indenbe rg , ' W h e n are N e i g h b o o h o o d s C o m m u n i t i e s ? C o m m u n i t y in D u t c h N e i g h -
boo rhoods ' , European Socioloajcal Reuieu) 23(1X2007) 99-114, aldaar 102. 
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Meentocht, maagschap en partij 
Stedelijk oproer in laatmiddeleeuws Holland 

Tot de belangrijkste institutionele erfenissen uit de Middeleeuwen behoort zeker de gemeente in de bete
kenis uan lokale gemeenschap met publieke rechtspersoonlijkheid en zelfbestuur. In dit artikel is de blik 
gericht op de stedelijke gemeente in het laatmiddeleeuwse Holland en dan met name op het spannings-
ueld tussen poorterij, stadsbestuur en stadsheer. In weerwil uan idealen uan harmonie en urede waren 
stadsbesturen lang niet altijd bij machte om 'de boel bij elkaar te houden'. Dit wordt toegelicht aan de 
hand uan twee opstanden tegen de stadsbesturen uan respectievelijk Den Briel en Haarlem omstreeks 
1400. Terwijl de eerste beschouwd kan worden als een collectieve actie uan alle poorters, was de tweede 
uooral een uit de hand gelopen uete tussen een aantal leidende Jamilies, wat dan ook tot een andete reac
tie uan de stadsheer - teuens landsheer - leidde. Door ontbrekende o/gebrekkige informatie is het lastig 
om deze oproeren te zien als lokale manifestaties uan regionale partijtwisten. 

Gemeentevorming en 'communalisme' 
Als er één gemeenschapsvorm typisch middeleeuws mag heten, dan is het de communitas uil-
Ie, de 'gemeente', kort gezegd de bestuurlijke manifestatie van de lokale gemeenschap -
dorp o f stad, daartussen is geen principieel verschil. 1 De term duikt vanaf de 11de eeuw 
steeds vaker op in bronnen, het duidelijkste in relatie tot stedelijke nederzettingen. We zien 
dan de inwoners van een stad zichzelf constitueren als een 'gezworen gemeenschap', vaak 
letterlijk aangeduid als een conjuratio ('samenzwering' o f eedgenootschap), met het doel om 
het bestuur over de stad zoveel mogelijk aan de stadsheer - de bezitter van de publieke 
gezagsrechten - te onttrekken en bestuurlijke autonomie te verwerven. N u eens gebeurde 
dat in hevig conflict met de stadsheer, dan weer in volkomen samenspraak, maar het feno
meen was algemeen. Spoedig werden de nieuwe 'gemeenten' zelfs opgevat als rechtsper
soon, een begrip ontwikkeld in het canonieke recht, waardoor ze als het ware een juridische 
basis kregen. 2 

Waarom deze ontwikkeling zo enorm belangrijk is geweest voor de Europese geschiede
nis, werd misschien wel het beste uitgelegd in de zogenaamde Kommunalismus-these die in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw werd ontwikkeld door de Duits-Zwitserse historicus Peter 
Blickle. De kern van deze these is dat het zwaartepunt van bestuur en ordehandhaving vanaf 
de Late Middeleeuwen in grote delen van Europa niet bij de vorst lag, maar bij de stads- en 
dorpsgemeenten met hun vérgaande bevoegdheden op het gebied van regelgeving en recht
spraak, die werden geschraagd en gerechtvaardigd door de gedachte van zowel representatie 
(de gezagsdragers 'vertegenwoordigden' de bevolking) als delegatie (de dorps- o f stadsheer 
had bestuursrechten aan de bevolking 'gedelegeerd'). Blickle benadrukte dat slechts vaste 
ingezetenen die aan het arbeidsproces deelnamen en in het bezit waren van een huis o f hoe
ve - 'der gemeine Mann ' in het vroegmoderne Duits - als volgerechtigde gemeenteleden gol-

1 Voor een summier overzicht van deze materie, toegesneden op de middeleeuwse stad: D. Nicholas, The grourth of the 
medieual city: jrom Late Antiauity to the earlyfóurteenth century (London/New York 1997) 141-168. Voor het historisch-termi-
nologische onderzoek blijft fundamenteel: Pierre Michaud-Quantin, Uniuersitas: expressions du mouvement communautaire 
dans le moyen-aije Latin (Parijs 1970) i.h.b. 147-156. 

2 James A. Brundage, Medieual canon lau> (London/New York 1995) 100. 
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den en dat de continuïteit van de gemeenten steunde op een aantal sterk geïnternaliseerde 
'normen en waarden': vrede (eerst en vooral in de zin van tegenwicht tegen 'vete'), algemeen 
belang, zelfvoorziening, privaat eigendom en persoonlijke vrijheid.2 'Communalisme' in 
deze zin mag niet worden verward met 'republikanisme': de stedelijke en landelijke autono
me gemeenten uit de latere Middeleeuwen en de vroegmoderne periode streefden niet per se 
een republikeinse regeringsvorm na en slaagden er buiten Italië meestal ook niet in om die te 
bereiken.4 Buiten Noord- en Midden-Italië was bestuurlijke autonomie dus altijd relatief; van 
totale onafhankelijkheid was geen sprake, ook niet in steden. De meeste stadsheren moch
ten dan geen directe bemoeienis meer hebben met het stadsbestuur, op samenstelling en 
besluitvorming hielden ze wel degelijk een zekere invloed. Nog in een ander opzicht had de 
verwerving van bestuurlijke autonomie door steden weinig te maken met democratie. Als uit
komst van de vestiging van gemeenten ging de feitelijke macht meestal over van de stadsheer 
en zijn vazallen op een nieuwe elite, die althans in Noordwest-Europa een niet-adellijk, com
mercieel signatuur had en die gewoonlijk met 'patriciaat' wordt aangeduid. Hierdoor werd 
binnen de stedelijke gemeenschap een nieuwe tegenstelling gecreëerd, nu tussen patriciaten 
en middengroepen daaronder, die op den duur soms wel, soms niet een aandeel in het stads
bestuur wisten te bevechten. 

Hoe de opkomst van lokale gemeenten zich in het middeleeuwse graafschap Holland pre
cies heeft voltrokken, onttrekt zich bij gebrek aan voldoende bronnen grotendeels aan onze 
waarneming; dat geldt voor de steden zo goed als voor het platteland. In grote lijnen moet 
zij echter hebben gespoord met een andere ontwikkeling van de lange termijn: de uitbouw 
van het landsheerlijke gezag door de graven van Holland, vooral via de verwerving en/of 
(re)feodalisering van lokale heerschappijrechten. We kunnen dat zeggen omdat we de uit
komst kennen: omstreeks 1300, wanneer het bronnenmateriaal veel rijker is geworden, 
bezat de graaf van Holland de overheidsrechten van de meeste steden en dorpen in het graaf
schap. Alleen de zogeheten lage of ambachtsheerlijkheid - het recht op de uitoefening van 
dagelijks bestuur en rechtspraak in geschillen en kleine overtredingen - over de kleine helft 
van de dorpen had hij in leen uitgegeven aan (adellijke) leenmannen.5 Stadsbesturen waren 
toen nog overwegend samengesteld uit colleges van schout en schepenen, dorpsbesturen 
uit colleges van schout en gezworenen. Een belangrijk verschil was dat de schepenen tevens 
optraden als rechtbank, terwijl dat bij de dorpsgezworenen minder evident is, of anders was 
hun rechtsprekende bevoegdheid niet overal exclusief. De stadsheer - in Holland dus 
meestal de graaf zelf- stelde altijd de schout aan en had bovendien een vinger in de pap bij 
de benoeming van schepenen. 

Niet alle inwoners van een stad of dorp waren, zoals gezegd, per se volwaardige gemeen
teleden, dat wil zeggen gemeenteleden die in principe toegang hadden tot bestuursorganen. 
In de steden, waartoe ik mij nu verder zal beperken6, bestond een duidelijk onderscheid tus
sen 'poorters', dat wil zeggen erkende leden van de stedelijke gemeenschap en andere inwo
ners. Poorter was men door geboorte of kon men worden door verwerving van het poorter-

3 Peter Blickle, 'Kommunalismus. Begriffsbildung in heuristischer Absicht', in: Idem (red.), Landgemeinde und Stadtgemein-
de in Mitreleuropa. Ein struktureller Vergleich (München igoi)(Historische Zeitschrift, Beihefte NF; 13) 5-38, aldaar 10-21. 

4 Blickle, 'Kommunalismus', 25: 'Der Kommunalismus errragt einen monarchischen oder arisrokratischen Oberbau.' 
5 Vgl. P.C.M. Hoppenbrouwers, 'Op zoek naar de "kerels". De dorpsgemeenre in de dagen van graaf Floris V in: D.E.H. 

De Boer e.a. (red.), Wi Florens ... De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuiv (Utrecht 1996) 224-242, 
aldaar 230-231. 

6 Voor het lidmaatschap van dorpsgemeenten in Holland zie Hoppenbrouwers, 'Op zoek naar de kerels', 232-236. 
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Afb. i Een middeleeuws 
stadsaanzicht: de Catharijne-
toren van Brielle. 
Foto: Blanche Art Productions/ 
Jan Herman Witte. 

schap, waarvoor in de regel bepaalde kwalificatievereisten 
golden en (flink) betaald moest worden. Vooral in grote ste
den, met hun omvangrijke marginale groepen en relatief gro
te populaties van geestelijken, waren lang niet alle inwoners 
poorters. Poorterschap deed er zeker toe; het bracht rechten 
en plichten met zich mee en was bijvoorbeeld vereist voor toe
treding tot een ambachtsgilde. Daarnaast behielden de 
gemene poorters nog lang een beperkte mate van inspraak in 
het lokale bestuur, zonder dat in het noorden het soort 
omvangrijke gemeenteraden (consigli) bleef functioneren dat 
we kennen uit de Italiaanse stadstaten. Illustratief is het 
gebruik van de formule 'alsoe (..) bij den gerechte, vroescip, 
rijcdom ende ghemeente van der stede overdragen is', opge
nomen in een van de Leidse keurboeken uit de 15de eeuw.7 

Nu heeft Brand wel duidelijk gemaakt dat deze formule in de 
15de eeuw weinig betekenis meer had. Weliswaar raadpleeg
de het Leidse stadsbestuur 'tot ver in de veertiende eeuw (...) 
bij tijd en wijle de stedelijke bevolking', waarbij het gerecht 
zelfbepaalde 'tot welke groep men zich richtte'.8 Gaandeweg 
de 15de eeuw zette echter een onstuitbare tendens tot 
bestuurlijke beslotenheid in, nadat in een eerder stadium het oorspronkelijke 'gerecht' -
zoals de naam al zegt eerst en vooral een rechtsprekend orgaan - er meer algemeen bestuur
lijke taken had bij gekregen en vervolgens was verbreed met permanente politieke advies- en 
kiescolleges, bestaande uit oud-bestuurders ('vroedschappen') of vermogende poorters 
('rijkdommen'). In andere Hollandse steden, zoals Amsterdam, lijkt de gemeente in de bete
kenis van de gemene poorterij wél nog tot in de 15de eeuw een rol te hebben gespeeld in de 
politieke besluitvorming, al blijft ook daar onduidelijk, door welke groep(en) poorters de 
gemeente dan bijgeval werd vertegenwoordigd.9 

Al met al lijkt het publieke optreden van de stedelijke gemeente in brede zin zich in de 
Late Middeleeuwen toch voornamelijk nog te hebben beperkt tot ceremoniële handelingen 
zoals het afleggen van een eed van trouw bij de inhuldiging van een nieuwe landsheer. In 
zo'n eed komt overigens de twee-eenheid van gerecht en poorters sterk naar voren. In Den 
Briel (afb. 1) moest de hele stedelijke gemeenschap zich bij de 'blijde inkomste' van een 
nieuwe landsheer verzamelen en, nadat deze eerst zelf had gezworen dat hij de stedelijke 
voorrechten zou respecteren, huldigden 'tgherecht ende die ghemeen poirteren' samen de 
nieuwe heer, waarbij 'ten heilghen' werd gezworen dat 'wi voir ons ende onse nacomelin-
ghen, poirteren ten Briel (...) onsen genadighen heer (...) goede ende ghetrouwe ondersaten 
te wesen, ende hem te doen al dat goede ghetrouwe ondersaten haren rechten lantsheer [sic] 
sculdich sijn te doen'.10 

7 Cd-rom Middelnederlands (Den H a a g / A n t w e r p e n 1998) s.v. Gemeente . 

8 H . B r a n d , Ouer mocht en ooerojicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510) (Leuven /Ape ldoorn 1996) 54. 

9 C . L . Verkerk , ' D e goede l ieden van het gerecht ' i n : M . C a r a s s o - K o k (red.), Geschiedenis van Amsterdam tot 1578. Een stad uit 

het niets (Ams te rdam 2004) 175-203, aldaar 199-200. 

10 J .A. F r u i n e n M . S . Pols (red.), Het Rechtsboek uan Den Briel, beschreuen in uijf tractaten door Jan Mathijssen ( 's-Gravenhage 1880) 

(Werken der Ve reen ig ing tot Uitgave der B r o n n e n van her Oude Vader landsche Rechr , Eerste Reeks; 1) 23 . 
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Bronnen van dit type kunnen echter niet verhullen dat de gesuggereerde harmonie tussen 
stedelijke gemeenschap en stadsbestuur bij tijd en wijle ruw werd verstoord. Ook uit laat
middeleeuws Holland zijn verschillende stedelijke oproeren bekend, maar bij mijn weten 
zijn ze nog nooit in onderlinge samenhang bestudeerd. Grosso modo zijn er drie varianten 
te onderscheiden: 
a) opstanden/oproeren waarbij de stad, dat wil zeggen het stadsbestuur dan wel de stedelij

ke gemeenschap onder leiding van het stadsbestuur, in opstand kwam tegen de stads- of 
landsheer; 

bj oproeren van de stedelijke gemeenschap - of specifieke geledingen daarbinnen - tegen 
het stadsbestuur; 

c) binnenstedelijke opstootjes rond allerlei andere kwesties, die echter niet gericht waren 
tegen de autoriteiten. 
In dit artikel zoom ik in op twee stedelijke oproeren van de tweede categorie, die in ver

band met ons thema de meeste relevantie hebben omdat ze over het spanningsveld tussen 
gemeente en gemeentebestuur gaan. Hoewel beide oproeren ongeveer in dezelfde periode 
plaatsvonden, het ene in Den Briel in 13 93, het andere in Haarlem in 1404, verschillen ze ver
der sterk van karakter en ook dat is interessant, omdat de stedelijke gemeenschap zich twee 
keer heel anders voordoet: in het geval van Den Briel als een (administratief) collectief van 
inwoners, in dat van Haarlem als een conglomeraat van familiegroepen of maagschappen, 
die soms werden aangeduid als 'partye'. 

De Brielse meentocht van 1393 
Het Brielse oproer vond plaats eind 1393, op de avond van Sint-Thomasdag en de dag erna 
(21-22 december). De lcwijtingsakte die de graaf een jaar nadien uitvaardigde en de rekenin
gen van de tresorier van Holland over de jaren 1393-1395 spreken van een 'oploop', 'homoet' 
of'rumoer' van 'die ghemeynte aldair', dat gericht was tegen 'mijns heren gerecht ende den 
bailju'.11 Het gerecht in Den Briel in strikte zin bestond rond 1400 uit de baljuw van Voorne, 
die zich gewoonlijk liet vervangen door de schout van Den Briel, en maximaal negen sche
penen, twee burgemeesters, van wie er één uit de schepenen werd gekozen, twee raads
mannen of raden, en een stadsklerk of secretarius. De schepenen werden jaarlijks gekozen 
door de baljuw als hoogste vertegenwoordiger van de heer van Voorne (die tevens stadsheer 
van Den Briel was), de burgemeesters door de schepenen, de raden door schepenen en bur
gemeesters, de secretaris door schepenen, burgemeesters en raden.12 Tot het gerecht zou 
men, in meer uitgebreide zin, vervolgens nog kunnen rekenen de volgende ambtenaren in 
stedelijke dienst die eveneens een ambtseed zwoeren: de roedrager of gerechtsbode, de 
stadschirurgijn, de taalman of procurator van de vierschaar, de messagier of boodschapper, 
de landmeter, de aasgraaf (de functionaris belast met de aanvoer van aas ten behoeve van de 

11 Resp . De rekeningen van degrajcltjkheid van Holland uit de Beierse periode [uitgegeven door de Werkg roep ' H o l l a n d 1300-1500'] . 

Serie III. De rekeningen uan de gerechtelijke ambtenaren. Deel 1353-1396 (Baljuuien en drossaards) ( 's-Gravenhage 1980) (Rijks 

G e s c h i e d k u n d i g e P u b l i c a t i ë n , Gro t e Serie; 174), Bijlage 5 (p. 106) (kwij t ingsakte d .d . 2 januar i 1395); Serie I. De rekeningen 

uan de tresorier en de dijkgraaf uan de Groote Waard. Deel 1393-1396 (Den H a a g 1997) (Rijks G e s c h i e d k u n d i g e P u b l i c a t i ë n , G r o 

te Serie; 239) 145,192, 298 e n 4 3 2 . 

12 F r u i n en Po l s , Rechtsboek uan Den Briel, 38-75; C M . C a p p o n , H . van E n g e n (red.), 'De s radsrech toorkonden van Br ie l le 

(1330 en 1343): i n l e i d i n g en edir ie ' , Verslagen en Mededelingen uan de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen uan het Oud-Vaderlandse 

Recht. Nieutue Reeks 10 (1999) 135-162, aldaar 153-154 (handvest 1343). 
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economisch belangrijke kabeljauwvangst), de tollenaar en de havenschrijver. 1 3 Alles bij 
elkaar omvatte 'het gerecht' in strikte z in dus 12 o f 13 leden (afhankelijk van de vraag o f men 
de baljuw apart meetelt) en het gerecht in uitgebreide z in 20 o f 21 leden. Veel gegevens over 
de personele samenstelling zijn er uit deze periode helaas niet, zodat bijvoorbeeld niet is 
vast te stellen o f de macht in Den Briel voor langere tijd in handen was van bepaalde fami
lies, laat staan hoe die eventueel waren verbonden met (adellijke) kringen rond de graaf. 

Uit de tijd waarin het oproer plaatsvond zijn evenmin rekeningen van de baljuw van Voor
ne bewaard gebleven, maar wél over de periode kort erna, namelijk over het dienstjaar april 
1395-april 1396, toen de baljuw tegen wie het oproer mede was gericht, Ghibe Janszoon van 
Craken, was vervangen door Dirk van Zwieten Fil ipszoon. Diens eerste ambtsrekening bevat 
gelukkig nog een schat aan informatie over de administratieve afhandeling van het oproer, 
dat hier consequent wordt aangeduid als 'meentocht': namelijk de 'meentocht' die 'de 
ghemeente ten Briele ghemaect ende opgheheven hadden (...) tjeghens den bailiu ende 
tghemeene gherechte te Br ie le ' . 1 4 Het woord 'meentocht' is nogal typisch voor (Noord-) 
Vlaanderen en Zeeland. 1 5 De eerste en meest algemene betekenis is die van 'het volk, de bur
gerij, ook vaak in tegenstelling met de hoogere standen'; daarnaast kan de term echter ver
wijzen naar allerlei vormen van gemeenschappelijke belangen o f gemeenschappelijk actie 
o f vergadering, en dat is zonder twijfel de betekenis die in de Voornse baljuwsrekening is 
gebezigd. Die gedachte wordt bevestigd door het voorkomen van de term 'meentocht' in de 
oudste Brielse keuren o f 'vorboden' (vgl. verboden). In die van 1346 wordt het de Brielse 
vissers verboden om 'meenthocht [te] hebben mit malken andren van gheenen vissche' (dat 
w i l in dit verband zoveel zeggen als: het is verboden om [prijsafspraken met elkaar te 
maken over enige vissoort), terwijl de slagers 'gheene meentocht zullen hebben dan mit 
eenen man (..) en ware I rint boven X L sc.' (d.w.z. 'hun beroep hooguit met één collega zul
len uitoefenen, tenzij het zou gaan om [de slacht van] een koe met een hogere waarde dan 
40 schellingen'). 1 0 In beide gevallen is de connotatie die van oneerlijke vereniging o f samen
spanning. Dat wordt verder versterkt door de keuren van 1405, waar nu ten aanzien van de 
slagers wordt bepaald dat ze 'gheen meentocht sullen hebben of eendracht dat jecjhens die meen-
te cjaen mach, dan met enen man' , enzovoort. 1 7 'Meentocht' wordt nu dus voorgesteld als 
samenspanning tegen 'de gemeente' in de gecontamineerde betekenis van stedelijke 
gemeenschap en stadsbestuur. De Brielse meentocht van 1393 was echter duidelijk een col
lectieve actie van de gemeente in de eerste betekenis, gericht tégen de gemeente in de twee
de z in . 

Dat blijkt verder ook afdoende uit de maatregelen die tegen de opstandelingen werden 
genomen, waarover zo dadelijk meer. Eerst dienen we echter kort in te gaan op een even 
ongemakkelijke als frustrerende lacune in onze kennis van het oproer: nergens in de bron
nen wordt, zelfs maar terloops, vermeld wat het motief was. We hebben dus geen idee waar 

13 F r u i n e n Pols , Rechtsboek van Den Briel, 81-123. J a n M a t h i j s s e n n o e m t de leden van het gerecht i n strikte z i n 'des heren ende 

sijnre steden p r inc ipa len ghezworen dienres ' , de (lagere) vaste ambtenaren: de 'onderd ienres ' . Ib idem, 81. V o o r de aas-

graaf: i b i d e m , 120. 

14 Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 86. 

15 Cd-rom Middelnederlands, s.v. Meen toch t . 

16 H . de Jager (red.), De middeleeuuische keuren der stad Brielle ( ' s -Gravenhage 1901) (Werken der Ve reen ig ing ror Uitgave der 

B r o n n e n van het Oude Vader landsche Recht , Tweede Reeks; 2) 23-24 (bepal ingen 2 en 3). 

17 Ib idem, 38-39 (bepa l ing 4). M i j n curs iver ing . 
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de onvrede van de Brielse gemeenschap nu eigenlijk uit voortkwam. 1 8 Tot de contemporai
ne geschiedschrijving is de gebeurtenis nooit doorgedrongen en het toch betrekkelijk rijke 
oorkonden- en rekeningenmateriaal uit de tijd bevat net zo min een ondubbelzinnige hint 
als een belangrijke tekst van een mogelijke ooggetuige, het Rechtsboek van Jan Mathijssen, 
stadsklerk (secretaris) van Den Briel in het begin van de 15de eeuw, dat toch boordevol 
moraliserende maar vooral aan quasi-geleerde teksten ontleende exempelen en anekdoten 
zit, en dat ook ingaat op enkele geruchtmakende rechtszaken uit de tijd van de auteur. 1 0 

N u kunnen we wel gissen naar de achtergrond. Ik zie een aantal mogelijke motieven. O m te 
beginnen greep de opstand plaats in een roerige periode, waarin graaf Albrecht van Beieren op 
voet van oorlog stond met zijn zoon Wil lem van Oostervant. Vooral de vervanging van stadsbe
stuur door 'mijns heren dienren ende vrienden' in één van de posten in de tresoriersrekening 
die betrekking had op het Brielse oproer, 2 0 onderstreept dat het stadsbestuur toentertijd graafs-
gezind - ofwel Kabeljauws - was, en mogelijk was dat tegen de zin van de (meerderheid van de) 
Brielse bevolking die dan een Hoekse voorkeur zou hebben gehad of, anders gezegd, een voor
keur voor het kamp van Oostervant. 2 1 Meer concrete aanwijzingen zijn er echter niet en we zul
len nog zien dat we moeten oppassen met de partijlabels 'Hoeks' en 'Kabeljauws'. Een ander 
mogelijk motief heeft te maken met een jongere zoon van graafAlbrecht, namelijk Jan van Beie
ren, de elect-bisschop van Luik. Aan hem werd in deze tijd het Land van Voorne, met inbegrip 
van de stad Den Briel, als erfdeel toegezegd. Weliswaar werd deze toezegging pas beoorkond 
in april 1394 en hield zij geenszins in dat Jan van Beieren nu meteen heer van Brielle en Voorne 
werd, maar vermoedelijk is in de maanden voorafgaand aan de beoorkonding met Jan van Beie
ren onderhandeld - hij moest namelijk een eerder toegezegd erfdeel inruilen - en was het 
gerucht over de op handen zijnde toezegging voldoende om de vlam in de pan te laten slaan. 2 2 

In deze redenering zitten wel de nodige aannames over de kwalijke reputatie die de nog jonge 
Jan van Beieren toen al zou hebben gehad, maar ongegrond zijn die niet: berichten over Jans 
snoeiharde neerslaan van een opstand in de Luikse enclave Sint-Truiden in mei 1393 2 3, waar
mee hij een voorschot nam op zijn latere bijnaam 'zonder Genade', zullen zeker in Holland 
hebben gecirculeerd en van het vooruitzicht dat dit heerschap vroeg o f laat hun nieuwe heer zou 
zijn, zal men op Voorne niet vrolijk zijn geworden. Hier komt bij dat er in de jaren voor 1393 
mogelijk bezwaren zijn gerezen over de dwingelandij waarmee de landsheer de aanstelling van 
de baljuw van Voorne en de schout van Den Briel doordrukte. 2 4 Het laatste zou dan de spreek
woordelijke emmer geweest kunnen zijn, de toewijzing aan Jan van Beieren de druppel die hem 
deed overlopen. Maar echt helder is dit allemaal niet te krijgen. 

18 Kort na het Brielse oproer braken onlusten uit in Dordrechr, de zogeheten 'tissinghen'. Ook daarvan zijn de motieven 

onduidelijk. J. van Herwaarden e.a.,Geschiedenis uan Dordrecht tot 1572 (Dordrecht/Hilversum 1996) 140-141. 

ig A . H . Huussen jr, 'De "exempelen" in Jan Mathijssen's Rechtsboek van Den Btiel' in: J.M.I. Koster-Van Dijk en A. Wijffels 

(red.), Miscellanea Jorensin historica ter gelegenheid uan het afscheid uan prof. Mr. J.Th. de Smidt (Amsterdam ig88) 143-161. 

20 Rekeningen tresorier, g2. 

21 De enige leden van het Brielse gerecht in 1393 die we kennen, behalve baljuw Ghibe Janszoon van Craken, zijn de sche

penen Gerard Blok Gerardszoon en Renger Willemszoon. J.L. van der Gouw, De regulieren van Rugge (Alphen aan den Rijn 

1986) 193, nr. 63 (schepenbrief d.d. 19 december 1393). 

22 F. van Mieris (red.), Groot charterboek dergraauen uan Holland, uan Zeeland en heeren uan Vriesland. Deel III (Leiden 1755) 606. 

Vgl. Fruin en Pols, Rechtsboek uan Den Briel, XVII, noot 1. 

23 Friedrich Schneider, Herzog Johann uon Baiern, erujahlter Bischo/uon Lüttich und Gra/uon Holland (1373-1425). Ein Kirchenjurst 

und Staatsmann am Anfang des XV. Jahrhundert (Berlijn 1912) 18. 

24 L . C . van der Knoop, 'De resultaten van een onderzoek naar de historische ontwikkeling van het Brielse stadsbestuur 

gedurende de Middeleeuwen', Zuid-Hollandse Studiën 11 (1965) i72-ig9, aldaar 181 en 184. 
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Een derde reden tot rebellie zou gelegen kunnen hebben in de grote onvrede die eind 1393 
in verschillende Hollandse steden, waaronder Den Briel, ontstond over de uitbreiding van het 
Dordtse stapelrecht.25 Veel later, in 1520-1521, zou dezelfde kwestie tot ernstige 'onlusten' in 
Den Briel leiden, maar voor 1393 is dat niet te bewijzen.20 Bovendien deed de graaf, die bemid
delde in het geschil, op 2 januari 1394 uitspraak ten voordele van de anti-Dordtse steden; dat 
was natuurlijk na het Brielse oproer, maar er is geen enkele aanwijzing dat de vrees bestond 
dat de landsheer ten faveure van Dordrecht zou oordelen. Ten slotte was een mogelijk motief 
het radbraken van vijfmannen uit Den Briel op een Haags schavot, een uiterst gruwelijke 
doodstraf, die bij uitstek werd voltrokken aan rebellen en landverraders. Volgens de editeur 
van de rekening van de baljuw van Den Haag over de periode 12 oktober 1393-30 november 
1394, waarin dit wordt gemeld, zou deze executie daarom heel goed het gevolg geweest kun
nen zijn van het oproer van 21 december.27 Nu is de rekeningpost in kwestie ongedateerd, 
maar de volgende post heeft betrekking op een actie d.d. 28 januari 1394. Zouden we de rede
nering van de editeur volgen, dan zou dit betekenen dat de berechting van de leiders van de 
Brielse opstand razendsnel heeft plaatsgevonden. Een alternatief zou zijn om in de gruwelij
ke executie van de Brielenaren - om wat voor reden ook - juist het motief van het Brielse 
oproer te zien. Vreemd was dat absoluut niet. Uitgerekend in Den Briel gaf de executie door 
ophanging van enige molenaars in 1416 aanleiding tot heftige rellen (afb. 2), waarin een aan
tal vrouwen, die christelijke rituelen onder de galg uitvoerden, een hoofdrol speelde.28 

Veel minder duister is, zoals gezegd, de reactie van de landsheer op het Brielse oproer, 
waardoor hij toch verrast geweest moet zijn, getuige een latere betaling aan de grafelijke adju
dant Otto van der Poorten, die in verband met het 'rumoer' op Voorne hals over kop met veer
tig ruiters naar Den Briel en vervolgens naar Heenvliet was gedirigeerd.20 Het meest opmer
kelijke blijft echter dat de hele Brielse bevolking voor het oproer verantwoordelijk is gesteld 
en is bestraft. De straf bestond uit een 'schatting' - een soort strafheffing - waarvan lijsten 
met nabetalingen en achterstallen zijn overgeleverd in de rekening van baljuw Dirk van Zwie-
ten.20 Ze tellen respectievelijk 18 en 121 namen, maar dat moeten er oorspronkelijk veel meer 
zijn geweest, want veel poorters hadden in 1395 het hun opgelegde bedrag vast al voldaan. 
Vele anderen moeten na het oproer de benen hebben genomen of werden bij wijze van straf 
verbannen; de rekening somt 52 ballingen op plus nog eens 33 van hun borgen,21 terwijl 

25 W. Prevenier, J .G. Smit (red.), Bronnen uoor de geschiedenis der dagvaarten uan de Staten en steden uan Holland uoor 1544. Deel I: 

1276-1433. Tiueede stuk: Teksten ('s-Gravenhage iQ8 7)(Rijks Geschiedkundige Publ icat iën . Grote Serie; 202) 332-334 

(december 1393-januari 1394) en 337-338 (oktober 1394). Voor de belangrijkste teksten: J.F. Niermeijer (red.), Bronnen 

uoor de economischegeschiedenis uan het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104-1399 ('s-Gravenhage ig68)(Rijks Geschiedkundi

ge Publ icat iën . Grote Serie; 127), nrs. 676-677. Over her wezen en de economische betekenis van het Dordse stapelrecht 

- inclusief het zogenaamde Maasrecht - Van Herwaarden e.a., Geschiedenis Dordrecht, 79-87, waar overigens geen aparte 

aandacht wordt besteed aan de problemen in 1394. 

26 K. van Alkemade, Beschryuing uan de stad Brielle en den lande uan Voorn (...) [en met eenige hoofddeelen, byvoegselen, en aan-

teekeningen vermeerderd door P. van der Schelling] (Rotterdam 1729) 357-364-

27 Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 32 en noot 5. 

28 H . de Jager, 'Onlusten te Brielle in het begin der 15de eeuw', De Nnuorscher 45 (1895) 615-620. 

29 Rekeningen tresorier, 432 . 

30 Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 86-87 e n 94~9%-

31 Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 90-93. Wat opvalt is dat vrouwen geheel ontbreken op de schattinglijsten, terwijl ze 

prominenr aanwezig zijn op de lijst met ballingen en borgen. Het laatste duidt erop dat de straffen voor het oproer zon

der onderscheid naar sekse waren uitgedeeld - de (volwassen) vrouwen of vrouwelijke hoofden van huishoudens van Den 

Briel evengoed als de mannen. Het ontbreken van vrouwen op de schattinglijsten moet dan worden verklaard door de 

mogelijk wettelijke verplichting dat in Den Briel vrouwelijke hoofden van huishoudens een voogd dienden te hebben die 

namens hen oprrad in zaken. 
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Afb. 2 Straatgevecht in Cirencester in laatmiddeleeuws handschrift; zo kan een stedelijk gevecht 
in Holland eruit hebben gezien. Foto: Glaudemans, Om die wrake wille, 139. 

anderen erin waren geslaagd om inmiddels ' landwinning' te doen, dat wi l zeggen een ver
gunning tot terugkeer in het land te kopen. 2 2 Ten slotte had een enkeling met de graaf zelf 
weten te schikken o f contributie aan de schatting afgekocht met een strafbedevaart naar San
tiago de Compostela. 2 2 En dan was er nog een restcategorie met zielige gevallen, zoals dat 
van Lauwe Winter, wiens tenen waren ' o f ghebornt van sün voeten van onghevalle' (als 
gevolg van een ongeval verbrand en afgezetj en die verder met rust werd gelaten. 2 4 

A l deze gegevens bij elkaar opgeteld maken het zeer aannemelijk dat inderdaad de hele 
'gemeente' van Den Briel voor het oproer is gestraft. De sterkste aanwijzing vormt de ver
melding van in totaal bijna 225 volwassen inwoners van een stadje dat aan het einde van de 
14de eeuw misschien 1500 inwoners (inclusief minderjarigen) telde, in één brontekst die 
betrekking heeft op één jaar en waarvan de context het ontbreken van veel andere personen 
plausibel maakt. 2 5 Verder zijn er de grote verschillen in de opgelegde aanslagen in de straf-

32 Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 85-86. Over landwinning: C. Glaudemans, Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoe
ning in laar-middeleeuws Holland en Zeeland (Hilversum 2004) 281-290; over ballingschap, ibidem: hoofdstuk 7 en bijlage 6. 

33 Respectievelijk Rekeningen tresorier, 145 en Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 98. 
34 Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 99. 
35 Het inwoneraantal van Den Briel rond 1400 kennen we niet precies. Visser plaatste Den Briel in de categorie steden met 

1000 tot 2500 inwoners. Voor zijn argumenten: J.C. Visser, 'Dichrheid van de bevolking in de laat-middeleeuwse stad', 
Historisch-Geograjïsch Tijdschrift 3 (1985) 10-21. Vaak wordt voor de jaren rond 1400 een relatieve schatting gemaakt op basis 
van de levering van manschappen voor de oorlog in Friesland in 1398. Zie daarvoor: A. Janse, Grenzen aan de macht. De Frie
se oorlogen van de graven van Holland omstreeks 1400 (Den Haag 1993), 402-403. Den Briel moest 100 gewapende mannen stu
ren tegenover, bijvoorbeeld, Dordrechren Haarlem 600, Delft 500 en Leiden 400. De inwoneraantallen van deze steden 
rond 1400 worden op basis van allerlei circumstantial evidence (waaronder trouwens ook weer die leveringen van soldaten) 
geschat op respectievelijk 8000,7500, 6500 en 6000 personen. Zie Visser, 'Dichtheid van de bevolking'. De bevolking van 
den Briel zou dan proportioneel een omvang van rond de 1500 personen hebben gehad. 
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schatting, wat erop duidt dat door alle bevolkingslagen is gecontribueerd. Van de achter
stallige betalers was Martijn Knoet met 12 zilveren groten (ongeveer éénderde van één oud 
schild, het standaard goudstuk) het laagst aangeslagen, Hector de ketelboeter met niet min
der dan 70 oude schilden het hoogst.30 Nu biedt geen van beide lijsten die betrekking heb
ben op de schatting enig inzicht in de criteria die gehanteerd zijn bij het opleggen van de 
persoonlijke aanslagen. We weten dus niet, of verschillen in aanslag verband hielden met de 
ernst van de betrokkenheid bij het oproer of gewoon met verschillen in vermogens. Voor het 
laatste valt evenwel meer te zeggen dan voor het eerste, omdat de variatie in de aanslagen 
wel erg groot is en men zich moeilijk kan voorstellen dat de mate van betrokkenheid van 
honderden personen op het individu precies kon worden vastgesteld. De grote verscheiden
heid van beroepstoenamen op de balling- en schattingslij sten versterkt dan vervolgens de 
indruk dat de hele middenklasse aan de schatting heeft bijgedragen, althans als men bereid 
is om aan te nemen dat beroepsnaamaanduidingen in (meerledige) persoonsnamen verwij
zen naar een werkelijk door de naamdrager uitgeoefend beroep. Alleen 'vissers' ontbreken, 
niet vreemd omdat een verwijzing naar dat beroep in de toenaam in havenplaats Den Briel 
niet onderscheidend zou zijn, maar verder tellen we metselaars, houtzagers, naaiers, goud
smeden, bakkers, vishandelaren, mandemakers, kuipers, mesmakers, ketellappers, wagen-
lieden, platijnmakers en schoenmakers. 

Ten slotte kan de hypothese van een collectieve bestraffing van de hele Brielse bevolking 
worden ondersteund met enkele betekenisvolle details. Van de laatste betaler op de lijst met 
achterstallen in de schatting, ene Coppijn Clap, die voor de lieve som van 40 oude schilden 
was aangeslagen, wordt gemeld dat hij 'tonrechte gheset' [was] 'want hi op die tijt binnen 
den lande van Voern niet en was daer hi goede kennisse toe heeft', dat wil zeggen dat hij ten 
onrechte voor contributie was aangeslagen omdat hij ten tijde van het oproer aantoonbaar 
niet op Voorne was, wat aangeeft dat waarschijnlijk alle poorters van Den Briel die tijdens de 
meentocht wél in stad of ommeland verbleven aangeslagen waren. Vervolgens noemt de 
akte waarmee de graaf op 2 januari 1395 kwijtschelding verleende voor de 'misdaad' van 
december 1393 als destinatarissen 'onsen luden ende inwonenden luden van onser stede 
vanden Briele'. 3 7 Ook die formulering suggereert dat het om alle inwoners van Den Briel 
ging en niet om een specifiek deel.3 8 

36 Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 96. 
37 Rekeningen gerechtelijke ambtenaren, 106. 
38 Overigens bevatten de lijsten met ballingen en borgen enige overlap met de schattinglijsten omdat bepaalde individuen 

op beide voorkomen, bijvoorbeeld Hughe metten langen tanden, die in alle drie de 'rollen' voorkomt: als balling, als borg 
en als contribuant aan de schatting. Bij andere, gewone, gelijkluidende namen is identificatie niet zo eenduidig en daar
om ik heb de lijsten van ballingen/borgen en betalingen/achterstallen aan de schatting toch niet ontdaan van (mogelijke) 
dubbeltellingen vanwege gelijkluidende namen. Ik heb dat wél gedaan met namen die meer dan eens voorkwamen op 
alleen al de lijst van ballingen en borgen. Om de een of andere reden zijn sommige ballingen namelijk twee maal achter 
elkaar genoteerd, mogelijk omdat het boetesysteem, gekoppeld aan voortvluchtigheid, cumulatief werkte, dat wil zeg
gen, ieder jaar dat iemand voortvluchtig bleef of bij verstek was verbannen, werd een - geleidelijk stijgende - boete opge
legd. Bijvoorbeeld Rekeningengerechtelijke ambtenaren, 92: 'Item Gheerkiin Gillis Baers s. VIII s., verbannen', gevolgd door: 
'Item die selve Gheerkiin VIII s., verbannen', en, wat verder naar onderen, Trem Gheerkiin Gillis Baers s. V lb., verban
nen ende voervluchtich.' Meer in het algemeen is het boetesysteem bij verbanning niet erg doorzichtig. De meeste bal
lingen kregen een (standaard)boete opgelegd van 8 schellingen (in rekengeld dus, niet in klinkende munt, wat wijst op 
een administratieve boete), maar er zijn ook een paar (aanzienlijk) hogere bedragen, die vooral met voortvluchtigheid ver
band lijken te houden. Ten slotte valt op dat de term 'poortets' in de stukken niet voorkomt. 
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Het Haarlemse oproer van 1404 
Oppervlakkig gezien zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de Brielse meentocht van 
1393 en het Haarlemse oproer van 1404: beide waren felle uitbarstingen met een kortston
dig karakter en beide waren evident gericht tegen het stadsbestuur. Bij nadere beschouwing 
zijn er echter hemelsbrede verschillen. Het belangrijkste was wel, dat terwijl het Brielse 
oproer was beschouwd als rebellie van de hele 'gemeente' in de zin van de hele bevolking 
van de stad, de Haarlemse opstand eerder het sluitstuk vormde in een langdurige vete tus
sen verschillende machtige familiegroepen of'maagschappen', die uiteindelijk draaide om 
de macht in de stad. Deze vete, die indertijd dusdanig indruk maakte dat erover wordt ver
haald in kronieken uit de 15de eeuw, was begonnen in 13 65 of daaromtrent en gedurende de 
decennia daarna herhaaldelijk weer opgelaaid.30 Een nieuw dieptepunt werd bereikt in de 
vroege zomer van 1404, toen vermoedelijk op straat een aanslag werd gepleegd op het leven 
van de bejaarde leider van de maagschap van de Zeelanders, Simon van Zanen, een van de 
machtigste mannen van Haarlem, die vanaf het begin in de vete was betrokken. Simon wist 
met zijn medestanders te ontkomen naar het kerkhof van Haarlem - niet de begraafplaats 
maar de afgebakende ruimte rond de kerk die onder het kerkelijke asielrecht viel. De aan
vallers trokken zich echter niets van de vrijplaatsgedachte aan en er ontstond een grote 
vechtpartij waarbij Simon en (zijn broer?) Jan van Zanen, twee van hun belagers, Willem van 
den Woude en zijn zoon Simon en nog drie andere lieden het leven lieten, terwijl vijf man
nen en een echtpaar (Pieter Jan ICokx en zijn vrouw Haaske, een dochter van Willem van den 
Woude) min of meer zwaar gewond raakten.40 Deze escalatie van geweld in de tweede stad 
van het graafschap was voor de landsheer niet te accepteren en hij toog met zijn raad en zijn 
hof op 1 augustus 1404 naar Haarlem om de zaak in persoon te berechten. 

De terechtzitting zou niet de vorm krijgen van de berechting van een gewoon misdrijf 
maar van de afhandeling van een zogenaamde 'veelike zaak', een in het recht erkende schen
ding van familie-eer die aanleiding kon geven tot het voeren van een vete. In de afhandeling 
van 'veelike' zaken golden andere regels dan bij de berechting van misdrijven. De kern was 
dat betrokkenen in de gelegenheid werden gesteld om via een (door de rechtbank afgekon
digde) vrede tot een formele verzoening te geraken, die in de eerste plaats was gericht op 
financiële, morele en spirituele genoegdoening door de daders en hun verwanten aan de 
verwanten van de slachtoffers, en pas in tweede instantie op rechtsherstel en bestraffing van 
de dader(s).4' Om verschillende redenen is het echter onjuist om dit soort behandeling van 
veelike zaken af te doen als 'primitief en privaatrechtelijk. De geschetste procedure was 
juist een subtiel en hoog ontwikkeld juridisch instrument om vetevoering in te dammen pre
cies door haar uit de privaatrechtelijke in de publiekrechtelijke sfeer te trekken. Met andere 

39 Hierover: C.N.W.M. Glaudemans, 'Veten in Haarlem, 1365-1416', in: J.W. Marsilje e.a., Bloedwraak, partijstrijd en pacifica
tie in laat-middeleeuuis Holland (Hilversum 1990) 62-81, aldaar 68-78, en, kort, J.W. Marsilje, 'De geografische, institutio
nele en politieke ontwikkelingen' in: Deugd bouen geweld. Een geschiedenis uan Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995) 19-45, 
aldaar 28-29 • 

40 Reconstructie gebaseerd op het vonnis van graafWillem VI d.d.14 februari 1406. Th.H.F. van Riemsdijk (red.) [bewerkt 
door J.Ph. De Monté ver Loren], De rechtspraak uan den graaf uan Holland. Deel II (Utrecht 1934) (Werken der Vereeniging tot 
Uitgaaf der Bronnen van her Oud-Vaderlandsche Recht, Derde Reeks; 4), 206-214, aldaar 207-208. Voor de idenrificarie 
van Haaske: ibidem, 221. 

41 Vgl. Glaudemans, Om die wrake wille, i.h.b. hoofdstukken 3 en 8; P.C.M. Hoppenbrouwers, 'Vengeance is ours? The invol-
vement of kin in the settlement of "cases of vengeance" in later medieval Holland' in: I. Davis, M . Müller, S. Rees lones 
(red.), Loue, marriage, andjiïmily ties in the later Middle Ages (Turnhour 2003) 241-275. 



142 P . C . M . H O P P E N B R O U W E R S 

woorden: verzoening van verwantschapsgroepen via bemiddeling bleef weliswaar het eerste 
doel, maar tegelijkertijd werd de procedure afgehandeld in de openbaarheid (namelijk in 
een publieke rechtbank) en onder het opleggen van zware dwangmaatregelen en (zware) 
publieke sancties voor degenen die niet wilden meewerken of geen gevolg gaven aan vrede-
geboden en zoenvonnissen. 

Het voornemen van de graaf liep echter uit op een fiasco toen de betrokken maagschap
pen, die zich hadden verzameld op het Sant - het centrale plein in Haarlem waaraan ook het 
stadhuis was gelegen (afb. 3) - opnieuw met elkaar in de clinch raakten. Ditmaal werd het 
stadhuis, de zetel van het stadsbestuur, strijdtoneel. Nadat het was bestormd door de vijan
den van wijlen Simon van Zanen, die de stadsbanier, symbool van de stedelijke gemeenschap, 
buitmaakten, werd een aantal personen die zich daar hadden verschanst - onder wie Dirk, 
zoon van de vroegere, omstreden, schout Filips van Cralingen42 - naar buiten gesleept en 'in 
onser tiegenwoirdicheit', dus onder de ogen van de graaf, 'vande lyve ter doot [gebrocht]'. 

Het verslag van de gebeurtenissen op 1 augustus, dat is te vinden in het bevel van de graaf, 
uitgevaardigd op 9 augustus, om de daders te arresteren, noemt ongeveer 65 bestormers van 
het stadhuis bij naam, sommigen evident naaste verwanten van elkaar, anderen vergezeld 
van niet nader bij naam gespecificeerde zoons, broers, 'neven', vrouwen (sic) en 'ghesellen' 
of'knechten', terwijl de opsomming afsluit met de generieke formule 'mit horen hulperen 
ende sommige vander gemeente'. De laatste toevoeging is belangrijk omdat ook voor de 
graaf duidelijk niet de hele gemeente - hier toch wel in de betekenis van stedelijke gemeen
schap - betrokken was maar slechts een (specifiek) deel ervan.43 

Bij de hele actie vielen in totaal twaalf doden en dertien zwaargewonden. De graaf had 
gedurende de geweldsexplosie lijdzaam moeten toezien en alleen boden kunnen zenden 
naar Leiden en Delft met het dringende verzoek om hem met de stadsmilities te hulp te 
schieten, maar als deze troepen al ooit zijn gearriveerd, hebben ze de landsheer hooguit hel
pen ontzetten. Eenmaal veilig terug in Den Haag, nam de graaf de provocatie op het Sant 
hoog op; op 9 augustus kondigde hij aan dat hij de euvele daad 'scarpeliken ende hardeliken 
[zou] corrigieren, dats him ewelic een ander hoeden mach' ('opdat een ander zich hiervoor 
tot in lengte van dagen zou hoeden'). Hieruit blijkt dat de graaf het oproer, dat immers in 
zijn aanwezigheid had plaatsgevonden, als een ernstige aantasting van zijn landsheerlijke 
gezag, zoniet als een fysieke bedreiging van zijn persoon beschouwde. Het bevelschrift van 
9 augustus spreekt ook van 'dese verraderye jegen ons selfs lijf (..) boven hulde, manscip 
ende eede die sy ons gedaen hebben, ende boven vrientscip die sy opten selven dach van ons 
hadden.' Kortom, dit waren buitengewoon ernstige misdrijven die dicht tegen hoogverraad 
of majesteitsschennis aan lagen en die in elk geval als rebellie moesten worden opgevat en 
bestraft.44 

Daarom wekt het verbazing dat al een paar maanden na het oproer opeens een opmerke
lijke lankmoedigheid aan de dag werd gelegd. Dit had vermoedelijk te maken met de dood 
van graaf Albrecht van Beieren in december 1404 en de opvolging door zijn zoon, Willem 
van Oostervant. Het was geen geheim dat de sympathie van Oostervant, nu graaf Willem VI, 

42 C. Glaudemans, 'De schout van Haarlem', in: H . Brokken, F. Koorn, A. van der Steur (red.), Hart uoor Haarlem. Liber ami-
corum uoor Jaap Temminck (Haarlem [1996]) 43-59, aldaar 49-50 en 57. 

43 Reconstructie gebaseerd op bevel van graaf Albrecht van Beieren tot vervolging daders d.d. 9 augustus 1404. Van Riems
dijk, De rechtspraak, 195-197. 

44 Ibidem, 195-197. 
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Afb. 3 Historisch 
diorama met een 
riddertoernooi op 
het Sant in Haar
lem in 1345. 
Foto: Tinnen 
Figuren Museum 
Ommen, zie 
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heel anders lag dan die van zijn vader, waardoor ook met betrekking tot de berechting van 
het Haarlemse oproer de kaarten opeens heel anders kwamen te liggen. O m te beginnen 
werd de zaak vanaf het begin van Willems graafschap uit de sfeer van rebellie gehaald, en 
opnieuw primair gezien en juridisch behandeld als een 'veelike zaak'. In een later stadium 
werden bovendien schuld en aansprakelijkheid voor het incident verschoven van de oor
spronkelijke daders naar de oorspronkelijke slachtoffers. 

De nieuwe koers tekende zich reeds afin de eerste dagen van 1405, toen vrijgeleiden aan bal
lingen werden uitgegeven, die vervolgens in het graafschap konden komen onderhandelen over 
zowel hun 'landwinning' - de vergoeding die ze moesten betalen om terug te mogen keren in 
het land - als de zoengelden, de uitkeringen die moesten worden betaald tot schadeloosstelling 
van de slachtoffers. Op 7 februari 1405 gebood de graaf een algehele vrede (dus een bestand), die 
veertien dagen gold en zich zowel uitstrekte over de daders van de gewelddadigheden rond de 
dood van Simon van Zanen als over de opstandelingen van 1 augustus. 4 5 Een paar dagen later 
werd reeds vergunning tot terugkeer in het land verleend aan 107 met name genoemde betrok
kenen bij het oproer van 1 augustus door het opleggen van landwinningen, voor de betaling 
waarvan vervolgens borg moest worden gesteld. De landwinningen varieerden in hoogte van 
200 gouden nobelen voor de kennelijke leider, heer Jan van Heemstede de jonge, via 75 nobelen 
voor diens naaste medestanders tot 5 nobelen voor degenen die kennelijk het minst schuldig 
werden geacht. De hoogte van de opgelegde sommen kan ook in dit geval maar in beperkte mate 
zijn bepaald door de mate en ernst van de betrokkenheid. Er werd meteen beperkt aantal ronde 
bedragen gewerkt en aan elkaar gerelateerde personen kregen een gelijk bedrag opgelegd, zoals 
de vijf leden van de familie Verdebouts (elk 10 nobelen), Roelke van Assendelft en zijn vrouw 
Geertrui (elk 20 nobelen) en de vier 'knechten' van heer Jan van Heemstede (elk 15 nobelen). 4 0 

Ongeveer een maand later kwamen de eerste borgstellingen binnen; heer Dirk van de Lek stelde 
zich bijvoorbeeld voor 100 nobelen en Filips van Dorp voor 60 nobelen garant voor de betaling 
van de landwinningen van heer Jan van Heemstede en zijn vier knechten 4 7 

De schadeloosstelling aan de verwanten van dodelijke en/of ernstig verwonde slacht
offers werd veel later apart geregeld en wel in een omvangrijk 'zoenvonnis' dat de graaf op 
14 februari 1406 wees. Het strekte zich uit over de slachtoffers van zowel de aanslag op 
Simon van Zanen cum suis als de bestorming van het stadhuis. In dit zoenvonnis zijn alle 
elementen van de klassieke verzoeningsprocedure in een 'veelike zaak' te herkennen. Veel 

45 Ibidem, 199-200. 
46 Alles: Ibidem, 201-204, d.d. 11 februari 1405. 
47 Ibidem, 205, d.d. 10 maarr 1405. 
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aandacht is besteed aan de vaststelling en verdeling van de zogenaamde zoengelden, de 
bedragen die volgens een bepaalde verdeelsleutel door daders en hun verwanten moesten 
worden betaald aan de slachtoffers en hun verwanten, nadat eerst een bepaald percentage 
was ingehouden dat verviel aan de landsheer en aan gerechtelijke ambtenaren die nauw bij 
de afwikkeling van de zaak waren betrokken.48 In deze specifieke zaak werd eerst de finan
ciële aansprakelijkheid vastgesteld in verband met de negentien doden die op de twee 
onheilsdagen waren gevallen, daarna volgde de verrekening van de 'smarte ende quetsinge' 
van elk van de twintig zwaargewonden. In alle gevallen werd zo nauwkeurig mogelijk vast
gesteld, wie de feitelijke dader(s) was/waren geweest, hoe zwaar het aandeel van iedere indi
viduele dader was geweest en, in het geval van de verwondingen, hoe zwaar de verwonding 
was. Het streven naar de vaststelling van een zo nauwkeurig mogelijke schuldvraag is 
opmerkelijk in het licht van de ogenschijnlijke 'globaliteit' waarmee eerder de landwin
ningsbedragen waren bepaald. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat dezelfde persoon - in 
casu Dirk van Huessen de bastaard - zowel smartegeld ontving omdat hij gekwetst was 
geraakt als meebetaalde aan het smartegeld voor twee andere gewonden omdat hij zelf ook 
geweld had gebruikt. In een ander geval kreeg zekere Jan Janszoon 10 pond smartegeld uit
gekeerd voor een schotwond, een betrekkelijk gering bedrag dat moest worden betaald door 
Klaas Zeelander, niet omdat hij per se de schutter was geweest, maar omdat het schot aan
toonbaar vanuit zijn huis was afgevuurd. Schieten met een handgeweer was trouwens nog 
iets nieuws in deze tijd en omdat de schutter op geruime afstand van zijn slachtoffer kon 
blijven, ontstond meteen onduidelijkheid over de identiteit van de dader (hoewel slechts 
weinigen met een geweer zullen hebben rondgelopen en het dan ook nog konden hante
ren). Ook van de enige dode die bij het oproer van 1 augustus door een geweerschot was 
gesneuveld, Jan van Zevenbergen, kon 'niet clarlic [en worden] bevonden wiet hem gedaen 
hadde'. Het zoengeld werd daarom geheel uitgekeerd aan de verwanten van de dode - de 
landsheer eiste in dit geval dus niet zijn gebruikelijke aandeel op - en werd forfaitair toege
rekend aan twee groepen hoofddaders: de ene helft aan heer Jan van Heemstede jr 'mit sinen 
magen, vrienden ende hulperen', de andere helft aan vier personen, die vermoedelijk aan de 
andere kant had gestaan. Eén van hen, Dirk Simons zoon van Amsterdam, was zelf gedood 
door Heemstede cum suis en twee anderen, Jan van Huessen en Gijsbrecht van Rietveld, 
waren voormalige schouten van Haarlem.49 Ten slotte voorzag het vonnis van 14 februari 
1406 in de regeling van grote aantallen missen waarin gebeden moest worden voor het zie
lenheil van de overledenen, werd bepaald dat van iedere afzonderlijke doodslag 'voetval en 
orvede' moest worden gedaan (respectievelijk op de knieën om vergeving vragen en beloven 
geen verder geweld te zullen gebruiken)50 en werden daders die zich bovenmatig onheus 
hadden gedragen extra gestraft. Zo werd zekere Bertout Buyse, die tijdens het gevecht op het 
kerkhof het vuurtje had opgestookt door 'slaet al doet' te roepen en verse wapens aan te voe
ren, voor eeuwig uit Holland verbannen; enkele anderen werden op strafbedevaart naar 
Rome gestuurd. 

48 Vgl. Glaudemans, Om die wrake wille, 249-270. 
49 Glaudemans, 'De schout1, 58. Jan van Huessen was schout van Haarlem ten tijde van het oproer van 1 augustus 1404. Hij 

was intussen overleden (maar waarschijnlijk niet tijdens de vechtpartij); zijn erfgenamen moesten dus her aandeel in het 
zoengeld opbrengen. Gijsbrecht van Rietveld droeg ook bij aan her smarregeld voor een zwaargewonde bij de vechrpar-
rij op het kerkhof. 

50 Voor deze begrippen: Glaudemans, Om die wrake wille, 228-229 (voetval) en 230-231 (orvede). 
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Het is goed erop te wijzen dat het zoenvonnis verder zo goed mogelijk recht deed aan de 
verwanten van doden en gewonden van beide zijden in het conflict, dus in dat opzicht geen 
onderscheid maakte tussen schuld en onschuld. Maar de verdere afwikkeling van de kwes
tie kreeg een bizarre wending in het voorjaar van 1408, toen de graaf met een nieuwe uit
spraak op de proppen kwam die het zoenvonnis van februari 1406 als het ware op zijn kop 
zette: de daders van toen waren nu opeens slachtoffer geworden en vice versa. Heette het in 
1406 nog dat de bestorming van het stadhuis was georganiseerd door de tegenstanders van 
Van Zanen, die onder aanvoering stonden van Jan van Heemstede, nu was opeens, na nieuw 
gerechtelijk onderzoek, gebleken dat Jan van Huessen, Van Zanens belangrijkste mede
stander, en zijn 'vrienden ende partyen' begonnen waren, waarna werd verordonneerd dat 
de leidende figuren van deze 'partye' zich beschikbaar moesten houden voor nader onder
zoek. Ieder die zich daaraan onttrok, 'die hebben wy geset ende gebannen (..) uut allen 
onsen landen (...) gelikerwijs ende in alre manieren alze of sy mit rechte ende mit vonnesse 
van dootslagen ballinc geleit waren (...)'.51 Volgens Glaudemans had deze merkwaardige 
gerechtelijke tournure niets van doen met nieuwe feiten die aan het licht waren gekomen, 
maar alles met de rijzende ster van heer Jan van Heemstede aan het grafelijke hof.5 2 

Dit, en de gebruikte terminologie, roept de vraag op, in hoeverre het als een 'veelike zaak' 
behandelde conflict in Haarlem (tevens) kan worden gekenschetst als 'partijstrijd'. Dat zou 
dan veronderstellen dat er binnen de Haarlemse gemeenschap van poorters, behalve maag
schappen, ook 'partijen' actief geweest kunnen zijn, in de zin van niet-familiale belangen
groepen dan wel groeperingen met een herkenbaar politiek oogmerk. In deze context denkt 
men dan onmiddellijk opnieuw aan de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, die sedert het mid
den van de 14de eeuw rond allerlei kwesties steeds weer oplaaiden. Marsilje meende dat 
hiervan inderdaad kan worden gesproken. Aanleiding was volgens hem de reorganisatie 
van de Haarlemse vroedschap in 1403, die werd omgevormd tot een kiescollege van 33 man
nen, waaruit volgens een bepaalde procedure jaarlijks zeven schepenen en vier burgemees
ters werden aangewezen. Bij de benoemingen van de nieuwe vroedschappen zouden onge
veer evenveel 'leden uit Hoekse en Kabeljauwse partijgangers' zijn gekozen, maar kennelijk 
had dat niet tot een werkbare politieke situatie geleid.53 Glaudemans toonde zich op dit 
punt een stuk gereserveerder: zo men voor deze periode al kan spreken van Hoekse en 
Kabeljauwse sympathieën in Haarlem, waren deze in elk geval niet onveranderlijk of abso
luut. Terwijl bijvoorbeeld de Van Zanens in de jaren rond 1350 als Hoeken zijn vervolgd, was 
de roemruchte Simon van Zanen eerder een Kabeljauw, maar ook weer niet helemaal; zijn 
oudste dochter was getrouwd met Floris van Adrichem, een leidende Hoek. 5 4 

Onderzoek naar het gebruik van de term 'partye' in de bronnen rond het Haarlemse oproer 
maakt ons niet veel wijzer. Toen graaf Willem VI medio 1407 verklaarde dat het nu eens afgelo
pen moest zijn met het traineren van de afwikkeling van de twee kwesties uit 1404, stelde hij dat 
er wat hem betreft nog maar twee 'partijen' in Haarlem waren, één die wilde meewerken aan een 
oplossing en de andere die dat niet wenste. In de woorden van de landsheer zelf: er was 'een par-
tie uptie tijt [die] clacloys alle zaken bleven aen ons ende onsen rade, en die ander [sc. partie], 

51 Alles: Van Riemsdijk, De rechtspraak, 233-236, d.d. 20 mei 1408. 
52 Glaudemans, 'Veten in Haarlem', 77 en noot 68. 
53 Marsilje, 'De ontwikkelingen', 43. De nieuwe regeling werkte evident niet - zie het oproer 1404 - en werd in 1407 weer 

afgeschaft. 
54 Glaudemans, 'Veten in Haarlem', 78-80. 
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dies niet en bleven noch bliven 
en wouden' en die 'sijn daar
om geruymt ende voirvluch-
tich geworden uut onser stede 
voirseit, ende voirt uut allen 
onsen landen' . 5 5 'Partij' heeft 
hier de neutrale betekenis van 
'kant' of'zijde', zeker niet die 
van een politieke vereniging 
met een duidelijk programma, 
Iaat staan een ideologie. In het 
zoeven al aangehaalde vonnis 
van de graaf uit het voorjaar 
van 1408 worden de medestan
ders van Jan van Heemstede 
aangeduid als 'sinen vrienden, 
die sijn hulperen hieten te 
wesen in dien stucken' (= 'zijn 
vrienden, die volgens eerdere 
documenten [in de zaak] zijn 
helpers zouden zijn geweest'), 
die van zijn tegenstander, Jan 
van Huessen, zoals gezegd, als 
'[sinen] vrienden ende par
tyen', waar 'partye' toch niet 
meer dan 'aanhang' betekent. 
In de slotformule van het von
nis wordt de term partij ten 
slotte weer in de algemene zin 
van zijde/kant gebezigd: 'Ende 
hiermede so seggen wy die 
partyen aen beyden ziden (...) 
claerliken ende wael ver
soent'. 5 5 Kortom, veel verder komen we hier niet mee. Het beste lijkt nog de gulden middenweg: 
de Haarlemse 'vete' onthult dat er méér was dan alleen maar (wisselende) 'zijden' of kanten, 
maar minder dan 'partijen'. De bij het stadsbestuur betrokken families konden kennelijk steu
nen op een min of meer vaste 'aanhang'. Prosopografisch onderzoek zou moeten uitwijzen, in 
hoeverre 'aanhang' bestond uit bloed- en aanverwanten van hoofdpersonen, dan wel uit niet-
verwante medestanders. Maar kennelijk was deze vorm van wat in de Engelse literatuur wel 
wordt aangeduid als 'bastard feudalism' sterk bepalend voor de lokale machtsverhoudingen in 
een stad als Haarlem. Uiteraard legde dit een zware hypotheek op een goed functioneren van de 
Haarlemse magistraat en men kan zich wel voorstellen dat dit de landsheer, tevens stadsheer van 

Adimt ende b u j i inobedtcnne vvai het eeiite cr ime. 
Duotflich il dertfhblc den injhclen. 
Dooft! ach tl ali«cn< ijhep unieer, liuehck ine jghecftsiick recht iiy. Dooirlichi 

Afb. 4 Doodslag, gravure uit Joost de Damhoudere, Pracnjcke 
ende handbouck in criminele zoecken, 1555. Foto: Corien Glaude
mans, Om die wrake mille, 128. 

55 V a n R iemsd i jk , De rechtspraak, 231, d .d . 14 j u l i 1407. 

56 Ib idem, 233 en 235. 



M E E N T O C H T , M A A G S C H A P E N P A R T I J H7 

Haarlem, zorgen baarde. Een gemakkelijke oplossing was er echter niet zolang lokale proble
men via elitenetwerken doorsijpelden naar het centrale niveau, en, vice versa, voorkeuren voor 
bepaalde personen en families bij de landsheer en zijn hof via beleningen of de uitoefening van 
benoemingsrechten konden worden doorgedrukt op het lokale niveau. 

En trouwens, met het vonnis van 20 mei 1408 was de Haarlemse vete helemaal nog niet 
'claerliken ende wael versoent' (afb. 4). Pas nadat eerst nog in 1409 Wouter en Klaas Wou
ters om het leven waren gekomen door toedoen van de Van Adrichems - uit het Van Zanen-
kamp - en in 1410 eerst Pieter Droom (een medestander van de Van ZanensJ was gedood 
door de Van den Woudes en daarna de schout van Haarlem, Wi l lem Bertout Lottijns zoon, 
' in den duuster dageraet, dair hi quam gaen om die eerste misse in der prochikerke onser 
stede te horen' was vermoord door Claes Kibbens kinderen kwam het in 1415-1416 tot een 
verzoening die stand zou houden en een einde maakte aan de vete tussen de Van Zanens en 
hun tegenstanders. 5 7 

Conclusie 
Een belangrijke politiek-institutionele innovatie uit de Middeleeuwen is de gemeente in de bete
kenis van de georganiseerde lokale gemeenschap, toegerust met rechtspersoonlijkheid en in het 
bezit van bestuurlijke autonomie. Overigens is de toegang tot het dagelijks bestuur zeker van 
steden vanaf het begin altijd beperkt geweest en tekende zich overal al snel een meer of minder 
gesloten bestuurlijke elite af: het patriciaat. Dit betekent dat de geijkte presentatie van de stede
lijke gemeente in laatmiddeleeuwse bronnen als een harmonieus samenwerkende twee-eenheid 
van volgerechtigde, mondige poorters en stadsbestuur vooral een gewenst sociaal ideaal weer
spiegelde. De werkelijkheid was weerbarstiger, zoals spaarzame gegevens over stedelijke rellen 
en oproeren doen vermoeden. In deze bijdrage zijn twee van die oproeren, beide gericht tegen 
een zittend stadsbestuur, maar verder totaal verschillend van karakter, nader uitgelicht. 
Ofschoon de motieven achter de Brielse 'meentocht' die plaatsvond in de laatste dagen van 1393 
niet zijn te achterhalen, staat wel vast dat het rumoer althans door de autoriteiten is opgevat als 
een collectieve opstand van de hele Brielse bevolking tegen een gezagsgetrouwe magistraat. Bij 
het Haarlemse oproer van zomer 1404 bleek het daarentegen om de zoveelste escalatie van een 
langdurige vete binnen het Haarlemse patriciaat te gaan, waarin vermoedelijk een aanzienlijk 
deel van de Haarlemse 'gemeente' werd meegesleept, zonder dat men echt kan spreken van poli
tieke partijvorming rond vaste (Hoekse en Kabeljauwse) issues. Geheel in lijn met eigentijdse 
opvattingen over vetevoering en toch ook door de hoge sociale status van de meest direct betrok
kenen bleef de graaf het voortetterende conflict behandelen als een erekwestie, primair gericht 
op verzoening van gelijkwaardige partijen en niet op de bestraffing van daders en een finaal her
stel van de rechtsorde. Precies de geweldsuitbarsting van 1 augustus 1404 bood daartoe wel 
degelijk het handvat, want de bestorming van het Haarlemse stadhuis onder de ogen van de 
graaf en zijn gevolg had gemakkelijk kunnen worden opgevat als een daad van rebellie tegen de 
landsheer. Dat het uiteindelijk nooit zover is gekomen, lijkt vooral te maken te hebben gehad 
met - ook toen al - Haagse politiek. 

57 Respectievelijk Van Riemsdijk, De rechtspraak, 241-242 (d.d. 4 februari 1409), 244-245 (d.d.13 februari 1410) en Glaude
mans, 'Veten in Haarlem', 77-78, die archiefmateriaal gebruikte dat niet is opgenomen in het dossier van Van Riemsdijk. 
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'Dewijle zo veel hooffden ende sinnen zijn' 
De inburgering van Zuid-Nederlandse migranten in vroeg-ijde-eeuws Leiden 

Na de verwoesting uan Hondschoten (1582) en de ua! uan Antwerpen (1585) weken ueel Vlamingen, 
Brabanders en Walen uit naat de Noordelijke Nederlanden. De uluchtelingenstroom, die in goluen 
plaatsuond, had een enorme omuang. Volgens Briels zouden zich in 1622 bijna 317.000 migranten in 
de acht grootste Hollandse steden hebben geuestigd, maar ook de dorpen en kleinere steden kregen met 
immigratie te maken.1 Daarentegen taakte het zuiden uoor een deel ontvolkt; Antwerpen telde rond 
1560 ongeueer 100.000 inwoners waarvan er in 1580 nog slechts 42.000 resteerden. De herouering 
uan de zuidelijke Nederlanden door Parma, de heruatte geloofsvervolging uan protestanten en uooral de 
economische ineenstorting vanwege de oorlogsomstandigheden waten oorzaken uan deze exodus. Hon
gersnood en extreme armoede deden de rest. Vooral Leiden kreeg een grote toeloop uan immigranten te 
uerwerken. Natuurlijk uerliep de komst uan de duizenden migranten niet probleemloos; zij moesten 
gehuisvest worden en hun draai zien te vinden in de overvolle stad. Het Leidse stadsbestuur stond uoor 
de taak 'om de boel bij elkaar te houden' en dat betrof niet in de laatste plaats het veiligstellen uan de 
openbare orde. In deze bijdrage wordt nagegaan of en hoe de al veel langer bestaande buurtorganisa
ties daarin een rol speelden en bijdroegen aan de inburgering uan de nieuwkomers. 

Van alle Hollandse steden spande Leiden de kroon. A l in 1588 heette het 'dat deselve stadt, 
voor eenighe jaeren geheel gedepopuleert synde, tegenwoordich voor de meesten partwert 
bewoont by vremdelingen, uyt Brabant, Vlaenderen ende andere quartieren verdreven'. 2 In 
1622 zou tweederde van de 44.745 Leidenaars van Zuid-Nederlandse afkomst zijn geweest, 
voor het grootste deel afkomstig uit Vlaanderen (30,1 %), de overige nu Belgische provincies 
(8,3 %) en Noord-Frankrijk (24,5 % ) . 2 Meestal emigreerden zij rechtstreeks vanuit deze 
streken, maar Leiden was ook in trek bij Vlamingen uit Engelse plaatsen als Norwich, Sand
wich en Colchester, waarnaar zij eerder waren uitgeweken. De immigratie uit Belle, Pope-
ringen en Hondschoten is zelfs uitgebreid gedocumenteerd. 4 De aanwezigheid van zoveel 
vreemdelingen drukte vanzelfsprekend haar stempel op het Leiden van die dagen (afb. 1). 
Taalkundigen menen zelfs dat het stadsdialect tot ver in de vorige eeuw Vlaamse en Waalse 
taalelementen bevatte.5 

1 J. Briels, De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (Bussum 1978) 21-22. Overigens wordt het hoge emigrariecijfer van Briels 
door historici als B. de Vries en P.W. Klein in twijfel getrokken, maar algemeen wordt erkend dat de migratiebeweging 
in sociaal en economisch opzicht zeer belangrijk is geweest, zeker voor de omwikkeling van steden als Leiden. 

2 Uit de 'Reeckeninghe van de Burgermeesteren en Regierders der stadt Leyden, dewelcke zy doen den Heeren Staten van 
Hollandt' uit 1588. Geciteerd door W. Rammelman Elsevier, 'De Marrinisten of Luthersen te Leiden in 1588' in De Nauor-
scher 7 (1857) 67. 

3 De resterende immigranten waren afkomstig uit het tegenwoordige Nederland (25%) en Duitsland, Engeland en Schot
land (12%). Deze cijfers berusten op het aantal poorterinschrijvingen. In de ondertrouwregisters worden eveneens de 
plaatsen van herkomst vermeld en volgens Posthumus verschillen de percentuele uitkomsten van beide bronnen weinig. 
ZieN.W. Posthumus, De geschiedenis uan de Leidsche lakenindustrie. Deel II ('s Gravenhage 1936) 48-60 en tabel 9 'Nieuw inge
komen poorters te Leiden 1575-1619, ingedeeld naar herkomstgebieden'. 

4 J.H. Bekouw, 'De emigratie uit Belle, Poperingen en Hondschoote tijdens de Spaanse overheersing', Jaarboek uan het Cen
traal Bureau uoor Genealogie 7 (1953) 99-138; idem in Jaarboek uan het Centraal Bureau uoor Genealogie 8 (1954) 65-128; idem in 
Jaarboek uan het Centraal Bureau uoorGenealogie 11 (1957) 169-198; idem in Jaarboek uan het Centraal Bureau uoor Genealogie 14 
(1960) 88-110; idem in Jaarboek uan het Centraal Bureau uoor Genealogie 17 (1963) 201-222. 

5 Th.P.F. Wortel, Taal in stad en land. Leids (Den Haag 2002). 
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Afb. 1 Laat-i6de-eeuwse afbeelding van de gebuurte Steinenburg aan de Breestraat, met de nog 
altijd in het wegdek aanwezige Blauwe Steen die de begrenzing van de vier oudste stadskwartieren 
markeerde. Foto: Collectie Bodel Nijenhuis p 307*^25. 

De Leidse immigratie 
De keuze van de migranten om zich in de Sleutelstad te vestigen, berustte niet op toeval. De 
meeste nieuwkomers waren al voor hun komst werkzaam in de textielnijverheid. Leiden kon 
deze arbeidskrachten goed gebruiken, zowel de kapitaalkrachtige producenten als de bezits-
loze, maar vakkundige ambachtslieden. Bovendien introduceerden zij de 'saai', een nieuwe, 
lichte lakensoort waarvan de vervaardiging een hoge vlucht nam. De aantrekkingskracht van 
Leiden werd nog vergroot doordat het i6de-eeuwse stadsbestuur de Zuid-Nederlanders pro
beerde te lokken met belastingvoordelen en verlening van het poorterrecht. Die pogingen 
hadden succes. Blijkens de volkstelling van 1581 had de stad 12.144 inwoners, terwijl in 1622 
de bevolking al 44.745 zielen telde. 6 Uiteindelijk zou de stadsbevolking omstreeks 1675 toe
nemen tot circa 55.000 inwoners en daarmee werd Leiden in omvang- zij het op grote afstand 
van Amsterdam - de tweede stad van de Republiek. 7 

Vanzelfsprekend bracht de snelle groei ruimtelijke en bestuurlijke problemen met zich mee. 
Aanvankelijk kon de bevolkingstoename nog worden opgevangen door de na de Reformatie vrij
gekomen kloosterterreinen met woningen te bebouwen. Het splitsen van bestaande woningen 
was een andere methode om in extra huisvesting te voorzien. Ook gingen huiseigenaars ertoe 
over om hun tuinen met piepkleine huisjes te bebouwen. Op deze wijze ontstonden de haastig 
opgetrokken poortiuoningen voor de allerarmsten, zo genoemd omdat ze via een nauwe gang of 
poort bereikbaar waren vanaf de straat. Stadsvergrotingen werden vanwege de hoge kosten zo 
lang mogelijk uitgesteld, maar waren ten slotte onvermijdelijk. Een eerste bescheiden vergro
ting in de vorm van suburbanisatie dateert van 1596, in 1611 gevolgd door een echte stadsuideg 
aan de noordzijde van de oude stad. Na een kleine vergroting in 1644 werd de stad in 1659 nog 
eenmaal fors uitgebreid aan de oostzijde. 

D J . Noordam, 'Demografische ontwikkelingen' in: S. Groenveld (red.) Leiden. De geschiedenis uan een Hollandse stad. Deel 2 
1574-1795 (Leiden 2003) 43 e.v. 
Daarbij moet worden bedachr dat in Leiden (tegenwoordig na Den Haag de dichtstbevolkte stad van Nederland) het 
stadscentrum thans door ruim 22.500 inwoners wordt bevolkt. In 1675 waren dat er minstens 55.000. 
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De stedelijke overheid trad 
bij de stadsuitbreiding krach
tig op; dankzij het werk van 
Van Oerle is daarover vrijwel 
alles bekend. 8 De terreinen -
vaak warmoesland - werden 
tegen schepenschatting ont
eigend en verkaveld. De ruim
telijke invulling vond vol
strekt planmatig plaats. Ook 
de situering en de aard van de 
woonbebouwing werden niet 
aan het toeval overgelaten. 
Aan de nieuw gedolven hoofd
grachten verrezen de koop
manshuizen met daarachter 
de woningen voor de hand
werkslieden. Zo ontstond het 
karakteristieke Leidse wevers
huis met voorin de werk
plaats en daarachter en op de 
verdieping woon- en slaap-
ruimte. 9 

'D'overdaet van maeltijden 
en lekkernijen' 
Tegenwoordig is de verhou
ding tussen allochtonen en 
autochtonen een hot issue waar
over iedereen wel een mening 
heeft die al o f niet gepaard 
gaat met vooroordelen. Dat 
was in de vroege 17de eeuw 
niet anders, in die z in dat de 
gewoonten en het gedrag van 
vreemdelingen eveneens kritisch werden beoordeeld. Zo was er wel degelijk sprake van 
negatieve beeldvorming. De Spaanschen Brabander van Brederode is hiervan het meest beken
de voorbeeld. In dit blijspel worden de zuiderlingen als hoogmoedig, opschepperig en 
pronkzuchtig neergezet, terwijl de Hollandse volksaard als nuchter, sober en deugdzaam 
wordt getypeerd. 

Dergelijke opinies klinken ook door in het Loterijspel uit 1596 van de Leidse stadssecreta
ris en dichter Jan van Hout (afb. 2). Daarin wordt een van de personages verbeeld door de uit 

8 H . van Oer le , Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis uan de stedebomukundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsge
bied tot aan het einde uan de Gouden Eeuw (Leiden 1975). 

9 K . van der W i e l , Leidse wevershuisjes. Het wisselende lot van zeuentiende-eeuwse Leidse arbeiderswoningen (Leiden 2001). 

Afb. 2 De Leidse stadssecretaris Jan van Hout (1542-1609), 
schrijver van het 'Armenrapport' en redacteur van de Keur op de 
Gebuurten uit 1593, gravure van W. Swanenburch. Foto: J.C.H. 
de Pater j a n uan Hout. Een leuensbeeld uit de 16e eeutu ('s-Graven
hage 1946) fs. 
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Vlaanderen aflcomstige Calleke, een vrolijke, maar lichtzinnige jonge vrouw die het weinige 
geld dat ze met spinnen verdient graag laat rollen in de taveerne. Ook toont ze overmatig 
aandacht voor mooie kleding en lekker eten.10 In Hollandse ogen vertegenwoordigt ze 
Vlaamse en Brabantse ondeugden als 'de pracht en kostelheyt van klederen in de steden die 
hen herbergden, verleidende d'ingeborenen tot het misbruik derselve ijdelheit: ook tot d'o-
verdaet van maeltijden en lekkernijen, hier te lande eertijts ongewoon en ongeacht'.11 

Maar de meeste immigranten zullen er in Leiden beslist geen bourgondische levensstijl op 
na hebben gehouden. In 1599 bezaten slechts 169 Zuid-Nederlanders in Leiden een vermogen 
dat groter was dan 3.000 gulden. De waarde van hun gemiddelde bezittingen zou veel lager 
zijn geweest dan van de autochtone bevolking. In diezelfde periode was 40 tot 50% van de Lei
denaars, voornamelijk nieuwkomers, aangewezen op de verstrekking van goedkoop brood.12 

Veel nieuwkomers zullen dus eerder compassie hebben opgewekt dan dat zij werden benijd. 
Hiermee is niet gezegd dat er tussen de allochtone en autochtone bevolking geen span

ningen bestonden. Zo beweerden in 1603 de bewoners van de Achtergracht (thans de 5e Bin
nenvestgracht) dat de daar eveneens woonachtige vreemde Vlamingen en Walen de gracht 
vervuilden met hun wolrestanten, 'zoe dat bij tijden de straeten ende plaetingen [de houten 
walmuren] niet bruikbaar waren, oock mede dat het water in de graft zoe zeer stynckt dat 
aldaer quaelick te woenen is ende bijsonder in tijde van de heete sieckte [de pest], gelijc 
dagelijcx nu vallen.' De autochtone grachtbewoners eisten bestraffing van de allochtone 
vervuilers en bepleitten de 'oprichtinge van een paele met een biljet daerup gedruct', waar
op het verbod nog eens zou worden vermeld. Het stadsbestuur reageerde terughoudend en 
vond het onnodig om extra op te treden.13 

Dergelijke berichten, hoe schaars ook, wijzen op animositeit tussen de twee bevolkingsgroe
pen. Maar zelfs wanneer de tegenstelling tussen 'wij en zij' een beperkte rol speelde, kan men 
zich voorstellen dat het aan irritaties in de propvolle stad niet ontbrak. Daarbij moet worden 
bedacht dat niet alleen in de huisvesting en voeding van de explosief groeiende bevolking moest 
worden voorzien, maar dat de stad nog met andere problemen kampte. Zo werd Leiden in de 
jaren 1599/1600,1604,1624/1625 en 1635 zwaar getroffen door de pest. Tussendoor passeerden 
de godsdiensttwisten die ook in Leiden heftige vormen aannamen en waarbij de calvinistische 
migranten tot de felle en actieve contraremonstranten behoorden. Al deze gebeurtenissen 
vormden ieder op hun wijze een bedreiging voor de openbare orde en de sociale samenhang. 

Een netwerk van gebuurten 
Van oudsher werd die samenhang bevorderd en in stand gehouden door de ambachtsgilden en 
de religieuze broeder- en zusterschappen. De laatstgenoemde organisaties waren echter al voor 
de Reformatie in verval geraakt en nadien verdwenen, terwijl de gilden zich uitsluitend richtten 
op de aangesloten beroepsbeoefenaars. Leiden kende echter ook de zogenaamde 'gebuurten'.14 

10 J. Koppenol, Leids Heelal. Het Loterijspel (1596) uan Jan uan Hout (Hilversum 1998) 217-233. 
11 G. Brandt, Historie der Reformatie en andere kerkelijke geschiedenissen in en omtrent de Nederlanden. Deel 1 (Amsterdam 1671) 406-

407 en 708-709. 
12 Posthumus, De geschiedenis uan de Leidsche lakenindustrie. Deel II, 187. 
13 Regionaal Archief Leiden (hierna RAL), SA II, inv.nr. 49, Gerechtsdagboek E, f. 323V-324V (02-10-1603). 
14 Deze en de drie volgende paragrafen hebben berrekking op her ontstaan, de ontwikkeling en het functioneren van het 

Leidse buurtwezen. De inhoud is hoofdzakelijk ontleend aan: K. Walle, Buurthouden. De geschiedenis uan burengebruiken en 
buurtorganisaties (i4e-ige eeuw) (Leiden 2005). Voor gegevens omtrent de afzonderlijke gebuurten, alsmede hun ligging, 
andere bijzonderheden en een samenvatting van het boek verwijs ik naar www.janvanhout.nl. 
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Afb. 3 Buurtbegrafenis: de kist, afgedekt met een doodskleed of'pelle' wordt door de naaste 
buren grafwaarts gedragen. Foto: Le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie (1776). 

Daarbij ging het om kleinschalige bewonersorganisaties die tussen 1500 en 1550 waren ont
staan en tot doel hadden om de saamhorigheid van de inwoners te bevorderen. Hun activiteiten 
bestonden uit het organiseren van burenmaaltijden, ook wel 'buurthoven' genoemd. Daarnaast 
achtte men het een plicht om overleden buurtgenoten een fatsoenlijke begrafenis te bezorgen, 
ook wanneer de nabestaanden daartoe financieel niet in staat waren (afb. 3). De bevordering en 
instandhouding van de buurtvrede stonden eveneens hoog in het vaandel. 

Het ontstaan van deze buurtorganisaties - waarvan het oudste bericht uit 1473 dateert -
steunde op nog veel oudere gebruiken. Zo waren de burenmaaltijden die plaatsvonden bij 
een priesterwijding, maar ook bij geboorte, huwelijk en overlijden van een buurtgenoot, al 
in de 14de eeuw een bekend fenomeen. Ze leidden tot werkverzuim en veel inwoners kon
den zich de kennelijk kostbare evenementen financieel niet veroorloven. Het gevolg was dat 
de maaltijden door het stadsbestuur werden verboden. Dat leidde in 1367 tot protest van de 
Leidse geestelijkheid en uit haar klacht blijkt dat de kerkgang en de maaltijden sterk met 
elkaar waren verbonden. Daarom had het verbod van de feestelijkheden verminderd kerk
bezoek tot gevolg, waardoor de priesters inkomsten derfden.15 Het stadsbestuur hield ech
ter voet bij stuk; tot 1508 bleef het verbod gehandhaafd en dat gold ook voor de oprichting 
van buurtverenigingen. Waarom de buurtorganisaties na 1500 toch werden toegestaan is 
niet duidelijk; mogelijk was dit het gevolg van het ontstaan van een vroegmoderne stedelij
ke cultuur rond het begin van de 16de eeuw.16 

Iedere gebuurte werd bestuurd door een keizer, koning, hertog of heer die door de inwo
ners was gekozen; na 1620 wordt uitsluitend nog de titel 'heer van de gebuurte' gebezigd. 

15 Inventaris van het A r c h i e f van de Dui tse Orde , inv .nr . 1998 (I$-02-IT,(>7). 

16 W a l l e , Buurthoudm. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties, 26. 
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Hij wordt bijgestaan door een of twee raden en thesauriers. De inkomsten van de buurt 
bestonden uit zogenaamde 'doodsgiften'; dat waren 'vrijwillig verplichte' 'vereringen' of 
schenkingen door de nabestaanden van een overledene. Voorts was het gebruikelijk dat de 
naaste buren de lijkbaar haalden, het lijk aflegden, kistten en grafwaarts droegen, terwijl de 
overige buurtbewoners verplicht waren om in de uitvaartstoet te volgen. Een weigering om 
een dode buur naar zijn of haar laatste rustplaats te dragen en absentie bij de uitvaart wer
den bestraft met een boete. Voorts genoot de buurt inkomsten uit de zogenaamde 'huisko
pen', een soort entreegeld dat huiseigenaars betaalden wanneer zij zich in de buurt vestig
den of daar een huis kochten. Dan werd de buurtkas nog gespekt met huwelijksgiften die 
bekend stonden als 'de vette schotel' en ten slotte waren er ontvangsten wegens boeten die 
werden opgelegd wanneer men de buurtvrede verstoorde door fysiek of verbaal geweld. 

Zoals gezegd waren de buurtorganisaties heel kleinschalig van opzet; in de regel ging het 
om niet meer dan dertig of veertig huishoudens. Vaak tooiden ze zich met merkwaardige 
namen als 'Prily', 'Paplepel', 'Blik op de Aaszak', 'Rode Zee', "t Woud zonder Genade', 
'Constantinopel', 'Oost Friesland' en 'De Veluwe'. Anderen ontleenden hun naam aan een 
kerk of kapel die de woonomgeving domineerde. Zo refereerden buurtnamen als 'Galicië', 
'St. Jacobsrijk' en 'St. Jacob de Compostella' aan de Sint-Jacobskapel (nu Lodewijkskerk), 
gewijd aan de bekende heilige en de met zijn persoon verbonden pelgrimage. 

Rond 1550 was de stad overspannen door een netwerk van gebuurten. Tegelijkertijd vond 
er een ontwikkeling plaats waarbij de buurtbesturen incidenteel werden ingeschakeld voor 
taken als toezicht en bevolkingsregistratie. Zo moesten de buurtheren er in 1569 op last van 
Alva op toezien dat wanneer een stervende buurtgenoot aan huis werd bediend met het laat
ste oliesel, het sacrament tijdens het passeren door de buren met eerbied werd bejegend.17 

Toen tijdens het beleg van 1574 werd ontdekt dat met de rantsoenering werd gefraudeerd 
door het overlijden van gezinsleden te verzwijgen, moesten de buurtbestuurders dat verhin
deren door dagelijks opgave te doen van hun aan honger en pest bezweken inwoners.18 

Het 'armenrapport' van 1577 
Na het ontzet van Leiden bevond de stad zich in een overgangsituatie. Door de oorlogs
omstandigheden was de armoede groter dan ooit en was het belangrijk om snel orde op 
zaken te stellen. Nog voordat de immigratiestroom aanzwol had de eerder genoemde stads
secretaris Jan van Hout nagedacht over het armenvraagstuk waarover hij in 1577 een notitie 
presenteerde.10 

In Van Houts visie moest er onderscheid worden gemaakt tussen de ware armen en 
'schadelicke menschen'. De laatsten waren naar zijn mening voortgekomen uit lieden die er 
dankzij de aalmoezen 'mit overvloet van spijs ende dranck weeldich ende dertel' op los leef
den. Uit hun huwelijk met 'loye scheucken' (luie lichtekooien), 'lichte deernen, dertele 
hueren, leckere teven (en) dieffeggen' werden kinderen geboren die 'de Iichtvaerdicheyt, 
vadsicheyt ende loyheit (uit) haer ouders borsten gezoogen' hadden. Dan was er ook nog 

17 RAL, SA I, inv.nr. 388 f. 326-327 (07-07-1569). 
18 RAL, SA I, inv.nr. 389, f. 170 (02-09-1574). 
19 RAL, SA II, inv.nr. 5936, Vroedschaprapport betreffende de armenzorg. Over het auteurschap van Jan van Hout wordt tot op de 

dag van heden gediscussieerd. Twaalf jaar geleden heeft Johan Koppenol in een mijns inziens overtuigend artikel Van 
Houts auteurschap voldoende aangetoond (I. Koppenol 'Jacht op een jongeling van "cleyn verstant": het omstreden 
auteurschap van het Leidse Armenrapport', Holland Historisch Tijdschrift 27 (1995) 13-30). 



154 K E E S W A L L E 

Afb. 4 Titelpagina van de Keur op de 
Gebuurten uit 1593. Foto: Regionaal 
Archief Leiden (RAL), Bibl. 254. 

een groep van mensen die wel hard 
werkten, maar die hun 'daegelycxe 
gewin des avonts verslampampen in 
tavernen, cooten ende herbergen, 
ick swijge van bordelen en hoer-
huysen' en vooral 's winters bij het 
armenhuis aanklopten. Al dit 'onnut
te gespuys' diende - desnoods met 
harde hand en door middel van ste
delijke werkplaatsen - aan het werk 
te worden gezet, terwijl de échte 
armen geholpen moesten worden. 
Maar dan niet op de wijze waarop de 
uit de Middeleeuwen stammende 
gasthuizen dat deden, maar welover
wogen en 'gericht op toeleiding naar 
de arbeidsmarkt.' Dat vereiste een 
strenge handhaving van het verbod 
om te bedelen, desnoods op straffe 
van geseling. 

In dat verband is het opmerkelijk dat Van Hout al in 1577 de door hem gewenste rol van 
de buurtbestuurders in de armenzorg ter sprake bracht. Zijn achterliggende redenering was 
dat de ware armen zich voor hun armoede schaamden en daarom geen beroep deden op 
ondersteuning. Ze moesten dus worden opgespoord, maar voor de acht aan te stellen arm-
meesters was dat een onmogelijke taak. Daarom dienden zij een beroep te doen op de heren 
der gebuurten die hun medebewoners goed kenden en op de hoogte waren van hun levens
wandel. 

Feitelijk werd voorgesteld om de buurtheren als 'buurtmaatschappelijk werkers' (Van 
Hout spreekt later over 'onder-aelmoeseniers') in te schakelen. Eigenlijk was dat niet zo'n 
grote stap, want zoals gezegd werden de heren al sinds 1569 geacht om taken in het kader 
van de bevolkingsregistratie uit te voeren. Hun 'bemoeizorg' zou zich niet alleen uitstrek
ken tot de ware behoeftigen, maar ook moeten voorkomen dat werkschuwen van de bede
ling zouden profiteren. Om te bereiken dat de buurtbestuurders niet teveel zouden worden 
belast, meende Van Hout dat de gebuurten moesten worden verkleind. 

De Keur op de Gebuurten 
Hoewel de presentatie van het 'Armenrapport' nagenoeg samenviel met de komst van de 
eerste groep Vlamingen,20 wordt daarmee in het beleidsvoorstel geen verband gelegd. Dat 

20 P.J. B l o k , Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek ('s Gravenhage 1916) 188-189. 
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was ook niet het geval toen het Gerecht in 1593 besloot om het buurtwezen te hervormen. 
Alle afzonderlijke buurtreglementen werden afgeschaft en 'gehouden voor weder-roepen, 
nul, crachteloos ende van onwaerden'. Het stadsbestuur stelde een nieuwe verordening of 
keur vast, de Keur of Generale Ordonnantie op de Gebuurten (afb. 4), die op 24 maart van hetzelf
de jaar vanaf de roepstoel van het stadhuis werd afgelezen.21 Het eerste artikel laat zich lezen 
als een 'preambule' en luidt in hedendaags Nederlands: 

Ten eerst dienen alle gebuurten in goede eendracht en gehoorzaam aan het Leidse 
stadsbestuur, hun wettige overheid, in stand te worden gehouden. Elke buurt zal wor
den geleid door een Heer. In eerste instantie zullen de geburen - of het merendeel van 
hen - een voordracht maken van drie (mans)personen. Uit deze voordracht zal het 
stadsbestuur de meest bekwame persoon kiezen, maar de benoeming kan ook buiten 
de voordracht om plaatsvinden. Het is de taak van de Heer der gebuurte om iedereen die 
in buurt woont te registreren. Verder is het zijn taak om er op toe te zien dat de buren in 
goede vrede en burgerlijke eenheid met elkaar leven en omgaan. In dat verband moeten 
ergernissen worden vermeden of tijdig worden voorkomen. Ook moet de Heer er op toe 
zien dat niemand van de buren van armoede of door het ontbreken van voldoende 
levensonderhoud ten onder gaat. In dat geval moet de Heer er voor zorgen dat zijn 
onderdanen door de Armmeesters in hun noodzakelijk levensonderhoud worden voor
zien en geholpen. De Heer der gebuurte wordt voor zijn leven benoemd, tenzij hij onbe
kwaam wordt of uit de buurt vertrekt. Bij deze wordt iedereen die het aangaat door het 
stadsbestuur bevolen om de Heer in gebuurlijke zaken te erkennen, te eren en te respec
teren. Zo niet, dan zal men door de rechter worden gestraft. Wanneer op enige tijd de 
Heer komt te overlijden, of hij vertrekt vanwege verhuizing, dan zal een ander die daar
toe het meest geschikt is, binnen acht dagen moeten worden gekozen. Hetzelfde geldt 
wanneer een Heer vanwege ouderdom of anderszins onbekwaam is om zijn taak uit te 
oefenen, zulks naar het oordeel van het stadsbestuur of van degene die door hem is 
gemachtigd. 

Om te beginnen wordt in deze tekst de positie van de gebuurten ten opzichte van het stads
bestuur bepaald: gehoorzaamheid. Het is duidelijk dat het buurtwezen wordt beschouwd 
als een uitvoeringsorgaan van de stedelijke overheid. Ook is het afgelopen met de vrije keu
ze van de buurtheren; de bewoners worden geacht om voortaan een drievoudige voordracht 
te maken waaruit het Gerecht een keuze zou maken en 'tot een heer stellen ende ordonne
ren degheene, die daertoe bequaemst wezen ende best dienen zoude'. Ofschoon de signa
lerende functie van de buurtheer met betrekking tot de verzorging van de armen nog wel 
wordt genoemd, ligt de nadruk veel meer op zijn taak als bewaker van orde en regel namens 
het stadsbestuur. Allereerst dienen de heren der gebuurten hun inwoners te registreren. 
Daaruit kan worden afgeleid dat de bevolkingsgroei c.q. de instroom van migranten intus
sen zo omvangrijk was geworden dat de stedelijke overheid geen zicht meer had op wie zich 
in de stad vestigden. In artikel 5 van de Keur wordt deze opdracht nader uitgewerkt: 

21 Generale Ordonnantie gemaect by die van de Gerechte dezer stadt Leyden, op alle degebuyrten ( R A L , S A II inv .nr . 16, A f l e z i n g b o e k F, 

f. 5 8 v ) . 
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De Heer van iedere gebuurte zal een boekje, rol of register bijhouden van alle personen 
die in zijn gebuurte woonachtig zijn, evenals van de namen en toenamen van degenen 
die bij hen inwonen. Daaraan toegevoegd het beroep dat zij uitoefenen, ook van hun 
kinderen, daarbij verwijzend naar het formulier dat de Heren der gebuurten van deze 
stad door het stadhuis zal worden toegezonden. Dit boekje of deze rol dient door iede
re Heer tweemaal per jaar, steeds binnen veertien dagen na de eerste mei en de eerste 
november, te worden bijgewerkt. Vervolgens dient hij het boekje of de lijst naar het 
raadhuis te brengen waar het voor de komende tijd zal worden bewaard. Ten slotte mag 
niemand [van de buren] personen inwoning bieden of een kamer, zolder, schuur of 
loods, hetzij geheel of gedeeltelijk verhuren; tenzij de bedoelde personen dat uiterlijk 
binnen acht dagen bij de Heer der gebuurte aangeven. Bij overtreding verbeurt men vier 
stuivers ten behoeve van de gebuurte, te betalen voor iedere persoon [die zich illegaal in 
de buurt heeft gevestigd]. 

'In goeder vreden ende borgerlicke eenicheyt' 
Voorts moesten de buurtbestuurders er op toezien dat de buren 'in goeder vreden ende bor
gerlicke eenicheyt mitten anderen leven ende verkeeren, ende dat alle argernissen gemijt 
ende tijtlicken verhoedt werden'. In dat verband volgen een aantal artikelen waarin het 
optreden van de buurtheer nader wordt toegelicht. Bij burenruzies diende hij te bemiddelen, 
maar ook wanneer de betrokken bewoners niet tot een vergelijk kwamen, behoorden zij 
elkaar een vriendelijk woord toe te voegen. Deden zij dit niet, dan moest de heer de weiger
achtige een boete van een ham van twaalf pond of twee gulden opleggen. Bij fysiek geweld 
volgde een geldstraf van 24 stuivers. 

Ook behoorde de buurtheer bestraffend op te treden tegen echtgenoten die elkaar mis
handelden. Wanneer een man zijn vrouw sloeg werd hij met twee gulden beboet, maar in het 
omgekeerde geval bedroeg de geldstraf vier gulden. Volgens hedendaagse opvattingen is dat 
het toppunt van discriminatie, maar in vroeger eeuwen was een handtastelijke echtgenote de 
ultieme vernedering van het mannelijk gezag - en dat was in het maatschappelijk verkeer van 
die dagen volstrekt onaanvaardbaar. In werkelijkheid ging het bijna altijd om vrouwenmis
handeling, zodat de strafbepalingen in de praktijk een stuk vrouwvriendelijker uitpakten. 

De buurtbewoners waren verplicht om hun heer in zaken die de buurt aangingen te erken
nen, te eren en te respecteren. Zo niet, dan werden zij door de stedelijke rechter bestraft. Er 
is legio voorbeelden bekend waaruit blijkt dat de buurtheren, wanneer het ging om gezags-
handhaving, konden rekenen op steun vanuit het stadsbestuur. Op die manier werd het 
buurtwezen omgesmeed tot een bruikbaar instrument voor ordehandhaving, geschil
beslechting en sociale controle. Daardoor werd tevens bereikt dat de civiele rechtspraak in 
belangrijke mate werd ontlast. Veel burenruzies die gemakkelijk tot aanklachten wegens 
smaad konden escaleren, werden voortaan door de buurtheren in de minne geschikt of 
beslecht.22 Een andere taak van de buurtbestuurders was om ouderloos geworden kinderen 
in het weeshuis te plaatsen. De bewaard gebleven Inneemboeken van het Heilige Geest Wees
huis bevatten honderden berichten die daarvan melding maken.22 Dat was belangrijk in een 

22 Zie o o k A . P . B . van Mee te ren , Op hoop van akkoord. Instrumenteel jbrumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuiv 
( H i l v e r s u m 2006) . 

23 R A L , A r c h i e f H e i l i g e Gees t Weeshu i s , inv .nrs . 3385-3387 . 
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Afb. 5 Stadsplattegrond met de herkomst van de wezen in het Heilige Geest Weeshuis per ge
buurte tijdens de beruchte sterftejaren tussen 1668 en 1670. Het aantal migrantenkinderen is hoog 
en zij komen vooral uit de i7de-eeuwse stadsvergrotingen. Bron: K. Walle. 

migrantenstad als Leiden, vooral wanneer er na het overlijden van de ouders geen familiele
den waren die zich over de kinderen ontfermden (afb. 5). 

Voor het overige bevatte de Keur op de Gebuurten diverse bepalingen die ook in de oude, 
afgeschafte buurtreglementen voorkwamen, maar nu waren 'gestandaardiseerd'. Dat gold 
vooral voor de oeroude begrafenisplichten. Dat de inhoud van de Keur ook in andere opzich
ten aansloot bij de oude reglementen, blijkt uit het feit dat sommige overtredingen met een 
boete in natura konden worden bestraft. Zoals gezegd werden gewelddadige echtgenoten 
met twee o f vier gulden beboet, maar de buurtheer nam ook genoegen met de betaling van 
een o f twee twaalf pond wegende hammen. Overigens is de indruk dat de bestraffing in 
natura na 1600 niet meer gebruikelijk was . 2 4 

Niemand mocht zich onttrekken aan de verplichting van het 'buurthouden'. Toen de beken
de theoloog Gomarus dat met een beroep op de academische vrijheden toch probeerde, werd 
hij door het stadsbestuur op de vingers getikt. 2 5 Feitelijk heeft de Keur op de Gebuurten, behou
dens wat kleine aanpassingen en afgezien van de bevolkingsregistratie door de buurtheren, tot 
1796 succesvol gefunctioneerd. Zelfde latere buurtreglementen (van 1796,1804 en 1833) bevat
ten veel elementen die met de i6de-eeuwse bepalingen overeenkwamen. Zonder overdrijving 
kan gezegd worden dat het Leidse buurtwezen eeuwenlang de 'sociale infrastructuur' van de 

24 Er is slechts één bericht bekend van een burenruzie waarbij de beledigde partij twee tonnen bier opeiste (RAL, Archief van 
de Weeskamer, inv.nr. 4900). 

25 RAL, SA H, inv. nr. 1216 f.iv (20-06-1602); RAL, SA II, inv.nr. 1220 f.iSV. 



i 5 8 KEES W A L L E 

stad heeft belichaamd. Pas na de afschaffing van de begrafenisplichten in 1833 en de invoering 
van de Gemeentewet van 1851 verdwenen de buurtcorporaties definitief van het toneel. 

'Veele moeyelickheden ende quellagien' 
Door de komst van zoveel migranten was de stadsbevolking rond 1600 meer dan verdub
beld. Dat gold vanzelfsprekend ook voor de gebuurten en om die reden besloot het stads
bestuur dat corporaties moesten worden verkleind. Alleen dan was het mogelijk dat de 
heren der gebuurten hun toezichthoudende taken goed konden uitvoeren. 

Met die opdracht ging Jan van Hout aan de slag en in september 1602 presenteerde hij een 
ontwerp dat voorzag in een opsplitsing van de 73 bestaande gebuurten in maar liefst 176 
nieuwe eenheden. Bovendien wilde hij een eind maken aan de grillige buurtbegrenzingen 
en resulteerde zijn ontwerp in een blokgewijze indeling waarbij iedere buurt niet meer dan 
24 huizen telde. Uiteindelijk kwam er van zijn plan niets terecht. De reden was dat de stads
bestuurders de verplichting om gebuurschap te houden uitstekend vonden, zolang dat maar 
niet henzelf betrof. Hoewel zij dat niet openlijk toegaven, had Jan van Hout vernomen dat zij 
met hun 'schamele [medebewoners in de aangrenzende steegjes] geen gemeenschap en 
begeren te hebben'. 

Toch was het opsplitsen van de buurten onvermijdelijk, temeer omdat steeds meer buurt
bestuurders daar nadrukkelijk om vroegen. Veelzeggend is een noodkreet uit 1615 van de 
'keyser en raden' van de gebuurte 'St. Catharinarijk' aan de Breestraat. Afgezien van de hier
voor vermelde wrijvingen met Vlaamse wolwerkers die de Achtergracht vervuilden, is dit het 
enige bericht waarin expliciet wordt gesproken over spanningen tussen migranten en ande
re bevolkingsgroepen. Ging het op de Achtergracht nog om Hollandse 'zindelijkheid' versus 
Vlaamse 'slordigheid', in 'St. Catharinarijk' lijkt de situatie flink uit de hand te zijn gelopen: 

dat vermits de vermeerderinge van de neeringen binnen dezer stede (daer vooren Godt 
moet gedanckt zijn), d'ingesetenen van dien, soo uyt vreemde natiën als andersints, met
ter tijt zeer vermeenichvuldicht ende aengewassen zijn ende zulcx mede de voors. 
gebuyrte jegenwoordich ongelijck volckrijcker es dan dezelve eertijts es geweest, soo dat 
midtsdien vermits de veelheyt ende verscheydenheyt van de persoonen, conditiën ende 
humeuren van de gebuyren veel questien ende oneensheeden daeronder ende insonder-
heyt onder armen ende onvermogenden van dien dickwils ontstaende ende oprijsende 
sijn ende de voorn, keyser ende zijnen raeden daerdoor daegelicx veele moeyelickheden 
ende quellagien ontmoeten ende aengedaen worden - ende alsoo daeromme [...] te ver
hoeden alle ongeregeltheden die door de menichte wel werden veroorsaeckt [...] aen 
Uwer E. te versoucken separatie van de voors. gebuyrte in twee gebuyrten.26 

Hier wordt dus geen specifieke bevolkingsgroep beschuldigd, maar wordt wel een duidelijk 
verband gelegd tussen de economische groei en de bevolkingstoename door de komst van 
veel migranten. Dat heeft ertoe geleid dat de buurt een 'multicultureel' karakter heeft gekre
gen, waardoor er voortdurend onenigheden ontstaan tussen de verschillende bevolkings
groepen - vooral bij de arme en onvermogende inwoners. 

Ook voert men nog aan dat men geen huis kan vinden dat groot genoeg is om alle gebu-

26 RAL, SA II, inv.nr. 1216, L23-23V (11-06-1615 e n 23-06-1615). 
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ren tijdens 'generaele vergaederingen, soo op hovinghen als anderssins' te herbergen. Dat 
is ook de reden waarom zij - 'dewijle zij veel hooffden ende sinnen zijn' - geen overeen
stemming hebben bereikt over de mogelijke grenzen van de twee nieuwe buurten, zodat 
men die beslissing aan het stadsbestuur overlaat. Het Gerecht besluit vervolgens om de 
buurt in een oostelijk en een westelijk deel te splitsen. Het oostelijk deel behoudt de naam 
'St. Catharinarijk', het andere deel wordt 'West Catharinarijk' genoemd. 

Zoals gezegd was het verzoek om verkleining meestal afkomstig van de buurtbestuur
ders. Daarvoor voerden zij verschillende redenen aan. Evenals bij 'St. Catharinarijk' ging het 
enkele decennia later ook bij 'de Baronie Hogeveen' om gezagsproblemen. Vooral in tijden 
van 'swaricheyt', zoals tijdens de laatste pestepidemie van 1655, bleek het moeilijk om de 
orde te handhaven. De buurt telde omtrent honderd huizen, bewoond door meestal twee of 
drie huishoudens.27 Dat was teveel en er volgde een deling. Een ander voorbeeld: in 1617 ver
zochten de heer en raad van 'Mariënborch' om splitsing, omdat de buurt 'soo groot was, 
dattet nyet mogelyck was de zelve in obediëntie (gehoorzaamheid) ende goede ordre te hou
den'. Zij klaagden dat er onder de geburen zoveel 'confusie' was dat de doodsgiften die de 
nabestaanden van overledenen aan de buurt schonken, door sommigen onmiddellijk wer
den verteerd en 'dat elx hun meester maecte ende sijn eygen goetduncken volchde'.28 

De problemen waren overigens niet van tijdelijke aard, getuige de klacht van hetbuurtbe-
stuur van 'Noord Koeëind' in 1654. Men vroeg het Gerecht om de buurt in tweeën te verde
len. Ook hier was de kritische grens van honderd huishoudens bereikt, 'soodat vermits de 
veelheyt ende verscheydentheyt van de gebuyren veel questien ende oneenicheden ende in-
sonderheyt onder d'arme ende onvermogende persoonen ontstaen ende den voorn, heer 
ende sijnen raede daerdoor dagelijcx veele moyelicheden werden aengedaen'.20 De buurt 
werd in 'Noord ICoeëind' en 'West Koeëind' gesplitst. 

Nieuwkomers en hun inburgering 
Het is aannemelijk dat het buurtwezen belangrijk heeft bijgedragen aan de inburgering van 
de Vlaamse, Brabantse en Waalse nieuwkomers. Maar dat was onvoorzien en onbedoeld, in 
die zin dat de reorganisatieplannen van de armbesturen en de gebuurten hun oorsprong 
vonden in het Armenrapport van Jan van Hout dat aan de vooravond van de immigratiestroom 
werd gepresenteerd. Niet alleen in het rapport, maar ook in de tekst van de latere Keur op de 
Gebuurten ontbreekt iedere verwijzing naar de komst van grote aantallen nieuwkomers. 
Mijns inziens zou het dan ook onjuist zijn om de maatregelen van het stadsbestuur te beoor
delen als een vooropgezet 'integratiebeleid' auant la lettre. 

Het is zelfs onwaarschijnlijk dat het stadsbestuur, anders dan over ordehandhaving, 
dacht in termen van inburgering. Wel was er vaak sprake van Jormele inburgering waarbij de 
nieuwkomer een eed aflegde waarbij hij trouw zwoer aan het stadsbestuur. Het afleggen van 
deze belofte was noodzakelijk voor degenen die zelfstandig hun beroep wilden uitoefenen. 
Maar veel immigranten vestigden zich zonder deze plichtplegingen in de stad; waarschijn
lijk omdat men de daaraan verbonden leges niet kon of wilde betalen. Ook zal men niet altijd 
hebben beschikt over de medewerking van twee gepoorterde Leidenaars die bereid waren 
om met hun getuigenis borg te staan. Er was trouwens nog een andere reden om af te zien 

27 RAL, SA II, inv.nr. 76, Gerechtsdagboek 2H, f. 255V-257 (24-06-1660). 
28 RAL, SA n, inv.nr. 1216, f. 34V (20-07-1617). 
29 RAL, SA II inv.nr. 72, Gerechtsdagboek 2D, f. 173V-174; idem inv.nr. 1217 L20V (06-08-1654). 
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van het poorterrecht, zijnde dat veel immigranten de hoop koesterden om, zodra de politie
ke en economische gang van zaken dat toeliet, naar hun geboorteplaatsen terug te keren. 

Overigens dienen betitelingen als 'personen uyt vreemde natiën' met een korrel zout te 
worden genomen, in die zin dat de culturele verschillen tussen allochtonen en autochtonen 
niet moeten worden overdreven. Natuurlijk is het waar dat in de 16de eeuwen nog lang daar
na iemands identiteit werd ontleend aan de landstreek of de stad waaruit hij of zij afkomstig 
was. Een Zuid-Nederlander werd dus wel degelijk als vreemdeling gezien, maar dat gold in 
gelijke mate voor de inwoners van de Noord-Nederlandse landprovincies. Bovendien kon
den de Vlamingen en Brabanders zich goed verstaanbaar maken; alleen met de Franstalige 
Walen was het lastig communiceren. Verder hielden vrijwel alle Zuid-Nederlanders er uit
gesproken anti-Spaanse opvattingen op na en deze gezindheid zal door de Leidenaars, met 
de beproevingen van het beleg in 1574 nog vers in het geheugen, zeker zijn gewaardeerd. 
Ook in godsdienstig opzicht bestond er weinig verschil, want zowel onder de nieuwkomers 
als onder de autochtone bevolking bevonden zich calvinisten, lutheranen, doopsgezinden 
en katholieken in alle soorten en maten. 

Ten slotte is van belang dat er rond 1620 eigenlijk geen sprake meer was van een alloch
tone minderheid. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de pestepidemieën in 
1599/1600, 1604, 1624/1625 en vooral in 1635 duizenden slachtoffers hadden geëist, maar 
dat desondanks de bevolkingsgroei aanhield door een hoge immigratie.30 Omdat de buurt
gebruiken (zoals de begrafenisrituelen en het 'hoven') ook voor de immigranten golden, is 
het aannemelijk dat die veel bijdroegen aan hun 'inburgering'. Het Leidse buurtwezen was 
trouwens geen uniek verschijnsel en soortgelijke organisaties bestonden ook in steden als 
Gent.31 Maar hóe de migranten hun nieuwe woonomgeving hebben ervaren en of hun betrok
kenheid door de autochtone buurtbewoners werd gewaardeerd, weten we niet. Daarbij doet 
zich het probleem voor dat er nauwelijks archivalia van de buurtbesturen zijn overgeleverd. Het 
is dus lastig om te kunnen beoordelen of het buurtwezen een doorslaggevende rol speelde in 
het inburgeringproces dat in de loop van enkele generaties tot volledige assimilatie zou leiden. 

Nieuwkomers als buurtbestuurders 
Het is echter wel mogelijk om na te gaan hoe vaak en hoe snel de immigranten een plaats 
verwierven in de buurtbesturen. In principe werden de buurtheren voor het leven aangesteld 
en werden ze alleen bij vertrek uit de buurt, na overlijden of door ontslag vervangen. Zoals 
gezegd waren de buurthoudende inwoners verplicht om een drievoudige voordracht te 
maken waaruit het stadsbestuur een nieuwe heer koos en benoemde. Tussen 1597 en 1796 
zijn 3.163 benoemingen geregistreerd (afb. 6) en in vrijwel alle gevallen bewaard gebleven, 
evenals de voorafgaande nominaties.32 

30 T u s s e n augustus 1624 en ok tober 1625 bezweken 9.897 personen aan de pesr, terwijl de 'heete sieckte ' i n 1635 - i n een 

half jaar tijd! - 1 4 . 5 8 2 slachtoffers eiste. Over het aantal doden van de u i tbraken in 1599/1600 en 1604 is m i n d e r bekend . 

Dat de stad i n 1625 desondanks 47 .000 inwoners relde en dat zelfs de enorme sterfte in 1635 werd gecompenseerd d o o r 

n i e u w k o m e r s , onderstreept n o g eens het be lang en de o m v a n g van de i m m i g r a t i e . 

31 Over de Gentse gebuur ten: z ie J. Decavele (red.), Gebuurtetoen en dekenijen te Gent (Gent 1992) en H . Deceulaer , Implicaties 

van de straat: rechten, plichten en conflicten in Gentse gebuurten (17e en 18e eeuw). Handelingen der Maatschappij uoor Geschiedenis en 

Oudheidkunde te Gent, Nieuiue Reeks 50 (Gent 1996) 121-147. 

32 V o o r een ui tgebreide versie van het onderzoeksresul taa t zie www. j anvanhou t . n l . 
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Afb. 6 Door Jan van 
Hout aangelegd regis
ter van de ligging van 
de gebuurten en de 
voordrachten en 
benoemingen van de 
heren. Foto: RAL, 
SA LI. inv.nr. 1216 f. 
3V-4r. 

O m een en ander in beeld te krijgen heb ik de namen van alle 154 buurtheren verzameld die 
aan het einde van 1625 in functie waren, met aantekening van de jaren waarin zij werden aange
steld. Vervolgens is getracht om met behulp van de ondertrouwregisters en poorterboeken hun 
geboorteplaats te traceren. Overigens is dat niet helemaal gelukt, omdat veelvoorkomende 
patroniemen nauwelijks aanknopingspunten bieden voor prosopografisch onderzoek. Ook 
kwam het voor dat reeds gehuwde migranten zich niet als poorter lieten inschrijven, waardoor 
de poorters- en ondertrouwregisters geen informatie opleveren. Een handicap is eveneens dat 
de Leidse ondertrouwregisters vóór 1625 geen woonadressen vermelden. Daar staat weer tegen
over dat veel Zuid-Nederlanders in tegenstelling tot de meeste Leidenaars al een vaste familie
naam voerden. Ook wanneer het niet mogelijk was om de geboorteplaats te achterhalen, bleek 
het vaak mogelijk om de personen vanwege hun Franstalige of typisch Vlaamse voor- en achter
namen als immigrant te herkennen. Helaas was het niet haalbaar om in het kader van deze bij
drage onderzoek te doen naar de herkomst van de 308 overige genomineerden. In dat geval had 
wellicht nog duidelijk kunnen worden of en in hoeverre de Zuid-Nederlandse afkomst een het
zij positieve, hetzij negatieve rol speelde bij de benoeming door het stadsbestuur. 

Uiteindelijk lukte het om van 112 buurtheren (72%) de plaats van herkomst vast te stellen. 
Bij een groep van 29 functionarissen (19%) kon hun achtergrond niet met zekerheid, maar 
wel met grote waarschijnlijkheid worden bepaald. Van 13 buurtheren (9%) was het helaas 
niet mogelijk om de geboorteplaatsen te traceren. De keuze om het jaar 1625 als uitgangs
punt te nemen is niet toevallig. Het is bekend dat zich gedurende dat en tijdens het vooraf
gaande jaar een zware pestepidemie voordeed die veel nieuwe heerbenoemingen tot gevolg 
had. Eveneens is van belang dat de stadsvergroting van 1611 inmiddels volledig haar beslag 
had gekregen, zodat overal in het nieuwe stadsdeel buurtcorporaties waren gesticht. 3 3 

33 In de praktijk verstreken er enkele jaren alvorens in de stadsvergrotingen buurcorporaties werden gesticht. In de subur
banisatie in 1596 in de Vrijdom buiten de Zijlpoort kreeg de buurtvorming pas tussen 1611 en 1620 haar beslag. In de 
stadsvergroting van 1611 aan de noordzijde van de stad duurde dat proces van 1616 tot 1624. In beide gevallen werd de 
stichting geïnitieerd door de bewoners. Later, na de laatste stadsvergroting van 1659, vond de buurtvorming sneller 
plaars, maar hier kwam de stichting tot stand na lastgeving van het stadsbestuur. 
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Afkomstig uit: 

1. Leiden (zeker) 56 

2. Leiden (waarschijnlijk) 20 

3. Vlaanderen, Brabant, 
Noord-Frankr i jk e.d. (zeker) 29 

4. Vlaanderen, Brabant, N o o r d -
Frankrijk e.d. (waarschijnlijk) 9 

5. In Leiden geboren 
V generatie-allochtonen' 5 

6. Ho l l and 4 

7. De overige Noordelijke 
Nederlanden 5 

8. Duitsland 3 

9. Onbekend 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tabel 1 Leidse buurtheren. Herkomst uit verschillende landen en provincies in 1625. 

Uit tabel 1 wordt duidelijk dat de 154 buurtheren die tijdens de periode 1599-1625 zijn 
benoemd voor het grootste gedeelte (49 %), hetzij zeker, hetzij zeer waarschijnlijk een Leid
se achtergrond bezaten. Maar ook de Zuid-Nederlanders, afkomstig uit Vlaanderen, Bra
bant en Noord-Frankrijk waren goed vertegenwoordigd (25%). Eigenlijk was dat nog iets 
meer, want tussen 1622 en 1625 volgden vijf heerbenoemingen (3%) van personen die als 
'tweede-generatie-allochtonen' kunnen worden beschouwd. Weliswaar waren zij in Leiden 
geboren, maar hun ouders waren afkomstig uit Menen, Hondschoten, Belle en Kortrijk. 
Daaruit blijkt dat het aandeel van de Zuid-Nederlanders veel groter is dan van de niet-Leid-
se Hollanders (9%) of van degenen die zich vanuit de overige noordelijke provincies in de 
Sleutelstad hadden gevestigd (3%). 

Ook is nagegaan of er in de reeks benoemingen een patroon valt te ontdekken, maar dat is 
niet het geval. In tabel 2 zijn 141 benoemingen verzameld, waarbij de categorie van dertien 
buurtheren van onbekende herkomst uiteraard buiten beschouwing is gelaten. Significante 
verschillen zijn er niet. Wel wordt vanaf 1622 het aandeel van de Zuid-Nederlanders iets gro
ter, maar dat is waarschijnlijk een gevolg van de stichting van nieuwe buurtcorporaties in de 
stadsvergroting. Het is bekend dat zich juist daar veel vreemdelingen hadden gevestigd, waar
door het aanbod van buurtbestuurders met een Vlaamse of Waalse achtergrond groot was. 

Een andere constatering is dat in de periode 1609-1618 het aantal tot buurtheer benoem
de Zuid-Nederlanders enigszins daalt. Vooral in 1617 werden er veel autochtone Leidenaars 
benoemd. Dat kan zijn omdat er in de overwegend 'autochtone' gebuurten toevallig veel 
vacante bestuursplaatsen waren ontstaan. Maar 1617 was ook een jaar waarin de strijd en 
tegenstellingen tussen remonstranten en contraremonstranten een hoogtepunt bereikten. 
Het overwegend remonstrantsgezinde stadsbestuur had zich letterlijk in het raadhuis ver
schanst en er vonden tal van opstootjes plaats waarbij harde klappen vielen. Het zou dus 
mogelijk zijn geweest dat men in die omstandigheden geen bestuurstaken toevertrouwde 
aan de overwegend contraremonstrantse Vlamingen, temeer omdat het Gerecht bij zeven 
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Jaren Leidenaars Zuid-Nederlanders Anderen Jaren Leidenaars Zuid-Nederlanders Anderen 
1600 1613 1 
1601 1614 5 
1602 1 ï 1615 6 
1603 2 1616 3 3 
1604 2 1 1 1617 11 3 2 
1605 1 1618 3 3 1 

1606 1 1619 4 2 
1607 1 1620 4 2 3 
1608 1 1621 5 2 2 
1609 3 1 1 1622 4 5 1 
1610 1623 2 4 1 
1611 3 1624 8 9 3 
1612 1 1 1625 7 4 6 

Tabel 2 Leidse buurtheren. Herkomst en benoemingen tussen 1600 en 1625. 

van de zestien nominaties niet de voorkeur van de buren volgde.34 Aanvullend onderzoek 
wijst echter uit dat die veronderstelling niet hard kan worden gemaakt. 

Conclusie 
De komst van veel Zuid-Nederlandse migranten in Leiden tussen 1577 en 1600 viel samen 
met de reorganisatie van de buurtcorporaties. Deze zogenaamde 'gebuurten' waren veel eer
der ontstaan en voortgekomen uit oude burengebruiken waarvan al in de 14de eeuw mel
ding wordt gemaakt. Met de invoering van de Keur op de Gebuurten in 1593 kreeg de reorgani
satie haar beslag, hoewel het ontwerp van een meer efficiënte indeling van de stad in 
gebuurten geen doorgang vond. Wel slaagde de stedelijke overheid er in om greep te krijgen 
op de buurtcorporaties. Zo waren alle Leidenaars verplicht om voortaan 'gebuurschap te 
houden'. Dat hield in dat de inwoners zich niet konden onttrekken aan de verplichtingen die 
in de Keur worden opgesomd. Nieuw was ook dat de heren der gebuurten in het vervolg door 
het stadsbestuur werden benoemd uit een drievoudige voordracht en niet langer recht
streeks door de buurtbewoners werden gekozen. 

Het voornemen om het buurtwezen te reorganiseren hield overigens geen verband met de 
immigratiegolf, maar werd al in 1577, dus vóór de komst van de Zuid-Nederlanders, inge
geven door de noodzaak om de armenzorg te hervormen. Bovendien bleek de Keur op de 
Gebuurten een zeer bruikbaar instrument te zijn voor de handhaving van de openbare orde in 
een overvolle stad. Daarbij kan men denken aan de bevordering en instandhouding van de 
buurtvrede, het scheppen van sociale controle, geschilbeslechting tussen buren, uitvoering 
van registratietaken en ondersteuning van de zorg voor armen en wezen. Op deze wijze ont
wikkelde het buurtwezen zich tot de 'sociale infrastructuur' van de stad. 

Hoewel er voldoende bronnen beschikbaar zijn om een betrouwbaar beeld te schetsen 
van het vroeg-i7de-eeuwse buurtwezen, ontbreekt het vrijwel geheel aan informatie over de 
mentale en sociaal-culturele integratie van de Zuid-Nederlandse immigranten. Maar omdat 
niemand zich kon onttrekken aan de verplichting om gebuurschap te houden, kan het niet 

34 Dat was in de gebuurten "t Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst', 'Oost Blik op de Aaszak', 'Oost Vliet', 'Rijnenburg', 
'Samaria', 'Vesthoek' en 'Weidenwijk'. 
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anders dan dat deze afgedwongen participatie belangrijk heeft bijgedragen aan een snelle 
inburgering. Deze conclusie wordt ondersteund door onderzoek waaruit blijkt dat de geïm
migreerde Vlamingen en Walen vrij snel deelnamen aan de buurtbesturen. In 1625 waren al 
43 van de 154 buurtheren van Zuid-Nederlandse afkomst. Daaruit kan worden afgeleid dat 
ze zowel door hun medebewoners als door het stadsbestuur voldoende bekwaam en ach
tenswaardig werden beschouwd. 

Nawoord 
Immigratie en inburgering zijn van alle tijden. Daarom is het verleidelijk om de schijnbaar 
probleemloze inburgering van de ï/de-eeuwse Zuid-Nederlanders en de hedendaagse inte
gratie van niet-westerse immigranten met elkaar te vergelijken. Dat is een hachelijke onder
neming, omdat er tussen toen en nu vier eeuwen liggen en de maatschappelijke omstandig
heden volstrekt verschillend zijn. Wel is het mogelijk om enkele van de meest in het oog 
lopende verschillen te benoemen. De hedendaagse immigrant wordt geconfronteerd met 
een zeer geïndividualiseerde samenleving die zich kenmerkt door een geringe sociale con
trole. De reden is dat de vaak hechte, laat staan georganiseerde buurtverbanden in de loop 
van de 20ste eeuw nagenoeg verdwenen zijn, zodat de woonomgeving tegenwoordig een 
zeer beperkte rol speelt bij het proces van sociale inburgering. Daarentegen maakten de 
Zuid-Nederlanders die zich rond 1600 in Leiden vestigden onmiddellijk deel uit van een 
strak georganiseerd buurtverband waarin participatie niet alleen verplicht was, maar ook 
algemeen werd geaccepteerd. Tevens zal hebben meegespeeld dat de sociaal-culturele en 
religieuze verschillen tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen indertijd kleiner 
waren dan thans. 
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'De last van veel ontberen' 
Institutieopbouw en gemeenschapsvorming in een nieuw Hollands dorp 

In de 16de en 17de eeuw werden in de pas aangewonnen polders op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilan
den verschillende nieuwe dorpen gesticht. Numansdorp, gelegen in de Hoeksche Waard, was een uan die 
plaatsen. In de eerste jaren na de stichting waren er nauwelijks uoorzieningen en was het dagelijks leuen 
uan de dorpelingen hard en zwaar. Toch ontwikkelden zich al snel enkele lokale instituties, waaronder 
een gerecht, een kerk en een school. De moeilijke leefomstandigheden en problemen bij de opbouw uan 
het dorp zorgden uoor een zekere mate uan lotsverbondenheid onder de dorpsbeuolking. 

Het was in november van het jaar 1650. De kerkmeesters van Numansdorp waren ten einde 
raad. In hun dorp stond nu al enkele jaren een kerk, maar ze hadden nog steeds geen eigen 
predikant. Het was iedere week weer afwachten o f er wel gepreekt zou worden. Op zondag 
20 februari waren ze in ieder geval tevergeefs ter kerke gegaan. Deze dag was de gemeente 

Afb. 1 Kaart van het Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard en IJsselmonde, met in het cen
trum van de Hoeksche Waard het dorp Klaaswaal en geheel in het zuiden Numansdorp, hier aan
geduid als Buitensluis. Gravure van C. van Baarsel uit 1793. Foto: Stadsarchief Dordrecht, Dordra-
cum Illustratum, inv.nr. 35007. 
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wederom onbedient gebleven ende de andere sonnendagen de predi [ca] tien ten x ten xi 
ten xii uren, jae ten een uren begonnen (...) daer op de luijden die een mijl off anderhalff 
vande kerck wonen vermits daer geen kloek en is, geen gissinge connen maecken ende 
in plaets van inde kerck te gaen haer aelmisse inde herberge verteeren, alsoo daer geen 
straet ende leijt off gelegentheijt is omme buijten de herberge regen ende wint te schuij-
len.1 

De klacht van de Numansdorpse kerkmeesters geeft een aardig inkijkje in het leven van de 
bewoners van een nieuw dorp in de 17de eeuw. Straten waren niet meer dan modderpaden, 
er waren geen plaatsen om even te schuilen tegen de regen en de wind en bij gebrek aan 
klokken was het iedere keer weer een gok hoe laat het precies was. Anderzijds waren er wel 
plaatsen waar de dorpelingen elkaar konden ontmoeten, nieuwtjes konden uitwisselen en 
ruzie konden maken: de kerk en de kroeg. 

Nieuw gestichte dorpen in de vroegmoderne tijd zijn nog maar weinig het onderwerp van 
studie geweest. Toch zijn er in de 16de en 17de eeuw, zeker in de nieuw aangewonnen pol
ders op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, verschillende nieuwe dorpen gebouwd. 
Hoe was het leven in deze plaatsen? Ontstonden er al snel instituties die de dorpelingen bij 
elkaar brachten? Hing de gemeenschap als los zand aan elkaar of bestond er iets als een 
gemeenschappelijk gevoel en onderlinge verbondenheid? Om deze vragen te beantwoor
den, beperken we ons tot één bepaalde plaats: Numansdorp. Dit dorp werd gesticht in 1642 
in de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en was gelegen op het eiland de Hoeksche Waard, 
even ten zuidwesten van Dordrecht. 

In deze bijdrage wordt eerst een kort overzicht gegeven van de ontwikkeling van de 
ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en de daarin gelegen dorpen Klaaswaal en Numansdorp. 
Vervolgens wordt het ontstaan van enkele lokale instituties - het gerecht, de kerk en de 
school - uitgewerkt. De opbouw van deze instituties verliep zeker niet vlekkeloos. De dorpe
lingen trachtten de moeilijkheden gezamenlijk op te lossen. Deze onderlinge verbondenheid 
en de gemeenschapsvorming in het nieuwe dorp komen in de laatste paragraaf aan de orde. 

Een ambachtsheerlijkheid in de polder 
De geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen gaat terug tot 1492.2 In dat jaar 
werden een aantal gorzen, slikken en rietbroeken door keizer Maximiliaan in leen gegeven 
aan zijn secretaris Gerard Numan. De ligging van de gronden werd nauwkeurig beschreven 
in een zogenaamde erfpachtsbrief. Daarin werd tevens vermeld dat Numan in het gebied de 
lage en middelbare jurisdictie mocht uitoefenen en dat hij het recht had om de moerasach
tige gronden te bedijken. Van dat laatste privilege heeft hij nooit gebruik gemaakt. Delen 
van zijn gebied werden door hem weggegeven, andere stukken verkocht hij en wat overbleef 
kwam door vererving terecht bij zijn kinderen. Langzaam maar zeker werden de Cromstrij-
ense gronden opgedeeld onder een groeiend aantal personen, die zich allemaal ambachts
heer noemden. Uiteindelijk ontstond hierdoor in de 16de eeuw een ambachtsheerlijkheid 

1 Kerkarchief Hervormde Gemeente Klaaswaal (hierna: H G K ) , ingekomen en andere snikken, portefeuille IV, nr. 14. 

2 De belangrijkste publicaties waarin de ontwikkeling van Cromstrijen wordt beschreven, zijn: P . M . H . Welker, Geschiedenis 
van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen uan Cromstrijen (Nijmegen 1892; ongewijzigde herdruk Numansdorp z.j.); 
P. Ernsting, 'De voorgeschiedenis van de polder Cromstrijen' in: Zuid-Hollandse Studiën IX (Voorburg 1961) 36-48; O. 
Moorman van Kappen, Het rechtshistorisch karakter uan de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Een terugblik na vijfhonderd jaar 
(Utrecht 1992), eveneens in: E .C. Coppens (e.a.) (red.), Lex Loei. Opstellen ouer Nederlandse rechtsgeschiedenis uit de pen uan prof. 
mr. O. Moorman van Kappen (Nijmegen 2000) 155-176. 
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die werd bestuurd als een soort aandeelhoudersmaatschappij. De bezitters van de aandelen 
of'porties' in de ambachtsheerlijkheid namen gezamenlijk het initiatief om de gorzen te 
bedijken en om te vormen 'tot eenen corenlande'.3 

In 1539 legden de ambachtsheren de eerste polder aan. Dit nieuw bedijkte gebied kreeg 
de naam 'Westmaas-Nieuwland'. In deze polder verrees het dorp 'ClaeswaeP, genoemd 
naar een gelijknamig riviertje, dat overigens bij de uitgifte van Cromstrijen in 1492 nog de 
naam 'Vlaminckwael' droeg. Er werden huizen gebouwd, straten aangelegd en ruim tien 
jaar na de bedijking draaiden, even buiten het dorp, de wieken van een korenmolen. Een 
kleine kerk, gebouwd in 1566, completeerde het geheel. 

In de 17de eeuw werd Cromstrijen flink uitgebreid door de aanleg van een viertal nieuwe 
polders (afb. 1). In 1602 werd door de ambachtsheren de polder Nieuw-Cromstrijen bedijkt. 
In 1615 volgde Klein-Cromstrijen, in 1625 Groot-Cromstrijen en tenslotte in 1642 de 
Numanspolder. Deze laatste polder was vernoemd naar de eerste ambachtsheer van Crom
strijen: Gerard Numan. In de polders werden op verschillende plaatsen boerderijen 
gebouwd en ook het dorp Klaaswaal breidde steeds verder uit. In 1625 namen de ambachts
heren tijdens de jaarlijkse vergadering een belangrijk besluit. In de nieuw aangelegde pol
der Groot-Cromstrijen zou, bij de uitwaterende sluis, een tweede dorp worden gesticht.4 

Wat een groot dorp moest worden, werd niet meer dan een klein buurtschap. De aanleg van 
de Numanspolder in 1642 zorgde er namelijk voor dat het oorspronkelijk aan het water 
geplande dorp midden tussen de landerijen kwam te liggen. Hierop wijzigden de 
ambachtsheren hun plannen. Het nieuwe dorp zou niet in Groot-Cromstrijen maar in 
Numanspolder worden aangelegd, direct aan het Hollands Diep.5 

Het lijkt erop dat de eerste bewoners van het nieuwe dorp aan het water afkomstig waren 
uit de nabije omgeving. Dat dient echter nog nader onderzocht te worden. In ieder geval ves
tigden zij zich in een nog naamloos dorp. Pas in 1649 kwam op de ambachtsherenvergade-
ring de naamgeving ter sprake. Op één stem na werd besloten het nieuwe dorp 'Cromstrij
en' te noemen.6 Dat wekte verwarring. Het dorp droeg nu namelijk dezelfde naam als de 
ambachtsheerlijkheid. Al snel werden verschillende namen gebruikt, zoals 'Numanspol
der', 'Numantspolder in Cromstrien' en 'Nieuw ClaeswaeP. Vanaf de jaren zestig van de 
17de eeuw werd, vooral in de officiële stukken van de ambachtsheren, steeds vaker 
'Numansdorp' gebruikt. De pioniers in het pasgestichte polderdorp lieten zich echter geen 
naam opleggen. Zij noemden hun woonplaats gewoon de 'Buitensluis'. Hun dorp was 
immers gelegen aan de buitenste, uitwaterende sluis? Simpeler kon het haast niet. Nog vele 

3 Deze bestuursstructuur van een ambachtsheerlijkheid was voor Zeeland redelijk gangbaar, maar voor Holland vrij zeld
zaam. In de rechtshistorische literaruur wordt er maar weinig aandacht aan geschonken. Zeer summier is: A.S. de Blé-
court, 'Heerlijkheden en heerlijke rechten', Tijdschrift uoor rechtsgeschiedenis I (Haarlem 1918-1919) 45-107, aldaar 82. Veel 
uitvoeriger over de Zeeuwse situatie is: C. Dekker, Zuid-Beuelond. De historischegeograjie en de instellingen van een Zeeuws eiland 
in de middeleeuwen (Krabbendijke 1982) 468-491. 

4 Fortis ASRJVastgoed landelijk te Utrecht (hierna: Fortis), Oud-archief van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen te 
Numansdorp (hierna: Oud-archief Ambachtsheerlijkheid), inv. nr. 318, resoluties ambachtsheren 1601-1720, fol. 9Ór. 
Na de afschaffing van de heerlijke rechten in 1848, bleef de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen voortbestaan als een land
bouwbedrijf met als ondernemingsnaam: 'Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen'. Het bedrijf werd in de jaren tachtig van 
de twintigste eeuw aangekocht door verzekeringsconcern AMEV (tegenwoordig onderdeel van de Fortis-groep), waarna 
het archief naar het hoofdkantoor in Utrecht verhuisde. Naar verwachting zal het archief op termijn worden overgedra
gen aan het stadsarchief te Dordrecht. 

5 L. van Ollefen, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijuer I, de Hoeksche Waard (Amsterdam 1793; ongewijzigde herdruk Mijns-
heerenland 1988) Numansdorp, 12. 

6 Fortis, Oud-archief Ambachtsheerlijkheid, inv. nr. 318, fol. 159V. 
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eeuwen werd er gesproken over 'Numansdorp, gezegd de Buitensluis'.7 Het gehucht in 
Groot-Cromstrijen - het plaatsje dat oorspronkelijk het tweede dorp in de heerlijkheid had 
moeten worden - kreeg in de volksmond eveneens een toepasselijke naam: 'Middelsluis'. 

Ontwikkeling van lokale instituties 
'De aarde nu was woest en ledig'. Deze woorden uit het bijbelboek Genesis moeten de inwo
ners van Numansdorp niet alleen vertrouwd in de oren hebben geklonken, ze waren voor 
hen de praktijk van alledag. Hun pasgestichte dorp telde halverwege de jaren veertig van de 
17de eeuw slechts een paar huizen, had modderige wegen en was vooral in de winter afge
sloten van de buitenwereld. De uitgestrekte Numanspolder - waar vandaag de dag bomen 
de horizon domineren - was nog kaal en leeg. De bevolking was arm en deels zelfvoorzie
nend, althans: men probeerde te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Of dat is gelukt, 
blijft zeer de vraag. De lotgevallen van Jan Willemsz. Pluijm en Aert Boenders, die behoor
den tot de eerste bewoners, spreken wat dat betreft boekdelen. Zij huurden in 1645 enkele 
stukjes grond van de ambachtsheren. De eerste jaren was de opbrengst nihil en toen het 
koren uiteindelijk wilde groeien, werd het opkomende gewas opgegeten door de beesten.8 

De dorpelingen waren, zeker in de eerste jaren na de stichting van Numansdorp, voorna
melijk aangewezen op het buurdorp Klaaswaal. Hier zetelde het gerecht en woonde de 
secretaris, die tevens notaris was. Voor het opmaken van testamenten, het overdragen van 
grond en het doen van gerechtelijke procedures moest men een uur lopen, in de 17de eeuw 
overigens niet ongebruikelijk. Het feit dat Klaaswaal het bestuurscentrum was van de 
ambachtsheerlijkheid wil niet zeggen dat de inwoners van Numansdorp niet participeerden 
in het bestuur. Voor de schepenbank werden mannen gerekruteerd uit de gehele heerlijk
heid, dus ook uit Numansdorp. 

Het was waarschijnlijk de snelle groei van Numansdorp - in 1652 wordt gesproken over 
29 huizen in de polder en tien jaar later over 70 huizen9 - die de ambachtsheren in 1663 deed 
besluiten om ook in dit dorp een gerecht aan te stellen. Een jaar later werden de eerste sche
penen gekozen.10 Verschillende van hen hadden al bestuurservaring opgedaan in het 
gerecht van Klaaswaal en we kunnen er van uitgaan dat de schepenbank in Numansdorp een 
exacte kopie was van de bestuurlijke instelling in het buurdorp. Er is maar weinig materiaal 
om deze bewering te toetsen, maar alles wijst erop dat het bestuur in beide dorpen op dezelf
de leest was geschoeid. Een extra aanwijzing daarvoor is het feit dat de twee gerechten in de 
heerlijkheid de schout en de secretaris moesten delen. Dat er in de gehele ambachtsheer
lijkheid niet meer dan één schout en één secretaris werden aangesteld, is niet zo verwon
derlijk. 'De pen- en papierfuncties in de kleine dorpsgemeenschap leverden meestal geen 
volledige dagtaak en zeker niet de volle kost voor een gezin', merkte Van Deursen al op,1 1 

een constatering die zeker ook van toepassing is op Cromstrijen in de vroegmoderne tijd. 

7 Welker, Geschiedenis uan de ambachtsheerlijkheid, 89. Zie ook de correctie hierop in: J.P. Bijl, Een nieuwe kerk in Cromstrijen. De 
bouw uan de kerk en de stichting uan de gemeente Numansdorp (onuitgegeven scriptie in het kader van de kerkelijke opleiding, 
Universiteit Utrechr 1994) Appendix 1.2. De naam Buirensluis wordt tot op de dag van vandaag (vooral door oudere inwo
ners van Numansdorp) gebruikt. 

8 Zie onder andere: Fortis, Oud-archief Ambachtsheerlijkheid, inv. nr. 929, rekening 1646, fol. 2Ór.-27r. 
9 Bijl, Een nieuwe kerk in Cromstrijen, appendix 1.1. 
10 Fortis, Oud-archief Ambachtsheerlijkheid, inv. nr. 318, fol. 194V. en 20ir. 
11 A.Th. van Deursen, Mensen uan klein uermogen. Het kopergeld uan degouden eeuw (4e druk; Amsterdam 1999) 201. 
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lila, ftj g g C 
Afb. 2 De kerk te Klaaswaal die door de inwoners van Numansdorp, bij gebrek aan een eigen 
kerk, jarenlang werd bezocht. Tekening toegeschreven aan Andries Schoemaker, naar Jacobus 
Stellingwerf, circa 1730. Foto: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, Afbeelding der steden, dorpen, 
gehuchten en buurten van Zuijd Holland (...) door Andries Schoemaker, 78 C 52, blz. 222. 

In tegenstelling tot de rechtspraak werd de wereldlijke armenzorg niet geregeld per plaats. 
De zorg voor de armen binnen Cromstrijen was en bleef in handen van één Heilige Geest-arm-
meester. Ook hier gold dat hij zijn taken gemakkelijk alleen kon uitvoeren. Pas in 1747, toen de 
dorpen inmiddels flink waren gegroeid, werd besloten om de armenzorg te scheiden. 1 2 

Dat het bestuur resideerde in Klaaswaal, was voor de bewoners van Numansdorp niet 
onoverkomelijk. Er kwamen in ieder geval geen klachten over. Verwonderlijk is dat niet. 
M e n had het gerecht niet wekelijks nodig. Het initiatief om te komen tot een tweede sche
penbank in de heerlijkheid kwam dan ook niet uit de bevolking zelf, maar van bovenaf, van 
de ambachtsheren. Daarmee is dat ook meteen het verschil aangegeven tussen het gerecht 
en de kerk, aangezien de kerk juist wel werd gesticht op instigatie van de dorpelingen. 

'Een cappelle ofF nijeuwe kerck' 
Iedere rustdag trokken verschillende inwoners uit Numansdorp en de omliggende polders 
naar Klaaswaal om daar de zondagse erediensten bij te wonen (afb. 2). Dat leverde al snel 
moeilijkheden op. Voor sommigen stond de kerk simpelweg te ver weg, zeker 'bij wintertij
den ende nat en quaat ende onstuimich weder'. Degenen die de weersomstandigheden wel 

12 Fortis, Oud-archief ambachtsheerlijkheid, inv. nr. 319, resoluties ambachtsheren 1721-1763, fol. 529V.; StadsarchiefDor-
drecht, Archief van het dorpsbestuur van Numansdorp, inv. nr. 28, rekeningen van de Groot Armen 1732/1733-
1761/1762, rekening 1748-1749. 
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trotseerden, kwamen weer voor andere problemen te staan. De omvang van de kerk bleek 
niet berekend op zo'n grote toevloed van mensen. Een kwestie die door tijdgenoten treffend 
onder woorden werd gebracht: 

Ende oversulcx het landt tot de bebaeninghe vandien, seer volckrijck ende peupeleus 
wordt, ende daer door 't selve kercktgen in 't doen van de Godtsdienst veel te cleijn is, 
in voege dat onlangs tot verscheijde reijsen verre over de hondert personen, die gaerne 
tot het gehoor van Godes woort gecomen hadde doordien sij inde kerck nijet en conde, 
wederomme sonder 't zelve te hooren naer huijs moste gaen, behalven de gene die 
(denckende onse kerck is te cleijn) daeromme thuijs gebleven sijn.1 J 

Er waren heel wat dorpen in Holland en Zeeland waar de bewoners het in de eerste jaren na 
de stichting zonder kerk moesten doen. Soms liepen ze, net als in Numansdorp, naar een 
buurdorp, om daar een preek te beluisteren. In andere gevallen werd gebruik gemaakt van 
een geïmproviseerd gebouw. In Zuid-Beijerland bijvoorbeeld, evenals Numansdorp gelegen 
in het zuiden van de Hoeksche Waard, kwam men bijeen in een boerenschuur.14 De kerk
gangers in Den Bommel op het eiland Goeree Overflakkee luisterden naar een preek in een 
wachthuis. Dat bleek een hachelijke zaak. Het gebouw was zo klein dat verschillende bezoe
kers flauwvielen 'door de bange locht ende dampen ontstaende uijt het stocken vande sto
ven'.15 Afstand tot het kerkgebouw was niet bevorderlijk voor een intensief kerkelijk meele
ven.10 Dat blijkt ook in de nieuwe dorpen op de Zuid-Hollandse eilanden zo geweest te zijn. 
We kunnen vaststellen dat een deel van de bevolking in de nieuwe polders waarschijnlijk zel
den naar de kerk ging. Wanneer men de diensten wel wilde bezoeken, dan moest men zich 
enorme inspanningen getroosten. 

Het initiatief om het kerkgebouw van Klaaswaal te vergroten kwam van de ingezetenen 
zelf. In 1643 dienden ze een verzoek in bij de ambachtsheren om een subsidie te ontvangen. 
De vraag werd vooralsnog negatief beantwoord, maar in de jaren daarna werden door de 
ambachtsheren en de dorpelingen gezamenlijk stappen ondernomen om het probleem van 
de te kleine kerk op te lossen. Uiteindelijk werd in 1646 besloten de kerk in Klaaswaal te ver
groten en tegelijkertijd 'een cappelle off"nijeuwe kerck' in Numansdorp te bouwen.17 Het 
einde van het ruimtegebrek leek in zicht, maar het zou nog ruim twee jaar duren voordat de 
inwoners van Numansdorp een eigen kerk hadden. 

In het voorjaar van 1647 w e r a " begonnen met de bouw van een kerk in Numansdorp, maar 
nog diezelfde zomer kwamen de werkzaamheden stil te liggen door geldproblemen. Om de 
aannemers toch te betalen en de kerk te voltooien, werden grote sommen geld geleend.18 De 

13 For t i s , O u d - a r c h i e f Ambach t shee r l i j khe id , inv. nr . 2880, s tukken betreffende de f inanc ie r ing van het herstel van de kerk 

te K laaswaa l en de n i e u w b o u w van de kerk re N u m a n s d o r p 1644-1665. 

14 N a t i o n a a l A r c h i e f te Den H a a g (hierna: N A ) , A r c h i e f v a n de classis Dord rech t (hierna: classis Dordrecht ) , inv. nr. 10, clas

sicale acta 1669-1686, acta 23-24 jun i 1671, pun t 22 . E r z i jn meer voorbee lden te geven van plaatsen waar, bij gebrek aan 

een ke rkgebouw, diensten werden gehouden i n een schuur , bi jvoorbeeld het Friese Heerenveen. Z ie : W . Bergsma , Tussen 

Gideonsbende en publieke kerk. Een studie ouer het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650 ( H i l v e r s u m 1999) 108. 

15 H G K , portefeuil le IV, nr. 10. 

16 Een conc lus ie die w e r d ge t rokken door Van Deursen , onder andere voor het N o o r d - H o l l a n d s e Starnmeer . Z ie : A . T h . van 
Deursen , Een dorp in de polder. Grajt in de 17de eeuw (5e druk; A m s t e r d a m 1998) 50 en 84. 

17 For t is , O u d - a r c h i e f Croms t t i j en , inv. nr . 318, f o l . 143V. en f o l . 153V. 

18 Een ui tvoerige beschr i jv ing over de b o u w en de f inanc ie r ing van de kerk w o r d t gegeven door : B i j l , Een nieuwe kerk in Crom
strijen, 3-5. 
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Afb. 3 Gezicht op het pas gestichte Numansdorp in het jaar 1661. Tekening Jacobus Stellingwerf, 
circa 1725. Foto: Amsterdam, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam, Beschrijiung m 
qfbeeldinge der steden, dorpen, gehugten, adelijke en andere gebouwen in Zuijt Holland (...) door Andries Schoe
maker I, f. i7Ör. 

bouw werd weer hervat en aan het einde van 1648 stond er dan eindelijk een kerk en konden 
er diensten worden gehouden.10 Daar was dan ook wel alles mee gezegd. De staat waarin het 
gebouw verkeerde is illustratief voor de problemen waar de bewoners van een pasgesticht 
dorp mee te maken kregen. Zo klaagden de Numansdorpers in 1651 over het feit dat het 
gebouw nog geen klok, glasramen, vloer, banken en een preekstoel bevatte. De 'glas gaet-
ten' werden zolang maar gestopt met riet.20 Zeven jaar later, in 1658, was het allemaal nog 
niet veel beter. Het godshuis was nog steeds niet voorzien van een vloer en had ook nog geen 
behoorlijke preekstoel. De conclusie van de kerkenraad liegt er niet om. Ze hadden een 
'kercke, die vanbinne een hoon en smaad is voor de aenschouwers (soo wel gereformeerde 
als andere)'.21 Waarschijnlijk zijn de klachten over de deplorabele staat van het kerkgebouw 
niet overdreven. De kerk werd namelijk, bij gebrek aan een schoolhuis, tevens gebruikt als 
leslokaal. Zeker in de winter, als het koud was, moest er binnen flink worden gestookt, 

19 NA, classis Dordrecht, inv. nr. 8, classicale acta 1641-1653, acta 3 november 1648, punr 10. 
20 Bijl, Een nieuwe kerk in Cromstrijen, 13. 
21 NA, classis Dordrecht, inv. nr. 36, ingekomen en uitgaande stukken 1647-1688, nr. 97b.. Volgens Bijl, Een nieuwe kerk in 

Cromstrijen, n. 25, draagt het stuk geen datum, maar moet het geschreven zijn tussen 1657 en 1672. Het stuk is echter wel 
gedateerd en opgesreld in de kerkenraadsvergadering van 1 september 1658 ten behoeve van de classisvergadering twee 
dagen later. 

i 
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waardoor het gebouw 'seer beroockt ende bedorven' werd.2 2 Overigens verkeerde niet 
alleen nieuwe kerken, maar ook heel wat oudere kerken en pastorieën op het Hollandse 
platteland in de vroegmoderne tijd in slechte staat. Uit classicale archieven blijkt dat in de 
17de eeuw vooral kleinere gemeenten met moeite het hoofd boven water konden houden. 
Verschillende gebouwen vertoonden grote gebreken en moesten dringend worden gerepa
reerd. 

Dat er in Numansdorp al vrij snel na het ontstaan van het dorp school werd gehouden, 
geeft wel aan hoeveel belang er werd gehecht aan onderwijs. Anderzijds liet ook hier de kwa
liteit - in dit geval van schoolmeester Daniël Kertan - zeer te wensen over. Zijn niveau is 
tekenend voor de algehele toestand van het dorp. Volgens sommige getuigenissen was hij 
onbekwaam om de kinderen te leren. Hij sprak 'maer half tael' en of hij bijzonder goed kon 
schrijven, is maar zeer de vraag. Voor zijn eigen naam gebruikte hij al minstens zes varian
ten.22 Iedere dag liep hij vanuit zijn woonplaats, het gehucht Middelsluis, naar Numansdorp 
om daar les te gaan geven. De wandeling van ruim een kwartier begon hem echter al snel de 
keel uit te hangen, waarop hij volgens de dorpelingen 'geheel traech (...) ende onwillich 
wert'.24 Ondanks alles bleven de inwoners van Numansdorp hun meester lange tijd steunen. 
Ze deden zelfs moeite om een passende woonruimte voor hem te vinden, wellicht met het 
idee dat een schoolmeester met een dergelijk niveau het hoogst haalbare was in dit pasge-
stichte dorp (afb. 3). In ieder geval was de traagheid van meester Daniël symbolisch, want 
het duurde nog wel even voordat hij zijn intrek kon nemen in een schoolhuis in Numans
dorp. 

Een predikant in de dochtergemeente 
Met een kerk zonder banken en een onwillige schoolmeester viel nog wel te leven. Maar wat 
is een geloofsgemeenschap zonder een eigen herder? Nadat de kerk in Numansdorp aan het 
einde van 1648 gereed was voor gebruik, duurde het nog ruim vier jaar voordat de eerste pre
dikant in het dorp bevestigd zou worden. Die vier jaren werden gevuld met ruzies tussen 
classis en gemeente. Het gaat er hier niet om het conflict, waaraan talloze bladzijden in het 
classicale akteboek zijn gewijd, tot in detail te beschrijven.25 Toch kunnen we niet geheel om 
de ruzie heen, aangezien de onenigheden een fraai licht werpen op het leven en de moei
lijkheden in een nieuw dorp. 

Het verzoek om een eigen predikant kwam uit de bevolking zelf. Het was de predikant van 
Klaaswaal, Petrus Canzius, die in november 1648 de classis Dordrecht verzocht om een trak
tement, zodat er een predikant in Numansdorp kon worden beroepen. Deze gang van zaken 
wijkt niet af van andere plaatsen. Het waren in de regel de inwoners van de dorpen die het 
initiatief namen om het gemeentelijk leven op gang te brengen. Ze deden daarbij een beroep 
op de classis, die vervolgens de Staten van Holland toestemming vroeg een predikantsplaats 
te mogen instellen en een traktement te ontvangen.26 Het verzoek van Canzius om in 

22 For t is , O u d - a r c h i e f Ambach t shee r l i j khe id , inv. nr . 333 , verzoekschr i f ten aan de ambachtsheren 1650-1699, nr . 44 . 

23 W e l k e r , Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, 146; A r c h i e f H e r v o r m d e Gemeente N u m a n s d o r p (hierna: H G N ) , inv. nr. 

1/2, no tu len kerkenraad 1659-1778, ap r i l 1664. 

24 For t i s , O u d - a r c h i e f Ambach t shee r l i j khe id , inv . nr . 333, nr. 44. 

25 V o o r een zeer gedetai l leerd overzicht , z i e : B i j l , Een nieuwe kerk in Cromstrijen. 

26 A . P h . F . Woute r s , Nieuw en ongezien. Kerk en samenleuing in de classis Delft en Delfland 1572-16211, De nieuwe kerk (Delft 1994) 

109-110. 
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Numansdorp een predikant te benoemen, werd door de classis vooralsnog niet overgeno
men. De vergadering was van oordeel dat de predikant van Klaaswaal de herderlijke zorg 
maar op zich moest nemen. Wanneer er dan eenmaal diensten werden gehouden, zou men 
met 'meer fundament' een traktement kunnen aanvragen.27 

Combinaties van gemeenten, waarbij één predikant meerdere plaatsen diende, waren op 
het platteland niet ongewoon. Vooral daar waar slechts een kleine kerkelijke gemeente was, 
werd overgegaan tot een combinatie met een naburige plaats. Gecombineerde gemeenten 
konden voor predikanten aantrekkelijk zijn, aangezien ze het voordeel boden van een bete
re financiering. Anderzijds kon de groeiende hoeveelheid werkzaamheden wel eens moei
lijkheden op gaan leveren.28 Een ander belangrijk bezwaar, voor zowel de predikant als de 
kerkgangers, was de geografische afstand tussen de gemeenten. Soms was die afstand zo 
groot dat de kerkdiensten al om zeven uur in de ochtend begonnen, zodat de predikant die
zelfde morgen ook nog in een buurdorp kon preken.20 

Ook in Cromstrijen waren de dubbele diensten van de Klaaswaalse predikant Petrus Can
zius geen succes. Soms verscheen hij in de ene plaats te vroeg of in de andere te laat, reden 
genoeg voor de kerkenraad om de classis te verzoeken hun predikant te ontslaan van zijn 
dienst en Numansdorp te voorzien van een eigen predikant. De classis weigerde echter hier
mee in te stemmen en gaf de kerkenraad ondubbelzinnig te verstaan dat 'die kercke van 
Claeswael sijnde die moederkerck gehouden was haere dochter te versorghen'.20 Van ver
zorging door de predikant van Klaaswaal en de overige ringpredikanten was echter geen 
sprake; het was eerder verwaarlozing waar de gemeente Numansdorp mee te maken kreeg. 
Soms verscheen de dienstdoende predikant helemaal niet. Andere keren kwam hij zo laat, 
dat een deel van de gemeenteleden naar huis of naar de kroeg was gegaan. In januari 1651 
ging er geen zondag voorbij, of de dominee kwam niet of te laat. Op 25 januari, tijdens een 
doordeweekse biddag, verscheen er in de middag plotseling een predikant in het dorp. 
Helaas had de beste man beter thuis kunnen blijven, aangezien 'den bedendach daer nyet 
afgecondicht en was, sulcx dat de buyren vande biddach nijet wetende gingen arbeijden'. 
Uiteindelijk preekte de predikant voor een handvol mensen, wellicht enkele dorpelingen die 
inderhaast waren opgetrommeld.21 

De slechte waarneming van de zondagse diensten had belangrijke gevolgen. Het aantal 
kerkgangers liep terug en dat leidde weer tot dalende collecte-opbrengsten. Het geld was 
juist bijzonder hard nodig voor de vele arme mensen die de nieuwe polders bevolkten. Daar
naast speelde nog een heel ander probleem. Het gebeurde regelmatig dat er geen predikant 
kwam opdagen, terwijl er een doopdienst zou worden gehouden. Het gevolg was dat de 
kraamvrouwen uit Numansdorp 'haere kerckgangh in oude kerck doen door gebreck dat 

2 7 N A , C lass i s Dordrech t , inv. nr . 8, acta 3 november 1648, pun t 10. 

28 C A . T u k k e r , DE dassis Dordrecht uan 1573 tot 160a (Leiden 1965) 114-126. Z ie voor een overz ich t van gecombineerde 

gemeenten in de classis Dordrech t : John Paul E l l i o t , Protestantization in the Northern Netherlands, a case study: The classis ofDor-

drecht (ongepubl iceerd proefschrif t , C o l u m b i a Univers i ry 1990) 606-607. 

2 9 Z ie voor voorbee lden : Tukke r , De classis Dordrecht, 117 en 177-178; J.P. van D o o r e n , Classicale acta 1573-1620. Particuliere syno

de Zuid-Holland, classis Dordrecht 1,1573-1600, Ri jks G e s c h i e d k u n d i g e P u b l i c a t i ë n (hierna R G P ) kle ine serie 49 ( ' s -Graven

hage 1980) 385, pun t 50 en 387, pun t 11. 

3 0 H G K , portefeuil le IV, nr. 17. 

31 I b idem, nr . 14. In ieder geval was de pred ikant hier op de hoogte van het feit dat er een b i d d a g gehouden diende te wor 

den . O p het pla t te land k w a m het vaker voor dat, doo r gebrekkige c o m m u n i c a t i e , de p red ikan ten niet op de hoogte waren 

van het ui tschri jven van bepaalde bede- en vastendagen. Z ie : P . H . A . M . Abe l s , Nieutu en ongezien. Kerk en samenleving in de 

classis Delft en Delfland 1572-1621II, De nieuiuesamenleuing (Delft 1994) 173. 
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buyten nijet gepredickt en wert'. Geheel in lijn met de situatie in andere plaatsen, blijkt dat 
ook hier de ouders het uitstellen van de doopdienst tot een volgende week geen optie von
den. Ze wilden niet het risico lopen dat hun kind ongedoopt kwam te overlijden.32 

Om een einde te maken aan deze situatie in Numansdorp nam de kerkenraad van Klaas
waal, mede op last van de ambachtsheren, het heft in eigen handen. In oktober 1650 gingen 
ze over tot het beroepen van een predikant voor hun dochtergemeente, waarbij eenparig de 
keuze viel op theologiestudent Iman Mogge.3 3 Dat had de kerkenraad beter niet kunnen 
doen. In een gemeente zonder kerkenraad - en dat was Numansdorp - was kerkrechtelijk 
gezien alleen de classis bevoegd een predikant te beroepen.34 Het is dan ook niet verwon
derlijk dat de classis Dordrecht weigerde het beroep goed te keuren. 

De ruzie sleepte twee jaren voort en uiteindelijk kwam de zaak in 1652, via de Staten van 
Holland, terecht bij de particuliere synode van Zuid-Holland. De kerkenraad van Klaaswaal 
meende geheel in haar recht te staan. Cromstrijen vormde één jurisdictie met twee dorpen. 
Zoals het gerecht in Klaaswaal ook zeggenschap had over Numansdorp, had de kerkenraad 
van Klaaswaal de bevoegdheid een predikant in de buurgemeente te beroepen. De synode 
stelde de kerkenraad in het ongelijk aangezien het duidelijk was 'dat verscheyden dorpen in 
dc provincie van Hollant selve, onder eene ende deselve jurisdictie behoorende, echter ver
scheyden kerckenraden ende gemeenten onder haer begrijpen'.35 

Na de uitspraak van de synode ondernam de classis direct stappen om een predikant te 
beroepen. Overigens werden de lidmaten van Numansdorp daar nadrukkelijk bij betrokken, 
iets wat ook in andere gemeenten gebruikelijk was. Uit de door de classis voorgestelde pro
ponenten werd Petrus Plasschaert gekozen. Hij nam het beroep aan en werd uiteindelijk op 
2 februari 1653 bevestigd, vier jaar nadat de eerste dienst in de kerk was gehouden.30 Het 
blijft gissen wat nu precies de exacte beweegredenen geweest zijn van de classis om zo lang 
te wachten met het beroepen van een predikant. Uiteraard was men op de hoogte van de 
slechte staat van het kerkgebouw. Zeker de eerste jaren zou er weinig verbetering te ver
wachten zijn, aangezien de gemeente financieel gezien aan de grond zat.37 Met het oog 
daarop vond de classis het wellicht verstandiger als de moedergemeente Klaaswaal voorlo
pig de zorg voor haar dochtergemeente op zich zou nemen. 

Gemeenschapsvorming 
Enkele eeuwen eerder, in het Franse dorpje Montaillou, kwamen mannen, vrouwen en kin
deren onder andere met elkaar in contact tijdens het werk op het land en op straat, aldus 
Emmanuel le Roy Ladurie. Het contact kreeg echter nog duidelijker gestalte in de kroeg, 

32 A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerken kerkvolk ten tijde uan Mauritsen Oldenbarnevelt (Franeker 1991), 140-141. 
33 HGK, portefeuille IV, nr. 13 en nr. 14. 
34 Tukker, De classis Dordrecht, 26; Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 6. 
35 W.P.C. Knuttel, Acta der particuliere synoden uan Zuid-Holland 1621-1700 III, 1646-1656. RGP kleine serie 8 ('s-Gravenhage 

1910)311. 
36 HGN, inv. nr. I/i, notulen kerkenraad 1653-1657. Dit notulenboekje werd bijna volledig getranscribeerd, zie: D.W. Gra

vendeel, 'Het kerckeboek van Cromstrijen 1653-1657', Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuid-Hollandse uereniging uoor gene
alogie afl. 95 (1962) 13-29. Over de betrokkenheid van de kerkelijke gemeente bij het (eerste) beroep, zie: Van Deursen, 
Bauianen en slijkgeuzen, 24; Wouters, Nieuiv en ongezien, 111-112. Overigens werd er in Numansdorp alleen gestemd door de 
lidmaten, in tegenstelling tot andere gemeenten waar soms ook niet lidmaten bij het beroepingswerk werden betrokken. 

37 Op 1 februari 1664 was de schuld, ontstaan door de verbouwing van de kerk van Klaaswaal en de nieuwbouw van de kerk 
van Numansdorp, opgelopen rot 26.000 gulden (de schulden van beide kerken werden verantwoord in één rekening). Mer 
financiële steun van de ambachtsheren werd de schuld uiteindelijk afgelost. Zie: Bijl, Een nieuwe kerk in Cromstrijen, 8-9. 
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maar vooral tijdens de mis. De zondagse kerkgang was het 'grote gebeuren in het sociale 
leven' van de dorpelingen. Het was het 'rustpunt in de week dat de grote massa van de dor
pelingen bij elkaar bracht'.28 Ook in Numansdorp waren, zo bleek uit het voorafgaande, al 
vrij snel na de stichting van het dorp een kerk en een kroeg te vinden. Hier kwam men uiter
aard, net als de inwoners van Montaillou, in contact met andere dorpelingen. Maar was er 
meer dan oppervlakkig contact tussen de inwoners van het dorp? Ontstond er tussen de dor
pelingen een gemeenschappelijk gevoel en een onderlinge verbondenheid? Die vraag kan, 
ondanks het feit dat er uit deze periode maar weinig archiefmateriaal bewaard is gebleven, 
toch positief worden beantwoord. Vooral de hierboven geschetste problemen rond de 
opbouw en de financiering van de kerk, het beroepen van een predikant en niet te vergeten 
de moeilijke leefomstandigheden in het dorp, zorgden voor een zekere mate van lotsver
bondenheid. 

Die onderlinge verbondenheid kan waarschijnlijk nog het beste geïllustreerd worden aan 
de hand van de gezamenlijk ingediende rekesten. Door een rekest of verzoekschrift in te die
nen kon de 'gewone' man of vrouw bij de overheid verzoeken om bepaalde besluiten. Deze 
praktijk is vooralsnog het best bekend uit de Hollandse steden, maar vereist nog veel onder
zoek.39 Ook op het platteland, en zelfs in het pas gestichte Numansdorp, waren de dorpe
lingen vertrouwd met rekesten. Soms werden die door individuen ingediend, maar regel
matig ook door een groep mensen. Een goed voorbeeld is een verzoek van 'de gemeente' van 
Numansdorp, geschreven omstreeks 1650. In het stuk, ondertekend door zeven inwoners, 
wordt de ambachtsheren van Cromstrijen gevraagd om een schoolhuis in het dorp ten 
behoeve van de gemeenschap.40 De lotsverbondenheid tussen de dorpelingen komt echter 
vooral tot uiting tijdens de hiervoor beschreven problemen rond het beroepen van Iman 
Mogge als predikant. Toen de classis niet wilde toestemmen in het beroep, adresseerde 
Mogge zich mei 1652 aan de Staten van Holland. Zijn verzoekschrift werd vergezeld door 
een verklaring van de lidmaten en ingezetenen van Numansdorp. Het stuk was 'by veele 
ende verscheyde onderteyckent tot veertich int getal'.41 Helaas weten we niet precies hoeveel 
procent van de bevolking dit was. Bekend is wel dat in ditzelfde jaar zowel in het dorp als in 
de omliggende polders 29 huizen stonden. Een aardig deel van de bevolking had de verkla
ring dus ondertekend. 

De betrokkenheid van de Numansdorpers bij hun kerk ging overigens verder dan het sim
pelweg ondertekenen van een rekest of een steunbetuiging. Naar aanleiding van het beroep 
van Iman Mogge bezochten de schout en de secretaris van Cromstrijen talloze malen de ver
gaderingen van de classis Dordrecht. Tijdens de vergadering van juni 1651 werden ze verge
zeld door acht en tijdens de classisvergadering in september van dat jaar door maar liefst 
twaalf ingezetenen van Numansdorp.42 De gezamenlijke reis en het gemeenschappelijke 
doel van de onderneming - een eigen predikant in Numansdorp - zullen ongetwijfeld de 

38 Emmanuel le Roy Ladurie, Montaillou. Een ketters dorp in de Pyreneeën 1204-1324 (14e druk; Amsterdam 1986) 332-333. 
39 Zie hierover onder andere: Henk van Nierop, 'Private interesrs, public policies: petitions in the Dutch Republic' in: Arthur 

K. Wheelock en Adele Seeff, The public and private in Dutch culture ojthe golden age (Londen 2000) 33-39; G. Dorren, Eenheid 
en verscheidenheid. De burgers uan Haarlem in de Gouden Eeuiv (Amsterdam 2001) 88-89 e n 92; S. Groenveld en Jan A.F. de Jong
ste, 'Bestuur en beleid' in: S. Groenveld (red.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad II, 1574-1795 (Leiden 2003) 54-
83, aldaar 71-74. 

40 Fortis, Oud-archief Ambachtsheerlijkheid, inv. nr. 333, verzoekschriften aan de ambachtsheren 1650-1699, nr. 44. 
41 HGK, portefeuille IV, nr. 24. 
42 NA, classis Dordrecht, inv. nr. 8, classicale acta 1641-1653, acta 20-21 juni 1651, punt 9 en acta 5-6 september 1651, punt 5. 
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band tussen de dorpelingen hebben versterkt. Dit gemeenschappelijke gevoel van de inge
zetenen van het nieuwe dorp bleef niet onopgemerkt. Toen in 1652 twee gedeputeerden 
namens de classicale vergadering het dorp bezochten, merkten zij dat de kerkgangers 'gesa-
mentlick aendrongen op Imannum Moggium, aen denwelcken sij seyden verbonden te sijn 
ende daerom geen anderen dan hem te begeren.' Overigens kunnen bij de diepste beweeg
redenen van de eendrachtig optredende dorpelingen nog wel enkele kanttekeningen 
geplaatst worden. Tegenover de classicale afgevaardigden gaven ze namelijk toe 'dat sij in 
allen desen niet alleen haar toegenegentheyt, maer den last van haren ambachtsheeren 
volenden'.43 

De Numansdorpers beschouwden het beroepen van een eigen predikant als een zaak van 
openbaar belang. Het ging de gehele bevolking aan en niet alleen de lidmaten van de kerk, 
een situatie die overeenkomsten vertoont met andere plaatsen in Holland. 4 4 De betrokken
heid van de dorpelingen blijkt niet alleen uit de gezamenlijk ingediende rekesten en het een
drachtig optreden bij het beroepingswerk. Het wordt ook duidelijk uit de bereidwilligheid 
financieel bij te dragen aan de opbouw van de kerk. Ook de financiering was geen zaak van 
de lidmaten, maar van de gehele gemeenschap. Vanaf 1644 werden door de schout, het 
gerecht en de kerkmeesters in Cromstrijen verschillende verzoekschriften gericht aan de 
Staten van Holland en West-Friesland. In de rekesten werd onder andere gevraagd om extra 
belastingen te mogen heften ten bate van de kerk, bijvoorbeeld één gulden op iedere mor
gen grond in de polder, één stuiver op iedere stoop wijn en 24 stuivers op iedere ton bier.4 5 

Naast de algemene heffingen werd in 1647 e e n huis-aan-huis collecte gehouden in de 
gehele ambachtsheerlijkheid, dus zowel in Klaaswaal als in het pas gestichte Numans
dorp.4 0 Het geld was, volgens de aanhef van het kohier, bestemd voor de verbouw van de 
kerk in Klaaswaal. Bijna alle inwoners van de heerlijkheid droegen hun steentje bij. Opval
lend genoeg werden alleen door de inwoners van Numansdorp en de direct aangrenzende 
polders opmerkingen gemaakt over de besteding van hun gaven. Het blijkt dat afstand de 
mate van solidariteit bepaalde. Sommigen - vooral diegenen die in de polders tussen Klaas
waal en Numansdorp woonden - bepaalden namelijk dat de helft van het bedrag was 
bestemd voor de kerk in Klaaswaal maar dat de andere helft ten goede moest komen aan een 
nieuw te bouwen kerk in Numansdorp. In het nieuwe dorp zelf waren verschillende inwo
ners te vinden die geen geld gaven voor de reparatie van de kerk in Klaaswaal. Ze schonken 
wel een bedrag, maar bestemden hun gift uitdrukkelijk voor de bouw van een kerk in hun 
eigen dorp. Zij voelden zich allermeest verbonden met het wel en wee van de eigen dorps
gemeenschap. Daar waren ze in eerste instantie bereid geld voor te geven.47 

De inwoners van Numansdorp hadden dus veel over voor de gemeenschap. Ze hechtten 
aan een eigen kerk, waren bereid daar financieel aan bij te dragen en spanden zich geza
menlijk in voor een eigen predikant. Toch vertaalde deze betrokkenheid bij de kerk zich niet 

43 Knuttel, Acta der particuliere synoden, 315, punt 4. 
44 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 24; Alistair Duke, The reformation of the backwoods: The struggle for a calvinist and 

presbyterian church order in the countryside of South Holland and Utrecht before 1620' in: Alistair Duke, Reformation and 
reuolt in the loui countries (Londen ïggo) 227-268, aldaar 266-267. 

45 Fortis, Oud-archief Ambachtsheerlijkheid, inv. nr. 2880. 
46 Ibidem, kohier collecte 1647. 
47 Zie in dit verband: Van Deursen, Een dorp in de polder, 317. Over de geestelijke horizon van de plattelanders: S. Groenveld, 

"Natie' en 'patria' bij zestiende-eeuwse Nederlanders' in: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftien
de eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 55-81, aldaar 62-63. 
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Afb. 4 De kerk van Numansdorp in het jaar 1661. Tekening Jacobus Stellingwerf, circa 1725. Foto: 
Amsterdam, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam, Beschrijving en ajbeeldinge der ste
den, dorpen, gehugten, adehjke en andere gebouwen in Zuijt Holland (...) door Andries Schoemaker I, f. 176e. 

in een enorme toename van het aantal lidmaten. Terwijl er volgens de bronnen aan het begin 
van de jaren vijftig van de 17de eeuw minstens 200 kerkgangers waren, bleef het aantal l id
maten steken op 27. Dat veranderde echter met de komst van Petrus Plasschaert, de eerste 
predikant van Numansdorp, op 2 februari 1653. De komst van de predikant hielp nogal wat 
liefhebbers over de streep, een fenomeen dat ook in andere gemeenten zichtbaar i s . 4 8 In het 
eerste jaar van zijn bediening kon de predikant maar liefst 54 nieuwe leden bijschrijven. 
Daarvan kwamen twintig personen met attestatie over van andere gemeenten. Waarschijn
lijk bezocht het grootste gedeelte van deze groep al enkele jaren de diensten in Numans
dorp, maar waren zij officieel nog l id in een andere plaats. 4 9 

Bij alle gegevens over het saamhorigheidsgevoel van de Numansdorpers en de betrok
kenheid bij hun nieuwe woonplaats vallen nog wel enkele opmerkingen te plaatsen. Zelfs 
toen Numansdorp een eigen kerk (afb. 4), predikant en kerkenraad had, bleef'een groot 
deel van Jesu leden wonende onder het district van Numansdorp, de Tafel des Heeren, als 
der gewoon (...) betreden, in de gemeinte van ClaeswaeP. Voor deze mensen was de oude 
geloofsgemeenschap belangrijker dan de dorpsgemeenschap. Misschien waren ze geboren 
en getogen in Klaaswaal en bleven ze, na verhuizing naar Numansdorp, toch de kerkelijke 

48 Van Deursen, Een dorp in de polder, 84-85. 
49 HGN, inv. nr. I/i, notulen kerkenraad 1657-1657. Dit boek werd bijna integraal getranscribeerd, zie: Gravendeel, 'Het 

kerckeboek', 14-17. 
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gemeente in hun voormalige woonplaats bezoeken. Wellicht bleven ze vanwege een emo
tionele betrokkenheid, bijvoorbeeld omdat geliefden in de oude woonplaats waren begra
ven of omdat hier nog veel familieleden woonden en kerkten. De betrokkenheid van kerk
gangers met verschillende plaatsen blijkt duidelijk uit het onderzoek van Nick Aldridge. Hij 
constateerde dat diverse kerkgangers in de Engelse stad Chester in hun testament aan 
meerdere kerken geld toebedeelden. Bijvoorbeeld aan de gemeente waar ze lid waren en aan 
de kerk in hun geboorteplaats.50 

Het is echter zeker niet uitgesloten dat er in Cromstrijen meer speelde dan enkel emotio
nele betrokkenheid. Het blijkt dat de predikant en de kerkenraad van Klaaswaal de bestaan
de situatie bewust in stand hebben gehouden en lidmaten gestimuleerd hebben te blijven. 
Ze deden er zelfs nog een schepje bovenop door nieuwe lidmaten aan te nemen, die woon
achtig waren onder Numansdorp. De verklaring daarvoor moet waarschijnlijk gezocht wor
den in het feit dat zij de lidmaten die in de buurgemeente woonden, niet graag zagen ver
trekken. Een daling van het ledenaantal zorgde immers voor een daling van de inkomsten. 
Het is een probleem dat in meer gemeenten heeft gespeeld.51 In Cromstrijen werd in 1681 
een oplossing gevonden. Er werd een verdrag gesloten tussen de kerkenraden van Klaas
waal en Numansdorp waarin werd geregeld dat de kerkelijke grenzen zouden overeenko
men met de grenzen van de plaatselijke gerechten. Vanaf die tijd accepteerden de kerkenra
den geen lidmaten meer die officieel behoorden tot de buurgemeente.52 

Conclusie 
Het waren de vertegenwoordigers van de classis Dordrecht die de kerkenraad van Klaaswaal 
in 1649 te verstaan gaven dat 'die kercke van Claeswael sijnde die moederkerck gehouden 
was haere dochter te versorghen'. De moeder-dochter relatie tussen de kerken van Klaas
waal en Numansdorp blijkt een rake typering, die niet alleen opgaat voor twee geloofsge
meenschappen. Ook tussen de twee dorpen in de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen 
bestond een dergelijke relatie. De bewoners van Numansdorp, gesticht in 1642, waren in de 
eerste jaren na de stichting voornamelijk aangewezen op het buurdorp Klaaswaal. Daarmee 
kan Numansdorp model staan voor veel nieuwe dorpen in de Republiek. Bij gebrek aan 
lokale instituties moesten regelmatig enorme afstanden worden afgelegd naar de nabijge
legen dorpen en steden, bijvoorbeeld omdat in het eigen dorp geen notaris was gevestigd of 
omdat er geen kerk te vinden was. Dat maakte het leven in een nieuw dorp niet gemakkelijk, 
zeker in de winter als de wegen vaak onbegaanbaar waren. 

Bij de opbouw van de lokale instituties in Numansdorp werd de eerste stap gezet door de 
bewoners zelf. Zij kwamen met het verzoek om een eigen kerk en een schoolhuis. Bij de ont
wikkeling van de bestuurlijke instellingen in het nieuwe dorp werd de eerste stap juist gezet 
door de ambachtsheren. De kerk vervulde duidelijk een centralere rol in het leven van veel dor
pelingen. De totstandkoming van de instituties verliep, net als in veel andere dorpen, moei
zaam en traag. Door financiële zorgen bleef de kerk jarenlang onafgebouwd en bij gebrek aan 
een eigen predikant was het iedere week weer afwachten of er wel gepreekt zou worden. 

50 N i c k A l l d r i d g e , ' L o y a l t y a n d identi ty i n Chester par ishes ' i n : S.J. W r i g h t (red.), Parish, church and people. Local studies in Iay 

religion 1350-1750 (Londen 1988) 85-124. Z ie i n d i t verband tevens: John Spurr , The post-reformation. Religion, politics and 

society m Britain 1603-1714 ( H a r l o w 2006) 251. 

51 Bi jvoorbeeld in Klaaswaa l in de zestiende eeuw, z ie : J.P. B i j l , Portret van een dorp in de Hoekse Waard. Het kerkelijk oerleden van 

Klaaswaal 1539-1800 (onuitgegeven doctoraalscr ip t ie , Univers i te i t Utrecht 1993) hfst. 2. 

52 H G N , losse s tukken , 1680 en 21-12-1681 en inv . nr . 1/2, noru len kerkenraad 1659-1778, 25-12-1681. 
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Tussen de nieuwe bewoners van het nog kale polderland ontstond al snel een zekere mate 
van lotsverbondenheid. Dat was vooral te danken aan de moeilijke leefomstandigheden en 
de problemen bij de opbouw van het dorp. Het blijkt dat vooral de bouw van de kerk en het 
beroepen van een eigen predikant hebben bijgedragen aan de gemeenschapsvorming in 
Numansdorp. De bewoners beschouwden dit als een zaak van openbaar belang. Er werd 
geld gegeven voor de bouw van een kerk in het eigen dorp. Gezamenlijk werden verzoek
schriften ingediend waarin verzocht werd om een predikant. Groepjes dorpelingen bezoch
ten kerkelijke vergaderingen, om zo hun verzoek om een eigen pastor kracht bij te zetten. 

Hoewel de inwoners van Numansdorp gezamenlijk enorme inspanningen leverden voor 
de kerk in hun nieuwe dorpsgemeenschap, maakten slechts enkelen de keus om officieel lid 
te worden van de geloofsgemeenschap. Velen zetten die stap pas na de komst van de eerste 
predikant, iets wat niet ongebruikelijk was in de Republiek. Hoewel een groot deel van de 
dorpelingen was betrokken bij de kerk, vielen dorpsgemeenschap en geloofsgemeenschap 
zeker niet samen. Een extra aanwijzing daarvoor is te vinden in het feit dat verschillende 
nieuwkomers in het dorp nog jarenlang de kerkdiensten in hun oude woongemeenschap 
bleven bezoeken. 

Leven in een nieuw dorp betekende pionieren. Hoewel er in de Numansdorpse kroeg 
waarschijnlijk heel wat is gelachen, werd het leven van alledag getekend door problemen. 
De lotgevallen van de bewoners doen onwillekeurig denken aan het boek van A.Th. van 
Deursen over de geschiedenis van Nederland tussen 1555 en 1702. Hij ontleende de titel De 
last van veel geluk aan één van de verzen van Geerten Gossaert, waarin deze spreekt 'van 's 
levens dubbel juk: de last van veel ontberen, de last van veel geluk'.53 Die last van veel geluk 
heeft niet zwaar gedrukt op de schouders van de inwoners van Numansdorp, althans niet in 
de jaren veertig en vijftig van de 17de eeuw. De last van het ontberen des te meer. Daarbij is 
in ieder geval één ding duidelijk geworden: ze hebben die last gezamenlijk gedragen. 

53 A.Th. van Deursen, De last uan veel geluk. De geschiedenis van Nederland 1555-1702 (Amsterdam 204) 10. 
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'Hier werd een toekomst geboren, bouwt voort' 
Gemeenschapsvorming in de Wieringermeer, 1932-1955 

Er zijn in de prille geschiedenis van de Wieringermeer twee periodes aan te wijzen die uoor de gemeen-
schapsuorming uan grote betekenis zijn geiueest: ten eetste de kolonisatieperiode, de tijd luaarin de ont
ginning en eerste opbouiu plaatsuond, en ten tweede de periode uan bezetting, onderiuaterzetting, eua-
cuatie en wederopbouw. Beide perioden kenmerken zich door een sterke onderlinge lotsuerbondenheid. 
In de tussenliggende periode ouerheersten de religieuze en sociaal-maatschappelijke tegenstellingen; net 
als op het oude land tuas er sprake uan een uerzuilde samenleuing. Dit proces tuerd in de polder nog eens 
uersterkt door de grote heterogeniteit uan de beuolking, die uit alle windstreken uan Nederland ajkom-
stig was. Ondanks de religieuze en sociaal-maatschappelijke uerschillen ontstond er echter zoiets als een 
'gemeenschap uan Wieringetmeerders', geuoed door een gezamenlijke geschiedenis in een nieuw woon
gebied.1 

Vlak voor de onderwaterzetting van de Wieringermeer op 17 april 1945 woonden er ruim 
7.000 mensen in de polder. De populatie bestond uit mensen van verschillende religies, die 
afkomstig waren uit diverse streken en regio's van Nederland en die in de polder bovendien 
op volkomen willekeurige wijze door elkaar woonden. Het was een bevolking die in velerlei 
opzichten verschilde met die in plattelandsstreken op het oude land. Ook de leeftijdsop
bouw van de Wieringermeerbevolking - vooral jonge mensen en gezinshoofden van mid
delbare leeftijd - week sterk af van die in soortgelijke landbouwgebieden. Over het alge
meen wordt een kolonistenbevolking van heterogene samenstelling door de breuk met het 
'oude' woongebied en gelijke omstandigheden in een nieuwe omgeving aan een soort een
wordingsproces onderworpen, waardoor zij in haar grote verscheidenheid toch één groep 
gaat vormen met een eigen karakter. Dit wordt het smeltkroeseffect genoemd. In hoeverre 
er in de Wieringermeer sprake was van een smeltkroesproces is niet eenvoudig na te gaan. 
Er is veel over de nieuwe polder geschreven, maar er is in de literatuur betrekkelijk weinig 
aandacht voor het fenomeen gemeenschapsvorming. 2 

De sociaal-geograaf G . B . W . Huizinga is een van de weinige onderzoekers die iets over het 
ontstaan van een gemeenschap in de Wieringermeer heeft geschreven. Ook hij wijst erop dat 
iedere kolonistenbevolking een smeltkroesproces doorloopt, dat uiteindelijk leidt tot het 
ontstaan van een hechte gemeenschap: 

Typerend voor iedere kolonistenbevolking is de breuk met het verleden, vaak niet 
uit gebrek aan piëteit, doch voortspruitend uit het volkomen nieuwe der omgeving, 
dat een voortgaan op den ouden weg niet gedoogt. Al len zijn vreemd in het nieuwe 
land en daarom spoedig met elkander vertrouwd. Niemand behoeft zich aan te 

1 D e titel is ont leed aan de spreuk op s tandbeeld ' D e M a a i e r ' i n Wier ingerwer f , op 30 september 1941 d o o r de polderbe

v o l k i n g aan de Direct ie van de W i e r i n g e r m e e r aangeboden toen die de W i e r i n g e r m e e r verliet o m haar w e r k i n de N o o r d 

oos tpo lder voort te zetten. 

2 Wording en opbouiu uan de Wieringermeer. Geschiedenis uan de ontginning en kolonisatie uan de eerste IJsselmeerpoIder. Direct ie van de 

W i e r i n g e r m e e r (Noordoos tpo lde rwerken) (Zwol le 1955) 572; E . de C o c k en W . J . Z . W i l l e m s e , De inundatie uan de Wierin

germeer in 1945. Een rapport ouer de euacuatie en de terugkeer uan de Wieringermeerbeuolking ( A l p h e n aan de R i j n 1955) 1. 
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A f b . 1 G e m a a l Lely aan de rand van de W i e r i n g e r m e e r met op de v o o r g r o n d een b loembol l enve ld . 

Fo to : H . Maaskan t , 30 ap r i l 1952. ' s -Gravenhage, N a t i o n a a l A r c h i e f ( N A ) , Col lec t ie Elsevier, 

n o _ i 3 7 0 . 

p a s s e n a a n e e n b e s t a a n d e s a m e n l e v i n g , w a a r i n hi j w e l l i c h t eers t s l e c h t s g e d u l d e n 

p a s n a l a n g d u r i g e a a n p a s s i n g o p g e n o m e n w o r d t . D e l o t s v e r b o n d e n h e i d b r e n g t de 

n i e u w e l i n g e n t e z a m e n , v e r w e r k t e e n c o n g r u e n t i e v a n geest , w a a r v a n e e n o n d e r 

l i n g e s o l i d a r i t e i t t e g e n o v e r de b u i t e n w e r e l d , o n d a n k s o n d e r l i n g e v e r s c h i l l e n , he t 

g e v o l g i s . 3 

V o l g e n s H u i z i n g a w a s d i t o o k i n de W i e r i n g e r m e e r he t g e v a l . H e t a n d e r s z i j n e n he t v e r s c h i l 

m e t he t o u d e l a n d w e r d v o l g e n s h e m b o v e n d i e n g e a c c e n t u e e r d d o o r he t l a n d s c h a p s v e r s c h i l , 

v o o r a l t u s s e n he t z u i d e l i j k r a n d g e b i e d r o n d M e d e m b l i k e n de n i e u w e p o l d e r . D a a r n a a s t 

b e s t o n d er een g r o o t v e r s c h i l i n d e m o g r a f i s c h e s a m e n s t e l l i n g . I n he t n i e u w e l a n d o v e r h e e r s 

t e n de j o n g e r e l e e f t i j d s k l a s s e n , w a a r d o o r h e t l e v e n er d o o r ' e en f r i s se l e v e n s k r a c h t ' w e r d 

g e k e n m e r k t . O o k a n d e r e a u t e u r s w i j z e n er o p da t de p i o n i e r s , de b e w o n e r s v a n he t eerste 

u u r , een b e l a n g r i j k g e m e e n s c h a p p e l i j k e b a n d h a d d e n . Z i j h a d d e n a l l e n ' de i n t i m i t e i t e n de 

b e s l o t e n h e i d v a n he t o u d e l a n d v e r w i s s e l d v o o r he t a a n v a n k e l i j k n u c h t e r e , k i l l e e n z a k e l i j k e 

l e v e n i n de j o n g e p o l d e r ' . D e z e g e m e e n s c h a p p e l i j k e e r v a r i n g z o r g d e v o l g e n s d e z e au t eu r s 

v o o r e e n h e c h t e b a n d d i e b e p a l e n d w a s v o o r de ve rde re o n t w i k k e l i n g v a n de s a m e n l e v i n g i n 

de W i e r i n g e r m e e r . 4 H e t i s e c h t e r de v r a a g o f er i n de W i e r i n g e r m e e r w e l e c h t s p r a k e w a s v a n 

e e n h e c h t e , h o m o g e m e n e g e m e e n s c h a p . 

3 G . B . W . H u i z i n g a , Medemblik inzonderheid in uerband met de Zuiderzeewerken (A lphen aan de R i j n 1940) 27. 

4 Wording en opbouw, 572. 
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In dit artikel wordt onderzocht hoe de Wieringermeergemeenschap zich tussen 1932 en 
1955 ontwikkelde, van de kolonisatie tot en met het eerste decennium na de tweede droog
legging. Bestond er werkelijk één groep 'Wieringermeerders', ondanks de heterogene 
samenstelling van de bevolking, o f voelden de bewoners zich nog steeds Fries, Zeeuw o f 
Groninger? En welke rol speelde verzuiling in deze polder? In welke mate was de Wierin
germeer langs verzuilde lijnen verdeeld? Twee publicaties waarvan voor dit artikel dankbaar 
gebruik is gemaakt, verdienen enige nadere toelichting. In de eerste plaats is dat de publi
catie Wording en Opboutu uan de Wieringermeer, een uitgave uit 1955 waarin de Directie van de 
Wieringermeer, de rijksdienst die verantwoordelijk was voor de inrichting en het in cultuur 
brengen van de Wieringermeer, ingaat op haar doelen, haar werkwijze en de uiteindelijke 
bereikte resultaten. In de tweede plaats het rapport De inundatie uan de Wieringermeer uit 1955, 
opgesteld door onderzoekers van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Droog
gelegde Zuiderzeepolders (SBDZ), een instelling die zich in opdracht van de Directie van de 
Wieringermeer bezighield met sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de Wieringermeer. 
Zowel de leiding van de Directie van de Wieringermeer als de sociologen van de SBDZ had
den een uitgesproken voorkeur voor een poldergemeenschap waar verschillen naar her
komst, afkomst, religie o f levensbeschouwing geen rol speelden. 

Selectie van de Wieringermeerbevolking 
In 1930 viel de Wieringermeer als eerste polder in het kader van het Zuiderzeeproject droog. 
Het is het grootste landaanwinningproject dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Het 
duurde bijna tachtig jaar voordat het werk af was. In die periode werden er vier polders aan
gelegd en een groot zoetwatermeer achter de Afsluitdijk gecreëerd. Polderhistorica W . van 
der Most omschrijft de rol van de overheid als volgt: 

Het was een bijzonder project, niet alleen in technisch opzicht maar ook door de 
verreikende invloed van de overheid. Die beperkte zich niet tot de aanleg van de 
waterbouwkundige werken, maar rekende het ook tot haar taak het nieuwe hart 
van Nederland geschikt te maken voor een veelheid van functies, zoals landbouw, 
wonen, natuur en recreëren, en om de groei van de nieuwe samenleving in goede 
banen te leiden. 5 

Over de uitgifte en de inrichting van de Zuiderzeegronden was tot in de jaren twintig weinig 
nagedacht. Dat veranderde in 1925 toen de Amsterdamse sociaal-geograaf H . N . ter Veen in 
zijn dissertatie De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied schreef dat de staat zich nadrukkelijk 
zou moeten bemoeien met de sociale opbouw van de Zuiderzeepolders. 6 In de Haarlem
mermeer had de staat de sociale opbouw aan het vrije spel van de maatschappelijke krach
ten overgelaten. De spontane, natuurlijke selectie naar Darwinistisch model, waar bij de 
sociaal zwakkeren het onderspit dolven, leidde tot allerlei sociale wantoestanden, zoals 
armoede en alcoholisme. De uitkomst - waarbij de besten overbleven - stond Ter Veen wel 
aan, maar de manier waarop dat gebeurde kon hem minder bekoren. Hij vond dat het in de 

5 W . van der M o s t , ' H e t nieuwe hart van N e d e r l a n d . He r Zuiderzeeproject : sociale maakbaarhe id b i n n e n g renzen ' i n : A . 

G e u z e en F. Feddes (red.), Polders! Gedicht Nederland (Rot terdam 2005) , 14-17, aldaar 14. 

6 H . N . rer Veen , De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied. Proeue eener sociaal-geographische monographie ( G r o n i n g e n 1925). 
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Zuiderzeepolders anders moest gaan. Onder het motto 'Op nieuw land een nieuwe geest' 
pleitte hij voor ingrijpen door de staat; alleen mensen die psychisch in staat waren te breken 
met de tradities van het oude land en afstand konden nemen van hun ver weg wonende fami
lieleden mochten in de nieuwe polders komen wonen. Ze moesten bestand zijn tegen het 
harde leven in een kale en winderige polder en de tegenslagen in saamhorigheid kunnen 
opvangen. Ter Veens ideeën vonden ingang bij de Directie van de Wieringermeer (later de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1930-1989), de dienst die samen met de Dienst der 
Zuiderzeewerken (1919-1989) verantwoordelijk was voor drooglegging, de inrichting en het 
in cultuur brengen van de Zuiderzeepolders.7 

Bij de selectie voor de Wieringermeer richtte de aandacht zich aanvankelijk alleen op 
pachters en landarbeiders. De Directie van de Wieringermeer wilde in korte tijd een welva
rende gemeenschap scheppen. Om dit doel te bereiken liet ze alleen boeren toe die vol
doende kapitaal hadden om de risico's van het agrarisch ondernemen te kunnen dragen en 
bovendien financieel in staat waren om hun bedrijf tot een zo hoog mogelijk ontwikkeling 
te brengen. Daarnaast lette ze op vakkennis en ervaring, persoonlijke geschiktheid, gezins
omstandigheden, lichamelijke en geestelijke gezondheid en leeftijd. Ook landarbeiders 
moesten een selectie ondergaan. De Directie wilde voorkomen dat de jonge gemeenschap 
werd belast met de zorg voor werklozen. Daarom reguleerde ze ook de toestroming van 
landarbeiders. Bij haar keuze hield ze rekening met de vakbekwaamheid van de landarbei
ders, hun leeftijd en herkomst, de gezondheid van hun gezin en de kwaliteiten van de huis
vrouw. Middenstanders konden zich in principe vrij in de polder vestigen. Later hield de 
Directie ook het aantal middenstanders in de gaten. Door de grote toeloop was het opbou
wen van een redelijk bestaan voor sommige middenstanders namelijk een moeizame aan
gelegenheid geworden. Naar aanleiding van de ervaringen die in de Wieringermeer waren 
opgedaan, liet de Directie in de volgende polder, de Noordoostpolder, ook andere groepe
ringen een selectieprocedure ondergaan. Naast persoonlijke geschiktheid speelde bij de 
selectie voor de Noordoostpolder tevens het besluit dat de samenstelling van de polderbe
volking naar levensbeschouwing, leeftijd en herkomst een afspiegeling van de bestaande 
maatschappij moest zijn een belangrijke rol. Dit laatste had minister van Verkeer en Water
staat J. Algera in 1953 op aandringen van het parlement aan de Directie van de Wieringer
meer opgedragen. Hoewel de bevolking een grote diversiteit kende, heeft evenredigheid wat 
betreft geografische herkomst of levensbeschouwing bij de selectie in de Wieringermeer 
geen enkele rol gespeeld. In 1942 was een groot deel afkomstig uit Noord-Holland (40%), 
Friesland (14%), Groningen (13%) en Zeeland (10%). Van de bevolking was toen 62% pro
testants, 28% rooms-katholiek en hing 9% geen enkele religie aan.8 

7 Jeoffrey van W o e n s e l , ' H . N . ter Veen . D e drijvende kracht achter het sociaal -wetenschappel i jk onderzoek in her v o o r m a 

l i g Zuiderzeegebied ' , De Vriendenkring. Cultuurhistorisch tijdschrift uoor Fleuoland 43 , a f l . 2 (2003) 23-32, aldaar 24; V a n der 

M o s t , 'He t n ieuwe hart ' , 15. 

8 F. van Heek , Economische en sociale problemen uan de Wieringermeer. Een studie van an kolonisatiegebied in wording ( A l p h e n aan den 

Ri jn 1938); H . N . ter Veen , 'De Ko lon i sa t i epo l i t i ek i n den N o o r d o o s t p o l d e r ' , Mens en Maatschappij 17 (1941) 353-378, 

aldaar 357-358; P. Terps t ra , 50 jaar Wieringermeer (Leeuwarden z . j . [1980]) 37; H . B . J . S tegeman enJ .P . Vors teveld , HetJood-

se werkdorp in de Wieringermeer 1934-1941 (Ams te rdam 1983) 20; A . M . C . van D i s se l , 59 jaar eigengereide doeners in Fleuoland 

Noordoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst uoor de IJsselmeerpolders 1930-1989 (Lelystad 1991) 98-101; I . T . W . H . van W o e n s e l , 

Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders (Lelystad 1996) 41; H . Prunte l , Het bijzonder domeinbeheer in de IJsselmeerpolders en 

het Lauwerszeegebied (Lelystad 2001) 78-81; V a n der M o s t , 'He t nieuwe hart ' , 15-16. 



184 J E O F F R E Y V A N W O E N S E L 

Afb. 2 Standbeeld 'De Maaier' in Wieringerwerf, op 30 september 1941 door de bevolking van de 
Wieringermeer aangeboden aan de Directie. Foto: K. Maaskant, NA, Collectie RVD, i24_o823. 

De kolonisatieperiode 
Op 21 augustus 1930 viel de Wieringermeer droog en begon de Directie met het in cultuur 
brengen van de polder. In 1931 kwamen de eerste bewoners in Slootdorp aan en in 1933 in 
Middenmeer. In Wieringerwerf betrokken de eerste bewoners hun woningen begin 1936. 
Het eerste contact tussen de groepen kolonisten kwam in de regel vrij snel tot stand. Man
nen troffen elkaar op het werk en op de beurs, vrouwen en kinderen vonden elkaar via 
school en de straat of buurt waar ze woonden. Ook de kerk speelde een voorname rol. De 
belangrijkste factor voor het ontstaan van het sociale leven was echter het verenigingsleven. 
De polder was nauwelijks drooggevallen of de eerste verenigingen schoten als paddestoelen 
uit de grond. Over gebrek aan initiatief konden de bewoners in de Wieringermeer niet kla
gen. Integendeel, in de Wieringermeer spraken de bewoners destijds van de 'Wieringer-
meerziekte'. In 1934 merkte een voorzitter van een van die verenigingen op: 

Toen de Meer twee maanden droog was, telden wij trots, doch niet zonder enige 
beklemming, reeds dertig verenigingen in het nieuwe land onder amper evenveel 
inwoners ... en de oogst werd maar niet minder. 

Veel kolonisten waren in hun voormalige woongebied leidende figuren in het verenigings
leven geweest en hadden daar een zeker sociaal prestige genoten. Bij vestiging in de Wie
ringermeer voelden ze zich van hun prestige beroofd en trachtten dit weer te verwerven door 
zo snel mogelijk verenigingen op te richten.9 

De belangrijkste vereniging van een dorp was vroeger de fanfare, die in geen enkel dorp 
of plattelandsgemeente ontbrak. De eerste Wieringermeerfanfare werd opgericht in 1933. 
De eerste opvoeringen, die een jaar later plaatsvonden, trokken volle zalen in Middenmeer 
en Slootdorp. Het waren hoogtepunten van het culturele leven in de beginjaren van de pol
der. Later kwamen de gymnastiek-, voetbal-, kaats-, toneel- en Oranjeverenigingen. De 
vrouwen sloten zich aaneen in de Bond voor Plattelandsvrouwen, afdeling Wieringermeer. 

9 Wording en opbouiu, 572-573; De Cock en Willemse, De inundatie, 2; Terpstra, 50 jaar, 55. 
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Ook de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen maakte er nieuwe leden. Tevens werden 
er coöperatieve aan- en verkoopverenigingen opgericht. Er waren twee boerenleenbanken, 
er was een melkcontrole- en fokvereniging en een hengstenvereniging. Landbouwers orga
niseerden zich in afdelingen van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, de Christe
lijke Boeren- en Tuindersbond en de Rooms-Katholieke Land- en Tuinbouw-Bond, terwijl 
landarbeiders zich aansloten bij de neutrale en confessionele arbeidersbonden. De mid
denstanders organiseerden zich in Middenstandsvereniging 'Wieringermeer'. Vanaf maart 
1932 kende de Wieringermeer een eigen streekblad, de Wieringermeerbode. Deze krant vorm
de een belangrijk bindende factor, omdat die zich in het bijzonder met de belangen van het 
nieuwe gebied en zijn bewoners bezighield. Huizinga stelde vast dat er in dit blad sprake 
was van een zeker 'polderchauvinisme'. 1 0 

Een jaarlijks terugkerend evenement was de viering van de Polderdag, een initiatief van de 
Directie van de Wieringermeer om de saamhorigheid in de Wieringermeer te bevorderen. 
Vanaf 1932 werd op o f omstreeks 21 augustus de drooglegging van de polder feestelijk her
dacht. De organisatie van de polderdag lag in handen van een commissie waarin vertegen
woordigers van alle groepen van de bevolking zaten. Tijdens deze dag liep de bevolking 
massaal uit om de activiteiten te bezoeken die de commissie organiseerde om het droogval
len te herdenken. 1 1 

Religieuze verscheidenheid 
De populariteit van de Polderdag gaf blijk van een zeker gemeenschapsgevoel in de polder. 
Het merendeel van de activiteiten van de Wieringermeerders vond echter niet in een derge
lijk verband, maar in een kleiner groepsverband plaats. Bepalend hierbij was op de eerste 
plaats de herkomst van de nieuwe polderbewoners die zoals vermeld sterk uiteenliep. De 
onderlinge tegenstellingen die hieruit voortvloeiden, kwamen in de polder sterker naar 
voren dan in de plattelandskernen op het oude land. Het verschil in herkomst, dat zich 
onder meer uitte in het karakter tussen bijvoorbeeld een boer uit het Groningse Hogeland 
en een boer uit de Achterhoek o f Oost-Brabant, liet zich in die dagen niet zomaar verloo
chenen. Op de tweede plaats kenden de Wieringermeerders een grote verscheidenheid in 
godsdienst en levensbeschouwing, hetgeen bepalend was voor de lijnen waarlangs het 
gemeenschaps- en verenigingswezen in de polder zich ontwikkelde. 1 2 Kor tom: ook in de 
Wieringermeer was van verzuiling sprake. Er waren deze jaren in Nederland vier grote zui
len te onderscheiden: de rooms-katholieke, de orthodox-protestantse, de sociaal-democra
tische en de liberale (neutraal o f algemeen). Elke zui l had zijn eigen scholen, verenigingen 
en gewoonten. Op de derde plaats was er in de Wieringermeer sprake van een sterk stands
bewustzijn die in het bijzonder tot uitdrukking zou worden gebracht in een 'agrarische klas
senstrijd', waarbij de groep van landarbeiders tegenover de pachters stond. 1 2 Het effect dat 
het bestaan van deze verschillende groepen uitoefende op de gemeenschapszin in de polder, 
de mate waarin men zich ook 'Wieringermeerder' voelde en betrokkenheid toonde bij de 
poldergemeenschap als geheel zal hieronder uiteengezet worden. 

10 De Cock en Willemse, D E inundatie, 2; Wording en opbouiv, 573-575; Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners, 102. 

11 Wording en opbouw, 575-576; Terpstra, 50 jaar, 55-57. 

12 Wording en opbouiu, 576, 688. 

13 Zie hiervoor o.m.: J .C .H. Blom en J. Talsma, De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuui (Amster

dam 2000). 
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De verscheidendheid aan verzuilde organisaties was in de Wieringermeer even groot als 
in andere gebieden in Nederland. Dat bleek onder meer uit het grote aantal verenigingen 
met een godsdienstige inslag. Er waren vrouwen-, jongens-, en meisjesverenigingen van de 
drie meest belangrijkste religieuze richtingen en verder de verschillende neutrale en con
fessionele landbouw- en landarbeiderorganisaties. Dit alles wees er op dat iedere richting 
veelal haar eigen weg ging, bepaald door verschillende politieke of godsdienstige inzichten. 
Wel was het zo dat de kerkgangers zich in eerste instantie polderbewoner voelden en over 
het algemeen in de Wieringermeer zelf naar de kerk gingen, ook zij die aan de rand van de 
polder woonden en voor wie het makkelijker was om op het oude land naar de kerk te gaan. 
Zo gingen de gereformeerden aanvankelijk naar de Gereformeerde kerk in Medemblik. 
Zodra de Gereformeerde kerk in Middenmeer gereed was, gingen ze daar naar toe, hoewel 
die in Medemblik sneller te bereiken was.14 

De grote verscheidenheid in religieuze gezindte had ook gevolgen voor de oprichting van 
scholen in de Wieringermeer. De Directie van de Wieringermeer probeerde de gemeen
schapszin in de Wieringermeer te bevorderen door samen met rooms-katholieke, hervorm
de en gereformeerde onderwijsverenigingen in maart 1932 de Stichting De Wieringermeer-
scholen op te richten. Deze organisatie stichtte begin jaren dertig drie neutrale scholen voor 
het lager onderwijs. De samenwerking tussen de verschillende geloofsrichtingen kende 
echter geen brede basis. De orthodox-protestanten (orthodox-hervormden en gereformeer
den) konden zich niet in het strikt neutrale karakter van het onderwijs in de Wieringer-
meerscholen vinden, hoewel de leerkrachten tot verschillende kerkelijke gezindten behoor
den. Daarmee deed de schoolstrijd zijn intrede in de polder. De Directie probeerde de 
oprichting van aparte scholen zo lang mogelijk te ontmoedigen. Om spanningen in de pol
der te voorkomen verleende het Openbaar Lichaam De Wieringermeer (de voorloper van de 
gemeente, opgericht in 1938) echter zijn medewerking aan de oprichting van twee christe-
lijk-nationale scholen, een in Slootdorp en een in Middenmeer. Later werd er ook in Wie
ringerwerf een christelijk-nationale school opgericht.15 

Bestuurlijke perikelen 
Velen dachten dat de gemeenschapszin in de Wieringermeer zou worden bevorderd wan
neer de polder een zelfstandige gemeente zou worden. Het duurde echter lange tijd voordat 
dat daadwerkelijk gebeurde. Tot aan de gemeentewording in juli 1941 was de polder bij vijf 
omliggende gemeenten van het oude land ingedeeld. Gevolg was dat geen enkele bewoner 
van de Wieringermeer invloed kon uitoefenen op het bestuur van de polder. Er was geen 
sprake van medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid, vertegenwoordiging of eigen 
bestuur. Dit veroorzaakte een sterk gevoel van onbevredigdheid onder de Wieringermeer-
bevolking. Zo verschenen er regelmatig stukken in de plaatselijke krant waarin de polder
bewoners hun ongenoegen uitten over het weinig democratische bestuur in de polder.10 

De Directie van de Wieringermeer probeerde de bevolking tegemoet te komen door onder 
meer de instelling van een afdeling Algemeen Bestuur, met als opdracht zo veel mogelijk 
samenbindend werkzaam te zijn door het organiseren van cursussen en het fungeren als 

14 D e C o c k en W i l l e m s e , De inundatie, 4. 

15 Terpst ra , 50 jaar, 52-53; H . Prunte l , Scholen in een nieuwe samenleving. De ontstaansgeschiedenis uan het onderwijs in Fleuoland 
(Lelystad 2004) 21, 24, 27, 39 . 

16 Wording en opbouw, 576; De C o c k en W i l l e m s e , De inundatie, 1: V a n D i s se l , 59 jaar eigengereide doeners, 68. 
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vraagbaak op uiteenlopend gebied. Daarnaast stelde ze de Dorpscommissie (later de 
Bestuurscommissie) in met als doel de bevolking in te schakelen bij het treffen van sociale 
voorzieningen. Veel succes hebben deze commissies niet gehad. De commissieleden wer
den namelijk niet gekozen, maar op voordacht van het hoofd van de Directie benoemd. Het 
onvoldane gevoel bleef, vooral bij hen die gewend waren op het oude land leiding te geven 
en er actief waren in het politieke leven. De enige manier waarop deze mensen zich konden 
uitleven was in het verenigingsleven.17 

De polderbewoners wilden actief deelnemen aan het bestuur en de afdelingen van alle 
politieke partijen bleven aandringen op de vorming van een gemeente. In 1939, een jaar na 
de instelling van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer, dat onder meer de taak had voor
bereidingen te treffen voor de instelling van de gebruikelijke organen, zoals gemeente, 
waterschap en rentambt, startten de voorbereidingen die moesten leiden tot het normalise
ren van de bestuurlijke situatie. Het uitbreken van de oorlog zorgde echter voor vertraging. 
Op 1 juli 1941 werd de Wieringermeer dan eindelijk een zelfstandige gemeente. Een maand 
later volgde de instelling van het rentambt en op 1 januari 1942 de oprichting van heem
raadschap 'De Wieringermeer', voor de behartiging van de waterstaatsbelangen. Door de 
oorlog was het evenwel niet mogelijk gemeenteraadsverkiezingen te houden. De zittende 
leden van de Bestuurscommissie vormden de gemeenteraad.18 

Sociaal-maatschappelijke tegenstellingen 
Misschien wel het grootste probleem dat een hechte gemeenschap in de Wieringermeer in 
de weg stond, waren de klassentegenstellingen in de landbouw. In de polder werden vooral 
grote landbouwbedrijven uitgegeven. Kleinere en middelgrote bedrijven ontbraken. Daar
door waren de sociale verschillen tussen een kleine groep pachters en een grote groep land
arbeiders er erg groot. De relatie tussen de grote pachters en de landarbeiders stond lange 
tijd op scherp. De pachters wilden de landarbeiders, die bij de Landbouwcultuurmaat-
schappij De Wieringermeer (het onderdeel van de Directie dat verantwoordelijk was voor het 
in cultuur brengen en tijdelijk exploiteren van de landbouwgronden in de polder) werkzaam 
waren, niet overnemen, terwijl de landarbeiders niet bij de zakelijk ingestelde pachters in 
dienst wilden treden.19 Eén van die landarbeiders was Jurjen de Vries. Hij was niet echt 
gecharmeerd van de mentaliteit van de pachters: 'Het waren rijkeluiszoontjes van de klei. 
Echte rotzakken. Als je om een beetje drinkwater vroeg, dan mocht je de boerderij niet in. 
Dan zeiden ze: "Haal het maar bij de paarden of de koeien.'" Het zou ruim een generatie 
duren voordat de tegenstellingen tussen pachters en landarbeiders zouden verdwijnen. 
Eigenlijk kwam het pas goed, vertelde De Vries, toen het verschil tussen rijk en arm minder 
werd.1 0 

17 D e C o c k en W i l l e m s e , De inundatie, i ; E . H e r m s e n , Dr.ir. S. Smeding. Directeur landdrost uan de Wieringermeer en de Noordoost

polder 1930-1954 (Lelystad 1988) 43-44; V a n D i s s e l , 59 jaar eigengereide doeners, 67-68; Z ie o o k J.P Verka ik en P . C . van R o -

yen, 50 jaar bestuur in Fleuoland Noordoostpolder en Wieringermeer. Het openbaar lichaam in de Zuiderzee- en IJsselmeerpolders 1927-

1987 (Lelystad 1993). 

18 V a n D i s s e l , 59 jaar eigengereide doeners, 68-69. 

19 Wording en opbouuj, 436 , 686; M . Smits en R . van der W o u d e , ' O p n ieuw l and een nieuwe maatschappi j . V e r z u i l i n g en ont

z u i l i n g bij de landbouworganisa t ies i n F levo land 1942-1995' i n : G . J . Schutte e.a. (red.), Geïnspireerde organisaties. Vetzuiling 

en ontzuiling uan de Christelijke Sociale Beweging (Amste rdam/Urrechr 2007) 45-69, aldaar 49 . 

20 B . S leeuwenhoek, Het schrale eind. Een reis langs de bedwongen Zuiderzee (z .p . 2006) 220. 
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De pachters in de Wieringermeer hadden vooral problemen met landarbeiders die voor 
de Landbouwcultuurmaatschappij werkten. In de eerste plaats dachten de pachters dat deze 
landarbeiders onvoldoende ervaring hadden met landbouwwerkzaamheden. De boeren 
meenden dat zij wel seizoenswerk als wieden, schoffelen en oogsten konden verrichten, 
maar dat zij niet konden melken en ploegen. Dit was onterecht. Veel van de landarbeiders 
waren voor zij naar de polder kwamen inderdaad werkzaam geweest als losse werkkracht of 
seizoensarbeider, maar hadden in de tijd dat zij voor de Landbouwcultuurmaatschappij 
werkten ervaring met speciale landbouwwerkzaamheden opgedaan. In de tweede plaats 
gaven de pachters de voorkeur aan landarbeiders uit de streek waar zij zelf vandaan kwa
men. Zij dachten niet met 'vreemde' werkkrachten om te kunnen gaan. Ten derde was er het 
bezwaar dat de landarbeiders bij de Landbouwcultuurmaatschappij verwend waren en min
der geschikt voor het particuliere landbouwbedrijf. Een pachter verwoordde dit als volgt: 

Als men de arbeiders aan het einde van den dag in groote troepen per fiets naar huis 
ziet trekken is het alsof de poorten van een fabriek zijn geopend en het werkvolk 
huiswaarts stroomt. Het werk blijft liggen zooals men er mee bezig was. Zulk man
nen kan ik op mijn bedrijf niet gebruiken. Een boerderij is nu eenmaal geen fabriek. 

Het klopte dat landarbeiders die voor de Landbouwcultuurmaatschappij werkten te maken 
hadden met zakelijke omstandigheden, zoals akkoordwerk en vaste werktijden. Ook was er 
vanwege de enorme omvang van het bedrijf maar weinig te merken van een band tussen 
landarbeider en Landbouwcultuurmaatschappij. Hetzelfde gold echter ook voor de verhou
ding tussen particuliere pachter en landarbeider in de Wieringermeer, zelfs al waren boer en 
landarbeider uit dezelfde streek afkomstig. Bijna alles werd via het collectieve arbeidscon
tractvoor de Wieringermeer geregeld en daarvan werd aan beide zijden vrijwel niet afgewe
ken. Er was dus weinig verschil met de Landbouwcultuurmaatschappij. Ten vierde meenden 
de pachters dat de landarbeiders van de Landbouwcultuurmaatschappij personen waren die 
op het oude land niet aan de slag konden. Veel landarbeiders waren op aanbeveling van hun 
gemeentebesturen en de Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemidde
ling in de Wieringermeer aan de slag. Daar zaten wel eens landarbeiders tussen die onge
schikt waren voor het werk in de polder, maar over het algemeen toonden zij voldoende 
doorzettingsvermogen en lieten zien opgewassen te zijn tegen de moeilijke omstandighe
den tijdens de opbouwperiode. Ten slotte meenden de pachters dat de Landbouwcultuur
maatschappij de beste landarbeiders achterhield om ze later op een van de staatslandbouw-
bedrijven te werk te stellen.21 

Omgekeerd hadden ook de landarbeiders bezwaren tegen de pachters. Veel landarbei
ders wilden niet van de Landbouwcultuurmaatschappij naar de pachters overstappen. Een 
belangrijke reden hiervoor was dat zij hoopten bij een van de staatslandbouwbedrijven in de 
Wieringermeer te werk te worden gesteld. Zij verwachtten dat er op deze bedrijven gunsti
ger arbeidsvoorwaarden golden dan bij de particuliere landbouwbedrijven. Deze hoop bleek 
ongegrond. Ook voor de staatsbedrijven gold het collectieve arbeidscontract voor de Wie
ringermeer dat door de pachters werd gehanteerd. Bij enkele landarbeiders leefde ook de 
hoop dat zij op termijn bedrijfsleider zouden kunnen worden van een van de kleinere Iand-

21 J. Godef roy , Enkele arbeidsproblemen in de Wieringermeer ( A l p h e n aan de Ri jn 1941) 30-37. 



; • 

' H I E R W E R D E E N T O E K O M S T G E B O R E N , BOUWT V O O R T ' i8g 

bouwbedrijven die door de staat zouden worden geëxploiteerd. Wanneer zij bij een van de 
pachters in dienst waren getreden, zou de kans om via deze weg hogerop te komen voor
goed verloren zijn. Een ander bezwaar was de gebondenheid. De landarbeiders die voor de 
Landbouwcultuurmaatschappij werkten, waren na hun werkuren geheel vrij in hun doen en 
laten. Zij werkten vaak in akkoordwerk en waren gewend hun eigen werktempo te regelen. 
De landarbeiders die voor de particuliere pachters werkten, moesten ook buiten de gangba
re werktijden en soms ook op zondag aan de bak, hetgeen zij als een onvrijheid zagen. Ten 
slotte zagen sommige landarbeiders er weinig heil in om in een arbeiderswoning te gaan 
wonen die lag naast het bedrijf waar zij werkten en hun woning in het dorp met alle daaraan 
verbonden gemakken op te geven.22 

Toen in de jaren na 1934 de werkgelegenheid bij de Landbouwcultuurmaatschappij van
wege de uitgifte van grond aan particulieren langzaam terugliep, dreigde voor de landarbei
ders die bij deze maatschappij in dienst waren werkloosheid. De Directie deed haar best om 
de overtollige landarbeiders bij de pachters onder te brengen. Hiervoor moest ze echter veel 
weerstand overwinnen. De Directie probeerde het proces te sturen door arbeiders van de 
Landbouwcultuurmaatschappij die niet bij een pachter in dienst wensten te treden uit hun 
woningen (die eigendom van de Directie waren) te zetten. Bovendien zette de Directie de 
pachters onder druk door er op te wijzen dat landarbeiders van buiten de polder geen 
woning in de polder kregen.22 

Ondanks de inmenging van de Directie kreeg slechts een klein deel van de landarbeiders 
van de Landbouwcultuurmaatschappij een dienstverband bij een van de pachters. De pach
ters maakten gebruik van de dreigende werkloosheid om de landarbeiders naar eigen 
inzicht aan te nemen en te ontslaan. Bovendien werkten zij met koppelbazen om te voorko
men dat zij een formeel contract met de landarbeiders moesten afsluiten. Dit heeft de ver
houding tussen pachters en landarbeiders geen goed gedaan. In 1940 hadden slechts 73 van 
de 324 landarbeiders, die voorheen voor de Landbouwcultuurmaatschappij werkten, een 
vast dienstverband bij de pachters. 118 werkten er nog voor de Landbouwcultuurmaat
schappij. Zij gingen in 1942 mee over naar de Noordoostpolder. De rest werkte op een 
staatsboerderij, was een eigen landbouwbedrijfje gestart, had ander werk of was uit de pol
der vertrokken.24 

De bezetting 
De bezetting had een positief effect op de gemeenschapszin in de Wieringermeer. De moei
zame omgang tussen de leden van verschillende kerkgenootschappen werd door het bestrij
den van de gemeenschappelijke vijand beter. Een groot aantal mensen van verschillende 
godsdienstige en politieke overtuiging werkte tijdens de bezetting in de polder samen in het 
verzet. Het begon met de opvang van joden, onder wie enkele jonge uit Duitsland gevluchte 
joden die onderdak hadden gevonden in het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer, een 
modelboerderij c.q. opleidingskamp voor zionisten die zich in Palestina wilden vestigen.25 

Onder andere S.L. Mansholt, pachter, sociaal-democraat en na de oorlog minister van Land
bouw en Visserij, bood de joodse vluchtelingen een onderduikadres. De joden werden 
gevolgd door studenten, werkweigeraars voor Duitse bouwprojecten in binnen- en buiten-

22 Godefroy, Enkele arbeidsproblemen, 37-38; Wording en opbouuj, 439-440. 

23 Wording en opbouiu, 436-437. 
24 A.J. Geurts, Polders in cultuur gebracht. Ontginning en tijdelijke staatsexploitatie uan de IJsselmeerpolders (Lelystad 2000) 74. 
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Afb. 3 Bewoners verlaten met hun huisraad de polder bij Kolhorn na de inundatie van de 
Wieringemeer door de Duitse bezetter. Foto: Willem en Lubèrt Niestad, april 1945. Schagerbrug, 
Zijper Museum, npi5i7_ 

land, ex-militairen die in mei 1943 werden teruggeroepen in krijgsgevangenschap, jonge 
mannen die de Arbeitseinsatz wilden ontlopen, gezochte verzetsmedewerkers, stakende 
spoorwegmannen, bemanningsleden van neergeschoten geallieerde vliegtuigen en zelfs 
Duitse deserteurs.36 

In de polder was een centrale wapenopslagplaats ingericht waar grote hoeveelheden 
gedropte wapens, explosieven en zendinstallaties werden verborgen. De wapens en uitrus
ting waren gedropt op afwerpterreinen in Noord-Holland. In de polder en de omringende 
boeren- en tuinderdorpen werd illegaal voedsel verbouwd ten behoeve van de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten en andere illegale organisaties. Dat gebeurde onder meer voor 
het Natura-apparaat, dat zorgde voor de voedselvoorziening van onderduikers en noodlij
dende burgers in heel Noord-Holland, waar vooral in de hongerwinter een groot tekort aan 
voedsel was. De beurs in Middenmeer fungeerde als trefpunt voor de illegale werkers. De 
belangrijkste verzetsman van de Wieringermeer, A.C. de Graaf, pachter en gereformeerd, 
was voorzitter van de beurs. Tijdens de wekelijkse beurs wisselde het verzet onderduik
adressen uit, maakte vergaderafspraken en gaf waarschuwingen door. De drukbezochte 
beurs leende er zich uitstekend voor: de verzetslieden vielen niet op en bleven anoniem tus
sen de vele passanten.27 

25 Zie hiervoor : Stegeman en Vors teveld , Het Joodse Werkdorp. 

26 Samen kerk, gisteren, uandaag en morgen 1933-1983. 5 o J a a r R . K . Parochie Wieringermeer' (z.p. z . j . [1983]) 13; J. Zwaan , ' D e W i e 

r ingermeer in verzer' i n : J. van Baar e.a. (red.), Verzet in West-Friesland. De illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wierin

germeer in de jaren 1940-45 (Schoor l 1990) 164-179, aldaar 174,176; F . Wes te rman , Degraanrepubliek (Ams te rdam/Antwer 

pen 1999) 107 e.v. 

27 ). Zwaan , ' A . C . de Graaf , een bezie lende verze tsman ui t de Wie r inge rmee r ' i n : V a n Baar e.a. (red), Verzet in West-Friesland, 
180-183; Wes te rman , Degraanrepubliek, 107 e.v. 



' H I E R W E R D E E N T O E K O M S T G E B O R E N , BOUWT V O O R T ' ï g i 

De inundatie en de evacuatieperiode 
Op 17 april 1945, tegen het einde van de oorlog, voerden de Duitsers hun lang van tevoren 
beraamde plan om de Wieringermeerpolder te inunderen uit. Op twee plaatsen in de Wie-
ringermeerdijk brachten zij explosieven tot ontploffing. Na twee dagen was de polder weer 
ondergelopen. De Wieringermeerbevolking zocht hun heil in de randgemeenten en bij hun 
familie op het oude land. De onderwaterzetting en de daaropvolgende evacuatieperiode had 
een groot effect op de gemeenschapszin in de Wieringermeer. De saamhorigheid die tijdens 
de oorlog was ontstaan, werd nog eens versterkt door de rampspoed die de inundatie met 
zich meebracht. Ondanks het feit dat de poldersamenleving door de onderwaterzetting uit
eenviel, was er tijdens de daaropvolgende evacuatieperiode een duidelijk onderlinge lots
verbondenheid waar te nemen, die veel weg had van de band tijdens de eerste jaren van de 
kolonisatie.28 

Direct na de inundatie was er behoefte aan een centraal lichaam dat de zorg voor allerlei 
zaken op zich zou nemen en zou proberen enige orde in de chaos te scheppen. Daartoe werd 
op 22 april 1945 de Centrale Commissie Wieringermeer opgericht. Deze commissie hield 
zich al snel met de meest uiteenlopende zaken bezig, zoals de berging van meubels en land
bouwmachines, de verbetering van de voedselvoorziening, kleding en huisvesting en de ver
schaffing van brandstoffen. De commissie verrichtte taken die eigenlijk bij het gemeente
bestuur van de Wieringermeer thuishoorden. Na de bevrijding van Nederland droeg de 
commissie haar taken over aan het toen tijdelijk ingestelde gemeentebestuur, dat op zijn 
beurt op 6 juli 1945 het Comité Vluchtelingenzorg Wieringermeer oprichtte.29 

De onderwaterzetting beroofde de polderbewoners letterlijk en figuurlijk van hun 
bestaansbodem. Boeren en landarbeiders werden van hun boerderijen verdreven. De man
nelijke bevolking verloor een deel van haar dagelijkse bezigheden. Gedurende de eerste eva
cuatieperiode, van 17 april tot 5 mei 1945, kregen landbouwers en middenstanders te maken 
met gedwongen werkloosheid. Na de bevrijding vond een deel van de agrariërs werk als 
beheerder van bedrijven waar NSB-ers werden vervangen elders in het land of op het voor
malige militaire vliegveld Bergen, dat weer voor landbouwwerkzaamheden vrijkwam. De 
Centrale Commissie Wieringermeer had al in een eerder stadium een deel van de landloze 
boeren ingeschakeld als dijkwacht om diefstallen in de polder tegen te gaan. Later namen 
landarbeiders hun plaats bij de dijkwacht in, omdat de boeren in verband met hun eigen 
beslommeringen vaak afwezig waren. Daarnaast werden sommige landarbeiders tewerk 
gesteld bij allerlei bergingswerkzaamheden, die onder leiding stonden van werkloze amb
tenaren. De overige landarbeiders hielpen een handje op de bedrijven, waar ze onderdak 
hadden gevonden. Enkele middenstanders openden gezamenlijk een broodbakkerij in een 
van de evacuatiegemeenten in het randgebied. Andere middenstanders vonden werk als 
slachter of heropende hun kruidenierszaak in een van de randgemeenten. Voor de meeste 
middenstanders waren de mogelijkheden hun werkzaamheden weer op te pakken echter 
zeer gering. Alleen ambtenaren konden hun werk in de evacuatiegemeenten voortzetten, 
omdat de administraties van de gemeente en de domeinen waren overgebracht naar een cen
traal punt in het randgebied.20 

28 Wording En opbouw, 684-685; Zie voor een ui tgebreid vers lag van de inundat ie : J.J. B o s m a n en P . C . B o s m a n (red.), Dc pol

der onder water. Het uerslag van de ondenvaterzetting van de Wieringermeerpolder in 1945 (z.p. [Leeuwarden] z. j . ) . 

29 De C o c k en W i l l e m s e , De inundatie, 44 . 

30 Ib idem, 44-45 . 
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Het leed dat de Wieringermeerbewoners gezamenlijk doormaakten, bracht ze tot elkaar. 
Daarbij voegde zich de ervaring van het anderszijn. Veel Wieringermeerders beseften pas 
goed wat de polder voor hen betekende toen ze hem hadden verlaten. In de loop van de jaren 
hadden de polderbewoners het oude land geïdealiseerd. Daaraan kwam een einde toen zij 
werden gedwongen zich voor langere tijd op het oude land te vestigen. Veel polderbewo
ners, gewend aan grote landbouwbedrijven, ondervonden de 'engheid' van het oude land. 
'De erven van de ouderlijke hofsteden bleken te klein te zijn voor de uit de Wieringermeer 
per paard en wagen terugkerende kinderen.' Het levenstempo van het oude land was te lang
zaam en te traag voor de 'moderne' Wieringermeerders. Dit alles gaf de geëvacueerde bewo
ners een onbehaaglijk gevoel en deed het verlangen naar de polder steeds meer aanwakke
ren en het besef van wat er verloren was gegaan steeds verder groeien. Een pachtersvrouw 
verwoordde dit gevoel als volgt: 'Ik heb nooit geweten wat de Meer voor mij betekend heeft. 
Nu ik er uit ben, voel ik pas wat de polder in mijn leven was. Al moet ik kruipend terug, ik 
zou het gaarne doen'.31 

Alles wijst er op dat de evacuatieperiode een sterk bindend karakter had. Deze band kwam 
het sterkst tot uiting in de randgebieden van de polder waar de meeste gezinnen uit de Wie
ringermeer na de inundatie hun toevlucht hadden gevonden. Het sociale leven wist zich in 
de randgemeenten enigszins te herstellen. Zo reisde een amateurtoneelgezelschap uit de 
Middenmeer de plaatsen af waar geëvacueerde families onderdak hadden gevonden. De 
opbrengsten van deze voorstellingen waren bedoeld als gift van de Wieringermeerders voor 
de wederopbouw van Nederland. In Nieuwe-Niedorp stichtte de hoofdonderwijzer uit Mid
denmeer op 25 mei 1945 een Wieringermeerschool die kinderen van geëvacueerde polder
bewoners uit de verre omgeving trok. De geestelijke verzorgers bezochten de Wieringer
meerders tot in de meest afgelegen hoeken van Nederland. Zodra het bekend werd dat 
bijvoorbeeld de pastoor van de Wieringermeer ergens zou preken, gingen de Wieringer
meerders uit de verre omtrek - en niet alleen de katholieken, maar ook de hervormden, de 
gereformeerden en zelfs de buitenkerkelijken - in die gemeente naar de kerk, want daar 
sprak één van hen. Zo werden kerkelijke samenkomsten een reünie van voormalige Wierin
germeerbewoners. Het dorp Winkel fungeerde voor de geëvacueerde polderbewoners als 
alternatief poldercentrum. In het dorp werd wekelijks een beurs gehouden, die zowel tij
dens de evacuatie als in de periode van wederopbouw van de polder een belangrijke rol 
speelde. De beursdag vormde voor veel voormalige Wieringermeerbewoners dé gelegen
heid om onder elkaar te zijn. Ook de bewoners die normaal niets met de beurs te maken had
den, kwamen op deze dag naar Winkel, alleen om anderen te zien en te spreken. In deze 
gemeente kwamen ook de leden van de afdeling Wieringermeer van de Bond van Platte
landsvrouwen bijeen. Zo ontwikkelde er zich tijdens de evacuatieperiode een sterk groeps
bewustzijn onder de polderbevolking. Dit saamhorigheidsgevoel heeft veel bijgedragen tot 
de wederopbouw van de opnieuw drooggevallen polder.32 

De wederopbouw 
Op 21 september 1945 werd de Commissie Wederopbouw Wieringermeer opgericht. Deze 
commissie was belast met het voorbereiden van en leiding geven aan alle werkzaamheden 

31 I b i d e m . 

32 Ib idem, 45-56; Wording en opbouw, 685 . 
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Afb. 4 De beschadigde rooms-katholieke kerk in Wieringerwerf na het droogvallen van de 
Wieringermeer, met op de voorgrond enkele noodwoningen. Foto: Willem en Lubèrt Niestadt, 
1946. Schagerbrug, Zijper Museum, np 1602. 

die nodig waren om de Wieringermeer opnieuw droog te leggen, de infrastructuur te her
stellen en de polder nogmaals in te richten. Op 20 juni 1945 startte de drooglegging van de 
Wieringermeer. Op 11 december 1945 viel de polder voor de tweede maal droog. De weder
opbouw duurde langer dan verwacht. Een groot gebrek aan bouwmateriaal en geschoold 
personeel, geringe arbeidsprestaties in de naoorlogse jaren en ongunstige weersomstan
digheden vertraagden de wederopbouw. Aangezien grond en gebouwen rijkseigendom 
waren, zorgde de Staat voor het herstellen van de landbouwgronden en de herbouw van 
boerderijen en arbeiderswoningen, maar dit vorderde traag; eind 1948 wachtte nog 75% van 
de pachterswoningen op herbouw.33 

De terugkeer van de middenstanders leverde meer moeilijkheden op dan die van de boe
ren en landarbeiders. Veel middenstanders waren door de inundatie alles kwijtgeraakt en 
moesten zelf hun problemen oplossen. De Staat stelde renteloze voorschotten ter beschik
king, maar dat vormde slechts een druppel op een gloeiende plaat. De middenstanders wer
den min of meer gedwongen om terug te keren naar de polder, omdat zij anders geen scha
devergoeding ontvingen. Lange tijd stelden zij hun terugkeer uit, waardoor hun band met 
de polder steeds verder vervaagde. De middenstanders die wel terugkeerden ondervonden 
grote moeilijkheden door de concurrentie van collega's van het oude land, die het vacuüm 
trachtten te vullen dat de middenstanders uit de polder hadden achtergelaten en nieuwe 
klanten probeerden te werven. De terugkerende middenstanders riepen het gemeentebe
stuur op de toeloop van leveranciers van buitenaf te beperken door middel van een ventver-
ordening. Daarnaast voerden zij een 'agressieve' advertentiecampagne om de polderbewo
ners aan te sporen toch zoveel mogelijk inkopen te doen in de Wieringermeer zelf. De 

33 De C o c k en W i l l e m s e , De inundatie, 48 , 52 . 
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campagne deed een beroep op solidariteit ('Koopt toch van de vreemden niet, wat de polder 
zelf U biedt') en had sentimentele kanten: 

Bewoners van 't opnieuw gewonnen land 
Reikt elkaar de helpende hand. 
Schenkt aan hen ook Uw vertrouwen. 
Die hun zaak opnieuw weer moeten bouwen. 
Laat hen niet tevergeefs op de toekomst hopen, 
Steunt hen, door bij hen Uw benodigdheden te kopen. 
Laat de saamhorigheid als in andere plaatsen van ons land, 
Ook in onze Polder gelden voor de middenstand.34 

Met de geleidelijke terugkeer werd de gemeenschap in de Wieringermeer opnieuw geboren. 
In het begin toonde deze samenleving veel overeenkomsten met die uit de pionierstijd. In 
feite waren alle polderbewoners opnieuw pionier geworden. Alles moest van de grond af 
aan worden opgebouwd. Er zijn twee factoren te noemen die een belangrijke bijdrage heb
ben geleverd aan een verdergaande gemeenschapsvorming na de oorlog. Ten eerste de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1946 en ten tweede de heropening van de beurs in Midden
meer in hetzelfde jaar. In 1946 mochten de bewoners voor het eerst in de geschiedenis van 
de Wieringermeer een eigen gemeentebestuur kiezen. Daar de meeste bewoners na de inun
datie nog niet waren teruggekeerd, was het een wat vreemde aangelegenheid. Van heinde en 
verre togen zij naar een van de drie stembureaus in de polder. De belangstelling voor de 
gemeenteraadsverkiezingen was groot; ruim 70% van de oude bevolking liet zich op de 
kiezerslijst plaatsen. De uitslag van de eerste gemeenteraadsverkiezing geeft de maatschap
pelijke verhoudingen in de Wieringermeer overigens aardig weer: 552 stemmen voor de 
PVDA (3 zetels in de gemeenteraad), 259 stemmen voor de CHU (2 zetels), 459 voor de KVP 
(3 zetels), 574 stemmen voor de ARP (4 zetels) en 201 stemmen voor de W D (1 zetel). De 
opening van de beurs was eveneens van groot belang, omdat hierdoor het ontmoetingspunt 
van de polderbewoners werd hersteld. Het spoedige herstel van het hotel in Middenmeer 
was zorgde er ten slotte voor dat de bewoners opnieuw de beschikking kregen over ruimtes 
voor het houden van vergaderingen en het organiseren van andere bijeenkomsten. Het ver
enigingsleven werd hierdoor nieuw leven ingeblazen.35 

In 1950 bestond de Wieringermeer 20 jaar. Voor het eerst werd dit groots gevierd. In de 
jaren dertig waren er wel de jaarlijkse polderdagen, maar het plan om in 1940 het tienjarig 
jubileum te vieren was door de oorlog niet doorgegaan. Het vijftienjarig jubileum was let
terlijk in het water gevallen; de Duitsers hadden de polder immers weer onder water gezet. 
Het twintigjarig bestaan van de polder werd begin september gevierd met een feest dat vier 
dagen duurde. Er was een grote tentoonstelling over de landaanwinning in ons land van 
vóór de jaartelling tot halverwege de 20ste eeuw, er waren demonstraties en wedstrijden van 
landelijke paardrijverenigingen (waaronder 'De Wieringermeerruiters') en er werden sport
wedstrijden gehouden. Hoogtepunt was de uitvoering van een groot openluchtspel waaraan 
meer dan duizend polderwoners eendrachtig meewerkten en waarin de geschiedenis van de 

34 Ibidem, 52-53. 
35 Ibidem, 53-54; Wording en opbouw, 683-684; Terpstra, 50 jaar, 143. 
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Afb. 5 In Middenmeer werd wekelijks een beurs gehouden waar bewoners van de Wieringermeer 
elkaar troffen. Foto: Anefo, NA, Collectie RVD, i24_0786. 

Wieringermeer werd uitgebeeld. Een parade van driehonderd landbouwtrekkers vormde de 
climax van de opvoering, waarop duizenden mensen van buiten de polder waren afgeko
men. N a de festiviteiten werd de wederopbouw voortgezet. Eind 1953 betrok de laatste 
pachter zijn herbouwde woning. O m dit heugelijk te vjeren, kwam de minister van Finan
ciën persoonlijk hem zijn sleutel overhandigen. In 1955 werd het vijfentwintigjarig jubileum 
gevierd. De festiviteiten hadden een minder massaal karakter dan in 1950. De polderbevol
king nam het nieuwe raadhuis in Wieringerwerf feestelijk in gebruik, teams uit de Wierin
germeer en de Noordoostpolder hielden sportwedstrijden en tweehonderd Wieringermeer
ders voerden het openluchtspel 'Lely triomfator' o p . 3 6 

In 1955 telde de Wieringermeer bijna 250 verenigingen op 7.700 inwoners. Alleen al op 
kerkelijk gebied waren er bijna zeventig verenigingen actief, naast zo 'n twintig sportvereni
gingen. Ook verenigingen op economisch en vaktechnisch terrein stonden erg in de 
belangstelling. Op 1 januari 1953 waren 572 mensen aangesloten bij één van de drie land
bouworganisaties, terwijl het aantal pachters en bedrijfsleiders op dat ogenblik 512 
bedroeg. Het verschil kan worden verklaard door rekening te houden met het feit dat ook 
boerenrenteniers, boerenzoons en ambtenaren zich als l id hadden aangemeld. Ook de 
landarbeiders kende een hoge rnate van participatie; op 1 januari 1953 was ongeveer de helft 
van de landarbeiders georganiseerd. Op cultureel gebied waren er kruisverenigingen, zang-

36 Terpstra, 5ojaar, 151-153,161-163. 
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en muziekverenigingen, toneelverenigingen en paardrijvereniging 'De Wieringermeerrui-
ters' in de polder actief. De Wieringermeer kenden één regionale vereniging en dat was de 
Friese vereniging 'It nije lan', die in 1955 ongeveer 150 leden telde.37 

De groots opgezette jubileumfestiviteiten en het veelzijdige verenigingsleven hebben 
ongetwijfeld een rol gespeeld bij het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de pol
derbewoners. Toch was er een keerzijde aan de medaille. In de relatief kleine dorpen in de 
Wieringermeer ontstonden als gevolg van het consequent uiteenvallen van organisaties in 
verschillende religieuze richtingen vrij veel verenigingen die gebrek aan levensvatbaarheid 
vertoonden. Ook verdrongen verenigingen en organisaties elkaar. Met name van kerkelijke 
zijde werd geklaagd over de afbreuk die het intensieve verenigingsleven aan het kerkelijk 
jeugdwerk en de catechisatie deden. De jonge polderbewoners gingen liever voetballen of 
kaatsen dan naar de catechisatieles. Predikanten deden een oproep om bij het beleggen van 
vergaderingen en bijeenkomsten zoveel mogelijk de maandag en dinsdagavonden vrij te 
laten voor kerkelijk werk, in het bijzonder voor de catechisaties. De oproep had echter wei
nig effect.38 

Tegenover bovengenoemde gemeenschapsbindende factoren stonden ook elementen die 
de gemeenschapsvorming in de Wieringermeer tegenwerkten, waaronder de hoge migratie 
onder de ambtenarenbevolking. Daarnaast verlieten ook veel geestelijke verzorgers en 
onderwijskrachten voortijdig de polder. Voor deze groepen vormde de polder een soort 
doorgangsgebied. Dit was voornamelijk terug te voeren op het feit dat de MULO de hoogste 
vorm van middelbaar onderwijs was in de polder. Wanneer ouders hun kinderen een hoge
re opleiding wilden laten volgen, waren zij afhankelijk van het op relatief grote afstand gele
gen Alkmaar. Dit stuitte veel ouders tegen de borst. Zij zochten daarom een baan in een gro
tere plaats buiten de polder, waar meer mogelijkheden tot het volgen van middelbaar 
onderwijs waren en waar ze bovendien meer salaris konden krijgen. Degenen die de polder 
vroegtijdig verlieten, waren dus vaak mensen met een hoog opleidingsniveau, hetgeen 
invloed had op de ontwikkeling van het sociale en culturele leven waarin deze bovenlaag 
vaak een belangrijke rol speelde.39 

Het sterke saamhorigheidsgevoel dat tijdens de oorlog en de evacuatieperiode was 
gegroeid, loste na verloop van de tijd deels weer op. De schisma's die er voor de onderwa
terzetting al waren, drongen na de drooglegging weer naar de voorgrond. Met name op ker
kelijk gebied was dit het geval. Tijdens de evacuatieperiode werden de religieuze verschillen 
naar de achtergrond gedrongen door het overheersende gevoel Wieringermeerder te zijn. 
Vlak na de terugkeer in de polder, tijdens de periode van opbouw, was er eveneens sprake 
van samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen. De Nederlands-hervorm
de gemeente in de Wieringermeer had namelijk van Zwitserse hervormden een noodkerkje 
gekregen. Ook de gereformeerden en de rooms-katholieken mochten dit gebouw gebrui
ken voor hun godsdienstoefeningen. Zodra genoemde gezindten de beschikking kregen 
over hun eigen kerkgebouwen laaide de onderlinge strijd in alle hevigheid weer op. Vooral 
de rooms-katholieken - in de Wieringermeer relatiefin de minderheid - waren in de jaren 
vijftig nog volop bezig met hun emancipatie. De scherpe religieuze tegenstellingen kwamen 
onder meer tot uiting in de muurschildering die werd aangebracht in het rooms-katholieke 

37 Wording en opbouw, 680-681; Terpstra, 50 jaar, 163. 
38 Wording en opbouw, 682. 
39 Ibidem, 685-686; De Cock en Willemse, De inundatie, 55-56. 
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kerkgebouw in Wieringerwerf. Op de rechterhelft van de muurschildering was een engel 
geschilderd die een groepje vrome gelovigen toesprak, met op de achtergrond de katholie
ke kerk, terwijl op de linkerhelft een andere groep door de engel werd vermaand, met op de 
achtergrond de Nederlands-hervormde en de gereformeerde kerk.40 

Zakelijke boeren en landarbeiders 
Naast de religieuze verschillen bepaalden ook de gespannen verhoudingen tussen pachters 
en landarbeiders na de drooglegging opnieuw het gemeenschapsleven in de polder. Er is 
een aantal redenen te noemen waarom pachters en landarbeiders na de oorlog nog steeds 
lijnrecht tegenover elkaar stonden. Ten eerste het feit dat de arbeiders vrij los van het land
bouwbedrijf stonden waar zij werkten, onder meer omdat zij in het dorp en daardoor vaak 
vrij ver van de boerderijen woonden. Daarnaast zette het beleid van de landarbeidersbonden 
in die jaren de verhouding op scherp. Een en ander werd nog eens versterkt door de gunsti
ge bedrijfsresultaten in de polder, waardoor de landarbeiders vonden dat er wel wat meer 
loon voor hen inzat. Anderzijds waren sommige pachters van mening dat hun landarbeiders 
het niet zo nauw namen en soms tegen de gemaakte afspraken in handelden. In verschil
lende gevallen bleven werkzaamheden liggen omdat naar de mening van de arbeider de 
werktijd was afgelopen. Dit wijst er op dat de landarbeiders zich in toenemende mate spie
gelden aan fabrieksarbeiders die te maken hadden met vaste werktijden. De 'verstedelijking' 
van de landarbeider werd als een groot probleem ervaren en werd verklaard door er op te 
wijzen dat landarbeiders in de Wieringermeer in dorpen en niet langer meer op het platte
land bij het boerenbedrijf woonden. Ook sommige pachters stelden zich zakelijk op tegen
over hun landarbeiders en bemoeiden zich niet meer met hen dan het arbeidscontract aan
gaf.41 

Het Nederlandse platteland verkeerde volgens de socioloog E.W. Hofstee in een over
gangsfase van een traditioneel naar modern dynamisch cultuurpatroon, hetgeen zich onder 
meer vertaalde in een drang naar 'stedelijke levensvormen'. Typisch hiervoor was volgens 
Hofstee het uiteenvallen van het dorp als gemeenschap, waarvoor andere collectieven ter 
verdediging van de eigen belangen in de plaats kwamen. Landbouworganisaties van zowel 
boeren- als landarbeiders waren de nieuwe verbanden waar pachters en landarbeiders zon
der de last van de oude dorpstradities hun belangen konden behartigen.42 Eerdergenoemde 
cijfers lijken dit te bevestigen. Rond 1955 was de deelname aan standsorganisaties of vak
bond in de Wieringermeer hoog: vrijwel alle pachters en ongeveer de helft van de landar
beiders hadden zich georganiseerd. 

De onenigheid spitste zich toe op de vraag waar de landarbeiders na de wederopbouw 
zouden worden gehuisvest. Al voor de oorlog was dit probleem onderwerp van discussie. De 
Directie van de Wieringermeer had de landarbeiders aanvankelijk een woning in een van de 
drie dorpen aangeboden. Ze had hiervoor gekozen om er voor te zorgen dat de dorpen van
af het begin van enige omvang waren en zich goed konden ontwikkelen. Het was echter de 
bedoeling om later voor de vaste landarbeiders een woning te bouwen in de buurt van de 
boerderij waar zij werkten. Hun woningen in de dorpen zouden door losse landarbeiders en 

40 De C o c k en W i l l e m s e , De inundatie, 55. 

41 Wording en opbouw, 438; J . T . W . H . van W o e n s e l , Nieuwe dorpen op nieuw land. Inrichting uan de dorpen in Wieringermeer, Noord

oostpolder Oostelijk en Zuidelijk Fleuoland (Lelystad 1999) 89-90. 

42 Smi ts en V a n der W o u d e , ' O p n i e u w l and ' , 56. 
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Afb. 6 Boerin in de Wieringer
meer. Foto: Rijksvoorlichtings
dienst, 1 februari 1951. NA, Collectie 
RVD, i24_o836. 

personeel van middenstanders worden ingenomen. Door het uitbreken van de oorlog en de 
materiaalschaarste kwam van dit voornemen niets terecht.43 

Op het wonen van de landarbeiders in de dorpen kwam van verschillende kanten kritiek. 
De pachters vonden dat door het bijeenbrengen van de landarbeiders in de dorpen de klas
sentegenstellingen werden bevorderd. De grote afstand tussen de woning van de landarbei
der en het bedrijf en het weinige contact dat daardoor buiten de werkuren met het bedrijf 
bestond, zou de schuld zijn van de minder goede arbeidsverhoudingen. Veel pachters waren 
van mening dat landarbeiders in de dorpen vervreemdden van het landbouwbedrijf. Een 
tweede bezwaar was dat de landarbeiders dagelijks grote afstanden van dorp naar werk 
moesten afleggen, hetgeen de werkprestaties verminderde. Vooral tijdens de oorlogsjaren, 
toen er een groot gebrek aan vervoersmiddelen was, werd dit bezwaar vaak geuit. Een derde 
bezwaar waren de hogere kosten voor het levensonderhoud in de dorpen. Bij een goede ver
standhouding tussen boer en arbeider - vooral wanneer deze laatste bij het bedrijf woonde 
- kon de landarbeider producten als aardappelen en melk van de boer kopen voor een lager 
bedrag dan in het dorp. Ook was een arbeider die buiten het dorp woonde in de gelegenheid 
enig kleinvee te houden en zijn eigen groenten te telen. In de Wieringermeer ging dit argu
ment echter niet op, omdat bij de woningen in de dorpen meestal drie tot vijf are tuingrond 
beschikbaar werd gesteld en daarnaast de gelegenheid was om aan de rand van het dorp nog 
enige are bij te huren. Ten slotte kunnen de hogere huren in het dorp en het voor elkaar 
'opdoen' als laatste bezwaren worden genoemd. Dit laatste werd vooral in de periode voor 
de oorlog bevorderd door de opkomst van het afbetalingssysteem. Verschillende gezinnen 
kwamen in de Wieringermeer in de betalingsproblemen, hoewel hier gezegd moet worden 
dat het geen specifiek Wieringermeer-verschijnsel was.4 4 

43 De Cock en Willemse, De inundatie, 49; Van Woensel, Nieuwe dorpen, 85. 
44 Van Woensel, Nieuwe dorpen, 85-86. 
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De landarbeiders zelf gaven duidelijk de voorkeur aan het wonen in een dorp. Het bood 
de landarbeider en zijn gezin een aantal belangrijke voordelen. Zij hoefden in het dorp min
der te betalen voor de aanleg van en de aansluiting op het licht-, waterleidings- en riole-
ringsnet. De school, de kerk en de winkels waren makkelijker te bereiken. Vooral de grote 
afstanden naar school leverden voor de buiten de dorpen wonende kinderen moeilijkheden 
op. Bovendien konden de landarbeiders en hun gezinnen in het dorp makkelijker aan het 
verenigingsleven deelnemen. Ten slotte voelden zij zich in het dorp vrijer dan in de buurt van 
het bedrijf, waar hun werkgevers op elk moment van de dag een beroep op hen konden 
doen. Zij hadden geen zin meer in de patriarchale verhoudingen die er in de landbouw tus
sen boer en landarbeider tot dan toe bestonden. Het argument dat de pachters hun in het 
dorp levende landarbeiders geen eigen stukje grond konden aanbieden, vonden ze maar 
nonsens. Boeren die hun landarbeiders een eigen stukje grond gaven, keerden meestal lage
re lonen uit. Het bewerken van het eigen stukje grond moest in eigen tijd gebeuren. De land
arbeiders beschouwden het dan ook als verlenging van hun dagtaak.45 

Voor de Noordoostpolder werd het vraagstuk waar de landarbeiders het beste konden 
gehuisvest tijdens en vlak na de oorlog opnieuw bestudeerd. Sociologen van de Directie van 
de Wieringermeer en de SBDZ vroegen pachters en landarbeiders in de Wieringermeer naar 
hun ervaringen. Hoewel er aan het wonen van de landarbeiders in de dorpen voordelen 
zaten verbonden - met name voor hun vrouwen en kinderen - werd in de Noordoostpolder 
de voorkeur gegeven aan het wonen bij landbouwbedrijven. Vooral het vervreemden van 
landarbeiders van het bedrijf werd als een ernstig probleem gezien. Het pleit werd in de 
Noordoostpolder dus in het voordeel van de pachter beslist. In de Wieringermeer bleven de 
landarbeiders in de dorpen wonen.4 6 

Nabeschouwing 
Tot aan de jaren zestig van de 20ste eeuw kende Nederland een verzuilde samenleving. Ook 
in de Wieringermeer zou het sociaal-maatschappelijke landschap door de verzuilde struc
turen worden gedomineerd. Achter deze structuren ging echter ook een gevoel schuil van 
één gemeenschap deel uit te maken, zoals dit artikel heeft laten zien.In de Wieringermeer 
zijn twee periodes aan te wijzen waarin de saamhorigheid het sterkst was: de eerste jaren na 
het droogvallen van de polder - de kolonisatieperiode - en de periode van bezetting, onder
waterzetting, evacuatie en wederopbouw. In deze twee periodes spelen lotsverbondenheid 
een belangrijke rol. Met het 'normaliseren' van het leven in de polder kwam het sterke saam
horigheidsgevoel onder vuur te liggen. Religieuze en sociaal-maatschappelijke verschillen 
drongen naar de voorgrond. In dit opzicht was de Wieringermeer een deel van Nederland 
geworden. Desondanks ontstond er in deze polder langzaam een gemeenschap waarin 
mensen woonden die zich nadrukkelijk 'Wieringermeerder' voelden en zich zo ook presen
teerden. De sociaal-geograaf Huizinga had in 1940 al aangegeven dat lotsverbondenheid de 
kolonisten in de Wieringermeer bijeen had gebracht, waardoor er - ondanks alle verschil
len - een zekere onderlinge solidariteit was ontstaan. Het smeltkroeffect kreeg door de 
bezetting, de inundatie, de evacuatie en de wederopbouw een nieuwe impuls. In korte tijd 
verwierven de polderbewoners een gezamenlijk verleden waaraan zij hun identiteit als 'Wie
ringermeerder' voortaan konden ontlenen. 

45 Ibidem, 86. 
46 Ibidem, 87-92. 
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(Polder-) model Ambonwijk 
Molukkers in Moordrecht 

De Molukkers die in 1961 uit opvangkampen in Vught en Zeeland naar het diepste punt uan Nederland 
kwamen, uwen mensen met een collectieue ballast uanuit hun land uan herkomst. Gedurende de eerste 
jaren in de opvangkampen tuas deze ballast uerder verzwaard door tegenstrijdigheden in opuang en de 
aanpak uan diuerse ouerheidsinstanties. Het beleid ten aanzien van deze beuolkingsgroep wijzigde 
diuerse malen uan richting en sloot ook niet altijd aan bij de (politieke) wensen uan de Molukkers zelf. 
Hoe ging een klein dorp als Moordrecht om met de integratie uan zo'ngrotegroep ureemdelingen, waar-
uan integratie in de dorpsgemeenschap noch bij de ouerheid, noch bij de Molukkers het oorspronkelijke 
doel was? Hoe leer je elkaar kennen als de aandacht uan de e'e'n voornamelijk op de situatie in het land 
van ajkomst is gevestigd en de ander zich daar niets bij kan voorstellen? Want uan de langdurige, soms 
complexe geschiedenis uan de uerhouding tussen beide volken was niemand in Moordrecht op de hoog
te. Joke Verdoold kwam ais koordirigente in 1975 in contact met de Molukse gemeenschap in Moor
drecht en zette zich enige tijd geleden op verzoek uan de Historische Vereniging Moordrecht aan het 
schrijuen uan een geschiedenis uan deze gemeenschap. Voor dit themanummer doet zij uerslag uan haar 
beuindingen ouer de periode van voorbereiding en de eerste jaren van de Molukkers in Moordrecht tot 
middenjaren tachtig.* 

Hollanders op de Molukken 
Zodra in de 16de eeuw bekend werd dat er goed te verdienen viel met kruiden uit de Oost, 
wilde iedereen graag die kant op. In Hol land werd de VOC geboren en in de Oost ontstond 
met Spanje, Portugal en Engeland de strijd om het specerijenmonopolie. O m de eigen posi
ties te waarborgen bouwde men op diverse plekken forten. Zo is in Ambon-stad nu nog 
steeds de poort van Fort Victoria 1 te zien, gebouwd op de ruïnes van een Portugese vesting. 
De Islamitische radjahs, opgetogen over de verdrijving van de Portugezen, die de bevolking 
zo 'n zeventig jaar hadden overheerst en gekerstend, sloten met de V O C het 'Eeuwig Ver
bond' . Dit bracht de V O C het gewenste monopolie op de handel in specerijen, dat zij bijna 
twee eeuwen lang konden handhaven. 

De kruidnagelteelt werd geconcentreerd op Ambon. Dit ging regelmatig gepaard met 
geweld, waarbij de kruidnagelbomen op concurrerende plantages werden omgehakt en 
waarbij soms de gehele bevolking van een concurrerend eiland werd omgebracht. Bij deze 
'Hongi-tochten', vernoemd naar de oorlogsprauwen waarin werd gevaren, werden vaak ook 
Ambonezen ingezet. De meeste Molukkers in Hol land stammen af van deze Ambonese 
eilanden bij Ceram. Als gevolg van dit monopoliebeleid deed zich op de eilanden een bevol
kingsafname van zo 'n 37% voor. Ter compensatie verplichtte de VOC de Ambonezen tot het 
planten van tien kruidnagelboompjes per persoon en het leveren van zogenaamde 'heren
diensten'. De prijs voor de kruidnageloogst was laag en de herendiensten werden niet 
betaald, maar de Ambonezen ontdekten al snel dat op verzet verbanning o f doodstraf stond. 

Een soms verwarrend stukje dorpsgeschiedenis, waarbij ik dorpsgenote Carin Gaemers van harte wil bedanken voor haar 
actieve meelezen en stimulerend commentaar. 
Deze werd gebouwd nadat de Portugezen daar in 1605 door de Compagnietroepen waren verjaagd. 
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De Portugezen hadden in de Ambonese gemeenschap naar schatting 16.000 gekerstende 
rooms-katholieken achtergelaten. Het kapot slaan van de heiligenbeelden door compag
niesoldaten overtuigde hen niet om zomaar van dit geloof af te stappen; als die protestant
se God dan beter was, wilden ze worden onderwezen in zijn leer. Omwille van de kruidna
gels verplichtte de VOC zich toen tot het geven van godsdienstonderricht op Ambon, wat 
weer kwaad bloed zette bij de andere eilanders. 

Na het faillissement van de VOC in 1799 maakte Ambon kennis met de Britse variant van 
het kolonialisme. Dit uitte zich in verminderde herendiensten, betere productprijzen en een 
versoepeld kruidnagelmonopolie. Ook werd een Ambonees soldatenkorps gevormd dat een 
hoge soldij kreeg en de inmiddels ingevoerde bezuinigingen op godsdienstonderwijs wer
den weer ongedaan gemaakt. In 1817 draaiden de teruggekeerde Hollanders dit beleid weer 
terug en dat ontketende onder de christenen een bloedige revolte: de 'Pattimura-opstand'.2 

Deze werd onderdrukt, waardoor de weerstand tegen de Hollanders bleef. Tot diep in de 
19de eeuw stuitte de werving van soldaten voor het koloniale leger in Ambon op weerzin. Pas 
rond 1900 lukte het om daar meer soldaten te werven, die zich vervolgens zeer verdienstelijk 
maakten. 

Toen na de Japanse inval in 1942 het Koninklijk Nederlandsch-Indonesisch Leger (KNIL) 
capituleerde, werden de Nederlanders uit het openbare leven verwijderd. Door hun trouw 
aan het Nederlandse gezag werden ook de Molukse christenen gezien als een gevaar en kwa
men veel van hen in werkkampen terecht. Over deze ervaringen praten de oudere Molukse 
Moordrechtenaren nog steeds terughoudend. Oom Niek vertelt hierover: 'Als zestienjarige 
jongen werd ik naar Ceram gedeporteerd om voor de Japanners "herendienst" te gaan ver
richten. De Japanners noemden dat "mensibu", wat betekende dat we voor hen het zware 
werk moesten doen, zoals loopgraven graven, wegen aanleggen en schuilholen maken in de 
bergen.' En oom Pede: 'Tijdens de Japanse bezetting werd ik een krijgsgevangen "heiho", 
maar in feite was ik niets meer dan een dwangarbeider.' Het was gebruikelijk dat getrouw
de Molukse militairen hun vrouwen en kinderen meenamen van tangsi (kazerne) naar tangsi. 
Dat ook de vrouwen niet werden vertrouwd, blijkt uit wat tante Mina hierover zegt: 'Net voor 
de oorlog uitbrak was ik, samen met alle andere vrouwen en onze kinderen, teruggezonden 
naar Meester Cornelis. Omdat we geen Nederlanders waren, lieten de Jappen ons bij de 
bezetting in leven, maar als Molukkers moesten we wel naar een interneringskamp voor 
vrouwen. Onze mannen waren ook geïnterneerd en werden door heel Indonesië verscheept 
om voor de Jappen zware klussen op te knappen.' 

Nadat duidelijk werd dat de Japanners de oorlog zouden verliezen, wilden de Indonesi
sche nationalisten voordat de Nederlanders terug zouden komen hun onafhankelijkheid 
waarborgen. Twee dagen na de capitulatie van Japan werd onder leiding van Soekarno en 
Hatta op 17 augustus 1945 de Republik Indonesia (RI) uitgeroepen. Nederlands-Indië rolde 
vanuit de oorlog meteen in een burgeroorlog, de Bersiap (1945-1946), waarin massale 
moordpartijen plaatsvonden onder Nederlanders, Chinezen en van samenwerking met 
Nederlanders verdachte groepen, zoals de Molukkers. Nederland probeerde de koloniale 
situatie te herstellen en ging weer Molukkers werven voor het KNIL, maar kreeg hierdoor 
onmiddellijk de VN tegenover zich, die weinig sympathie toonde voor deze koloniale aspi-

2 Deze opstand werd aangevoerd door Thomas Matulessy, een gewezen sergeant uit het Engelse Ambonese soldatenkorps, 
die beter bekend stond onder de naam Pattimura. 
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raties. Toch werden tussen 1946 en 1948 voor zogenaamde 'Politionele Acties' ten behoeve 
van het 'herstel van orde en rust' vanuit Nederland militairen naar Nederlands-Indiè' 
gestuurd. Pas nadat de VS hadden gedreigd met stopzetting van de Marshall-hulp werd op 
29 december 1949 de soevereiniteit overgedragen aan de inmiddels opgerichte Verenigde 
Staten van Indonesië (Republik Indonesia Serikat, RIS). Een van de afspraken hierbij was 
dat op 26 juli 1950 het KNIL zou worden opgeheven. Echter, voor het zover was werd op 
Ambon onder leiding van de districtbestuurders J.H. Manuhutu en A. Wairisal op 25 april 
1950 de Republik Maluku Selatan (RMS) geproclameerd. Deze wanhoopsdaad was een pro
test tegen het gedrag van de RI, die als deelstaat van de RIS een succesvol beleid voerde om 
de overige deelstaten in te lijven. Bovendien waren de christelijke politici op de Ambonese 
eilanden beducht voor de islamitische meerderheid. De RI erkende de RMS niet. Nederland 
evenmin, maar verklaarde tegelijkertijd wel dat de Zuid-Molukken in- en extern zelfbe
schikkingsrecht konden claimen. De Ambonezen voelden zich verward en in de steek gela
ten. 

Op dit punt ontstond het probleem dat de Molukse KNIL-soldaten uiteindelijk in Neder
land zou brengen. Verdragen stelden dat soldaten moesten afvloeien in het land van her
komst. Voor de Molukkers was dat op de Molukken, waar zij geworven waren, maar de RI 
vond de plek waar zij in Indonesië gelegerd waren goed genoeg. Dat was voor Indonesië een 
voordelige gedachtegang, omdat de Molukkers dan moeilijker terug konden naar de Moluk
ken en de soldaten van de Tantara Nasional Indonesia (TNI) geen goed getrainde militairen 
tegenover zich zouden krijgen wanneer zij de RMS zouden binnen vallen. Zij weigerden dan 
ook Nederland toestemming te geven de Molukse KNIL-militairen naar de Molukken te 
brengen en de militairen weigerden ontslag elders. Velen waren bang na ontwapening te 
worden omgebracht door de Javanen. Overleg bracht de partijen niet tot elkaar. De 
opheffingsdatum naderde. Om uit de impasse te komen kregen de KNIL-militairen de sta
tus van Koninklijke Landmacht militairen (KL-status), zodat zij tijdelijk naar Nederland 
zouden kunnen gaan in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen.3 

Ambonezen in Holland 
Zo vertrokken in 1951 veertien schepen met 12.500 Ambonezen naar Nederland. Bij aan
komst werden de militairen ontslagen uit militaire dienst en met hun families op diverse 
plekken opgevangen, waaronder de voormalig concentratiekampen in Westerbork en 
Vught. 

Nederland bleek heel anders dan de verhalen in Nederlands-Indië vertelden4 en de tijde
lijke huisvesting was van slechte kwaliteit en ver van de bewoonde wereld. Maar vanuit de 
verwachting 'we gaan toch over een paar maanden weer terug' werd de situatie geaccep
teerd. De paar maanden werden echter een paar jaar en vervolgens een heel leven van meer
dere generaties.5 Binnen tien jaar ging het beleid van volledige verzorging, naar zelfzorg en 
van kampen naar woonwijken. Gedurende dit proces was er geen sprake van een gecoördi-

3 Er is veel verslaglegging over deze ontwikkelingen en de verdere gevolgen voor de in juli 1950 nog in dienst zijnde Moluk
se KNIL-militairen, zoals bijvoorbeeld van W. Manuhutu en H. Smeets, 'Tijdelijk uerblijf. De opvang uan Molukkers in Neder
land, 1951 (Amsterdam 1991). 

4 Zie hierover o.a. de interviews van de Molukse Moordrechtenaren die vanaf juni 2005 zijn gepubliceerd in het kwartaal
blad Moerdregt van de Historische Vereniging Moordrecht. 

5 Zie hierover ook H. Smeets en F. Steijlen, 'In Nederland gebleven'. De geschiedenis van de Molukkers 1951-2006 (Utrecht 2006). 
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neerde visie; de verschillende betrokken organisaties en afdelingen keken uitsluitend naar 
hun eigen aandeel en niet naar het geheel. Klaarblijkelijk heeft niemand zich destijds afge
vraagd wat er met een klein dorpje gebeurt als dit door de invoeging van een andere cultuur 
plotseling met een kwart groeit. 

In 1955 rijpte bij de Rijksgebouwendienst het plan om een Ambonezen-woonoord te 
stichten in Moordrecht, een klein agrarisch dorp van de juiste kerkelijke inslag, dichtbij Rot
terdam waar voldoende werkgelegenheid was. Dat de mogelijkheden tot integratie beperkt 
waren vanwege de geïsoleerde ligging van de nieuwe wijk en het geringe inwonersaantal in 
verhouding tot de omvang van de groep te huisvesten Ambonezen, werd als een voordeel 
gezien. De aanvankelijke opzet was een woonoord met houten barakken, met slechts één 
toegang, een ver van het dorpscentrum verwijderde brug over de wetering naar de IJsseldijk. 
Hoewel de gemeenteraad in maart 1956 had besloten de grond voor het kamp te kopen en 
aan het rijk te verpachten, weigerde de provincie vanwege planologische bezwaren deze 
beslissing te bekrachtigen. In mei besloot het rijk de grond dan maar zelf te kopen. Er zou
den 26 woonbarakken voor ieder zes gezinnen komen, bestemd voor de huisvesting van 900 
tot 1000 personen. Op 1 januari 1961 bedroeg het inwoneraantal van Moordrecht 3683 per
sonen. 

Volgens planning zou het toekomstige woonoord gaan bestaan uit ongeveer 150 wonin
gen, enige beheerderswoningen, een basisschool, kleuterschool, kerkgebouw, sociaal cen
trum, badhuis en kantine. Men veronderstelde dat het waterverbruik binnen deze Ambon-
wijk hoger zou komen te liggen dan het totaal van de rest van Moordrecht, aangezien de 
Ambonezen erom bekend stonden dat ze zichzelf en hun kleding veel wasten. De capaciteit 
van drinkwatervoorziening en riolering was daarop niet berekend en de gemeente voelde 
zich genoodzaakt de infrastructuur aan de omvangrijke bevolkingstoename aan te passen. 
Een grotere hoofdleiding werd aangelegd en de pompcapaciteit werd flink opgevoerd. Hoe
wel rijk en gemeente uitgingen van een tijdelijk woonoord, eiste de provincie dat de bouw
grond geschikt werd gemaakt voor permanente bebouwing. De correspondentie6 hierover 
wekt de indruk dat zij hierbij alleen zijn uitgegaan van planologische overwegingen voor 
mogelijke dorpsuitbreiding in de toekomst. Tot 1959 kwam het niet tot een definitieve 
besluitvorming. In diezelfde periode groeide onder beleidsmakers op rijksniveau het inzicht 
dat het tijdelijke verblijf van de Ambonezen een dermate permanent karakter had gekregen, 
dat het voor het welzijn van de bewoners wenselijk was stenen woningen te bouwen. 

Eind 1958 verviel de regel dat de in woonoorden gevestigde Ambonezen niet in de gemeen
telijke bevolkingsregisters mochten worden opgenomen. Voor Moordrecht betekende dit 
dat het aantal inwoners met de komst van de Ambonezen weliswaar een drastische verho
ging zou ondergaan, maar nu tevens een aanzienlijke verhoging van de algemene middelen 
betekende, zoals de kosten van onderwijs, openbare orde, brandweer en volksgezondheid. 
Gelet op de extra kosten voor de specifieke voorzieningen voor de Ambonezen, was het 
Commissariaat Ambonezen Zorg (CAZ) van het Ministerie voor Maatschappelijk werk van 
oordeel dat zij voor deze specifieke voorzieningen verantwoordelijk zou blijven. Verder zou
den de Ambonezen na inschrijving in het bevolkingsregister aanspraak kunnen maken op 
dezelfde voorzieningen als de overige inwoners. 

6 Streekarchief Midden Holland (MH), inv.nr. 174-396: correspondentie. 
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Afb. i Luchtfoto Moordrecht in 1963, met in de rivierbocht de Ambonwijk. Foto: Historische 
Vereniging Moordrecht (HVM). 

Het CAZ had inmiddels geleerd van de bouw van eerdere woonoorden, zoals te Capelle aan 
de IJssel, en was eveneens tot het inzicht gekomen dat de Ambonezen zo snel nog niet terug 
zouden gaan. Daarom opteerde zij voor de Ambonwijk in Moordrecht nu voor stenen huizen 
van het gebruikelijke woningwet-type, met twee, drie o f vier slaapkamers en een wijkopzet met 
brede straten en plantsoenen. De straten kregen namen van leden van het koningshuis, niet 
alleen om aan te sluiten bij de naamgeving van de kort daarvoor in de aangrenzende wijk 
aangelegde Koningin Julianastraat en Prins Bernhardstraat, maar ook vanwege de sterke 
koningsgezindheid onder de Ambonese bevolkingsgroepen. Men was er van overtuigd dat de 
Ambonezen zichzelf pas na het beëindigen van het kampleven als volwaardige burgers in de 
Nederlandse gemeenschap zouden kunnen gaan voelen. Daar de wijk naast het bestaande 
Moordrechtse uitbreidingsplan (Oranjebuurt en Staatsliedenbuurt) kwam te liggen, ging men 
ervan uit dat het leggen van contacten met de Moordrechtenaren geen probleem zou opleveren 
(afb. 1). Vanwege het tekort aan arbeidskrachten in de regio verwachtte men dat de nieuwe 
inwoners snel werk zouden vinden. De gemeentelijke bestuurders leken unaniem optimistisch 
ten opzichte van de inburgering van de Ambonezen. Burgemeester Vermaat bracht ruim van 
tevoren de komst van de Ambonezen onder de aandacht van de Koninklijke Verenigde Tapijt-
fabrieken (KVT), met de bedoeling te informeren naar mogelijkheden voor banen. Deze KVT 
was met meer dan honderd arbeidsplaatsen verreweg de grootste werkgever in het dorp. O m de 
bereikbaarheid van dit bedrijf, de winkels op de dijk en de bushalte te bevorderen, werd op 
voorstel van burgemeester Vermaat een extra voetgangersdoorgang aangelegd. 
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Wat hier vooral opvalt is de grote omslag in het denken van de bestuurders die zo het lijkt 
in 1959 gemeengoed was geworden. De opvatting dat integratie moest worden tegengegaan 
had plaatsgemaakt voor het uitgangspunt dat integratie diende te worden bevorderd. Of 
deze nieuwe manier van denken ook werd gecommuniceerd naar de bevolking, laat zich nog 
niet achterhalen, maar zou interessant zijn om te onderzoeken. 

In april 1959 leverde ir. Faber van de Rijksgebouwendienst een ontwerp in voor 140 
woningen in woningwetstijl. Vervolgens werd het terrein bouwrijp gemaakt, wat door de 
slechte kwaliteit van de poldergrond met hoge kosten gepaard ging. De afgesproken toe
gangsweg vanaf de dijk (een brug voor alle verkeer) kwam te vervallen en daarvoor in de 
plaats kwam een toegangsweg aan de andere kant van de wijk. Tegen het einde van het jaar 
kon de firma Peltenburg uit Schoonhoven beginnen met de bouw en naar verwachting zou 
de wijkin mei 1960 voor bewoning gereed zijn. Dat het een jaar later werd, kwam mede door 
de vele veranderingen, die in opdracht van het CAZ nog tijdens de bouw moesten worden 
aangebracht. Bij de aanleg van de wijk werden kosten nog moeite gespaard, ook voor voor
zieningen, die destijds door de inwoners van Moordrecht nog gezien werden als luxe, zoals 
bijvoorbeeld riolering. Daarbij week het CAZ soms af van de planologische voorschriften. 
Deze gang van zaken zorgde bij gemeentebestuur en dorpelingen regelmatig voor onbegrip. 
Het negeren van gemeentelijke adviezen omtrent de omgang met grond van deze slechte 
kwaliteit, het langdurig uitstellen van betaling van de aangekochte grond en de verschul
digde schadevergoeding voor de derving van de gemiste pachtinkomsten, droegen niet bij 
aan een positieve samenwerking tussen gemeentelijke overheid en CAZ. 

Door het heersende woningtekort in het dorp, keken veel inwoners wat negatief naar de 
ontwikkelingen rond de wijk. Deze voor Moordrechtse begrippen goede woningen in een 
uitstekend verzorgde woonwijk, waren met een starthuur van maar drie gulden per week 
onevenredig goedkoop. De in hetzelfde jaar opgeleverde, net iets grotere woningen in de 
aangrenzende Prins Bernhardstraat hadden op dat moment al een huurprijs van ongeveer 
twaalf gulden per week. Toen vervolgens bleek dat het CAZ er aanvankelijk niet in slaagde 
voldoende bewoners voor deze woningen te vinden omdat een deel van de Ambonezen zelfs 
deze huur niet wilden betalen, maakte dat de situatie er niet beter op. De inwoners van 
Moordrecht waren niet bekend met het principe van huurgewenning, noch met de reden dat 
de Ambonese nieuwkomers daarop aanspraak konden maken, omdat zij voorheen geen 
ervaring met huurbetaling hadden opgedaan. Toezegging door het CAZ, dat veertig wonin
gen aan Moordrechtenaren mochten worden toegewezen, zorgde voor een wat positievere 
stemming. Helaas werd dit voorstel twee maanden later weer ingetrokken en moest de 
gemeente een aantal potentiële huurders teleurstellen. Een opvallend gebrek aan overleg en 
communicatie vanuit het CAZ naar gemeente en Ambonezen, het niet nakomen van enkele 
rijksregelingen en het overschrijden van bevoegdheden, maakten dat burgemeester Ver
maat al snel na de bewoning van de wijk het CAZ schriftelijk te kennen gaf dat gemeentebe
stuur en Ambonezen het vertrouwen in hun handelswijze waren kwijt geraakt. 

Helaas is het archief van de Molukse wijkraad verloren gegaan, maar uit de gemeentelij
ke correspondentie die wordt bewaard bij het Streekarchief Midden-Holland blijkt dat er al 
voor de komst van de nieuwe bewoners de nodige strubbelingen waren geweest tussen het 
CAZ en de Ambonezen van de Badan Perwakilan Rajat Maluku Selatan (BPRMS). Dit Orgaan 
voor de Vertegenwoordiging van het Zuid-Molukse Volk was de samenvoeging van allerlei 
verschillende partijen die meegekomen waren uit Indonesië. De BPRMS had al vaker offi-
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cieel geprotesteerd tegen het eigenmachtig optreden van het CAZ. Weliswaar beschikte het 
CAZ over veel kennis omtrent de in Nederland gevestigde Ambonezen, maar het trad ook 
nogal eens eigenmachtig op. Het kwam regelmatig voor dat werd verzuimd overleg te ple
gen met betrokkenen en dat afspraken, zoals bijvoorbeeld de zeggenschap van de BPRMS 
over de toewijzing van alle woningen in de wijk, niet werden gerespecteerd. Jan Hitipeuw -
van meet af aan de vertegenwoordiger van de groep Ambonezen die zich uiteindelijk in 
Moordrecht vestigde - betoonde zich hierbij telkenmale een vaardig onderhandelaar en 
belangenbehartiger, ongetwijfeld mede dankzij de kennis en ervaring waarover hij beschik
te vanuit zijn positie als lid van het landelijk bestuur van de BPRMS. De doelstelling van het 
hoofdbestuur was van Moordrecht een modelwoonwijk te maken en daartoe achtte men het 
waarborgen van orde en rust essentieel. Dit zou niet lukken met een bewonersgroep die 
bestond uit een mengelmoes van groeperingen, maar kon volgens het hoofdbestuur alleen 
worden gerealiseerd binnen een homogene groep, waarbinnen de in het KNIL gebruikelij
ke tucht en discipline nog de norm was. Om van Moordrecht een specifieke BPRMS woon
wijk te maken, selecteerde het hoofdbestuur 145 gezinnen die in dit profiel pasten. Gezien 
de (politieke) verschillen tussen de diverse Molukse groeperingen en eerdere ervaringen 
met onderlinge conflicten die regelmatig hadden geleid tot verhuizingen, was dit een voor 
de hand liggend streven.7 

In februari 1960 organiseerde het CAZ een voorlichtingsbijeenkomst voor Moordrechte
naren die beroepshalve met de komst van de Ambonezen te maken zouden krijgen, met de 
belofte dat er meer zouden volgen. Maar ook na herhaalde verzoeken van de gemeenteraad, 
kregen deze bijeenkomsten geen vervolg. Hitipeuw, inmiddels benoemd tot voorzitter van 
de Wijkraad, gaf later zelf maar voorlichting aan de middenstand. In het archief is hierover 
niets terug te vinden, maar bij interviews kwam naar voren dat hij de winkeliers bijvoorbeeld 
zou hebben geadviseerd om levensmiddelen niet langer dan een week op de pof te leveren. 

Het CAZ wilde in augustus 1960 een vijftigtal woningen gereed hebben, zodat de eerste 
bewoners daar in verband met de start van het nieuwe schooljaar nog voor de officiële ople
vering hun intrek zouden kunnen nemen. Weliswaar kwam in het najaar van 1960 een groep 
Ambonezen uit Vught de wijk in aanbouw bezichtigen, maar van bewoning was vooralsnog 
geen sprake. De gehele winter werd overlegd over de toewijzing van de woningen en om de 
schade van de lange leegstand te beperken, werden in de lege huizen kachels geplaatst en 
gestookt, terwijl onder de autochtone bevolking de woningnood voorduurde. 

Vanuit de doelstelling er een modelwijk van te maken, stelde Hitipeuw alles in het werk 
om alle 140 woningen beschikbaar te krijgen voor de BPRMS. Het CAZ wilde daarentegen 
veertig woningen beschikbaar stellen aan Ambonezen uit andere groeperingen van wie de 
woonsituatie dermate slecht was dat plaatsing geen uitstel kon velen. Achteraf bezien maakt 
dit beleid een verbazingwekkend tweeslachtige indruk. Het CAZ had inmiddels ook onder
kend dat een groeiende groep Ambonezen de voorkeur gaf aan huisvesting buiten 'Moluk
se Wijken' en wilde dit binnen de integratiegedachte graag honoreren. Daarom werden in 
diezelfde periode dezelfde veertig woningen toegewezen aan de gemeente in ruil voor veer
tig woningen op termijn elders in het dorp. Nog merkwaardiger is het hernieuwde gebruik 
van - een inmiddels beleidsmatig achterhaalde - opmerking uit 1955 dat 'gegeven het 

7 Documentatie over de landelijke politieke structuren van de Molukkers in Nederland is beschikbaar bij het Moluks His
torisch Museum in Utrecht. 
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Afb. 2 en 3 De Ambonwijk in 1961. Foto: HMV, fotoalbum Vermaat. 

karakter van de kleine agrarische gemeenschap in Moordrecht niet gevreesd (sic!) hoefde te 
worden voor volledige integratie'.8 Deze tegenstrijdigheden in de beargumentering wekken 
de indruk dat de omslag in het denken in termen van permanente vestiging zich binnen het 
management van het CAZ al wel had voltrokken, terwijl men er op uitvoeringsniveau nog 
steeds van uitging dat het verblijf van de Ambonezen in Nederland slechts tijdelijk zou zijn. 

Aangezien integratie binnen de Nederlandse bevolking in het rijksoverheidbeleid inmid
dels prioriteit had, stelde het Ministerie van Maatschappelijk Werk zich eind 1960 op het 
standpunt dat het wenselijk was de Ambonese kleuters zoveel mogelijk tussen de Neder
landse kinderen naar de kleuterschool te laten gaan. Dat er nog Ambonese kleuterscholen 
werden gebouwd in Moordrecht, Tiel, Deventer en Heer (bij Maastricht), geeft aan dat ook 
hier nog geen sprake was van eenduidig beleid. Daar de gemeente Moordrecht problemen 
met het openbaar onderwijs voorzag indien de kleuterschool in de Ambonwijk onderdeel 
zou worden van de plaatselijke protestants-christelijke school, stelde de burgemeester voor 
een zelfstandig schoolbestuur van Ambonese ouders te vormen. 

Dat het CAZ hierop afwijzend reageerde, was in lijn met het overkoepelende overheidsbe
leid gebaseerd op de verwachting van een langdurig verblijf. Volgens de redenering van het 
CAZ lag het in de bedoeling het beheer van de school direct na oprichting over te dragen aan 
een plaatselijke schoolvereniging en daarbij moest rekening gehouden worden met de gods
dienstige achtergrond van de Ambonezen. Daarom was in Moordrecht de vereniging van De 
school met de Bijbel benaderd. Het instellen van een Ambonees schoolbestuur was niet 
mogelijk daar de Ambonese inwoners formeel geen ingezetenen van het dorp waren en de 
Ambonese ouders niet beschikten over voldoende ervaring om medeverantwoordelijkheid te 
kunnen dragen voor het beheer van een kleuterschool. Deze redenatie wekt verbazing, omdat 
eind 1958 besloten was dat de regel dat de in woonoorden gevestigde Ambonezen niet in de 
gemeentelijke bevolkingsregisters mochten worden opgenomen, was komen te vervallen. 
Het CAZ stelde voor het bestuur van de School met de Bijbel uit te breiden met enkele Ambo
nese leden. Dat zou in Moordrecht uiteindelijk pas gerealiseerd worden in 1975. 

Na een winterlang intensief overleg werd tussen CAZ en BPRMS een overeenkomst 
bereikt over de bewoning van de Ambonwijk en kwam Hitipeuw met een lijst potentiële 
bewoners. En ook daarover moest weer worden onderhandeld. Hoe moeizaam dit alles ver-

8 StreekarchiefMH, inv.nr. 174-396: correspondentie. 
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liep, blijkt uit een klacht die de BPRMS hierover eind mei indiende bij de Commissaris van 
de Koningin in Zuid-Holland.0 Tenslotte werd overeengekomen dat 140 gezinnen uit kamp 
Lunetten in Vught naar Moordrecht zouden komen. Een aantal gezinshoofden wilde echter 
niet meer meeverhuizen omdat zij inmiddels werk hadden gevonden in Leerdam, Breda, Til
burg en Culemborg. Uiteindelijk bleek het niet mogelijk in Vught 140 gezinnen voor Moor
drecht te vinden en werd het bewonersaantal aangevuld met gezinnen uit Zeeland, die in 
Moordrecht dichter bij hun werk zaten. Deze families arriveerden in juni 1961 als eersten, in 
juli gevolgd door de mensen uit kamp Lunetten. In een maand tijd was Moordrecht met 
ongeveer een kwart gegroeid (afb. 2 en 3). 

De Ambonezen in Moordrecht 
In de oorspronkelijke woonoorden had de overheid destijds kampraden ingesteld; de kamp
raadsleden kregen voor hun taak een kleine vergoeding. Voor deze raden koos men de hoog-
sten in (gewezen) militaire rang. De kampraden vormden de schakel tussen overheid en 
kampbewoners en werden door de overheid gezien als instrument om maatregelen beter te 
kunnen uitvoeren en laten accepteren. Als belangenbehartigers van de bewoners en hun 
Ambonese politieke organisaties ontwikkelden de kampraden zich echter steeds meer tot 
tegenspeler van de overheid. 

Binnen de Ambonese gemeenschap wilde men dit platform bij de overgang van woon
oord naar woonwijk graag behouden en zodra iedereen de nieuwe woning enigszins op 
orde had, hield men een wijkraadverkiezing. De heren Hitipeuw, Sahetapy, Mainake, 
Joseph, Malawauw, Latul en Tahitu10 werden bij meerderheid van stemmen gekozen tot eer
ste wijkraad in Moordrecht. Omdat Hitipeuw tevens deel uit maakte van het hoofdbestuur 
van de BPRMS, werd in zijn plaats Sahetapy aangewezen als wijkoudste. Hoewel het CAZ 
van mening was dat de functie van betaalde wijkoudste overbodig was en de toelage voor 
deze functie had stopgezet, werd na stevige bezwaren van de BPRMS voor Moordrecht een 
uitzondering gemaakt en aan de wijkoudste een toelage toegekend. 

Dat economisch belang een goede aanzet vormt tot het leggen van contact bleek in het 
najaar van 1961 uit de processen-verbaal die werden opgemaakt tegen de vele Nederlandse 
venters uit de omgeving die zonder in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen pro
beerden hun waren in de wijk te slijten. Aanvankelijk werd van alles verkocht, van kippen en 
vis tot pannen, maar uiteindelijk bleven alleen de melkboer, groenteboer en rijdende toko 
over. In het dorp kon op afbetaling worden gekocht, dus zag je elke week ook winkeliers in 
de wijk hun geld ophalen. 

Er gebeurde veel, die eerste periode in de wijk, van de installatie van een publieke telefoon 
met teller bij de wijkoudste thuis tot het feestelijk in gebruik nemen van de kerk en het ont
spanningslokaal met echte Zuid-Molukse folklore. Dit waren allemaal belangrijke momen
ten waar de hele wijk voor samenkwam. Voor de officiële momenten werden ook mensen 
uitgenodigd die voor de Molukse gemeenschap belangrijk waren, zoals de huisartsen, som
mige onderwijzers en burgemeester en wethouders. Maar de meeste Moordrechtenaren 
hadden geen idee wat zich in de wijk allemaal afspeelde, al gaf de stroom Ambonezen uit 

9 Streekarchief M H , inv.nr. 174-396 t/m 398: correspondentie. 
10 J. Hitipeuw (voorzitter), N.D. Sahetapy (secretaris en wijkoudste), P. Mainake (penningmeester en vice-voorzirrer) en de 

leden: L.J. Joseph, C. Malawauw, S. Latul en F. Tahitu. 
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andere gemeenten, die bij dergelijke gelegenheden door het dorp naar de Wijk trok, wel snel 
de indruk dat festiviteiten groots werden aangepakt. Aan het einde van het eerste jaar maak
te het hele dorp ook kennis met de grote Molukse voorliefde voor vuurwerk, waarbij het 
moeilijk werd gevonden het afschieten te beperken tot de toegestane moment. Deze voor
liefde duurt tot op heden voort en is in de rest van het dorp legendarisch geworden, maar 
heeft ook voor de nodige confrontaties met de politie gezorgd. Vanaf het begin van het 
schooljaar 1962 woonden ook twee Nederlandse gezinnen in de wijk. Het betrof de beide 
onderwijzers Lasseur en Van den Berg, die les gaven op het Ambonschooltje. Hun verblijf 
aan de Margrietstraat werd door iedereen volledig geaccepteerd en leverde ook in de dage
lijkse omgang geen enkel probleem op. 

Hoewel in Moordrecht landelijk gezien numeriek niet de allergrootste groep Ambonezen 
woonde, maakten zij met bijna 25% wel het hoogste percentage van de totale dorpsbevol
king uit. Er was dus veel gelegenheid voor exclusief onderling contact. Voor de volwassenen 
uit de Ambonese wijk beperkten de contacten met de Moordrechtenaren zich doorgaans tot 
hun werk bij de veelal grote productiebedrijven in de omgeving. Daarnaast was er enig con
tact met de winkeliers en de huisartsen in het dorp, waarbij veel Molukkers zich als tolk lie
ten bijstaan door hun kinderen. Bij een geboorte was dat laatste niet nodig, want tijdens 
thuisbevallingen werd in de wijk altijd assistentie verleend door oma Rering. Zij was in Indo
nesië al vroedvrouw geweest en hoewel zij geen diploma's had, maakte huisarts Weersma 
graag van haar diensten gebruik. Na een bevalling hielp ze ook tien dagen als kraamver
zorgster met het wassen en verzorgen van de baby. Koken was dan de taak van de man. 

Die eerste jaren was een periode van wederzijdse gewenning. Er was geen sprake van gro
te conflicten tussen de twee bevolkingsgroepen, maar door het ontbreken van een gericht 
beleid was er evenmin sprake van een wezenlijke toenadering. De onderlinge contacten ken
merkten zich door een wederzijds gebrek aan kennis op het gebied van cultuur en gewoon
ten enerzijds en anderzijds door een gebrek aan inzicht in de achtergrond van overheids
maatregelen ten aanzien van de Ambonese gemeenschap. Op Koninginnedag 1965 werd de 
relatieve rust in het dorp grondig verstoord. Het gegroeide wederzijdse onbegrip kwam tot 
een uitbarsting die landelijk de aandacht van de pers trok. Een aangeschoten Ambonees uit
te in een plaatselijk café een slecht verstaanbare, maar niettemin vurige aanhankelijkheids
betuiging aan de koningin. Dit werd door een blanke cafébezoeker verkeerd geïnterpre
teerd, die daarop een klap uitdeelde. De aanwezige Ambonezen werden uiteindelijk het café 
uitgezet, waarna de Ambonese gelederen zich sloten en het tot vernieling van de inboedel 
van café 'Het Posthuis' kwam. Het geleidelijk opgebouwde wantrouwen van de autochtone 
bevolking tegen het gemeentelijke Ambonezenbeleid uitte zich nu in de veronderstelling 
dat de burgemeester de Ambonezen naar Moordrecht had gehaald voor een hoger salaris. 
Dit idee zou zich nog jaren in alle geledingen van de autochtone bevolking handhaven. 

Tijdens de bespreking van de situatie met wijkraad en politie op het gemeentehuis dach
ten de Molukse jongeren dat de wijkraad was gearresteerd en probeerden deze te ontzetten. 
Vervolgens kwam een aantal met spaden en stokken gewapende Moordrechtenaren, die niet 
voor rede vatbaar bleken. Zij eisten dat er op de Ambonezen geschoten zou worden. De loka
le politie reageerde verbitterd op deze escalatie en kon er niet over uit dat de bevolking, die 
zichzelf uit angst verstopte, dit van hen verwachte." De burgemeester riep de ME te hulp, die 

11 Streekarchief M H , inv.nr. 174/396-397-398: correspondentie. 



210 J O K E V E R D O O L D 

de toegangwegen naar Moordrecht ging controleren, omdat men Ambonese versterking 
van buitenaf verwachtte. Ze kregen voornamelijk te maken met samenscholende jonge 
Moordrechtenaren. In de wijk bleef het verder rustig en ook in het dorp bedaarden de 
gemoederen weer snel, maar onder de autochtone inwoners was het voorval nog lang 
onderwerp van gesprek. 

De gevolgen van het voorval op Koninginnedag werden onmiddellijk zichtbaar in de over-
heidscorrespondentie; aan de formulering van de eerstvolgende bekendmaking van huur
verhoging is te zien dat veel aandacht was gegeven aan de meest effectieve manier om deze 
boodschap te communiceren.12 De gemeente nam op het gebied van communicatie nu geen 
risico meer. In het Maleis gestelde correspondentie van niet-Moordrechtenaren werd onge
opend aan de afzender retour gezonden, terwijl de aan het gemeentebestuur geschreven 
Maleise brieven van de Moordrechtse Ambonezen door Hitipeuw werden vertaald. Dit laat
ste komt achteraf wat grappig over, want veel van de correspondentie uit de Wijk werd juist 
in het Maleis geschreven, omdat niet iedereen zijn zaken door 'oom Jan' Hitipeuw wilde 
laten behartigen. Voor beter begrip maakte de ambtenaar, die onder meer was belast met 
sociale zaken, zich zelfs de Molukse taal eigen en bouwde door persoonlijk contact een uit
stekende werkrelatie op met de Wijkraad. De laatste nam ook stevig stelling tegen misbruik 
van voorzieningen en uitkeringen, wat door de eigen groep niet altijd in dank werd afgeno
men. 

Met regelmaat ontving de gemeente verzoeken voor permanente vestiging van destijds 
achtergebleven familieleden van de Moordrechtse Ambonezen. Daarbij werd aanspraak 
gemaakt op de geldende regels voor gezinshereniging en in enkele gevallen leidde dit daad
werkelijk tot vestiging van Ambonezen met de Indonesische nationaliteit. Daarnaast tonen 
de in het streekarchief bewaarde verzoeken voor naturalisaties, visa en reis- en verblijfsver
gunningen aan dat de Ambonezen geleidelijk aan meer gericht raakten op de permanente 
status van hun verblijf in Nederland en ook meer van Europa wilden zien dan Nederland. 

Ondanks de grote sociale groepsbinding was ook in de Ambonwijk sprake van gewone 
burenoverlast, waarbij politie en gemeente soms tussenbeide moest komen. In tegenstel
ling tot wat veel autochtone dorpsgenoten dachten, bestond er binnen de wijk geen volledi
ge groepsbinding. Door de jaren heen waren er onder de Ambonezen verhuizingen van en 
naar Moordrecht geweest, waardoor in de wijk enkele gezinnen kwamen, die politiek gezien 
pro-Indonesië waren. De onderlinge tegenstellingen werden buiten de wijk pas zichtbaar 
toen enkele Ambonese jongeren bij deze gezinnen de ruiten ingooiden en de inboedel gron
dig vernielden. Tijdens de verhoren bleek uit opmerkingen van een van de daders dat 
'afstraffing gewenst was'. Het gezin dat het meest van deze jongeren te lijden had verhuis
de al snel naar Gouda. 

Uit de lijsten die de wijkbeheerder bijhield van vrijgekomen woningen en kandidaten voor 
de nieuwe verhuur blijkt dat de lijst van woningzoekenden in Moordrecht steeds beduidend 
langer was dan de lijst van vrijgekomen woningen en dat de lijst van inwonende gezinnen 
steeds langer werd. Toch werd het beleid dat de Ambonezen niet buiten de Wijk in het dorp 
mochten wonen eerst door het CAZ en later door de gemeente nog geruime tijd gehand
haafd. Nergens in het archief kon ik stukken vinden die konden verklaren hoe dit paste in 
het algemene beleid, dat op vlotte integratie was gericht. 

12 Ibidem. 
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Beleid, coördinatie en communicatie 
Dat de uitvoerende verantwoordelijkheden ten aanzien van de Ambonwijk in de praktijk niet 
altijd duidelijk waren, blijkt uit het feit dat CAZ en gemeente elkaar regelmatig op tekortko
mingen wezen. Bijvoorbeeld de stratenreiniging in de wijk, die niet was opgenomen in het 
reinigingsplan van de gemeente en de Rijksgebouwendienst die verzuimde het prikkeldraad 
rond de wijk te verwijderen. De hierdoor groeiende irritatie eindigde na een goed gesprek 
tussen burgemeester Vermaat en Hoofd CAZ Van Raalte. 

Het CAZ droeg tevens de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Rijksgroepsre
geling Ambonezen (RA), een uitkering gebaseerd op het vergoedingensysteem van de leger-
rangen in het voormalige KNIL. Voor de meeste Ambonezen bepaalde de KNIL-achtergrond 
nog jarenlang de houding ten opzichte van de Nederlandse maatschappij. Vanaf het begin 
waren (protest-)acties voor de RMS georganiseerd, maar daaraan werd buiten de eigen 
gemeenschap nauwelijks aandacht geschonken. Pas bij de gewelddadige acties begin jaren 
zeventig zou de pers hieraan serieus aandacht gaan besteden. In de onderlinge gesprekken 
in de Ambonwijk namen de acties altijd wel een grote plaats in, naar het lijkt vaak meer dan 
het CAZ-beleid van groeiende eigen verantwoordelijkheid, met als doel tot gelijke rechten 
en plichten te komen. Bij dit laatste ondervond men regelmatig tegenwerking van een klei
ne groep mensen die meestal lid bleken van de Partai Nasional Maluku Selatan (PNMS). 
Deze partij had zich al in de beginjaren in Nederland afgesplitst van de BPRMS en hield lang 
vast aan het behoud van de KNIL-status. De aanhangers van de PNMS weigerden het zelf-
zorgbeleid te accepteren. Zij vonden dat zij als soldaat recht hadden op volledige verzorging 
door de staat en betaalden derhalve geen huur, premies, belasting en schoolgeld. Dit stand
punt bracht een aantal van hen gaandeweg in grote financiële moeilijkheden en gaf soms 
aanleiding tot opstandjes. In die periode speelden veel verschillende levensvragen, waar de 
Ambonezen verschillend mee om gingen. Sommigen werden zich bijvoorbeeld bewust van 
het verschil in levensstandaard met Indonesië, wat samen met een gevoel van gemis aanlei
ding was om achtergebleven familieleden tijdelijk of permanent over te laten komen. 

Nu het overheidsbeleid niet langer gericht was op maatregelen voor tijdelijk verblijf en de 
woonoorden werden afgeschaft, verviel de bestaansreden van het CAZ. De overdracht van 
diens verantwoordelijkheden naar gemeentebestuur en Domeinen, bracht voor de gemeen
te Moordrecht veel extra werk met zich mee, maar had weinig invloed op het dagelijks leven 
van de Ambonezen. Wel werd de RA-uitkering (Rijksgroepsregeling Ambonezen) nu door 
de gemeente verzorgd en daarnaast kreeg de gemeente te maken met de door het CAZ 
getroffen maatregelen voor ongediertebestrijding. De ontwikkelingen hieromtrent vormen 
een goede illustratie van de gevolgen van een gebrekkige communicatie en coördinatie. 

In 1968 werd het gemeentebestuur op deze regeling geattendeerd toen het bedrijf dat met 
de uitvoering hiervan was belast een voorstel tot contractvernieuwing kracht bijzette met de 
opmerking dat 'bij de Ambonezen gevoel voor hygiëne ontbrak'. Ook werd vermeld dat zo'n 
honderd huishoudens van de ongediertebestrijding gebruik maakten. Los van de nogal deni
grerende aspecten van deze opmerking stond dit haaks op de eerdere maatregelen ten behoe
ve van het verwachte hoge waterverbruik in de wijk, die juist waren genomen vanwege de 
Molukse gewoonte om veelvuldig te baden en kleding te wassen. Bij de overdracht had het 
CAZ gemeld dat ongediertebestrijding in de oude woonoorden nodig was geweest vanwege 
de leefomstandigheden in overvolle barakken, maar had daaraan het volgende toegevoegd: 
'Voor deze hulp bestaat geen reden meer als men nieuwe stenen woningwetwoningen krijgt. 
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Door het doorgaan met de ontsmetting, kan nu de indruk worden gewekt dat niet de omstan
digheden, maar het gedrag van de Ambonezen zelf die hulp noodzakelijk maken. Hierdoor 
kan op de Ambonezen een odium gaan rusten, dat zij bepaald niet verdienen. Als groep kun
nen zij de verantwoordelijkheid voor het rein houden van hun woning zeer wel dragen. Ook 
op dit terrein moet er geen verschil meer zijn tussen beide bevolkingsgroepen.'1? 

Nader onderzoek van de gemeente wees uit dat het CAZ desondanks in 1961 een contract 
had afgesloten voor viermaal per jaar ongediertebestrijding in de Ambonwijk en voor de 
gemeente was dit aanleiding om tot 1975 de Ambonezenwoonwijk onderdeel te laten uit
maken van een collectief ongediertebestrijdingcontract voor gemeentegebouwen en -terrei
nen, vuilnisbelt en particuliere woningen. Navraag onder Molukkers uit de eerste generatie 
leerde dat men niemand kent die van deze faciliteiten gebruik heeft gemaakt. Men zou zich 
ook hebben geschaamd wanneer dit nodig was, want dit zou hebben betekend dat de hui
zen slecht werden schoon gehouden. Zouden CAZ en gemeente ooit beseft hebben dat 
jarenlang werd betaald voor een voorziening waarvan geen gebruik werd gemaakt? Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat ook de huizen in de wijk overvol raakten, omdat er voor 
jonggehuwden geen eigen woonruimte beschikbaar was en er dus vaak meer gezinnen in 
een huis leefden, al zijn er geen aanwijzingen dat dit leidde tot problemen met ongedierte. 

Dat dit contract weinig bijdroeg aan een goede verstandhouding blijkt uit het verhaal dat 
een tweetalig opgegroeide eerste generatie Molukker vertelde tijdens een vraaggesprek over 
het dagelijks leven tijdens de eerste jaren in Moordrecht. Hij herinnerde zich dat hij in die 
tijd eens in een volle bus had gezeten, waar voor hem een Molukse vrouw plaatsnam op de 
enige nog vrije plaats waarop de Nederlandse vrouw van de stoel naast haar opstond en bleef 
staan. Hij had deze passagier toen boos gevraagd of 'zij (de Molukkers) dan allemaal zo 
zwart en vies waren dat ze er niet naast durfde te zitten.' 

Met het geleidelijk afbouwen eind jaren zestig van de bemoeienissen met de Wijk beëin
digde het CAZ ook de bestuursvergoedingen voor de wijkraad. Als gevolg daarvan waren de 
leden nu genoodzaakt een baan te zoeken en kreeg de ambtenaar van de sociale dienst in 
Moordrecht het druk met het attenderen van Molukkers op zaken die zij nu zelf moesten 
regelen, zoals bijvoorbeeld de Ziekenfondsverzekering. De wijkraadsleden probeerden 
zoveel mogelijk hun werkzaamheden op eigen kosten voort te zetten. 

In de loop van de jaren zestig drukten de nadelen van centrale uitvoering door het CAZ van 
alle maatregelen voor Molukse inwoners steeds zwaarder op de samenwerking tussen 
ministerie en gemeente. De bewaarde correspondentie laat zien dat de gemeente voor veel 
zaken toestemming aan het CAZ moest vragen. Bijvoorbeeld bij verbeteringen van infra
structuur, waarbij het wenselijk was ook de wijk mee te nemen. Uit de correspondentie 
komt een trage, stroperige communicatie naar voren die niet bevorderlijk was voor een goe
de en snelle uitvoering van zaken. Wel communiceerde het CAZ intensief met de bewoners 
van de Wijk over scholing en schoolbijdragen. Het studeren van hun kinderen werd door de 
eerste generatie Molukkers als zeer belangrijk ervaren en de gelijkstelling met Nederlanders 
ging voor het onderwijs gewoon door. 

Zo ongeveer de laatste schermutseling tussen gemeente en CAZ betrof de inhoud van een 
krantenartikel, waarin het Moordrechtse beleid ten opzichte van haar Ambonese inwoners 

13 Streekarchief M H , inv.nr. 174-396/397: correspondentie. 
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behoorlijk uit z'n verband was getrokken. Toen de burgemeester vragen ging stellen 
omtrent de inhoud van het beleid bleek dat de informatie voor dit artikel bij het CAZ vandaan 
was gekomen. De opheffing van het CAZ eind 1968 betekende dat het gemeentebestuur 
meer beslissingsvrijheid kreeg ten aanzien van haar Molukse inwoners. De beleidstaken op 
landelijk niveau werden overgenomen door het nieuw ingerichte onderdeel van de Directie 
Samenlevingsopbouw van het Ministerie CRM, de Afdeling Ambonezen. 

Gaandeweg werd op alle bestuurlijke niveaus in toenemende mate overleg gepleegd tus
sen de verschillende gemeenten met Ambonese woonwijken waar zich ongeregeldheden 
voordeden. Bijvoorbeeld over de omgang met Ambonezen, die zich 'principiële weigeraars' 
noemden en daarom geen betaalde betrekking wilden aanvaarden. De gemeentebesturen 
verschilden vaak van mening over de toe te passen sancties en worstelden zowel met het 
principe van gelijkheid in behandeling ten opzichte van Nederlanders als met de grote 
Ambonese groepsbinding. Het Moordrechtse gemeentebestuur stelde zich in deze kwesties 
in vergelijking met andere gemeentebesturen zeer tolerant op en was zeker geen voorstan
der van het stopzetten van bijstandsuitkeringen aan werkweigeraars, vooral om te voorko
men dat hele gezinnen vanwege principekwesties in financiële problemen zouden komen 
en/of door kinderbeschermingsmaatregelen uit elkaar zouden vallen.14 

Al vanaf 1965 was gewerkt aan een Koninklijk Besluit waarbij de Ambonezenwijk zou 
worden overgedragen aan de gemeente Moordrecht voor een bedrag van ongeveer 1,5 mil
joen gulden. Daarna zou de gemeente voortaan zelf de zorg dragen voor beheer en onder
houd van wijk en woningen. Waarom de werkelijke overdracht vervolgens tot 1987 op zich 
heeft laten wachten, is een kwestie die zeker nader onderzoek behoeft. Uit de tot nu toe 
beschikbare bronnen valt de achtergrond hiervan niet te herleiden. Ondanks de start van een 
landelijke Informatiecentrale voor het verzamelen en registreren van inlichtingen inzake 
criminaliteit onder hier te lande verblijvende Zuid-Molukkers eind jaren zestig, kreeg de 
gemeente in die jaren in toenemende mate het gevoel dat zij de zwarte piet toegeschoven 
had gekregen. Het groeiende provocatieve gedrag van een aantal Molukse jongens tussen de 
twaalf en veertien jaar, eiste veel aandacht van de politie en de gemeente had de indruk er in 
dat opzicht alleen voor te staan. 

De 'Ambonezen' worden Zuid-Molukkers 
Landelijk leidde de opgebouwde spanning tot steeds meer ongeregeldheden, zoals de 
bezettingen in Wassenaar (1970) en van de Indonesische Ambassade (1975), de treinkaping 
bij Beilen en de schoolgijzeling in Bovensmilde, beide in 1977. Hoewel bij die incidenten 
ook diverse Moordrechtse jongens betrokken waren, bleef het in het dagelijks leven van 
Moordrecht rustig. Onder de eerste generatie bestond doorgaans wel begrip voor de 
beweegredenen van de jongeren, maar niettemin stond de meerderheid van hen afwijzend 
tegenover de gekozen actiemiddelen en buiten de Wijk liet men zich op zo'n moment zo 
min mogelijk zien. De ongeregeldheden hadden ook veel overleg tussen de verschillende 
gemeenten met Molukse woonwijken tot gevolg. Hierbij valt vooral op dat er in de officiële 
stukken vanaf dit moment recht werd gedaan aan de mensen die niet van Ambon kwamen: 
er werd niet langer gesproken over 'Ambonezen', maar over 'Molukkers'. Of deze overleg
gen concrete resultaten opleverden, wordt uit de bewaarde stukken niet helemaal duidelijk, 

14 S t reekarchief M H , inv .nr . 174-396/397/398: cor respondent ie . 



214 J O K E V E R D O O L D 

al blijkt wel dat er nog steeds veel over en weinig mét de Molukkers werd gesproken. De 
rijksoverheid stelde zich op het standpunt dat zij zich niet rechtstreeks zou bemoeien met 
de RMS-gedachte, maar dat de politieke aspiraties van de Zuid-Molukkers zouden worden 
gedoogd. De gewelddadige acties werden volgens het Nederlandse strafrecht aangepakt. 

In de nasleep van deze acties schreef het ministerie een nota Gemeente en Molukkers en werd 
binnen de VNG een Werkgroep Molukkers opgericht, waarin ook de Moordrechtse burge
meester Vermaat zitting had. In deze overleggen werd duidelijk dat er inmiddels gemeenten 
waren met Molukse ouders in schoolbesturen, maar in Moordrecht kwam dat pas vanaf 
1975. Woerden meldde met trots dat er bij hen reeds sprake was van een vergevorderde inte
gratie van Molukkers; ze woonden door de hele stad verspreid. 

Ten aanzien van het optreden van politie en justitie lijkt er sprake te zijn geweest van een 
tweeslachtig beleid: enerzijds werd er van de Molukkers nogal eens wat door de vingers 
gezien en anderzijds werd er bij acties wel opgetreden met groot 'machtsvertoon'. Het lijkt 
logisch dat deze discrepantie bij de Molukkers tot onbegrip leidde en voor een deel van de 
jongeren uit de tweede generatie mede aanleiding vormde om hun gang te gaan. Burge
meester Vermaat vond dat justitie op sommige momenten wel wat krachtiger zou mogen 
optreden. Hiertoe werden vanuit Moordrecht dan ook regelmatig verzoeken gedaan, waar
op het dorp door de ME met een bezoek werd vereerd. 

1975 was een jaar van gespannen verhoudingen. Zo werd de hulp van de ME ingeroepen 
bij de enige protestmars die ooit in Moordrecht werd gehouden. Deze werd georganiseerd 
naar aanleiding van de terechtstelling van dr.Chr. Soumokil, president van de RMS in Indo
nesië. Nagenoeg de gehele wijk liep mee in een stoet waarin spandoeken en Zuid-Molukse 
vlaggen werden meegevoerd en die werd voorafgegaan door een Ambonees sulingorkest 
(fluitorkest). Bij het gemeentehuis werd een toespraak gehouden en nam de burgemeester 
uit handen van een delegatie een schrijven in ontvangst. Alles bleef rustig die dag, maar niet 
tijdens een uitzettingaffaire die kort daarna speelde. 

Mede als reactie op de gijzelingsacties was ook in Moordrecht enige angst gegroeid voor 
het goed georganiseerd en massaal als één front optreden van de Molukkers op momenten 
dat de tegenstellingen oplaaiden. Bij een huisuitzettingprocedure als gevolg van grote huur
achterstand verwachtte de gemeente moeilijkheden met alle wijkbewoners en ernstige ver
storingvan de openbare orde, ook op langere termijn. Rellen, zoals bij vergelijkbare gebeur
tenissen in Almelo en Barneveld - waarbij groot politie-optreden noodzakelijk was geweest-
werden niet uitgesloten. Een groep oproerige radicale jongeren vertoonde dikwijls agressief 
gedrag en zou van de gelegenheid misbruik kunnen maken om grote moeilijkheden te ver
oorzaken. De politie in Moordrecht vond dat er geen sprake was van 'bang zijn voor die 
Molukse jongens', maar met de mogelijkheid van escalatie moest, gezien het explosieve 
karakter van de Molukkers, ernstig rekening worden gehouden. Daarom wilde de corpslei
ding een eventueel ingrijpen van hoger hand gesanctioneerd zien. In de praktijk was eerder 
gebleken dat een te kleine politiemacht zich moest terugtrekken en zij dacht voor deze uit
zetting zo'n vijftig tot honderd man nodig te hebben. 

Het politie-optreden werd door een groep, die in het dorp bekend stond als 'jonge radicalen', 
als sterk provocerend ervaren. Jongeren van het cultureel centrum Hoa Moa tekenden bij het 
ministerie protest aan tegen deze actie van de politie in Moordrecht, waarbij zij zich openlijk 
afvroegen waarom de politie meende in de wijk anders te moeten optreden dan daarbuiten. 
Daarop verzocht het ministerie van CRM aan Justitie een bijdrage te leveren aan het verbeteren 
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Afb. 4 Jan Hitipeuw schudt de hand van burgemeester Vermaat tijdens diens afscheidsreceptie in 
multicultureelgebouw 'De Zuidplas'. Foto: HVM, fotoalbum Vermaat. 

van de relatie tussen de politie en de Molukkers in Moordrecht, aangezien was gebleken dat de 
verwachtingen die over en weer bestonden niet geheel overeenkwamen met de werkelijke 
bedoelingen. Daarmee was het optreden van de ME in Moordrecht echter niet zomaar van de 
baan. Dat gebeurde pas in 1977 na het aantreden van burgemeester Bandell (afb. 4).15 

Dat Bandell hier werd benoemd tot burgemeester - destijds de jongste van Nederland -
had er waarschijnlijk mee te maken dat hij bekend was met zowel Moordrecht als met de 
Afdeling Molukkers. Van origine een Gouwenaar, werkte hij sinds enige jaren op de afde
ling Welzijn Molukkers van het ministerie van CRM. Daar was hij actief betrokken geweest 
bij de gebeurtenissen rondom de gijzelingen en treinkapingen. De inwoners, blank en 
bruin, waren om verschillende redenen aanvankelijk niet zo blij met zijn komst, maar des
tijds bestonden hiervoor nog geen inspraakprocedures. Dankzij Bandells actieve en voort
varende aanpak was de negatieve stemming echter al binnen een half jaar volledig omgesla
gen. Op veel terreinen - die met de Molukkers niets te maken hadden - bleken achterstallige 
zaken te zijn. Deze betroffen algemene gebieden zoals onderwijs, financiering, bestem
mingsplannen, wegenonderhoud. 

Hoewel diverse Molukse Moordrechtenaren betrokken waren geweest bij de actie in Was
senaar, vond Bandell dit geen reden om de politie niet gewoon ook in de Wijk te laten sur
veilleren. Van belang was vooral dat er gewerkt werd aan het leggen van persoonlijke con
tacten en daarvoor moesten de agenten Moluks leren. Deze maatregel bleek in de praktijk 
het gewenste effect te hebben en al gauw werden de contacten beter. Voordien waren in het 
centrum van Gouda met enige regelmaat knokpartijen ontstaan tussen Nederlandse en 
Molukse jongeren uit Moordrecht die dan in de bus naar huis werden voortgezet, maar nu 
nam de rust in de hele omgeving aanzienlijk toe. Dit laatste was zeker ook de verdienste van 
de vrijwillige inzet van Molukse volwassenen die een tijdlang meereden om in de bussen de 
orde te handhaven. 

15 Zie het interview met burgemeester Bandell in Moerdregt (2007) 16-25. 
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Het sociale leven in de Wijk bewoog zich rond de Wijkraad, de Stichting Hoa Moa en eni
ge kerkgenootschappen en daarbij was sprake van een onderlinge verdeeldheid die bij on
enigheden verhevigde. Voor het behoud van een goed contact met de gemeenschap in de 
Wijk bewees de kennis van Molukse zaken die Bandell in zijn eerdere werk had opgedaan 
grote diensten. De situatie in het dorp werd regelmatig ook bemoeilijkt door het feit dat 
Molukkers en autochtonen 'met de ruggen tegen elkaar stonden', zoals Bandell het noem
de. Men leefde uitsluitend in de eigen groep, zonder echt contact over en weer. 

Ook tijdens de periode van Bandell liep lang niet alles altijd op rolletjes, maar zijn mani
feste betrokkenheid kon vaak voorkomen dat een situatie escaleerde. Zo liep bijvoorbeeld 
dankzij Bandells opstelling de bezetting van het gebouw van de Stichting Hoa Moa met een 
sisser af. Tegelijk met de bezetting had Bandell het dreigement ontvangen dat zijn vrouw en 
kinderen iets zou overkomen wanneer hij actie zou ondernemen tegen de bezetters. Toch is 
hij naar het bezette gebouw gegaan, waar hij werd binnengelaten, met de bezetters thee 
dronk en het gesprek over hun grieven aanging. Hij was boven alles duidelijk: de omgeving 
was zijn verantwoordelijkheid, als er iets gebeurde moest hij ingrijpen, maar het gebouw en 
het behoud ervan voor later gebruik was de verantwoordelijkheid van de bezetters. Met de 
combinatie van heldere taal en een vriendelijke en betrokken opstelling wist hij in dergelijke 
situaties telkens voldoende respect af te dwingen om de zaak in de hand te houden. 

Een belangrijk doel dat Bandell zich had gesteld was het terugdringen van de hoge werk
loosheid onder de Molukkers. In Moordrecht waren er nauwelijks werkloze blanken, maar 
het percentage werkloze Molukkers was schrikbarend hoog. Aanvankelijk kreeg hij weinig 
steun in zijn streven dit cijfer minstens terug te brengen tot het landelijk gemiddelde. Door 
gebruik te maken van alle maatregelen die hem maar ter beschikking stonden, kreeg hij de 
mensen met succes aan het werk en uiteindelijk zakte de werkloosheid onder de Moor
drechtse Molukkers tot onder het landelijk niveau. 

Bandell maakte tevens een einde aan het beleid dat bepaalde dat Molukkers niet buiten de 
Wijk mochten wonen. Om aan te tonen dat dit zonder problemen zou kunnen, regelde hij 
dat ook Molukse gezinnen zich in 1974 mochten inschrijven bij de loting voor nieuw te bou
wen premie-A woningen. De opluchting in de gemeenteraad was groot toen bleek, dat de 
inschrijvers van Molukse afkomst zich evenals hun autochtone dorpsgenoten los van elkaar 
hadden georiënteerd en een voorkeur uitspraken voor woningen op diverse plaatsen in de 
nieuwbouwwijk. Bandell was groot voorstander van wat hij een 'stippelbeleid' noemde, vol
gens hem de beste manier om een situatie te creëren waarin de blanke Moordrechtenaren zo 
met hun buren vertrouwd zouden raken dat zelfs diegenen die dan nog steeds zouden bewe
ren dat 'die Molukkers niet deugden', er dan ten minste aan toe zouden voegen 'met uit
zonderingvan mijn buren', want die kenden ze dan. En Bandell was er altijd stellig in dat de 
ander 'kennen' het begin was van integratie (afb. 5). 

De infrastructuur van de Wijk bleef in Moordrecht een lastig probleem. De Wijk viel onder 
de directe verantwoordelijkheid van Domeinen, terwijl in de praktijk de ambtenaren die 
daarvoor zorg moesten dragen dermate ver afstonden van de situatie in Moordrecht, dat hen 
elk zicht op de ontwikkelingen ter plaatse ontbrak. Inmiddels was de wijk zichtbaar aan het 
verpauperen, de grond was verzakt en door de permanente overbewoning begonnen de hui
zen behoorlijk uitgewoond te raken. In meer dan de helft van de woningen woonde meer 
dan één gezin. Halverwege de jaren tachtig wilde Domeinen als laatst verantwoordelijke 
rijksinstelling eigenlijk wel van alle Molukse wijken af en bood deze ter overname aan, soms 
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aan woningbouwverenigingen en soms aan gemeenten. Moordrecht liet de inwoners van de 
Wijk daarover stemmen en zij kozen massaal voor de gemeente. Vervolgens werd een 
gemeentelijk woningbedrijf opgericht waaraan de verhuur kon worden uitbesteed, maar 
daarnaast moest de Wijk ingrijpend gerenoveerd worden. Het woningbedrijf kon daardoor 
niet los gezien worden van alle andere sociale aspecten die in de wijk speelden en werd der
halve al snel onderdeel van de portefeuille Welzijn. In 1987, op het moment dat de uitvoe
ring van de renovatie van de wijk in gang was gezet, droeg Bandell de Moordrechtse ambts
ketting over aan Bonthuis. 

Voor Bandells opvolgers bleef het nodig extra aandacht voor de wijk te houden en het 
ging ook nog wel eens mis. Maar over het algemeen is er nu sprake van een goed geïnte
greerd dorp. Er blijven andere gewoonten en items die over en weer niet altijd worden begre
pen, maar wel van elkaar worden gerespecteerd (afb. 6). De vraag blijft of en hoe de overheid 
hieraan heeft bijgedragen. Het Nederlandse beleid was tweeslachtig, weliswaar sinds 1960 

theoretisch gericht op integratie, 
maar niet op het praktisch benut
ten van de mogelijkheden. Er 
waren dikwijls conflicten over ver
antwoordelijkheden en uitvoering 
tussen ministerie en gemeente, 
waarbij niet kan worden ontko
men aan het gevoel dat de houding 
van het Rijk naar de lagere over
heid en de Molukkers nogal pater
nalistisch en dirigistisch is ge
weest. 

Afb. 6 Dansen van de originele Molukse menari op het 
plein voor de Molukse kerk in Moordrecht. Foto: J. Jere-
mias. 
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'Het model van de stad van de toekomst' 
De geschiedenis van de Bijlmermeer, van probleemgebied tot normale woonwijk 

In 1965 werd op een kaal stuk land ten zuidoosten van Amsterdam begonnen met de bouw van dertig 
hoogbouwjiats. In deze gebouwen zouden 13.000 woningen moeten komen. Er werd verwacht dat een 
nieuwe middenklasse, die genoeg had van het leven in de stad, hier een prettige woonomgeving zou vin-
den, met ruimeJlats in een groene omgeving en veel speelgelegenheid voor de kinderen. Planners maren 
ervan overtuigd bezig te zijn met de bouw van de stad van de toekomst. Het zou anders lopen. De Bi j l 
mer, zoals de nieuwe wijk al gauiv genoemd werd, zou nooit een aantrekkelijk ivoongebied ivorden voor 
de middenklasse. In het begin van de jaren zeventig vertrokken veel oorspronkelijke beivoners alweer uit 
de ivijk en werd het moeilijker nieuive huurders te vinden. In de plaats van de beoogde Nederlandse mid-
denklasse/amilies kivamen er nu Surinaamse families, vooral uit de lagere klassen. In de publieke opi
nie begon het beeld van de Bijlmer snel te veranderen. De ivijk iverd geassocieerd met uniforme, onper
soonlijke leefomstandigheden en met criminaliteit, vandalisme en vervuiling. In 1992 iverd besloten 
dat verbetering alleen nog mogelijk ivas door de sloop van een lavart van de oorspronkelijke hoogbouw. 
In de vrijgekomen ruimte zou laagbouiv moeten komen in een hernieuwde poging de Bijlmer aantrek
kelijk te maken voor de middenklasse. Inmiddels zijn er verdergaande plannen en naar verwachting zal 
in 2010 niet meer dan de helft van de oorspronkelijke hoogbouw nog overeind staan. 1 

In dit artikel wil ik drie thema's aan de orde stellen. Allereerst de bouwgeschiedenis van de 
Bijlmer en de kloof die uiteindelijk is ontstaan tussen het idealisme van de oorspronkelijke 
plannen en het uiteindelijke resultaat. In de tweede plaats het karakter van de Bijlmer. Aan
hangers van de Bijlmer, of liever van het Bijlmerconcept, spreken vaak over het unieke 
karakter van de wijk, maar hoe uniek is de Bijlmer nu werkelijk? Het derde thema gaat over 
de Bijlmergemeenschap. Voor veel mensen is de wijk wel degelijk een nieuw thuis gewor
den, waar men deel uitmaakt van een culturele gemeenschap of gewoon tevreden is. De Bijl
merbewoners hebben zich echter nooit kunnen presenteren als een homogene gemeen
schap. Hoewel het multiculturele karakter van de wijk vaak als een positief kenmerk wordt 
gezien, zijn de etnische tegenstellingen, met name tussen 'wit' en 'zwart', altijd aanwezig 
gebleven. Het gaat daarbij om wederzijdse negatieve beeldvorming, machtsconflicten en 
verschillende ideeën over de toekomst en het karakter van de Bijlmer en de Bijlmergemeen
schap. 

De opbouw van dit artikel is chronologisch, met een cesuur begin jaren tachtig. In die tijd 
veranderde er veel in de Bijlmer: winkelcentra en metro waren eindelijk klaar, grote indus
trieterreinen en kantoorcomplexen werden geopend, renovaties werden uitgevoerd en 
ambitieuze plannen werden ontvouwd om het karakter van de Bijlmer ingrijpend te veran
deren. De nadruk in dit artikel zal komen te liggen op het oudste bebouwde gebied. Hier zijn 
de grootste wooncomplexen gebouwd, ingeklemd tussen de A9 in het oosten, de A i in het 
noorden en de A2 en de spoorbaan Amsterdam-Utrecht in het zuiden. Een verhoogde auto
weg, die rondom het woongedeelte is aangelegd, versterkte nog eens het gevoel van isole-

1 Zie bijvoorbeeld: M. Menzel, Bijlmermeer als grensverleggend ideaal (Den Haag 1989); W.Bolte en J. Meijer, Van Berloge tot Bijlmer. 
Architectuur en stedelijke politiek (Nijmegen 1981) en G. Helleman en F.Wassenberg, 'The renewal of what was tomorrow's 
idealistic city. Amsterdam's Bijlmer high-rise', Cities 21 (2004) 3-17. 
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Afb. 1 Luchtfoto Bijlmer, 22 oktober 1997. Foto: Aerophoto Eelde. 

ment. In het spraakgebruik is dit het deel van de wijk dat wordt aangeduid als Bijlmer o f Bij l
mermeer. De Bijlmer is onderdeel van het stadsdeel Zuidoost, waartoe ook nieuwe uitbrei
dingen, vooral aan de oostkant van de A9, behoren. Deze nieuwe uitbreidingen hebben een 
ander karakter. Het gaat hier om meer traditionele nieuwbouwwijken en conventionele, dat 
wi l zeggen lagere, hoogbouw. Hier is afgezien van experimenten met nieuwe woonvormen 
en termen als 'stad van de toekomst' werden niet meer gebruikt. 

Le Corbusier 
Tot ver in de 20ste eeuw werden stadsplanners en architecten geïnspireerd door de futuristi
sche visie van Charles-Eduard Jeanneret (1887-1965), beter bekend als Le Corbusier. Voor Le 
Corbusier was in de 20ste eeuw een nieuw tijdperk in de menselijke geschiedenis begonnen, 
gedomineerd door machines, snelheid en nieuwe levensvormen. De oude stad was als een 
aquarium waar grotere en kleinere vissen traag rondzwommen zonder elkaar al teveel tot last 
te zijn. Maar nu waren in het aquarium heel andere vissen losgelaten: snel, agressief en be
dreigend voor de oudere bewoners. 2 De oplossing was een nieuwe stad, 'La Ville Radieuse'. 
Oude steden hadden voor Le Corbusier afgedaan. In zijn ogen waren ze vies, gevaarlijk en 
esthetisch verwerpelijk. Deze steden waren ontstaan uit toevallige beslissingen die in de loop 
van eeuwen waren genomen en daardoor onnordelijk en totaal niet berekend op de nieuwe 

2 Le Corbus ie r , la ville radieuse: clements d'une doctrine d'urbonisme pour l'equipement de la ciuilisfltion machiniste (Bou logne 1935) 
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tijd. Hij haatte de wanorde die hij kenmerkend vond voor de oude stad. 'Ik eis rechte hoeken', 
noteerde hij ooit in een van zijn geschriften.3 In plaats van de oude steden zouden nieuwe ste
den moeten verrijzen, tot in de kleinste details gepland en uitgevoerd volgens een overkoepe
lende visie. Liefst zouden de oude steden hiervoor moeten worden afgebroken, waarbij alleen 
een paar heel belangrijke monumenten zouden mogen blijven staan. Met instemming citeer
de hij August Perret, die schreef: 'Le centre de Paris deviendra une village ou nous irons nous 
amuser'.4 De traditionele straat, waar mensen elkaar ontmoeten, waar winkels en restaurants 
zijn en waar auto's en trams rijden, wekte zijn speciale woede. 'Mort de Ia rue' is de titel van 
een van zijn hoofdstukken in La Ville Radieuse. Verkeersvormen en maatschappelijke functies 
moesten worden gescheiden. In de stad van de toekomst moesten aparte wegen komen voor 
auto's, fietsers en voetgangers, daarboven reden de trams en treinen op eigen vrije sporen. 

Het centrum van de stad zou gevormd moeten worden door reusachtige wolkenkrabbers 
waarin alle menselijke activiteiten samen zouden komen. Binnen de muren van hun eigen 
huis zouden mensen nog een vrij individu kunnen zijn, maar daarbuiten zou vooral het col
lectief belangrijk worden. Veel eigen terrein zou de mens in de toekomst overigens niet krij
gen. In La Ville Radieuse staan foto's van scheepshutten, kleine hotelkamers en cellen om aan 
te geven dat mensen niet echt veel eigen ruimte nodig hebben.5 Hierbij maakt Le Corbusier 
wel een uitzondering voor de elite en de middenklasse: zij mochten over meer woonruimte 
beschikken. Later in zijn leven zou hij plannen ontwikkelen waarbinnen alle mensen meer 
ruimte kregen voor individuele ontplooiing, maar ook toen bleef Le Corbusier veel meer 
geïnteresseerd inde mens als collectief wezen dan in de mens als individu. In feite bracht hij 
de mens terug tot een schematische figuur met persoonlijke behoeftes die achter de teken
tafel uit te rekenen waren: zoveel vierkante meter leefruimte, zoveel zonlicht, zoveel frisse 
lucht, zoveel open ruimte, zoveel diensten.6 

De voorkeur van Le Corbusier voor hoogbouw werd niet alleen ingegeven door zijn over
tuiging dat grote wooncomplexen meer speelruimte boden voor architecten, waardoor de 
toepassing van nieuwe bouwtechnieken, de aanleg van gezamenlijke ruimtes en voorzienin
gen en een beter gebruik van de omgeving mogelijk werden gemaakt. De reusachtige torens 
die hij wilde bouwen waren ook een symbool voor de hiërarchische samenleving die hem 
voor ogen stond. Zij waren het hoofdkwartier van de elite: de economische, de culturele, de 
politieke en de intellectuele elite. Vanuit de hoogte kon de elite de samenleving overzien en 
beheersen.7 De woontorens in Le Corbusiers toekomstige ideaalsteden moesten worden 
gebouwd in een parkachtig landschap. Geen ongerepte natuur: in de ogen van Le Corbusier 
was de natuur te grillig en imperfect. Zelden zag hij daar de strakke geometrische lijnen waar 
hij zo dol op was.8 Buiten de eigen woonomgeving moest de toekomstige mens daarom in 
een kunstmatige natuur terecht komen, met speel- en sportvelden, picknickplaatsen, veel 
groen, vijvers en eindeloos veel mogelijkheden om tot rust te komen en te ontspannen. 

3 J.C. Scout, Seeing Iike a state. Hou) certmn schemes to improue the human condition havefaüed (Yale 1998) 108. 
4 Le Corbusier, Ville radieuse 140. 
5 Le Corbusier, Ville Radieuse 128 en 143. Le Corbusier ging niet zover dat hij de scheepshut zag als de ideale leefruimte voor 

de mens, maar hij vond wel dat een scheepshut een voorbeeld was van uiterst effectief gebruik van de beschikbare ruim
te. De grote vooroorlogse passagierschepen waren voor hem überhaupt een voorbeeld van uiterst doeltreffende indeling 
van ruimte waarbij de verschillende menselijke behoeftes van elkaar gescheiden waren. 

6 Scott, Seeing, 115. 
7 R. Fishman, Urban utopias in the twentieth century; Ebenezer Houiard, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier (New York 1977) 193. 
8 Ch. Jencks, Le Corbusier and the tratjic irietu ojarchitecture (Cambridge Mass. 1973) 79. 
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Steden of stadswijken in de vorm die Le Corbusier voor ogen stond zijn door hem bijna 
niet gebouwd. Wel heeft hij zich intensief bemoeid met de bouw van Chandigarh in India. 
Chandigarh zou de nieuwe hoofdstad moeten worden van de Indiase deelstaat Punjab. De 
stad zou van de grond af nieuw worden opgebouwd. Le Corbusier raakte betrokken bij het 
project toen de oorspronkelijke architect, Nowicki, kwam te overlijden. Hij ontwierp reus
achtige pleinen en straten en schrapte de aanleg van bazaars en kleine winkels. Het resul
teerde in een monumentale omgeving waarin mensen nauwelijks aanwezig lijken. Maar Le 
Corbusier stierf zelf lang voor de afronding van het project en hoewel hij zeker invloed heeft 
gehad op het eindresultaat is het moeilijk Chandigarh als zijn persoonlijke project te zien.0 

De enige andere keer dat Le Corbusier zijn grootse toekomst visie in praktijk kon brengen 
was bij de bouw van een flatgebouw in Marseille, dat onderdeel moest worden van een, nooit 
afgebouwd, grootschalig complex. 

Het feit dat Le Corbusier maar weinig van zijn ideeën kon realiseren, betekent niet dat hij 
weinig invloed had. Integendeel, in zijn tijd was hij misschien wel de beroemdste architect 
ter wereld, ontwerper van een groot aantal veelbesproken gebouwen. Hij reisde de hele 
wereld over en vond overal een gewillig oor voor zijn radicale visie op het wonen in de toe
komst. Het aantal architecten dat zich aangesproken voelde was groot. Vooral in de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog was zijn invloed belangrijk. De opzet en bouw van Brasilia, de 
nieuwe hoofdstad van Brazilië, zouden ondenkbaar zijn geweest zonder zijn inspiratie. 
Overal ter wereld probeerde men pretentieuze hoogbouwprojecten op te zetten, niet uit 
praktische overwegingen - althans dat werd nooit gezegd - maar omdat hoogbouw onder
deel uit zou maken van nieuwe woonvormen en nieuwe manieren van menselijke interactie. 
In Londen verrezen 384 torenflats tussen 1964 en 1974. In de Verenigde Staten was de 
invloed van Le Corbusier zichtbaar in grote woonprojecten voor vooral de arme zwarte 
bevolking, zoals de Robert Taylor Homes in Chicago en het Pruitt-Igoe complex in St. Louis, 
beide faliekante mislukkingen.10 Anders dan het geval was met de Bijlmer, waar het eigen 
etnische karakter onbedoeld tot stand kwam, waren deze wijken vanaf het begin bedoeld 
voor een arme zwarte bevolking. Overeenkomsten zijn er ook: de hoge criminaliteit, de etni
sche vooroordelen, het geïsoleerde karakter en een bouwproces waarbij een belangrijk deel 
van de aantrekkelijke elementen van het ontwerp werd wegbezuinigd.11 

Kritiek op de ideeën van Le Corbusier is er genoeg gekomen. lane Jacobs bijvoorbeeld 
moest niets van hem weten. 'His vision of skyscrapers in the park, degenerates in real life in 
skyscrapers in the parking lot', schreef zij geringschattend.12 Jacobs schreef haar invloed
rijke kritiek in 1962, op het moment dat men in Amsterdam begon plannen te maken voor 
de bouw van een nieuwe woonwijk, op grotere schaal dan ooit in Nederland gebeurd was en 
geïnspireerd door de door Le Corbusier ontwikkelde gedachten. 

g P. H a l l , Cities of tomorrou): an international historu of urban planning and design in the tiuentieth centuru (Oxford 1996) 212-215; 

Scott, Seeing 130-132. 

10 H a l l , Cities 237 . 
11 Z ie bi jvoorbeeld: S .A. Venka tesh , American project. The rise andfall of a modernghetto (Cambr idge M a s s . 2000). 

12 J. Jacobs, The death and life offreert American cities (Londen 1962) 356. 
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Afb. 2 Bijlmermeer A, maart 1968. Foto: Gemeentearchief Amsterdam (GA), Archief van de 
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting. 

De Bijlmer: planning en bouw 
De planners van wat later bekend zou gaan worden als 'De Bijlmer' wilden breken met wat zij 
ouderwetse woonomstandigheden noemden. In een overheidsrapport uit 1961 werd, in 
navolging van Le Corbusier, met grote overtuigingskracht gepleit voor de bouw van hoge 
flats in plaats van eengezinswoningen. Hoogbouw zou het gemeenschapsgevoel versterken, 
terwijl laagbouw juist isolatie en individualisering zou bevorderen.13 De plannen voor de Bijl
mermeer kwamen voort uit deze manier van denken. Hier lag een mogelijkheid om een begin 
te maken met de bouw van een 'Stad van Morgen'. Bolte en Meijer spreken in hun boek Van 
Berlage tot Bijlmer uit 1981 over een 'totale controle' over de stedelijke ontwikkeling, een stre
ven naar 'toekomstwaarde' en een 'integrale visie'.14 Binnen het plan zou alles van elkaar 
afhankelijk zijn en met elkaar samenhangen. De Bijlmer zou anders moeten worden, een 
nieuw concept, onvergelijkbaar met de kleinschalige hoogbouw uit de jaren vijftig en vroege 
jaren zestig, toen flats nog zelden hoger waren dan vijf verdiepingen en omringd waren door 
eengezinswoningen. De flatgebouwen in de Bijlmer zouden, zeker naar Nederlandse begrip
pen, ontzagwekkend groot moeten worden en een lengte moeten bereiken van honderden 
meters. Zij zouden worden gebouwd in een parkachtig landschap, met speelvelden, pick
nickplaatsen en wandel- en fietspaden. Auto's zouden daar niet worden toegelaten. De ver
schillende vormen van vervoer - metro, bus, auto, fiets - zouden strikt worden gescheiden en 
voetgangers kregen hun eigen wandelpaden. Om parkeerproblemen te voorkomen zouden 
reusachtige parkeergarages worden gebouwd met meer verdiepingen. Bewust werd ervoor 
gekozen de traditionele straat uit te bannen. Vanuit de parkeergarages zouden de bewoners 
via binnengangen naar liften en appartementen kunnen gaan. Gemeenschappelijke ruimtes, 
bedrijfjes en winkels zouden deze binnengangen tot ontmoetingsplaatsen maken voor de 
bewoners en zorgen voor een gezellige sfeer. In de buurt van de parkeergarages werden klei
ne winkelcentra gepland en er zouden kerken en sociaal-culturele organisaties moeten 
komen. Een nieuw metronet zou de Bijlmer op een snelle en comfortabele manier verbinden 

13 Laag of hoog bouw wonen? De keuze voor de woonvormen naar het aantal bouwlagen (A lphen aan de Ri jn 1961) 27. 
14 Bolte en Mei jer , Beriage, 252. 
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met het centrum. Aan de rand van de Bijlmer zou een groot modern winkelcentrum moeten 
komen. Aan de noordkant was ruimte voor grotere bedrijven en instellingen en aan de zuid
kant moesten sportvelden komen en grootschalige recreatieterreinen. De bewoners zouden 
binnen de muren van hun huis kunnen genieten van een zo groot mogelijke privacy maar 
daarbuiten voortdurend het gevoel krijgen ook deel uit te maken van een gemeenschap.15 

Dit alles zou bijzonder aantrekkelijk moeten zijn voor een groeiende en snel welvarender 
wordende middenklasse, die zich niet meer prettig voelde in de binnenstad, maar toch in de 
buurt wilde blijven van de aantrekkelijke kanten van het stadsleven. Volgens de brochure 
'Amsterdam Zuidoost' was in de plannen voor de Bijlmer ook lering getrokken uit de fouten 
die waren gemaakt bij de bouw van de westelijke tuinsteden. Daar was te weinig groen, ver
keerssituaties waren vaak onveilig, er was gebrek aan privacy, de voorzieningen lieten te 
wensen over en er was te weinig gezelligheid.10 Krantencommentaren waren enthousiast. 
De Volkskrant schreef over een 'keerpunt in de naoorlogse stadsplanning' en de Tijd/Maasbode 
noemde de plannen een blauwdruk voor een 'ideale leefgemeenschap' die tot ver buiten de 
landsgrenzen zou worden geprezen.17 In Amsterdam Werkt werd J. Mastenbroek helemaal 
lyrisch over de aanstaande woonwijk: 'Het is veel meer dan een plan, het is een creatie, de 
creatie van een totaal nieuwe woon- en leefsituatie, die afrekent met alle beklemmende 
gevolgen van de autodictatuur en die een streep haalt door alle benauwende consequenties 
van de traditionele woningbouw.18 'Nergens ter wereld wordt op dit moment een mooiere 
en modernere stad van deze omvang gebouwd,' verklaarde de toenmalige burgemeester van 
Amsterdam, Gijs van Hall. 

Critici waren er ook. Het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling, mevr.ir. Mulder, was 
bezorgd over de overheersing van hoogbouw en heeft er herhaaldelijk voor gepleit het per
centage woningen in hoogbouw terug te brengen naar 60%. Binnen de gemeente Amster
dam kreeg zij weinig bijval, met als belangrijkste argument dat er dan geen vernieuwing zou 
ontstaan.10 

Helaas liep niet alles volgens plan. Om te beginnen moest Publieke Werken, door uit de 
hand lopende kosten, al snel bezuinigen op de meer ambitieuze en duurdere aspecten van 
de plannen. Dat betekende bijvoorbeeld nog hogere flatgebouwen, minder liften, minder 
open ruimtes en veranderingen in de opzet van de parkeergarages. Waar eerst was uitge
gaan van één lift per 25 woningen, werd dit al gauw één per 45 woningen, later kwam men 
zelfs uit op één lift per 86 woningen.20 Plannen voor 24-uurs bewaking, informatiecentra, 
bedrijfsruimtes en telefooncellen werden geschrapt, zeer tot verdriet van de directeur van 
Publieke Werken die klaagde dat de Bijlmer hierdoor in plaats van een voorbeeld van nieuw 
bouwen een gewoon complex van flatgebouwen zou worden, alleen op onverantwoord gro
te schaal.21 In een gemeentelijke nota uit 1970, de nota Mateman, wordt een waslijst aan 
problemen opgesomd. De oorspronkelijke plannen waren deels slecht uitgevoerd en deels 
helemaal niet verwezenlijkt. De huren waren veel te hoog, er was nog nauwelijks openbaar 

15 M e n t z e l , Bijlmermeer, 127-133. 

16 Amsterdam Zuid-Oost, Gemeente l i jke dienst der publ ieke w e r k e n (Amste rdam 1965). 

17 M e n t z e l , Bijlmermeer, 191. 

18 J. Mas tenbroek , ' A m s t e r d a m bevestigt een reputatie, Amsterdam merkt, voorlichtingsorgaan voor de agglomeratie Amsterdam/ 

Noordzeekanaal (1965) 10. 

10 M e n z e l , Bijlmermeer, 178. 

20 Bolte en Mei jer , Berlage, 290. 

21 M e n z e l , Bijlmermeer, 188. 
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vervoer en beleggers wilden niet verder investeren in gemeenschappelijke voorzieningen. 
Het bleef hier niet bij. De metro, die de bewoners naar het centrum zou moeten brengen, 
kwam pas in 1980 gereed. Tot die tijd was de Bijlmer, zeker voor mensen zonder auto, gro
tendeels geïsoleerd van de rest van de stad. Het gevoel van isolatie werd nog eens versterkt 
doordat de Bijlmer niet grenst aan Amsterdam, maar aan de gemeentes Diemen en Dui-
vendrecht, die de wijk als het ware afsluiten van het centrum. De 'Amsterdamse Poort', het 
grote nieuwe winkelcentrum van de Bijlmer, werd uiteindelijk in 1983 geopend, vijftien jaar 
na de komst van de eerste bewoners. Vanzelfsprekend is de combinatie van slecht openbaar 
vervoer en weinig winkelmogelijkheden niet erg aantrekkelijk. Toen in de jaren tachtig de 
Gaasperdammer buurt werd gebouwd, aansluitend aan de Bijlmer, maar aan de andere kant 
van de Ag, werd de buurt bijna opgezet als een anti-Bijlmer, met bijna alleen maar eenge
zinswoningen, gezellige woonerven en eigen tuintjes.22 

De eerste tien jaar 
Anders dan de planners hadden gedacht, bleken de nieuwe flats minder aantrekkelijk dan 
de eengezinswoningen met tuin die in dezelfde tijd werden gebouwd in plaatsen als Lely
stad, Almere en Hoorn. Bovendien werd in deze tijd een begin gemaakt met de renovatie van 
oude wijken in de binnenstad, die daardoor weer aantrekkelijk werden voor de middenklas
se. Vooral voor gezinnen was de wijk weinig aantrekkelijk. Degenen die zich wel vestigden, 
deden dat omdat zij geen andere mogelijkheden zagen. In 1969 verklaarde 55% van de 
nieuwe bewoners naar de Bijlmer te zijn gegaan omdat er op dat moment geen andere keus 
was.23 Hoewel de ruime flats en de vele speelvelden en groenvoorzieningen juist bedoeld 
waren om de Bijlmer kindvriendelijk te maken, woonde er in 1970 slechts de helft van het 
aantal kinderen waarop was gerekend. De Bijlmer dreigde een wijk van alleenstaanden te 
worden. Dat zou nog niet zo erg zijn geweest als de bewoners die wel kwamen zich thuis 
hadden gevoeld, maar daar leek het niet op. In 1972 was 25% van de oorspronkelijke bewo
ners van de Bijlmer alweer vertrokken. Een jaar later was dat al 3o%.2 4 Snelle mutatie bleef 
een probleem. In 1980 woonde 47% van de Amsterdammers langer dan zes jaar in hun 
woning, maar in de Bijlmer was dat percentage slechts 17%.25 Leegstand was dan ook van
af het allereerste begin een groot probleem. In 1972 werd door leegstand 4,6% van de poten
tiële huuropbrengst niet betaald, een jaar later was dat al 8,3%. Dit had weer negatieve 
gevolgen voor beheer en onderhoud.20 De Bijlmer leek af te stevenen op een financieel fias
co, maar werd voorlopig gered door de dekolonisatie van Suriname en de massale migratie 
van Surinamers naar Nederland die daarvan het gevolg was. 

Surinamers waren al eerder naar Nederland gekomen. Vooral na de Tweede Wereldoor
log nam het aantal Surinamers dat in Nederland een studie ging volgen snel toe. De meer
derheid keerde na afloop van de studie terug naar Suriname, een klein aantal bleef in Neder
land wonen. Omdat het hier in het algemeen ging om mensen met een goede opleiding, gaf 
dat weinig problemen. Aan het einde van de jaren zestig begon de migratie van Surinamers 

22 E. Verhagen, Van Bijlmermeerpolder tot Amsterdam Zuidoost (Den Haag 1987) 7. 

23 A. Brakenhoff e.a., Hoge houw, lage status: overheidsinvloed en bevolkingsdunamiek in de Bijlmermeer (Amsterdam 1991) 32. 

24 Amsterdam Zuidoost: de Bijlmermeer KEI-kennisbank (2004), zie www.keikenniscentrum.nl, 1. 

25 Effertrappoprtage: een beoordeling van de effecten van de "Operatie Bijlmermeer" over de periode 1983-1986, Dienstvolkshuisvesting 

(Amsterdam 1986) 52. 

26 M . van Veghel en F. Wassenberg, Stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer: bewoners over de toekomst van Grubbehoeve en Grunder 

(Delft 1999) 51 
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uit de lagere klassen echter toe te nemen. Hun aantal zou snel groter worden door de nade
rende onafhankelijkheid. Niet iedere Surinamer keek daarnaar uit; velen vreesden etnische 
spanningen, economische achteruitgang en corruptie. Anderen verwachtten simpelweg 
betere maatschappelijke kansen te hebben in de Nederlandse samenleving, of in ieder geval 
betere sociale voorzieningen en besloten tot migratie voordat de grenzen na de onafhanke
lijkheid gesloten zouden worden. Eind 1975, het jaar van de onafhankelijkheid, leefden tus
sen de 105.000 en 140.000 Surinamers in Nederland. In 1980 was dat aantal gegroeid tot 
190.000, een derde van de totale Surinaamse bevolking.27 De leegstaande, ruime flats in de 
Bijlmer leken een goede oplossing voor het huisvestingsproblemen van deze migranten, 
vooral ook omdat Surinamers bereid waren een fors deel van hun inkomen uit te geven aan 
huisvesting.28 Terwijl Turken liever in de goedkopere wijken in de binnenstad bleven 
wonen, kozen Surinamers voor de duurdere, maar comfortabelere flats in de Bijlmer.20 

Anders dan op andere plaatsen in de stad golden hier ook geen ingewikkelde regels voor 
woningtoekenning. Bovendien waren er al veel Surinamers geweest onder de eerste bewo
ners. In 1971 woonden er 4500 Surinamers en Antillianen in de Bijlmer, wat toen al onge
veer 30% van de bevolking was.3 0 De woningbouwverenigingen in de Bijlmer reageerden 
enthousiast op de nieuwe mogelijkheden. 'Wij discrimineren niet', verklaarde een van hen 
in een advertentie.31 Al gauw ging het vliegtuig uit Paramaribo de 'Bijlmerexpress' heten en 
gingen talloze Surinamers rechtstreeks van Schiphol naar de Bijlmer. 

De leefomstandigheden in de Bijlmer verslechterden snel. Hiervoor is een groot aantal 
oorzaken aan te wijzen. Flats als de Gliphoeve, waar grote aantallen Surinamers leefden, 
raakten snel overvol. De hoge huren maakten het vaak noodzakelijk om met een groot aan
tal mensen een flat te bewonen. Het aantal eenoudergezinnen was opvallend hoog. Onder 
de Creoolse Surinamers waren ongetrouwde vrouwelijke gezinshoofden zelfs in de meer
derheid. Mede hierdoor was de gemiddelde leeftijd erg laag, 40% van de bewoners was jon
ger dan vijftien jaar en slechts 1% ouder dan 65. De woondichtheid was met 1,38 per kamer 
tegenover 0,65 elders, meer dan twee keer zo groot als op andere plekken. Veel kinderen in 
overvolle flats kan gemakkelijk leiden tot overlast, terwijl - door intensiever gebruik van 
voorzieningen - liften, vuilafvoer en openbare ruimtes sneller kapot gingen en vervuilden.22 

De problemen namen toe. Lege flats werden gekraakt. De Bijlmer kreeg de reputatie onvei
lig te zijn, vervuild en het domein van gewelddadige jeugdbendes. De aankomst van de Suri
naamse bewoners viel net in een tijd, dat het economisch slecht ging en de werkeloosheid 
toenam. Vooral nieuwkomers, zeker degenen die afkomstig waren uit een andere cultuur, 
konden moeilijk werk vinden. Het leidde niet alleen tot een hoge werkloosheid in de flats 
met een grote Surinaamse bevolking, maar ook tot huurachterstand en financiële proble
men voor de woningbouwverenigingen. Dat laatste had weer gevolgen voor het onderhoud 
van de flats, waarin een steeds grotere achterstand ontstond. 

27 M . van N i e k e r k , ' Z o r g en h o o p . Sur inamers in N e d e r l a n d ' , i n : H . V e r m e u l e n en R. Penninx , Het democratisch ongeduld; de 

emancipatie en integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid (Ams te rdam 1994) 45-81; J. Ferr ier , De Surinamers ( M u i -

derberg 1985). 

28 H . van Amers foor t , Etnische ivoonpatronen: uier benaderingen uan ivoonsegregatie toegepast op Amsterdam (Amste rdam 1987) 35. 

29 J. Vi jgen en L. de K l e r k , Woongeschiedenissen van migranten. Turken en Surinamers in Eindhoven en Amsterdam (Amste rdam 1986) 

81. 

30 Bol te en Mei jer , Bijlmermeer 321. 

31 J. Jansen, Bepaalde huisvesting. Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945-1995 ( A m s t e r d a m 

2 0 0 6 ) 8 9 . 

32 Brakenhoff , Hoge bouw 4 3 . 
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Het werd ook duidelijk dat allerlei elementen in het ontwerp van de Bijlmer, die er op 
papier zo aantrekkelijk hadden uitgezien, het gevoel van onveiligheid alleen maar vergroot
ten. De binnengangen die waren bedoeld om in een prettige omgeving vrienden en beken
den te ontmoeten, bleken in de praktijk zeer onveilig te zijn. Mensen voelden zich niet op 
hun gemak in de lange lege gangen en vooral 's avonds konden straatrovers hun potentiële 
slachtoffers van buitenaf volgen en het meest geschikte moment afwachten om hen te bero
ven. Voetgangers voelden zich niet op hun gemak op de paden tussen de flats. Te laat kwam 
men er achter dat langsrijdende auto's ook een gevoel van veiligheid kunnen geven. Veel 
bewoners durfden 's avonds hun huis niet meer te verlaten en waren bang om alleen in een 
lift te stappen." De winkels en kleinschalige ondernemingen die de garages en gangen 
hadden moeten verlevendigen, waren er niet gekomen. Gemeenschappelijke ruimtes en 
openbare gelegenheden werden verzamelplaatsen van junkies en drugsdealers. Het harde 
beleid in de binnenstad tegen drugsdealers en junkies had als onvoorzien gevolg de ver
plaatsingvan het probleem naar de Bijlmer. 'De komst van de drugsverslaafden verstoort de 
relatie met de Surinamers die welwillend zijn. Je ziet de criminaliteit in het gebied met een 
piek omhoog gaan, het aantal inbraken, winkeldiefstallen en dergelijke, zie je stijgen,' aldus 
groepscommandant Molenaar van de Bijlmerpolitie." Vooral de omgeving van het station 
Ganzenhoef werd berucht. Het gevoel bedreigd te worden, bestond niet alleen in de ver
beelding van de Bijlmerbewoners. Veel berovingen vonden plaats in de openbare ruimtes, in 
de parkeergarages, de binnenstraten, de liften en op de trappen." in de ogen van de Neder
landse bevolking kreeg de Bijlmer de reputatie van een 'no go area', wat nog eens werd ver
sterkt doordat het gebied werd gezien als een Surinaamse woonwijk. Bewoners van andere 
delen van Amsterdam-Zuidoost begonnen het woord Bijlmer te vermijden als ze het over 
hun woonwijk hadden en gaven de voorkeur aan 'Zuidoost'. 

De reputatie van de Bijlmer maakt de wijk nog steeds onaantrekkelijk voor autochtone 
Nederlanders. 'De meest verguisde stad van het land bestaat tien jaar,' luidt een krantenkop 
uit 1978.36 Er lijkt hier ook sprake van een zichzelf versterkend effect: hoe meer de Bijlmer 
werd gezien als een wijk met een andere etnische samenstelling, hoe minder autochtone 
Nederlanders er wilden wonen. In de ogen van de Nederlandse bevolking was de Bijlmer een 
gevaarlijke wijk geworden, met een extreem hoge criminaliteit, waar buitenlanders het beeld 
bepaalden en mensen zich opsloten in onpersoonlijke hoogbouwflats waar zij vanwege de 
onveiligheid na donker niet meer uit durfden. Voor politici en stadsplanners was de Bijlmer 
al bijna vanaf het begin een mislukt experiment. Men was het er nog niet over eens of dat 
moest worden geweten aan foute plannen, slechte uitvoering of verkeerde bewoners, maar 
het was duidelijk dat er van de hooggestemde verwachtingen weinig terecht was gekomen. 

Na 1980 
De trends in de bevolkingssamenstelling die voor 1980 al duidelijk zichtbaar waren gewor
den, zetten zich door. Het aantal Nederlanders nam verder af, het percentage Surinamers en 

33 G . L i m o n , Politie Anrillianen, en Surinamers. Verslag uan een vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen politie en Antillianen en tus

sen de politie en Surinamers, Stageverslag universi tei t Le iden (1992). 

34 Overleg politie en etnische groepen Bijlmermeer: een documentatiemap (Ams te rdam 1985) 20. 

35 W . de H a a n , 'Berovers i n de B i j lmer . Schat t ingen van groepen daders van diefstal en geweld i n A m s t e r d a m Zu idoos t ' , 

Tijdschrift voor criminologie 36 (1994) 168-183. 

36 De schrijver van het a r t ike l , R o n Govaars , z e l f bewoner van een huurf lat i n de Bi j lmer , is overigens n o g w e l enthousiast 

over de wi jk ; voora l het g roen en de ru imte s t emmen h e m tevreden. 
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Afb. 3 Kinderen van openbare basisschool 'De Bijlmerhorst', september 1990. Foto: GA, 
Doriann Kransberg. 

Antillianen nam toe. Daarnaast groeide het aantal bewoners uit andere niet-westerse landen 
snel. De Bijlmer werd een toevluchtsoord voor vluchtelingen, asielzoekers en illegalen. Net 
als de Surinamers kozen zij voor de Bijlmer omdat huisvesting hier veel minder aan regels 
was gebonden dan elders in de stad. Bovendien konden zij profiteren van het feit dat het 
slechte imago van de Bijlmer een neerdrukkend effect had gehad op de huren en de ruime 
flats relatief goedkoop waren geworden. Het maakte de Bijlmer tot de grootste multi-etni-
sche woonwijk van Nederland, waar op een gegeven moment mensen uit meer dan tachtig 
verschillende culturen zouden wonen. Officieel vestigden in 1995 zich 5.174 nieuwe bewo
ners in de Bijlmer. 1.524 van hen waren Surinamers, 1.451 waren autochtone Nederlanders, 
615 Antillianen en 1.079 behoorden tot de categorie 'andere minderheidsgroepen'. 3 7 Het jaar 
1995 was geen uitzondering: in de jaren tachtig en negentig trokken bijna ieder jaar meer 
autochtonen weg dan erbij kwamen. 3- 8 Opvallend bleef het grote aantal eenoudergezinnen en 
ook de gemiddelde leeftijd was nog steeds laag. Net als in 1969 behoorde de overgrote meer
derheid van de nieuwe bewoners tot de categorie die wordt aangeduid met de term 'starters'. 
In 1991 behoorde 78% van de mensen die zich in de Bijlmer vestigden tot die groep. 3 0 De 
mensen die vertrokken - autochtonen en allochtonen - behoorden tot de sociale stijgers, 
mensen met een goede opleiding die voldoende waren gaan verdienen om de Bijlmer te kun
nen verlaten. De mensen die zich vestigden waren merendeels kansarm en afkomstig uit het 
buitenland. 

37 K. Nimako, Voorbij multiculturalisatie: Amsterdam Zuidoost als strategische locatie (Rotterdam 1999) 62. 

38 K. Dignum e.a., Flats in beweging, woningmarkt, bevolkingsontwikkeling en woningbeheer in de hoogbouw van "Nieuw Amsterdam" 

tussen 1987 en 1991 (Amsterdam 1992) ix. 

39 Ibidem, viii. 
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Een overzicht van de etnische bevolkingsopbouw van Amsterdam in 1996 laat zien hoe 
verschillend de etnische samenstelling van de Bijlmer was van die van de rest van de stad. In 
1996 was 42,9% van de bevolking van Surinaams-Antilliaanse afkomst, in de restvan de stad 
was dat 11,1%. Slechts 3,5% van de Bijlmer bevolking was Turks of Marokkaans, in overig 
Amsterdam was dat 11%. De autochtone Nederlandse bevolking van Amsterdam vormde 
nog steeds een meerderheid, 57,6%, maar slechts 23,6% van de Bijlmerbewoners behoorde 
tot die categorie.40 Aparte vermelding verdienen de Ghanezen, die zich duidelijk thuis lijken 
te voelen in de betrekkelijke anonimiteit van de Bijlmer en daar een hechte gemeenschap 
hebben opgebouwd met eigen kerken, winkels, radiostations, tijdschriften en gemeen
schapscentra. Ongeveer een derde van de Nederlandse Ghanezen woont in de Bijlmer en het 
samenwonen in die buurt geeft hen kracht.41 Inmiddels maken de Ghanezen 10% uit van de 
Bijlmerbevolking. 

De werkgelegenheidssituatie bleef problematisch, vooral voor de etnische minderheden. 
Dat is opvallend omdat nieuwe industrieterreinen en kantoorcomplexen zorgden voor veel 
nieuwe werkgelegenheid, waarvan echter de Bijlmerbewoners zelf maar weinig konden pro
fiteren, vooral als zij allochtoon waren. Weliswaar nam het percentage bewoners dat werk
zaam was in de economie van Zuidoost sterk toe, van 11% in 1990 tot 21% in 1994, maar 
slechts 7,5% van hen behoorde tot een etnische minderheid. De nieuwe banen gingen voor
al naar autochtone bewoners en autochtonen die zich nieuw in de wijk vestigden; geen 
opwekkend gegeven voor een wijk waar in het midden van de jaren negentig 71% van de 
bevolking allochtoon kon worden genoemd.42 In geen enkele Nederlandse woonwijk zijn de 
werkloosheidscijfers voor allochtonen zo hoog als in de Bijlmer, terwijl ook de werkloos
heid onder autochtonen er hoger is dan gemiddeld.43 Overigens geven werkloosheidscijfers 
niet altijd een goed beeld van de werkelijkheid. Zo zou de werkloosheid onder Ghanezen 
20% bedragen, maar slechts 2% van de Ghanezen noemt werkloosheid als probleem.44 'Ik 
ben nog nooit een werkloze Ghanees in Nederland tegengekomen,' aldus de Afrika-kenner 
Rob van Dijk in de NRC van 24 mei 2000. Via eigen netwerken weet bijna iedere Ghanees wel 
werk te vinden, maar niet altijd in de formele sector. Pas helemaal aan het eind van de 20ste 
eeuw zou ook de Bijlmer gaan profiteren van het gunstige werkgelegenheidsklimaat.45 

Op 4 oktober 1992 verongelukte een Boeing 747-vrachtvliegtuig van maatschappij El Al in 
de Bijlmer. Het vliegtuig stortte neer op de flatgebouwen Kruitberg en Groeneveen, die voor 
een deel vernietigd werden. Er vielen 43 doden, afkomstig uit twaalf verschillende landen.40 

Ineens stond de Bijlmer weer volop in de belangstelling. Vooral het internationale karakter 
van de Bijlmergemeenschap en de waarschijnlijke aanwezigheid van grote aantallen illega
len kwamen in het nieuws. Een massale, liue door de televisie uitgezonden herdenkingsbij
eenkomst in de RAI, waar veel allochtone groepen zich presenteerden met hun eigen rouw-
rituelen, maakte veel indruk. Pas nu merkten veel Nederlanders dat de Bijlmer niet alleen 

40 De Amsterdammers in acht etnische groepen i januari 1996, A m s t e r d a m s B u r e a u v o o r Onde rzoek en statistiek (1996). 

41 M . K r a a n , Blijven of teruggaan; een sociologische analyse van potenties en problemen uan Ghanezen in Amsterdam Zuidoost (Amster

d a m 2001) 118. 

42 N i m a k o , multiculturalisatie 73-74. 

43 Ib idem, 121. 

44 C h . C h o e n n i , Ghanezen in Nederland, een projïel (Den H a a g 2002) 21. 

45 W . K w e k k e b o o m , ' R e b u i l d i n g the Bi j lmermeer ' , D . Bruijne e.a., Amsterdam Southeast ( B u s s u m 2002) 85 . 

46 Een beladen vlucht. Waarheidsvinding en lessen voor de toekomst, Par lementaire e n q u ê t e v l i eg ramp Bi j lmermeer (Den H a a g 1999) 

176. 
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maar een Surinaamse woonwijk was. Vooral de grote Ghanese aanwezigheid in de Bijlmer 
was voor veel Nederlanders verrassend. 

Het imago van de Bijlmer als probleemgebied werd door al deze ontwikkelingen niet 
minder. Hoge werkloosheid, een hoge mutatiegraad, een bevolkingssamenstelling die 
sterk afweek van die van andere Nederlandse wijken, leegstand en de reputatie een gevaar
lijk en crimineel gebied te zijn hielden de slechte naam van de wijk en haar bewoners in 
stand. Naast afkeer van hoogbouw en onveiligheid noemden bewoners in 1983 de slechte 
reputatie als een van de belangrijkste redenen dat mensen niet in de Bijlmer wilden wonen.4 7 

Politici, beleidsmakers, woningbouwverenigingen maar ook bewoners zagen zich gedwon
gen na te denken over de toekomst van de Bijlmer en over het beleid dat de wijk weer leef
baar zou kunnen maken. Het leidde niet tot eensgezindheid. Aan de ene kant waren er dege
nen die meenden dat de Bijlmer mislukt was en dat redding alleen mogelijk was door 
radicaal te breken met de oorspronkelijke uitgangspunten. Aan de andere kant kwamen er 
ook een herwaardering en een hernieuwde nadruk op de positieve aspecten van het wonen 
in de Bijlmer. 

Woningbouwverenigingen, gemeentelijke instanties en politici geloofden niet meer in de 
Bijlmer, althans niet meer in de idealistische visie die eraan ten grondslag had gelegen. 
Gesteld voor praktische problemen, kozen zij voor praktische oplossingen en wanneer die 
een aantasting zouden betekenen van de oorspronkelijke opzet, des te beter. Vanaf het 
begin van de jaren tachtig werd er een actief beleid gevoerd, gericht op de korte maar ook op 
de lange termijn. Vooral de langere-termijnoplossingen waren bewuste pogingen het unie
ke karakter van de Bijlmer af te breken. Vóór daaraan kon worden begonnen, moest echter 
een aantal urgente problemen worden opgelost. Na 1980 dreigden de woningbouwvereni
gingen te bezwijken onder de financiële problemen. Deze waren niet veel anders dan 
tien jaar eerder: leegstand, in 1983 al 13% en oplopend tot ruim 20% in 1985, het op grote 
schaal kraken van lege woningen, een verontrustend hoge mutatiegraad en als gevolg van 
deze ontwikkelingen achterblijvende huuropbrengsten en hoge tekorten.48 Een eerste 
belangrijke stap was de samenvoeging in 1984 van alle bestaande woningbouwverenigingen 
in de Bijlmer in één organisatie, Nieuw Amsterdam. Onder het nieuwe bewind nam de leeg
stand snel af, nog slechts 2,6% in 1991 en verminderde ook de mutatiegraad, 14% in het
zelfde jaar - overigens nog altijd twee keer zo hoog als elders in de stad 4 9 In dezelfde perio
de werd een begin gemaakt met de aanpak van de veiligheidsproblemen en werd begonnen 
met de renovatie van de ergste probleemflats. Er werden extra liften gebouwd, videocame
ra's werden geplaatst, bewoners werden meer betrokken bij het beheer, strenge leefregels 
werden opgesteld en de verlichting werd verbeterd. De Gliphoeve kreeg nog eens extra aan
dacht. Er werd 60 miljoen gulden uitgetrokken voor een volledige renovatie en de beladen 
naam Gliphoeve verdween: een deel van de flat werd Gelders Hoofd genoemd, een ander 
deel Gravestein. 

De bedoelingen waren goed, maar de misdaadcijfers in de Bijlmer gingen niet naar bene
den. De planningscommissie 'Renovatie Bijlmermeer' was in een rapport uit 1991 buitenge
woon pessimistisch. Er was sprake van een exodus, niet alleen van de Nederlandse bewo
ners, maar ook van de beter gesitueerde Surinamers. De armeren bleven achter, de 

47 E. Verhagen (red.) Verslag van het Symposium 'Om de nieuiue toekomst van 100.000 Amsterdammers' (Amsterdam 1983) 14. 
48 Veghel en Wassenberg, Stedelijke uernieuuung 18. 
49 Ibidem, ix. 
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werkloosheid was schokkend hoog en de woningbouwverenigingen stonden aan de rand van 
de financiële ondergang door leegstand en de groeiende huurachterstand van de bewoners.50 

Verdergaande maatregelen waren nodig. In 1992 werden de gemeenteraad, de woningbouw
vereniging en de deelraad Zuidoost het eens over een plan dat een fundamentele breuk zou 
betekenen met de ideeën van de plannenmakers uit de jaren zestig.51 Een kwart van de hoog
bouw zou worden gesloopt en daarvoor in de plaats zouden eengezinswoningen komen voor 
middenklasse-families. Het zou vooral moeten gaan om koopwoningen, waardoor het aan
tal woningen in het bezit van woningbouwverenigingen terug zou lopen van 92% van het 
totaal naar 55%.5 2 Het feit dat door de Bijlmerramp twee flatgebouwen waren vernield en er 
op korte termijn plannen voor de toekomst moesten worden geformuleerd, versterkten het 
enthousiasme voor vernieuwing. Na raadpleging van de bewoners werd besloten nog meer 
hoogbouw te slopen, zodat in 2010, wanneer het plan zou moeten zijn uitgevoerd, nog maar 
de helft van de oorspronkelijke hoogbouw overeind zou staan. Ook een deel van de open 
ruimtes, die zo'n belangrijke rol speelden in de oorspronkelijke plannen, zou plaats moeten 
maken voor huizen. Uiteindelijk zou de nieuwe Bijlmer weer een gewone wijk moeten wor
den, met hoog- en laagbouw en traditionele wegen. 

Verdedigers, vernieuwers en etnische tegenstellingen 
Terwijl op bestuurlijk niveau steeds verdergaande plannen circuleerden om de Bijlmer te 
redden door haar af te breken, begonnen stadsplanners, architecten en bewoners de oor
spronkelijke opzet juist weer te verdedigen. Een van de eersten was de schrijver August Wil-
lemsen. Hij woonde al sinds 1971 in de Bijlmer en schreef in 1987 een groot stuk in het NRC 
Handelsblad onder de titel 'De Bijlmer als kunstwerk'. 'Vaak kijk ik naar buiten, zie de 
enorm lange horizontale lijnen, die de gebouwen lager doen lijken dan ze zijn, ik zie de 
strakke witte vormen die een voor de tegenstelling natuur-cultuur bijna symbolisch contrast 
vormen met het ongeorganiseerde en weelderige groen eronder, of met apocalyptische wol
kenformaties erboven en ik geef mezelf de opdracht: "Leg uit waarom, als Mondriaan mooi 
is, dit het niet zou zijn".' Voor Willemsen is de Bijlmer een wijk met onhollandse visie, allu
re en proporties. Waarom jezelf ongelukkig maken over het gemis aan 'bruine cafés, boe-
kenantiquariaatjes en knusse joodse stoffenwinkels' als je daarvoor in de plaats zoveel ruim
te hebt. Bijna overal zijn ruimte en rust onbetaalbaar, maar in de Bijlmer worden ze gratis 
bijgeleverd.53 Willemsen kreeg al snel bijval. Van de architect Rem Koolhaas bijvoorbeeld, 
die het oorspronkelijke Bijlmerconcept al in 1986 'ijzersterk' had genoemd.54 In een speci
aal aan de Bijlmer gewijd nummer van het tijdschrift Archis worden de gedachten achter de 
Bijlmer uitgebreid geprezen. In een interview verklaart Pi de Bruijn, als architect betrokken 
bij de bouw van de Bijlmer en nog steeds bewoner van de wijk: 'Het mooie aan de Bijlmer is 
dat een integraal stedenbouwkundig idee bijna zonder compromissen is doorgezet, een 
idee waar ik heel erg van hou, en waarvan ik nog steeds denk en hoop, dat het richtingge
vend is voor een verdere toekomst'.55 Volgens de Delftse hoogleraar Frieling presenteerde 

50 R , M a c D o n a l d en R . W i j k s , 'Toploca t ie B i j lmer ' , De Groene Amsterdammer 24/4/1996. 

51 ' N i e u w e B i j lmer moe t z i c h nu bewi jzen ' , N U L 20,- Tijdschrift ooor Amsterdams woonbeleid (2003). 

52 K E I - k e n n i s b a n k , 9. 

53 N R C - H a n d e l s b l a d 1/21987. 

54 P. de B r u i j n , ' W e r k e n aan de infrastructuur ' , Archis 3 (1997) 26. 

55 Ib idem, 27. 
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de Bijlmer nog steeds 'potentieel geluk'.50 In de inleiding van het Archis-nummer komt Ole 
Bouman bijna woorden te kort om de Bijlmer en zijn bewoners te prijzen. 'De strak georga
niseerde Bijlmer beschikt over een poëzie die onvoorziene omstandigheden (zoals een plot
selinge migratiegolf van Surinamers, of de inslag van een Boeing), die alle negatieve clichés 
(over repressieve antropoteken in honingraatvorm) en die alle bedreigende lange termijn 
tendensen (zoals vergrijzing en verpaupering) weet om te zetten in kracht'.57 In hetzelfde 
jaar schreef Cees Boekraad in het blad De Architect met duidelijke spijt dat de wijk een 'nor
male' woonbuurt ging worden, 'die voldoet aan de eis van stedelijke vernieuwing, maar haar 
uniciteit dreigt te verliezen'.58 Een jaar later kreeg ingenieur Nassuth, de belangrijkste ont
werper van de Bijlmer, een prijs van 50.000 gulden van het Fonds van de Bouwkunst. In het 
juryrapport werd de Bijlmer geprezen als 'het model van de functionele stad'.59 

Ook uit bewonerskringen kwam er steun voor de bedreigde Bijlmer. In 1991 verscheen de 
brochure 'Voorwaarts en niet vergeten', uitgegeven door de Werkgroep Wonen en Woon
omgeving, 'een platform voor de bewoners die in de discussies buitenspel zijn gesloten'.00 

Het overheidsbeleid met betrekking tot de Bijlmer wordt afgedaan als 'lapwerk'. De schrij
vers pleiten voor een uitgebreide evaluatie van de voor- en nadelen van het wonen in de Bijl
mer. 'De uitkomst van een dergelijke evaluatie zou wel eens kunnen zijn dat in het dichtbe
volkte West-Europa de stedenbouwkundige opzet van de Bijlmermeer een van de weinige 
mogelijke nederzettingsvormen zou kunnen zijn die natuur- en ruimtebeleving op een aan
vaardbare manier combineert met de auto'.01 De werkgroep had al een voorschot genomen 
op de gehoopte grootschalige evaluatie door in alle 31 hoogbouwflats bewonersbijeenkom
sten te organiseren en daar aan de bewoners te vragen wat zij vonden van het wonen in de 
Bijlmer. Net als August Willemsen waardeerden de bewoners de ruimte, het groen en de 
lange zichtlijnen van de flats. Ook de woningen zelf werden positief gewaardeerd, evenals 
het leven in een multiculturele samenleving. Dit laatste gold voor zowel de autochtone Bijl
merbewoners als voor de Surinamers. Weinig waardering was er voor de collectieve ruimtes 
en voor de geringe veiligheid. Een duidelijke conclusie wilde de werkgroep al wel trekken. 
Sloop is kapitaalvernietiging, milieuonvriendelijk en lost de problemen van de Bijlmer niet 
op. De gedwongen verspreiding van de bewoners, die het gevolg zal zijn van sloop, zal er 
bovendien toe leiden dat de multiculturele samenwerking verloren gaat. Inmiddels hebben 
leden van de Werkgroep zich samen met andere bewoners verenigd in de Stichting Bijlmer
museum. Deze stichting, waarin (bijna) alleen witte Bijlmerbewoners actief zijn, beijvert 
zich om zoveel mogelijk van de oorspronkelijke hoogbouw en de daarbij behorende omge
ving te bewaren. Het belangrijkste resultaat is dat de G- en de K-buurt worden opgeknapt en 
hun oorspronkelijke vorm zoveel mogelijk zullen behouden. Ook krijgen de bewoners de 
mogelijkheid hun flat te kopen, een grote wens van de stichting, die hierin een mogelijkheid 
ziet voor grotere betrokkenheid van de bewoners. Een laatste restant oorspronkelijke Bijl-

56 M. Kloos, 'Een constante steen des aanstoots', Archis 3 (1997) 22. 
57 O. Bouman, 'De veerkracht van een getto', Archis 3 (1997) 8. 
58 C. Boekraad, 'Hutspot stedebouw in de Bijlmer. De verknipping van de Bijlmer', De Architect, Oktober 1997. 
59 TUDELTA, 10/12/1998. Inmiddels is onder invloed van de recente rellen in Franse hoogbouwwijken, de kritiek op Le Cor

busier weer opgelaaid. In een recent artikel in de NRC schreef de Engelse psychiater over wat hij noemde de Franse opi
nieleiders: 'Nooit hebben ze de door Le Corbusier geïnspireerde kazernes gezien, waar miljoenen bij elkaar werden 
gepropt, om er volkomen afgesneden van de rest van Frankrijk weg te teren.' 

60 B. de Wit e.a. Voorwaarts en niet uergeten: over de toekomst uan de Bijlmermeer (Amsterdam 1991) 4. 
61 Ibidem 13. 
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Afb. 4 Sloop van de flats Kruitberg en Groeneveen na de vliegramp van oktober 1992. Foto: GA, 
Martin Alberts. 

mer temidden van 'een lappendeken van op zichzelf staande buurtjes, met daar tussendoor 
dreven die op sommige plekken wel, op anderen niet, verlaagd werden'.02 

Nog steeds kunnen Bijlmerbewoners in lyrische termen schrijven over de kwaliteit van de 
Bijlmer. 'Maar als ik 's nachts door het weelderige, verlaten Bijlmerpark wandel en geniet 
van de zangvogels, de egeltjes en de konijnen, dan ben ik weer geheel verzoei. t mijn lot. 
Waar ter wereld woont de onderklasse zo mooi en kan de kosmopolitisch ingestelde, vrij
gevestigde professional zich ongezien door OSM uitleven?'.02 Bernadette de Wit, lid van de 
Werkgroep Wonen en Werken en een van de oprichters van het Bijlmermuseum, schreef 
deze woorden in 2002 en is duidelijk nog steeds tevreden over de Bijlmer. Wat er mis is 
gegaan, en dat is heel veel, is het gevolg van woonwangedrag. Maar om op grond daarvan 
de Bijlmer te slopen is een 'mega-witteboordenmisdrijf .° 4 

Ook veel Surinaamse Bijlmerbewoners leven daar al een poos en ook zij zijn inmiddels de 
wijk als hun eigen woonoord gaan beschouwen. De Bijlmer is voor veel Surinamers dan ook 
een speciale wijk geworden, ook door de belangrijke culturele activiteiten die er plaatsvin
den. Vooral het Kwakoe-festival, oorspronkelijk een voetbaltoernooi maar inmiddels een 
groot Surinaams cultureel feest dat in de zomer zes weekenden lang wordt gevierd op een 
groot veld, bindt Surinamers aan de Bijlmer. Daarnaast kent de wijk een groot aantal kerken 
waar voornamelijk Surinamers komen, waardoor vooral op zondag extra veel Surinamers 
naar de Bijlmer trekken. Wie in Nederland de typisch Surinaamse zangwedstrijden voor 
vogels wil bijwonen moet daarvoor naar de Bijlmer gaan. Ook is er nergens in Nederland een 
zo grote keuze aan Surinaamse producten als op de markten in de Bijlmer.65 

62 A . Lui j ten ' A m o d e r n fairytale; the Bi j lmer ttansforms'; Brui jne e.a. Southeast 24. 

63 N U L 2 0 ; Tijdschrift uoor Amsterdams woonbeleid ju l i /2003 

64 I b idem. 

65 G . van T i l l o , Levenskunst in de Bijlmer; mozaïek van een multiculturele samenleuing ( K a m p e n 1998) 19-31. 
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Ook in Surinaamse kring groeide het verzet tegen de sloop- en reorganisatie plannen van 
de overheid, maar de motieven waren anders. Volgens Henri Sarolea, advocaat van een 
groep (vooral Surinaamse) bewoners die de sloop van de flat Gerenstein aanvocht, is de Bij l
mer een toplocatie. Afbraak zou vooral bedoeld zijn om de weg vrij te maken voor grote 
internationale investeerders. Een andere advocaat van Surinaamse afkomst sprak van een 
verkapte deportatie. 6 6 Volgens hetzelfde artikel waren slechts 189 van de 380 gezinnen die 
hadden moeten vertrekken uit de inmiddels gesloopte flat Geinwijk, teruggekeerd naar de 
Bijlmer en slechts 29 families hadden een huis kunnen krijgen in het Gulden Kruis, de wijk 
die op de plek van Geinwijk was verrezen. Het zijn gedachten die ook terug te vinden zijn bij 
het in 1996 opgerichte Zwart Beraad, een overlegorgaan van politiek actieve zwarte Bijlmer
bewoners. De directe aanleiding voor de oprichting was de verdeling van het geld dat vanuit 
het Europese URBAN-project was toebedeeld aan de Bijlmer. Witte bestuurders zouden dat 
geld willen gebruiken voor bouwprojecten in plaats van sociale projecten voor de arme, gro
tendeels zwarte bevolking. Verder stoorden de deelnemers aan het Zwart Beraad zich aan 
het feit dat zwarte mensen nog zo 'n geringe rol speelden in het bestuur van Zuidoost. Van 
de 500 ambtenaren waren er maar 100 zwart en de meesten van hen werkten in de lagere ran
gen . 6 7 'Het huidige bestuur fixeert zich op beton in plaats van op mensen', aldus een van de 
oprichters in een interview in De Groene Amsterdammer.68 Uit hetzelfde interview blijkt een 
diepgeworteld wantrouwen tegen wat wordt gezien als blanke machtsstructuren. 'Neder
land bevindt zich nog in het dekolonisatieproces,' aldus Zwart Beraad-lid Renate Hunsel in 
hetzelfde artikel, 'de blanken willen hun macht niet afstaan.' Vooral binnen de Partij van de 
Arbeid liepen de spanningen hoog op. Vooral fractievoorzitter Wouter Gortzak moest het 
ontgelden: 'Je kan Gortzak vergelijken met Botha, hier spreekt een witte koloniale boer.' Er 
werd steeds dreigender taal gesproken, er zou een 'rassenoorlog' dreigen en volgens mede
oprichter Kanhai was er al een sociale oorlog begonnen. 6 0 

Van het Zwart Beraad wordt al lang weinig meer vernomen, maar de blank-zwarte onvrede 
is niet verdwenen. Hoewel de voorzitter van de deelraad, de feitelijke burgemeester van de Bijl
mer, al jarenlang zwart is, eerst Hannah Belliot en daarna Elvira Sweet, hebben veel zwarte 
buurtbewoners nog steeds het idee te worden achtergesteld. Op de website van de PvdA Zuid
oost staan nog steeds venijnige discussies tussen witte en zwarte leden. 'De sfeer welke wij nu 
in Zuidoost hebben is dat machtige witte mannen met hun handlangers, ervoor zorg dragen 
dat anderen worden uitgesloten,' staat daar bijvoorbeeld te lezen in een brief van voormalig 
deelraad fractievoorzitter Chas Warning. 'Kletskoek uit Paramaribo,' vindt Wouter Gortzak. 7 0 

Ook waar het gaat om de uitvoering van openbare werken, de voorgenomen renovaties en 
de sloopplannen, zijn wit en zwart het vaak oneens. Veel Surinamers die in de Bijlmer w i l 
len blijven wonen, hopen juist op grootschalige veranderingen. Zij zijn geïnteresseerd in de 
nieuw te bouwen eengezinswoningen, verwachten veel van sloop in combinatie met vervan
gende nieuwbouw en zijn voorstanders van veranderingen in het wegenstelsel. In een 
onderzoek uit 1999 constateerden Veghel en Wassenberg dat 42% van de bewoners van de 
flats Grunder en Grubbehoeve, waar zij hun onderzoek uitvoerden, behoorde tot de catego-

66 MacDonald en Wijks 'Toplocatie' 
67 G. Leistra, 'Botha en Bouta in de Bijlmer", Elsevier 23/11/1986. 
68 S. Braam, 'Zwart-zijn is ons wapen', De Groene Amsterdammer 30/10/1996. 
69 Ibidem. 
70 Deze discusie is na te lezen op: http://www.amsterdam.pvda.nl/ 
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rie die zij aanduidden met de term 'Bijlmervernieuwers'. Dat zijn mensen die voorstander 
zijn van ingrijpende veranderingen en in de Bijlmer willen blijven wonen, maar niet veel 
affiniteit hebben met de oorspronkelijke opzet. Slechts 9% van de Nederlandse bewoners 
behoorde tot die groep, maar van de Surinamers 45%.7 1 De verdeeldheid over dit soort kwes
ties bleek ook toen het stadsdeelbestuur plannen om de autowegen rond de Bijlmer te ver
lagen doordrukte, zeer tegen de zin van de voornamelijk blanke bewoners van wijken als 
Geerdinkhof die aan de andere kant van die wegen liggen. Het bestuur wenste die verlaging 
om het hoogbouwgedeelte minder geïsoleerd te maken, maar dat was precies de reden dat 
de bewoners van de laagbouw zich met hand en tand hebben verzet. Zij zagen de bewoners 
van de hoogbouwflat liever niet probleemloos de weg oversteken in de richting van hun 
wijk. Er waren ook esthetische elementen. Juist de verhoogde dreven maakten, in de ogen 
van architect Pi de Bruyn en anderen, de Bijlmer tot een unieke wijk. 7 2 

Conclusie 
In de inleiding van dit artikel zijn drie thema's aan de orde gesteld. Wat er is fout gegaan bij 
de planning en ontwikkeling van de Bijlmer en hoe kon de 'stad van morgen' het imago krij
gen van een gevaarlijke buurt, waar het individu wordt weggestopt in onpersoonlijke hoog
bouw? Hoe uniek is de Bijlmer, vergeleken met hoogbouwprojecten elders in Nederland en 
de Westerse wereld? En ten slotte als derde punt de vraag naar de sociale samenhang en de 
verschillende visies op wat de Bijlmer zou moeten worden. 

Het antwoord op de eerste vraag valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats kan worden 
geconstateerd dat geluk niet is te plannen door beleidsmakers. De ideeën van de mensen die 
de Bijlmer ontwikkelden, vielen niet samen met de wensen van de beoogde bewoners. 
Tegenover weidse vergezichten en de strakke lijnen stond het verlangen naar een eigen huis, 
met een eigen tuin. Strikt gescheiden verkeerswegen op verschillende niveaus konden het 
verlangen naar knusse woonerven niet wegnemen. In de tweede plaats ging er veel mis in de 
uitvoering. Forse bezuinigingen op de oorspronkelijke plannen, winkelcentra die meer dan 
tien jaar nadat de eerste bewoners de wijk introkken werden geopend en een metrolijn die 
veel te laat klaar kwam. 

Hoe uniek is de Bijlmer? Vooral voorstanders van het Bijlmerconcept gebruiken graag het 
woord uniek. Misschien is dat een te sterk woord en kunnen we ons beter de vraag stellen: 
hoe bijzonder is de Bijlmer? De Bijlmer is een wijk waar bij de planning strikt is vastgehou
den aan door Le Corbusier en anderen geformuleerde ideeën over wonen in de toekomst. 
Wie La Ville radieuse leest, ziet alle elementen van de Bijlmer terug. De consequente keuze 
voor hoogbouw, de rechte lijnen, de scheiding van verkeersvormen, de manier waarop aan 
alle menselijke activiteiten - wonen, werken, uitgaan, winkelen, vrijetijdsbesteding - een 
eigen plaats is gegeven en de uiteindelijke ondergeschiktheid van het individu, verwijzen 
allemaal naar Le Corbusier. Dit was op zo'n grote schaal nog niet eerder gebeurd. Op ande
re plaatsen in Nederland en Europa (vooral Frankrijk) zijn ook hoogbouwwijken met een 
oververtegenwoordiging van etnische minderheden. Ook daar zijn problemen met de werk
gelegenheid, is de criminaliteit hoog, de ligging vaak geïsoleerd en worden de bewoners 
gestigmatiseerd. In de Verenigde Staten zijn er vergelijkbare wijken die bewust gepland zijn 

71 Veghel en Wassenberg, Stedelijke Hernieuwing, 53. 
72 De Bruijn, Werken 27. 
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om huisvesting te bieden aan etnische minderheden. In de Bijlmer is een wijk ontstaan met 
een voor Nederland unieke - toch maar dat woord - etnische samenstelling, door de wer
king van de vrije markt, zonder enige overheidsinvloed. Mogelijk dat mede daardoor en 
anders dan in de Verenigde Staten en Frankrijk, de toekomst van de Bijlmer niet alleen maar 
negatief lijkt. In ieder geval lijkt, anders dan elders, de band met de rest van de samenleving 
nog niet volledig doorgesneden. 

Tenslotte de derde vraag. Een wijk met een sterk gemeenschapsgevoel is de Bijlmer nog 
steeds niet geworden. Daar zijn een paar belangrijke oorzaken voor aan te wijzen. In de eer
ste plaats is de wijk nog steeds teveel een doorgangsplaats met een daarbij behorende hoge 
mutatiegraad. Een groot deel van de Bijlmerbewoners wil snel weg, wat geen goede basis is 
om een gemeenschapsgevoel te laten ontstaan. Ten tweede is de etnische verdeeldheid nog 
groot. Surinaamse Bijlmerbewoners voelen zich vaak wel degelijk verbonden met de Bijl
mer, maar niet met hun blanke wijkgenoten. Voor veel van hen is de Bijlmer een zwarte wijk, 
waar zwarte mensen het echter nog steeds te weinig voor het zeggen hebben. Hun band met 
de Bijlmer komt niet voort uit een gevoel van verbondenheid met de bouwkundige opzet, 
maar meer vanuit het simpele feit dat zij er nu eenmaal wonen. Dit laatste is nooit door 
iemand gepland of gewild, nog van overheidswege, nog van de kant van de Surinamers zelf. 
De autochtone Bijlmeraanhangers vormen niet echt een gemeenschap. Lees je hun geschrif
ten goed, dan krijg je veel meer de indruk dat zij van de Bijlmer houden omdat zij er met rust 
worden gelaten. Zij waarderen de ruimte en het isolement. Dit wordt expliciet geformuleerd 
in het NRC-artikel van August Willemsen, waarin hij tevreden schrijft dat hij sinds hij in de 
Bijlmer woont nooit meer onverwacht bezoek krijgt en zelf kan bepalen wie wanneer langs
komt. 

Laat ik eindigen met een positieve noot. In een artikel in de bundel Understanding Amster
dam schrijft de Zweedse socioloog Ulf Hannerz met groot enthousiasme over de Bijlmer. Hij 
prijst het transnationale aspect van de wijk, waar blanke, zwarte en gele mensen door elkaar 
leven. Hij geniet van de markten waar je producten uit Suriname, Kenia, India en vele ande
re landen kunt krijgen, maar waar op de hoek een bruine kroeg is waar alleen maar Neder
landers komen.7 3 
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De Archievenman 

De Pilgrim Archiues te Leiden 

Sinds 2001 kent Leiden de Pilgrim Archiues. Op een schitterende locatie, in de directe omge
ving van het Leidse Regionaal Archief, is een tentoonstellingsruimte ingericht met infor
matie over de geschiedenis van de Engelse protestanten in Leiden (afb. 1). Hollandse steden 
vormden in de 16de en 17de eeuw een toevluchtsoord voor geloofsvervolgden, zoals de uit 
de Zuidelijke Nederlanden afkomstige Walen, Franssprekende gereformeerden, en de 
Hugenoten uit Noord-Frankrijk. Minder bekend is wellicht de vestiging van Engelse protes
tanten die hadden gebroken met de Engelse (Anglicaanse) staatskerk. Deze zogenaamde 
separatisten trokken tijdens het Twaalfjarig Bestand naar Amsterdam, maar het merendeel 
zou zich vervolgens in Leiden vestigen. Ze behoorden tot een stroom van vluchtelingen die 
zich in de eerste decennia van de 17de eeuw in de stad vestigde. In 1574 kende Leiden nog 
een bevolkingsaantal van rond de 10.000, in 1630 was dat opgelopen tot tussen de 30.000 en 
35.000 inwoners. Een deel van de Engelse gemeenschap zou Leiden naar een aantal jaren 
weer verlaten en naar de Nieuwe Wereld afreizen, waar ze bekend kwamen te staan als de 
Foundintj Fathers van de Verenigde Staten. 

De Engelse protestanten vormden in Leiden geen enclave. In de omgeving van de Pieters
kerk ontstond weliswaar een kleine gemeenschap van separatisten rond dominee John 

Robinson, die beschouwd kan wor
den als de leider van de pikjrims. Het 
merendeel vestigde zich echter ver
spreid over de stad. Een deel van 
hen verloor het contact met de 
eigen geloofsgemeenschap en ging 
in Nederlandse godshuizen ter ker
ke. Een aantal van de separatisten 
behoorde tot de Leidse intellectuele 
bovenlaag en stond in contact met 
de Leidse universiteit. Het overgro
te deel was echter werkzaam in de 
textiel- en tabakindustrie. Het ein
de van het Twaalfjarige Bestand, 
vrees voor de vervlakking van de 
religieuze normen bij een nieuwe 
generatie die opgroeide temidden 
van relatief tolerant religieus kli
maat en onzekerheid over hun 
positie op de arbeidsmarkt deed 
een deel van de separatisten beslui
ten om de oversteek naar de Nieu
we Wereld te maken. Zij namen een 

Afb. 1 Pikjrim Archiues in Leiden. Foto: H. Kaal, 2007. aantal gebruiken uit Leiden mee 
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Afb. 2 De Vliet in Leiden, van waaraf de schepen met Engelse protestanten via Engeland naar 
Noord-Amerika vertrokken. Foto: H . Kaal, 2007. 

naar hun nieuwe land, zoals het burgerlijk huwelijk en het systeem van gebuurten, dat elders 
in dit nummer door Kees Walle uit de doeken wordt gedaan. 

De naam van het archief is ietwat misleidend: de Pilgrim Archiues worden niet hier bewaard, 
maar in het aanpalende regionaal archief. Via de website kunnen echter tal van getranscri
beerde archiefstukken geraadpleegd worden die vervolgens eventueel in origineel in het 
archief kunnen worden aangevraagd. De stukken zijn hoofdzakelijk uit het oud-notarieel en 
het oud-rechterlijk archief afkomstig. Het vroegste stuk betreft een ondertrouwakte uit 1603 
van de Engelse 'wolcammer' Franchoys Couck en de uit 'Cantelberch' (Canterbury) afkom
stige Hester Mahieu. Zij behoorden niet tot de groep van honderd personen die zes jaar later 
bij het Leidse stadsbestuur toestemming vroeg om zich in de stad te mogen vestigen. 
Namens de gemeenschap van Engelse protestanten diende Jan Rabarthsen, in wie we domi
nee John Robinson herkennen, in februari 1609 een 'Versouck vanwegen 100 persoonen, in 
Engelandt gebooren, om haer residentie hier ter stede te mogen nemen' in bij 'mijn Eersame 
heeren, mijne heeren burgemeesteren ende Gerechte der stadt Leyden.' Robinson geeft in het 
verzoek aan dat hij en de leden van zijn 'gemeente der Christelicke gereformeerde religie' van 
zin waren zich 'te beneeren met verscheyden haerluyder hantwercken ende neeringen, zon
der nochtans in 't minste yemant te bezwaren.' Per ommegaande werd Robinson door stads
secretaris Jan van Hout bericht dat de stadsbestuurders 'geen eerlicke persoonen weygeren 
vrije ende lybre incompst omme binnen deser stede te mogen comen ende haer woonplaets 
te nemen, mits hem eerlicken gedragende ende sich onderwerpende alle keuren ende ordon-
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nantiën alhier, ende dat oversulcx der thoonderen bij compst alhier hem lieff ende aenge-
naem wert sijn.' Het tolerante Leiden kon er nog wel een paar vreemdelingen bij hebben. 

Voor het archief hoeft men niet per se naar Leiden af te reizen, als men tenminste genoe
gen neemt met de transcripties op internet. De tentoonstelling in het gebouw van de Pilgrim 
Archiues is aardig, al is de meeste informatie ook via de goed verzorgde website op te vragen. 
Met behulp van beeldmateriaal, toegelicht met korte teksten in het Nederlands en het Engels 
die ook op de website staan vermeld en een computerpresentatie wordt de bezoeker een 
inkijkje geboden in de geschiedenis van de separatisten. De Pilgrim Archiues lijken zich vooral 
op toeristen te richten. Zo is het mogelijk om te voet en per boot een Pilgrim Tour door Leiden 
af te leggen, waarbij men wordt gevoerd langs plaatsen in de stad die de herinnering aan de 
aanwezigheid van de Engelse protestanten levend houden. Vanuit het archief van de Pilgrims 
kijkje uit op de kade waar de separatisten rond 1620 aanmonsterden voor vertrek naar Ame
rika en nu de boten van de Pilgrim Tour afmeren (afb. 2). Er is een lunchruimte, waar de mee
gebrachte boterhammen genuttigd kunnen worden en koffie en thee verkrijgbaar is. 

Verwijzingen 
Regionaal Archief Leiden. Stadsarchief II, inv.nr. 51: gerechtsdagboek G folio 33V. 
www.pilgrimarchives.nl en http://www.leidenarchief.nl/ 

Adresgegevens 
Pilgrim Archives 
Vliet 43 
2311 RD Leiden 
071-5164952 
info(a)pilgrimarchives. nl 

Openingstijden 
Dinsdag-zaterdag 12.00-16.00 



Tijdingen 
Het bewaren waard? 

Het algemene beeld van de kraakbeweging wordt sterk gekleurd door de herinnering aan een belangrij
ke historische gebeurtenis uit het recente verleden: het kroningsoproer op 30 april 1980. In overheids
archieven is zoveel bronnenmateriaal terug te vinden dat betrekking heejt op de kraakbeweging gedu
rende juist deze periode, dat een zeer eenzijdige historiograjie zou ontstaan wanneer onderzoekers zich 
uitsluitend tot dit materiaal zouden beperken. Op zoek naar een veelzijdiger beeld van de kraakbewe
ging probeert Tijdingen zichtte krijgen op de ontwikkeling van deze nieuwe gemeenschap. 

Van actiegroepen naar beweging 
Halverwege de jaren zestig werden vanuit de Provobeweging in Amsterdam de eerste kraak-
acties georganiseerd als maatschappelijk protest tegen leegstand en woningnood. De kra
kers voerden tevens actie tegen grondspeculatie en stadsvernieuwingsprojecten, vaak in 
samenwerking. Deze wijze van clandestiene bewoning was meer dan een praktische oplos
sing voor de nijpende woningnood onder jongeren. Kraken was tevens een uitwerking van 
de opvatting dat iedereen zoveel mogelijk invloed moet kunnen uitoefenen op de eigen leef
omgeving, een notie die samen met het recht van het individu op zelfbeschikking ten grond
slag lag aan de democratiseringsgolf die Nederland op dat moment overspoelde. 

Afb. 1 Interieur van een krakerswoning in Alkmaar, juli 1970. Foto: J. de Haas, Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam (IISG), BG K55/199-212 



240 T I J D I N G E N 

Nadat Provo zichzelf in 1967 had opgeheven, bleef kraken als anarchistisch geïnspireerd 
experiment met democratische organisatievormen in links-progressieve kring populair, 
vooral onder studenten, de nieuwe generatie welzijnswerkers en jonge politieke activisten 
(afb. 1). Overal in het land waren kraakgroepen actief, maar het zwaartepunt van de bewe
ging concentreerde zich in de Randstad met Amsterdam als epicentrum. De meeste kraak
panden bevonden zich in de binnensteden, maar in enkele gevallen lag het doelwit van 
kraakacties buiten de stadsgrenzen. Het dorp Ruigoord iets benoorden Amsterdam werd in 
1972 als protest tegen de aanleg van een nieuw havengebied gekraakt door kunstenaars die 
er een kolonie vestigden. Onder krakers gold autonomie als onaantastbaar beginsel en ban
den tussen afzonderlijke kraakgroepen waren dan ook los en incidenteel. 

Aanvankelijk hadden de acties bij publiek en overheid tegenstand opgeroepen en waren 
krakers door de politie met harde hand aangepakt. Gaandeweg werden bestuurders echter 
steeds terughoudender. Tot ontruiming werd alleen overgegaan in geval van dringende 
noodzaak en krakers boden daarbij hoogstens passief verzet. Geweldplegingen kwamen 
hoofdzakelijk van de kant van knokploegen die in opdracht van particuliere huiseigenaren 
illegale ontruimingen uitvoerden. Bewoning van kraakpanden die een jaar of langer hadden 
leeggestaan, werd door gemeentebesturen vanaf 1971 veelal gedoogd en in sommige geval
len zelfs min of meer gelegaliseerd op grond van wetgeving die was ontworpen om grond-
speculatie tegen te gaan. Veel monumentale panden en bedrijfsgebouwen konden zo door 
krakers van de slopershamer worden gered en gerenoveerd. 

Rond 1975 veranderde de verhouding tussen overheid en krakers. Plannen van het 
Amsterdamse gemeentebestuur om een groot deel van de Nieuwmarktbuurt te slopen voor 
de aanleg van de metro en een snelweg stuitten op hardnekkige tegenstand van bewoners en 
krakers. Pogingen van bewoners om de sloop van 45 woningen aan de Lastagestraat te voor
komen, liepen uit op ernstige ongeregeldheden waarbij rijkspolitie en marechaussee wer
den ingezet en twintig betogers gewond raakten. De aanleg van de metro kon niet worden 
verhinderd, maar het bewonersprotest leidde er wel toe dat een nieuw herbouwplan voor de 
buurt werd gemaakt op basis van het oude stratenpatroon en zonder snelweg. 

Ongeveer gelijktijdig boog het kabinet Den Uyl zich over maatregelen om het kraken aan 
banden te leggen. Als reactie daarop besloten kraakgroepen de krachten te bundelen en in 
november 1975 vond een bijeenkomst plaats van kraakgroepen uit diverse steden. Om de 
organisatie van een massaal en effectief verzet tegen de dreigende anti-kraakwet mogelijk te 
maken, werd een coördinatiepunt opgezet: het Landelijk Overleg Kraakgroepen. 

Een nieuwe gemeenschap 
Het einde van de jaren zeventig was een periode van ingrijpende maatschappelijke verande
ringen. Het linkse kabinet Den Uyl had plaatsgemaakt voor het centrumrechtse kabinet Van 
Agt-Wiegel en een economische recessie leidde tot bezuinigingen op de overheidsfinanciën 
en een enorme stijging van de werkloosheid, vooral onder schoolverlaters. Samen met de 
steeds hoger oplopende internationale spanningen tussen Oost en West veroorzaakte dit 
een sfeer van pessimisme. De welvaartstaat leek al even broos als de wereldvrede en het opti
misme van voorgaande decennia maakte plaats voor doemdenken. De onvrede van veel jon
geren manifesteerde zich in tegenculturen als de punk, een stroming die in de kraakbewe
ging een mogelijkheid zag zich af te zetten tegen de gevestigde orde. 

Rond 1978 veroorzaakte de economische crisis een abrupte ineenstorting van de huizen-
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Afb. 2 Kraakactie in de Indische buurt: vrouwen breken met een koevoet een pand open, circa 
1979. Foto: IISG, BG A57/1747 (fotograaf niet vermeld). 

markt, gevolgd door een explosieve toename van de leegstand (afb. 2). Onder deze omstan
digheden groeide de kraakbeweging uit tot een bonte gemeenschap van activisten, anar
chisten, non-conformisten, opportunisten, individualisten en idealisten van rekkelijke, pre
cieze, militante of gematigde snit. Ze waren via talloze formele en informele kanalen 
verbonden met uiteenlopende bewegingen en actiegroepen van een overwegend links-
progressieve inslag met een voorkeur voor buitenparlementaire actie. Van een duidelijk 
gedefinieerde ideologie was geen sprake, daarvoor liepen de opvattingen over doel en mid
delen te ver uiteen. Wel van gedeelde opvattingen ten aanzien van fascisme, racisme, kern
wapens, kernenergie, milieuvervuiling. 

Krakers en sympathisanten vormden een gemeenschap met een eigen cultuur, conven
ties, instituties, normen en waarden. Uit de provobeweging afkomstige modellen voor alter
natieve woon- en werkvormen en de doe-het-zelf mentaliteit die kenmerkend was voor de 
punk, kwamen samen in een levensstijl waar persoonlijk leven en maatschappelijk engage
ment vrijwel naadloos in elkaar overgingen. 

Kraakpanden vormden vrijplaatsen voor allerlei groepen en cultuuruitingen in de marge 
van de samenleving die elders in letterlijke en figuurlijke zin geen onderdak konden vinden. 
Naast woonruimte boden de kraakpanden de mogelijkheid om kleine ondernemingen te 
starten zoals werkplaatsen, winkeltjes, weggeefhuizen, cafés en eethuizen. Kunstenaars en 
muzikanten konden er gratis of tegen lage kosten beschikken over ateliers, oefenruimte, 
expositieruimte, podia en bedrijfsruimte voor kleine onafhankelijke platenlabels en uitge
verijen (afb. 3). In kraakpanden werden drukkerijen en radiozenders geïnstalleerd zodat de 
kraakbeweging de beschikking had over eigen media. Deze communicatiemiddelen vervul
den niet alleen een functie bij het verspreiden van oproepen en nieuws, maar verschaften 
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Afb. 3 Muurschilderingen op een kraakpand aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam. Foto: Rot
terdams Kunstenaars KoIIektief, IISG, BG C3/435. 

tevens een platform aan opiniemakers, schrijvers en dichters die er niet in slaagden via de 
gevestigde media en uitgeverijen naar buiten te treden. In eigen beheer werd een stroom van 
pamfletten, flyers, tijdschriften, handleidingen en boeken geproduceerd die vanuit kraak
panden en alternatieve boekhandels werden verspreid. 

Confrontatie en desintegratie 
Onder druk van de snel toenemende maatschappelijke spanningen nam de weerstand tegen 
de kraakbeweging toe. Gesteund door het anti-kraakbeleid van het kabinet Van Agt-Wiegel 
gingen gemeentebesturen steeds vaker over tot ontruiming waarbij steeds meer politie werd 
ingezet. In november 1978 leidde dit tot een escalatie in de Kinkerbuurt. Betogers die pro
beerden een uitzetting met lijdzaam verzet te verhinderen door middel van barricades en een 
cordon van drie rijen stevig gearmde demonstranten, werden door de Mobiele Eenheid met 
gebruik van de wapenstok uiteengeslagen, waarop krakers de straat openbraken en de poli
tie met stenen bekogelden. Binnen de kraakgemeenschap was al geruime tijd een discussie 
gaande over de toelaatbaarheid van gewelddadig verzet tegen uitzettingen en het gevecht in 
de Kinkerbuurt leidde intern tot een groeiende verdeeldheid tussen de gematigde vleugel en 
een hechte groep hardliners. 

Nadat eind januari 1980 bekend was gemaakt dat de inhuldiging van Koningin Beatrix op 
30 april van dat jaar in Amsterdam zou plaatsvinden, riep de kraakbeweging die dag uit tot 
Nationale Kraakdag en kondigde een grootscheepse manifestatie aan onder het motto 
'Geen woning, geen kroning'. Enkele dagen daarna leidde de herkraak van een zojuist ont
ruimd pand in de Vondelstraat opnieuw tot hevige gevechten en ditmaal werd de ME met 
geweld gedwongen zich terug te trekken en de krakers gaven hun stellingen pas prijs toen 
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na enkele dagen tanks werden 
ingezet (afb. 4). In de weken 
die volgden liepen de spannin
gen steeds hoger op. De veilig
heidsmaatregelen voor de in
huldiging werden opgevoerd, 
waarbij behalve extra eenhe
den ME en bereden politie ook 
sluipschutters in paraatheid 
werden gebracht. Behalve feest
vierders verzamelden op Ko
ninginnedag ook krakers en 
actievoerders uit het hele land 
zich in Amsterdam. Een deel 
daarvan kwam voor een ge
weldloos protest tegen de wo
ningnood, een ander deel met 
het voornemen de inhuldiging 
te verstoren. Rond elf uur ont
stonden de eerste onvermij
delijke schermutselingen. De 
officiële plechtigheden en fes
tiviteiten op de Dam vonden 
ongehinderd doorgang, maar 
op diverse plaatsen in de bin
nenstad kwam het tot heftige 
gewelddadigheden. 

In de periode die volgde 
bleef een grote groep militante 
krakers de confrontatie met de 
eevestiede orde zoeken. Een 
harde kern van krakers en acti
visten radicaliseerde en kwam binnen de kraakgemeenschap en in maatschappelijk opzicht 
meer en meer in een isolement terecht. De gematigde meerderheid binnen de kraakbeweging 
richtte zich vanaf 1980 hoofdzakelijk op het voorkomen van uitzettingen en sloop door mid
del van overleg en juridische procedures. Sommige kraakgroepen vielen uiteen als gevolg van 
ontruimingen, interne tegenstellingen of natuurlijk verloop, andere groepen ontwikkelden 
zich tot bestendige woon-werkgemeenschappen. Vrijwel alle omstreden bolwerken van de 
militante vleugel van de kraakbeweging waren tegen het einde van de jaren tachtig ontruimd 
of opgegeven. 

Afb. 4 Vondelstraat 29 februari 1980, na de aftocht van de 
ME. Foto: P. Babeliowski, IISG, BG 616/964. 

Vrijplaatsen en broedplaatsen 
Tal van kraakpanden werd in de loop der jaren op verschillende manieren gelegaliseerd. Zo 
werd het roemruchte pand Vrankrijk aan de Amsterdamse Spuistraat in 1992 aangekocht 
door de krakers die het gebouw tien jaar tevoren van de slopershamer hadden gered en een 
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Afb. 5 Vrankrijk aan de 
Spuistraat. Foto: A. Willem
sen, 2006. 

herbestemming had gegeven als woongemeenschap, politiek-culturele voorziening en kra
kerscafé (afb. 5). De Haagse kraakgroep 'De Blauwe Aanslag' kreeg dit voormalige rijksbe
lastingkantoor begin jaren tachtig van de gemeente in beheer. Toen het gebouw in 2003 in 
het kader van verkeersuitbreiding moest worden gesloopt, stelde de gemeente de woon
groep in de gelegenheid een voormalig schoolgebouw te kopen en werd de woon-werkge-
meenschap onder de naam 'De Grote Fyr' in dit pand voortgezet. 

Ook veel andere voormalige kraakpanden bieden nog steeds onderdak aan woon-werkge
meenschappen. Meestal wordt een deel van de beschikbare ruimte gebruikt voor culturele en 
recreatieve activiteiten, die ook voor buitenstaanders toegankelijk zijn. De complexen wor
den door de bewoners en gebruikers beheerd en onderhouden op basis van zelfwerkzaam
heid en collectiviteit. Daarnaast trachten veel van deze woon-werkgemeenschappen vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid een actieve bijdrage te leveren aan de buurt. Veel van deze 
panden zijn vrijplaatsen van waaruit een voorhoede van kunstenaars, bedrijven gericht op de 
culturele sector en ondernemers met een ideële inslag, nieuwe concepten ontwikkelen. 

De Coöperatieve Vereniging 'De Vrije Ruimte' in Amsterdam - ontstaan uit een samen
werkingsverband van diverse grote kraakpanden - is opgericht als belangenbehartiger en 
kenniscentrum voor een netwerk van voormalige kraakpanden die fungeren als culturele 
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Afb. 6 Kraakpand in de Staatsliedenbuurt, circa 1983. Foto: IISG, BG A59/34 (fotograaf niet vermeld). 

vrijplaats. Zoals het complex Tetterode, dat wordt beheerd door een gebruikerscollectief en 
onderdak biedt aan vijftig bewoners, dertig ateliers, 25 bedrijven, een klein theater en een 
alternatieve disco. Ook onder beleidsmakers is het besef doorgedrongen dat deze vrijplaat
sen een onmisbare voedingsbron vormen voor het stedelijke culturele weefsel. Diverse gro
te steden hebben in de afgelopen jaren een 'broedplaatsenbeleid' geformuleerd. De woon-
werkgemeenschap 'Plantage Doklaan', gevestigd in een in 1998 gekraakte voormalige 
technische school, heeft tevens een publieke functie als culturele accommodatie en is sinds 
2001 pilotproject voor het broedplaatsenbeleid van de gemeente Amsterdam. 

Krakersarchieven 
De kraakbeweging heeft enorme hoeveelheden papier geproduceerd: vlugschriften, pam
fletten, posters, aankondigingen, flyers, praatstukken, handleidingen, zwartboeken, log
boeken, draaiboeken, notulen en nota's. Als gevolg van het anarchistische karakter en de 
losse organisatiestructuur van de kraakbeweging werd geen centraal archief aangelegd. 
Veel documentatie die voor de bezitter geen actuele gebruikswaarde meer had, werd weg
gegooid. Wat bewaard bleef, werd meestal als aandenken opgeslagen, niet zelden om in een 
later stadium vanwege een verhuizing of ruimte gebrek alsnog aan de vergetelheid te wor
den prijsgegeven. 

Om te voorkomen dat belangrijk bronnenmateriaal voor de geschiedschrijving van de 
kraakgemeenschap voorgoed verloren zou gaan, begonnen voormalige krakers uit de 
Staatsliedenbuurt in 1991 zoveel mogelijk documentatie te verzamelen. Honderden leden en 
oud-leden van de kraakgemeenschap stonden de papieren restanten van hun actieverleden 
af. Het materiaal werd door vrijwilligers op basis van de structuur van de kraakbeweging 
geordend naar geografisch onderwerp en vervolgens gedetailleerd beschreven en ontsloten 
(afb. 6). In 2000 werd de verzameling ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis in Amsterdam. 
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De 'Collectie Staatsarchief bevat de archieven van alle belangrijke kraakpanden in 
Amsterdam, het archief van het Landelijk Overleg Kraakgroepen en de archieven van kraak
groepen in Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en talloze andere plaatsen. Verder zijn 
omvangrijke collecties periodieken en pamfletten opgenomen, evenals het audio-archief 
van illegale radiozenders, videobanden, ongemonteerd materiaal van het krakerstation 
Staats-TV, een uitgebreid knipselarchief, honderden foto's en ongeveer 5.000 affiches. 

Het belang van het Staatsarchief is niet gering. De kraakgemeenschap heeft onmisken
baar een blijvende invloed gehad. Niet alleen op de jongerencultuur en het actiewezen, maar 
ook op de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, organisatiestructuren en methoden voor 
alternatieve bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de kraakgemeenschap kunstenaars, muzikan
ten, theatergroepen, schrijvers en dichters voortgebracht en heeft de eigen beeldtaal die bij 
affiches en drukwerk werd toegepast de grafische vormgeving beïnvloed. 

Dankzij de inzet en het historische besef van een handvol vrijwilligers kan de onderzoe
ker beschikken over een rijk en veelzijdig archief dat het mogelijk maakt al deze aspecten 
van de kraakgemeenschap in detail en van binnenuit te bestuderen. Soms moetje oud papier 
gewoon bewaren, ook wanneer de historische waarde ervan op het eerste gezicht gering 
lijkt. De beheerders van het zolderarchief van de Tweede Kamer zouden in dit opzicht nog 
wel iets van de collectievormers van het Staatsarchief kunnen leren. 

www.iisg.nl/ffistaatsarchief 
www.iisg.nl/collections/csd 



Hollands Spoor 
In Hollands Spoor wordt nu eens geen tentoonstelling, museum o f monument uit Holland 
onder de aandacht gebracht, maar een initiatief van Stichting Historisch Platform: het 
maandelijks georganiseerde Historisch Café in Amsterdam. Holland-redacteur Cindy van 
Weele was bij het debat van 31 maart j.1., dat gewijd was aan: 

Migratie en integratie in de Oudheid en de Gouden Eeuw 
Een gesprek met Fik Meijer en Erika Kuijpers 

Het is een onverwacht warme zaterdagmiddag heel vroeg in de lente. Amsterdammers genieten duidelijk 
uan het eerste dagje buiten. In het Historisch Café, dat voor dat gelegenheid plaatsuindt in het Kojjiehuis 
uan KHL aan de Oostelijke Handelskade, staan de deuren open. De barman stopt handig nog een doosje 
rosé in de koeling. Aanleiding uoor het debat vandaag is in de eerste plaats het verschijnen uan Fik Meijers 
nieuwste boek Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld. 
Daarnaast is op 15 maart j.1. de Keetje Hodshon-prijs uitgereikt aan Erika Kuijpers. Zij kreeg deze aan
moedigingsprijs uoor onderzoekers uoor haar boek Migrantenstad. Immigratie en sociale verhou
dingen in ïyde-eeuws Amsterdam, waarop zij in 2005 promoueerde. Zijn er overeenkomsten te ont
dekken in het vreemdelingenbeleid in Rome, Athene en Amsterdam? 

Fik Meijer opent het debat (afb. 1) met te zeggen 
dat hij nogal jaloers is op de bijlages in het boek 
van Erika Kuijpers: zeventig pagina's met statistie
ken, bronnen, procenten en tellingen. Oneindig 
veel meer materiaal dan waar onderzoekers van de 

Oudheid zich op kunnen baseren. 'Over de Oud
heid en migratie vanaf de tijd van Alexander de 
Grote kan men zich op weinig meer baseren dan 
op enkele geschriften en inscripties. Er zijn geen 
cijfers of statistieken beschikbaar, alleen zeer dif-

Afb. 1 Levendig debat in het Historisch café. Foto: C. van Weele, 2007. 
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Afb. 2 Fik Meijer. Foto: C. van Weele, 2007. 

fuse bronnen. De interpretatie moet dus ruim blij
ven. Paralellen trekken met andere steden en tijden 
is al gauw helemaal onbetrouwbaar. Maar woor
den als xenofoob, immigratie en discriminatie 
komen niet toevallig uit het Grieks. Athene sloot 
vreemdelingen buiten en noemde alle buitenlan
ders voor het gemak barbaren. Een vreemdeling 
kon na verloop van tijd en een flinke schenking 
graan aan de stad misschien op de eerste rij in het 
theater zitten, het was en bleef een tweederangs
burger. Atheners waren bang voor profiteurs, net 
als sommigen van ons nu bang zijn voor de Poolse 
loodgieter. Griekenland werd door Grieken gezien 
als het centrum van de wereld. In Delphi is de navel 
van de wereld. Dat wil niet zeggen dat de Grieken 
zelf een perfecte eenheid vormden. Een bekend 
spreekwoord luidt: "Twee Grieken spelen triktrak, 
drie Grieken voeren burgeroorlog." Hoe dan ook: 
Grieken vonden dat zijzelf geschapen waren om te 
heersen en alle anderen om door Grieken over
heerst te worden.' 

'In Rome werd het vreemdelingenbeleid anders 
aangepakt. Heel Rome was de eerste eeuwen van 
onze jaartelling een bouwput, dus alle handen 
waren welkom. De grote stad trok mensen aan en 
Rome nam ze op. Het lijkt erop dat op een bepaald 
ogenblik 70% van de inwoners van Rome niet 
afkomstig is uit Italië. De gewoontes en religies 
assimileren, er is een grote versmelting van cul

tuur. Af en toe werden bij voedselschaarste de 
vreemdelingen de stad uitgezet. Meestal beperkte 
zich dat tot de ongewenste vreemdelingen. "Niet 
dat het iets uitmaakt," zei Seneca, "een week later 
zijn ze weer terug." Keizer Claudius wilde een aan
tal vreemdelingen lid van de senaat maken en 
stuitte daarbij op flinke weerstand van de zittende 
leden. Claudius reageerde met: "Ook deze ver
nieuwing zal ooit een oude gewoonte worden." 
Slaven konden vrij worden, maar het leger was een 
ander verhaal, daar heerste een stevige subcultuur. 
In het Oude Rome heette wat wij nu inburgeren 
noemen Romanisering. Het lukte vreemdelingen 
tot zekere hoogte te assimileren en ingezetene te 
worden van het Romeinse Rijk.' 

Echt moeilijk werd het met de opkomst van het 
christendom, omdat deze groep religieus-ortho
doxe mensen niet wilde assimileren en dat botste 
met het Romeinse pluriforme godendom. Romei
nen hielden niet van bekeerlingen en het christen
dom moest het juist van bekeerlingen hebben. Dat 
gevecht heeft Rome uiteindelijk verloren. Fik 
Meijer (afb. 2) stelt de enigszins verontrustende 
vraag hoeveel orthodoxie een welwillende samen
leving verdragen kan. 

Van Athene naar Amsterdam 
Erika Kuijpers heeft in haar dissertatie een poging 
willen doen om de grote stroom anonieme mi
granten in de Gouden Eeuw een gezicht te geven 
en om te onderzoeken wat de demografische 
gevolgen daarvan voor Amsterdam zijn geweest. 
Over succesvolle en bekende Hollanders is inmid
dels veel gepubliceerd, maar over de migranten 
nog relatief weinig. In vergelijking met het schaar
se bronnenmateriaal uit de Oudheid lijkt het heel 
wat, maar toch hebben de levens van de vele 
migranten in de Gouden Eeuw weinig sporen na
gelaten. 

'Tussen 1580 en 1680 groeide de bevolking van 
Amsterdam van 30.000 naar 200.000 inwoners. In 
een paar generaties was het een totaal andere stad 
geworden. Vroegmoderne steden hadden te ma
ken met een sterfte-overschot. Migratie was de 
voornaamste reden van bevolkingsaanwas. Er was 
vooral toeloop van mensen afkomstig uit landen 
ten oosten van de Republiek: Duitsland en Scandi
navië, maar ook uit de Zuidelijke Nederlanden. Zij 
kwamen af op de enorme behoefte aan onge
schoold werk in Amsterdam. De bevolkingsaan
was zat voornamelijk aan de onderkant van de 
samenleving.' 
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'Er zijn bronnen die laten zien dat Duitsers en 
Amsterdammers samenwerkten en onder l ing 
huwden. T o c h was in Amsterdam het verschijnsel 
" M o t ï e n k l u c h t " heel populair . Het waren toneel
stukken over domme Duitsers, gastarbeiders uit 
het Duitse Westfalen die de rol speelden van 
oplichters o f achterlijke boertjes die in de grote 
stad volkomen de weg kwijt raakten. Het lijkt erop 
dat er zowel sprake was van integratie als segrega
tie. Migranten kregen vaak wel werk, maar geen 
burgerschap, en konden ook niet zo makkelijk l id 
van de gilden worden. Ui t de bronnen komt overi
gens niet naar voren dat deze groep arbeiders en 
hun gezinnen een achterstand i n loon o f w o o n o m 
geving had ten opzichte van Amsterdamse arbei
ders met hetzelfde werk. W e l was Amsterdam into
lerant ten opzichte van joden en katholieken. Zij 
konden geen burgerschap erven maar wel kopen. 

Geen enkel gilde was voor hen toegankelijk. Luthe
ranen en gereformeerd-protestante migranten 
hadden het wat dat betreft makkelijker. ' 

'E r werd hard gewerkt en geld verdiend, maar 
de arbeiders integreerden niet o f nauwelijks en 
konden geen aanspraak maken op de sociale voor
zieningen. Een vergeli jking met nu leert dat i n 
1650 het percentage migranten (geboren in het 
buitenland) bijna 10% hoger was dan in 2004 (38% 
in 1650, 29% in 2004). In het begin van de 17de 
eeuw was zelfs meer dan de helft van de inwoners 
van Amste rdam in het buitenland geboren. ' 

Als er één overeenkomst te trekken is met het 
migrantenvraagstuk van deze tijden en steden, dan 
is het wel dat economische groei arbeidskrachten 
aantrekt. Mensen reizen o m elders hun geluk te 
beproeven en nemen discriminatie dan maar voor 
lief. 

Het His to r i sch Café is iedere tweede woensdag van de maand i n Café P96 aan de Prinsengracht 96 te 
Amsterdam, van 20.00 tot 22.00. De toegang is gratis. Het programma bestaat elke maand uit een 
c o l u m n , een interview, een debat en een karikatuur. De gasten zijn wetenschappers, beleidsmakers, 
schrijvers en natuurlijk his tor ic i en het publiek kan deelnemen aan het debat. 

W i l t u maandelijks op de hoogte gehouden worden van het programma van het His tor i sch Café, 

stuurt u dan een e-mail met als onderwerp het woord 'n ieuwsbr ie f aan nieuwsbrief@historischca-

fe.nl o f neem contact op met: 
St icht ing His to r i sch Platform 

Postbus 1757,1000 B T Amsterdam 
(020) 4208598 o f secretariaat@historischplatform.nl 

F ik Meijer, Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld (Amsterdam: Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2007, 321 b lz . , I S B N : 9789025334277/ N U R 6 8 3 ) . 

Er ika Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in ïje-zzuws Amsterdam (Hilversum: Ver
loren, 2005 (Amsterdamse Histor ische Reeks, Grote Serie X X X I ) , 448 blz . , ISBN90-6550-852-X). 
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Paul H.A.M. Abels (red.), Erasmus en Gouda (Gouda: 
Historische Vereniging 'Die Goude', 2006, 116 
blz., geïll., ISBN en prijs onbekend. 

Vanaf het moment dat zijn werken in 
druk verschenen, noemde de grote 
geleerde en humanist Desiderius Eras
mus zich naar de stad Rotterdam, eerst 
;Erasmus Rotterdammensis' en na 1504 
Erasmus Roterodamus'. Waarom hij 
dat deed is niet helemaal duidelijk, want 
;en binding met Rotterdam had hij niet. 

Erasmus bracht namelijk alleen de eerste vier jaar 
van zijn leven in die stad door. Feit is echter dat ook 
anderen, zoals bijvoorbeeld de schilder Hans Hol-
bein, hem 'Erasmus Roterodamus' noemden. Had 
het voor Erasmus niet meer voor de hand gelegen 
om zich 'Erasmus Goudanus' te noemen, naar de 
stad Gouda waar hij een aantal jaren had schoolge
gaan en waar hij zes jaar als monnik in het klooster 
Stein had doorgebracht ? Hoe het ook zij, de stad 
Rotterdam heeft zich Erasmus dankbaar toegeëi
gend. Vandaag kennen we natuurlijk allemaal de 
Erasmus Universiteit en de Erasmusbrug als beho
rend bij Rotterdam. Daarnaast is in de Maasstad 
een aantal scholen naar Erasmus genoemd, alsme
de een strijktrio, een korfbalvereniging, een acade
mie voor HOVO, een koeriersdienst en wat niet al. 

Nu zijn er in alle eeuwen wel Gouwenaars 
geweest die Erasmus voor Gouda wilden opeisen. 
In 2005 waren dat de kunstenaar Bud Oostrom, de 
koster Maurits Tompot en de historicus Nico 
Habermehl. Zij zorgden ervoor dat Desiderius 
Erasmus en zijn relatie met de stad Gouda weer 
volop in de belangstelling kwamen te staan. Oos
trom vond 'dat er in Gouda een doemsfeer heerste, 
versterkt door een groot minderwaardigheids
complex' (blz. 135). Hij was van mening, dat het 
erfgoed van Erasmus een integraal onderdeel 
vormde van de Goudse samenleving, doch dat het 
opnieuw tot leven moest worden gewekt. Daartoe 
lanceerde hij het plan tot oprichting van een Eras
mus Academie, waar kunstenaars zouden worden 
opgeleid in de geest van de grote humanist en waar 
Erasmus' geestelijke nalatenschap uitgebouwd 
zou dienen te worden naar deze tijd. Ook zou een 
Erasmus Genootschap Gouda worden opgericht. 

De initiatieven van Oostrom en Tompot trok
ken de aandacht van de landelijke media. Daar
door ontstond er een zekere Erasmus-hype, die 
echter, uit sensatiezucht, voornamelijk gericht 
was op de claim van Gouda als geboorteplaats van 

Erasmus en de eventuele Rotterdamse reactie 
daarop. Oostrom en Tompot ging (en gaat) het 
veel meer om de herleving van Erasmus' ideeën in 
Gouda. In die stad kan namelijk volgens hen nog 
steeds worden aangehaakt bij Erasmus' erfgoed. 
Als voorbeeld noemt Tompot de Goudse Glazen in 
de Sint-Janskerk. Erasmus is de genius van de ico
nografie van de Goudse Glazen, aldus Tompot. De 
hernieuwde aandacht voor de relatie tussen Gouda 
en Erasmus was de reden dat de Historische Ver
eniging 'Die Goude' het boek Erasmus en Gouda uit
bracht. Het boek bevat elf artikelen van deskundi
ge auteurs, die elk een bepaald aspect van het 
Goudse verleden van Erasmus belichten. 

De historicus Paul H.A.M. Abels wijst er in 'Der 
Goude eigend haar den grooten Erasmus toe' (blz. 
117-130) op dat de Goudse elite zich in de 16de eeuw 
wel de ideeën van Erasmus toe-eigende maar niet de 
persoon. Wel circuleerden er in Gouda humanisti
sche geschriften en ook was het lesprogramma van 
de Goudse Latijnse school geënt op de ideeën van 
Erasmus. Tevens was de invloed van Erasmus merk
baar in de iconografie van de Goudse Glazen en de 
libertijnse opstelling van de Goudse regenten in 
politiek-religieuze kwesties. Maar van een echte toe-
eigening was geen sprake. Dat had alles te maken 
met het feit dat Erasmus zelf zijn Goudse verleden 
zoveel mogelijk wilde verdonkeremanen. Abels 
noemt verschillende redenen die Erasmus daarvoor 
kan hebben gehad: de behoefte om de schande van 
een onwettige geboorte uit te wissen, het streven om 
uit de verstikkende sfeer van het klooster te ontsnap
pen of een gefrustreerde jeugdliefde. Zijn leven lang 
legde Erasmus er de nadruk op dat hij in Rotterdam 
was geboren. De naam van de Goudse vader liet hij 
weg en het 'Roterodamus' voegde hij toe. In plaats 
van Erasmus Gerritszoon Goudanus noemde hij 
zich Desiderius Erasmus Roterodamus. Abels be
schrijft de Goudse pogingen tot toe-eigening van 
Erasmus over de periode 1714-2006. Zijn conclusie: 
'Het is een illusie te denken dat Gouda ooit de plaats 
van Rotterdam zal innemen als dé Erasmus-stad.' 
Men deed ervolgens hem in Gouda beter aan zich als 
idool Dirck Volkertszoon Coornhert toe te eigenen, 
geboren en gestorven in Gouda, warm pleitbezorger 
van tolerantie. 

De historicus Nico Habermehl schreef voor dit 
boek vijf korte, maar zeer verhelderende artikelen, 
waarin hij de lezer informeert over Erasmus' beteke
nis, diens geboorte, zijn vorming en opleiding, het 
kloosterleven en Erasmus' graf en nalatenschap. 

Van de hand van de historicus Jan van Herwaar-
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den is het boeiende artikel 'Erasmus en zijn vader
land' (blz. 139-160). Hij veegt alleerst de pretentie 
van Gouda als geboorteplaats van Erasmus van tafel 
door erop te wijzen dat deze maar op één bron berust 
die niet uit een officiële registratie kan worden 
bevestigd. Van Herwaarden bestrijdt de opvatting 
dat Erasmus niets met Gouda te maken zou willen 
hebben omdat hij zijn onwettige geboorte wilde ver
hullen. Erasmus is zich, aldus Van Herwaarden, 
'met of zonder Goudanus, die onwettige geboorte 
voortdurend bewust geweest' en hij heeft zich daar 
geweldig aan gestoord (blz. 140). Hij heeft daar psy
chisch onder geleden, maar met een plaatsaandui
ding heeft dat volgens Van Herwaarden niets te 
maken. Het betreft geen plaats, maar een omstan
digheid. Rotterdam was voor Erasmus niet meer dan 
een plaats van herkomst. Als zijn vaderland (patria) 
beschouwde hij de Bourgondische Nederlanden, die 
hij nogal eens aanduidde met 'Brabant'. Maar in 
diepste wezen wilde Erasmus geen burger van een 
bepaalde stad zijn. In een brief aan Zwingli schreef 
hij: 'Ik begeer wereldburger te zijn, een met allen of 
liever: als iedereen pelgrim' (blz. 152). 

De Neerlandicus Jan Willem Klein analyseert in 
'De notitie over Erasmus' (blz. 161-166) de hierbo
ven al genoemde enige bron over Gouda als 
geboorteplaats van Erasmus. Hij maakt aanneme
lijk dat de notitie slechts een particuliere opmer
king is van een kloosterling van Stein. Klein veron
derstelt dat deze monnik Erasmus voor Gouda 
wilde opeisen, omdat in die tijd het leven voor 
katholieken - en voor kloosterlingen in het bijzon
der - steeds moeilijker werd in de Hollandse ste
den. Ik vraag me af of een verwijzing naar Eras
mus' kloostertijd in Gouda niet effectiever geweest 
zou zijn. De lomsthistoricus Ewoud Mijnlieff 
bespreekt in 'De snor van Erasmus' (blz. 186-189) 
een portretmedaillon van Erasmus, dat uit het 
klooster van Stein afkomstig zou zijn. Het is op 
een houten drager bevestigd, waarop in het Latijn 
is vermeld: 'Desiderius Erasmus, verwekt in 
Gouda, geboren te Rotterdam'. Een provocerende, 
mogelijk propagandistische tekst. Maar de schrij
ver vraagt zich af wanneer die drager is toege
voegd. Mijnlieff heeft zo zijn twijfels of dit portret 
identiek is aan dat wat in documenten vanaf de 
17de eeuw wordt getoond. Zijn twijfel wordt mede 
ingegeven door een dun snorretje dat onder de 
neus van Erasmus is aangebracht. Ik raad Mijnlieff 
aan toch eens de website van dbnl.org/ auteurs/ 
afbeeldingen te bekijken waarop een portret van 
Erasmus te vinden is... mét snor. 

Het Koningsglas in de Sint-Ian in Gouda - ge
schonken door Philips II - is het onderwerp van 
een mooie kunsthistorische analyse door Xander 
van Eek, getiteld 'Tempora tempero' (blz. 190-
197). Hij nuanceert enigszins de opvatting dat de 
Goudse Glazen de Erasmiaanse 'filosofie van 
Christus' onversneden zouden weergeven. Vol
gens Van Eek is het Viglius geweest die de grootste 
invloed uitoefende op de symboliek van het 
Koningsglas. Viglius was in die jaren (1556-1559) 
nog een gematigd man, die de dialoog tussen pro
testanten en katholieken gaande trachtte te hou
den. Waarschijnlijk is het aan hem te danken 
geweest dat het Koningsglas een combinatie is 
geworden van Habsburgse propaganda en een 
min of meer Erasmiaans-christologische religieu
ze boodschap die door iedereen kon worden 
aanvaard. Het boek is mooi uitgegeven, rijk geïllu
streerd en goed geredigeerd. Literatuurverwij
zingen zijn bij elk artikel in de noten opgenomen. 

Han C. Vrielink 

Mare van Alphen, Willem Geneste en Prudent 
Staal, 'Terg mij niet', Geschiedenis van Marinevliegkamp 
Valkenburg (Amsterdam: Boom, 2006, 122 blz., 
geïlL, ISBN 978-90-5194-2880, prijs € 19,50). 

'Terg mij niet' is een boek dat de geschie
denis van het Marinevliegkamp Valken
burg bij Katwijk vertelt, van zijn oprich
ting in 1939 tot aan de sluiting in 2006. 
Opvallend is te lezen dat er ook al in de 
jaren dertig in de politiek veel werd 
gepraat alvorens men tot een besluit kon 
komen. In een Europa waarin de spanningen toe
namen, kwam de aanleg van het vliegkamp veel te 
laat. Het terrein was eigenlijk ongeschikt als vlieg
veld, de grond was te drassig. De kosten voor de 
aanlegwaren begrootop ruim 3,5 miljoen gulden. 
Op dit bedrag moest flink worden bezuinigd en de 
kosten mochten niet meer bedragen dan 2,5 mil
joen gulden. 

De aanleg begon in 1939 en bij het uitbreken 
van de oorlog in mei 1940 was het terrein nog niet 
voltooid. Er konden alleen lichte vliegtuigen star
ten en landen. De Duitse bezetter had onvoldoen
de informatie ingewonnen omtrent de toestand 
van het terrein, met het gevolg dat de eerste Jun-
kers Ju-52 transporttoestellen die er landden in de 
modder wegzakten. Dit was een grote tegenvaller, 
omdat het plan was om met dezelfde vliegtuigen 
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versterkingen op te halen die nodig waren om de 
residentie te bezetten. De verdediging van het 
vliegkamp was te licht en werd aanvankelijk door 
de Duitsers onder de voet gelopen. Echter, door 
het uitblijven van Duitse versterkingen konden de 
Nederlandse militairen zich herstellen en tot de 
tegenaanval overgaan. De Duitsers verschansten 
zich in het dorp Valkenburg. Hierdoor zijn in de 
strijd, zowel onder de Duitse militairen als onder 
de burgerbevolking, veel slachtoffers gevallen en 
werd het dorp grotendeels verwoest. 

Door het bombardement op Rotterdam moes
ten de Nederlanders hun verzet opgeven. De Duit
sers hebben het vliegveld verder ontwikkeld en 
afgebouwd, hoewel het nooit een grote rol heeft 
gespeeld in de oorlog. Vanaf het vliegveld werden 
hoofdzakelijk kustpatrouilles uitgevoerd ter be
schermingvan de Duitse schepen op de Noordzee. 
Over spectaculaire ontsnappingen van Britse vlie
gers uit Duitse gevangenschap is veel geschreven. 
In dit boek wordt verteld over de Duitse kampcom
mandant Von Werra, die, nadat hij in september 
1940 boven Engeland was neergeschoten, wist te 
ontvluchten uit Canadese gevangenschap. 

Drie dagen na de capitulatie hebben de Canade
zen het vliegkamp bezet. In hun kielzog kwamen 
de Britten, die het veld binnen een week weer 
bruikbaar maakten. Zij gebruikten hiervoor PSP-
platen (Pierced Steel Planking). Het veld was door de 
Duitsers onklaar gemaakt door het graven van slo
ten, waarvan in het boek een goede luchtfoto te 
zien is uit maart 1945. De Duitse gebouwen lagen 
een eind buiten het eigenlijk vliegveld, langs de 
weg naar Katwijk. De zeer karakteristieke gebou
wen blijken volledig intact te zijn. De gebouwen 
zijn inmiddels op de monumentenlijst geplaatst. 
Ze zijn een goed voorbeeld van de typische Duitse 
legergebouwen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Het eerste Nederlandse legeronderdeel dat na 
de oorlog op Valkenburg werd gelegerd, arriveer
de daar in mei 1946. Het was de No. 1316 Dutch 
Communication Flight, die vloog met eenmotori-
ge Austers. Omdat Schiphol nog lang niet klaar 
was, werden veel verbindingsvluchten uitgevoerd 
vanaf Valkenburg met een speciaal opgerichte 
afdeling Transport Vliegtuig Afdeling (Transva) 
die met Austers en tweemotorige De Havilland 
Dominies vlogen. Ook na de oorlog was er veel 
politiek gesteggel rondom de functie van het mari
nevliegkamp. In 1946 kreeg de Koninklijke Marine 
de beschikking over een vliegdekschip, Hr.Ms. 
Karei Doorman (het voormalige Britse hulpvlieg-

kampschip HMS Nairana). Voor de opleiding van 
het deksquadron zocht men een vliegveld. Hier
voor kwamen in aanmerking de vliegvelden bij 
Bergen, De Kooy en Valkenburg. Uiteindelijk werd 
op 15 oktober 1947 Valkenburg plechtig over
gedragen aan de marine, met dien verstande dat 
het veld in beheer bleef bij de Koninklijke Land
macht. 

Valkenburg ontwikkelde zich tot een volwaar
dig vliegveld. Regelmatig vonden er verbouwingen 
plaats ter vervanging van door de Duitsers en 
Engelsen gebouwde gebouwen en installaties. Het 
vliegveld beschikte uiteindelijk over twee verharde 
banen, met een lengte van respectievelijk 2800 en 
1600 meter. De richting van de lange baan lag 
nagenoeg in dezelfde richting als startbaan 24/06 
van Schiphol. Het is daardoor wel eens voorgeko
men dat een civiel verkeersvliegtuig per ongeluk de 
lange baan van Valkenburg aanzag voor die van 
Schiphol. 

Het boek schetst een goed beeld van de ontwik
kelingen en gebeurtenissen rond het vliegkamp en 
is verfraaid met vele foto's en tekeningen. Er wordt 
aandacht besteed aan het wel en wee van de man
schappen en de vele gebruikers van het vliegveld. 
De samenstellers hebben alle aspecten beschre
ven, ook die waarbij het veld een negatieve belang
stelling kreeg, zoals het neerstorten van een Fairy 
Firefly, van een door twee mecaniciens gekaapte 
Lockheed SP-2H Neptune en een in zee gecrashte 
Breguet Atlantic. Maar ook de belangrijke rol die 
Valkenburg heeft gespeeld tijdens de watersnood
ramp in 1953 en als regeringsvliegveld van het 
Koninklijk Huis komen aan bod. Het vliegveld 
bood ook gelegenheid aan niet-marinemensen die 
op een recreatieve manier aan luchtvaart deden, 
zoals de Zuid-Hollandse Zweefvliegclub, de Aero-
club Valkenburg, de Leidse Studenten Aeroclub en 
een modelbouwclub. In het boek wordt echter wei
nig aandacht besteed aan deze gebruikers van het 
vliegveld. Als bijlagen zijn lijsten opgenomen met 
de commandanten van het marinevliegkamp, de 
vliegtuigsquadrons en een literatuurlijst. Op blz. 
75 staat een foto van de protestvlucht boven Den 
Haag in november 1975 door vier SP-2H Neptu
nes, bij de foto wordt echter als vliegtuigtype 
'Lockheed Orion' vermeld. Het is het enige foutje 
dat ik heb geconstateerd. Dat verhindert niet dat 
het een zeer lezenswaardig en informatief boek is. 
Het geeft een goed beeld van een klein stukje Hol
land met een bijzondere militaire geschiedenis. 

Joop Vermaat 
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Annemarie Armbrust, Marguérite Corporaal en 
Marjolein van Dekken (red.), "Dat gij mij niet ver
geet". Correspondentie uan vrouwen in de zeventiende en 
achttiende eeum (Amsterdam: Aksant, 2006, 202 
blz., geïll., ISBN 90-5260-227-1, prijs € 17,90). 

"Datcjij mij niet vergeet" is de veelzeggende 
titel van de bundel die is uitgegeven ter 
gelegenheid van het vijftienjarig jubileum 
van de Stichting Vrouwengeschiedenis 
van de Vroegmoderne Tijd. Hoewel vrou
wengeschiedenis haar plek heeft vero
verd in de doorgaans door mannen gedo
mineerde geschiedwetenschap, mag de 
aandacht voor dit deel van de geschiede
nis niet verslappen. Zichtbaar maken, uitwisselen 
en stimuleren van onderzoek zijn de geboden van 
de jubilerende stichting. Het werk van de stichting 
komt aardig overeen met het onderwerp dat zij 
heeft gekozen voor de bundel. Dit is namelijk cor
respondentie van vrouwen in de 17de en 18de 
eeuw. De vroegmoderne vrouw maakte zichzelf 
zichtbaar door te schrijven. Ze trad in dialoog met 
haar omgeving, wisselde informatie uit, vormde 
ideeën en versterkte haar sociale positie. Ie zou 
dus kunnen zeggen dat de praktijk van de corres
ponderende vrouwen overeenkwam met de boven
genoemde doelstellingen van de moderne stich
ting. 

De zes opstellen geven niet alleen inzicht in de 
levens van vrouwen, maar laten ook zien welke 
kanten van de correspondentie allemaal onder
zocht kunnen worden. Anders gezegd: het gaat 
niet zozeer om een synthese over dé vroegmoder
ne vrouw of dé vroegmoderne brief. Integendeel: 
de opstellen leggen juist een diversiteit aan bron
nen en invalshoeken bloot. Zo wordt de relatie tus
sen vrouwelijke en mannelijke correspondenten 
belicht en tussen vrouwelijke briefschrijvers 
onderling. Maar ook de geestelijke ontwikkeling 
van vrouwen en de presentatie naar een groot 
lezerspubliek zijn onderwerp van beschouwing. 

Het voeren van uitvoerige correspondentie lijkt 
voorbehouden te zijn geweest aan de elite. Daarom 
verschijnen een aantal oude bekenden op het 
toneel zoals Betje Wolff-Bekker en Aagje Deken, 
Belle van Zuylen en Tesselschade Roemer Vis-
scher. In het artikel over Aagje en Betje staat de 
relatie tussen de dames centraal, zoals zij die ver
woordden in hun brieven aan anderen. Zoals elk 
'stel' hadden zij hun goede en minder goede tij
den, die te herleiden waren tot hun fysieke 

gesteldheid, maar zeker ook tot hun verschillende 
sociale herkomst. Het onderzoek zet hun psycho
logische achtergronden en de relatie tot hun 
omgeving in een nieuw daglicht. In het opstel over 
Belle van Zuylen wordt ook de relatie tussen vrou

welijke correspondenten, Belle en haar 
lezeressen, onderzocht. In het geval van 
Belle is er meestal sprake van ongelijk
waardigheid. De vrouwelijke correspon
denten plaatsen haar namelijk op een 
voetstuk, waar zij op eenzame hoogte 
blijft staan. 

Een ander soort relatie onderzoekt 
Agnes Sneller in de briefwisseling tussen 
Tesselschade Roemer en Pieter Hooft. 

Vriendschap in het algemeen, en in het bijzonder 
tussen een vrouw en een man kan, zo blijkt, ver
schillende vormen aannemen. De vriendschap in 
brieven tussen Tesselschade en Pieter is in dit 
opzicht zeer de moeite van het bestuderen waard. 
Ondanks hun verschillende religieuze opvattingen 
en - op een gegeven moment - ongelijke sociale 
verhouding, was hun vriendschap er uiteindelijk 
een van gelijkgestemdheid. Een meer ongelijke 
relatie tussen man en vrouw komt naar voren in het 
artikel over de i7de-eeuwse Franse Marie de Gour-
nay. Zij worstelde om zich los te maken van de 
autoriteit van haar leermeester Montaigne. Zij 
bewoog zich, net als de nog niet genoemde Vlaam
se profetes Antoinette Bourignon, op het publieke 
vlak: een vlak waar vrouwen zich met hun corre
spondenties profileerden. 

De kritiek dat het alleen zou gaan om vrouwen 
uit de elite wordt teniet gedaan, of in ieder geval 
een stuk getemperd, door de bijdrage van Netty 
van Megen. In de National Archives in Londen 
worden namelijk honderden brieven aan (lagere) 
medewerkers van de VOC bewaard. In een dertig
tal geselecteerde brieven gunt Van Megen ons een 
kijkje in het dagelijkse leven van gewone vrouwen 
met hun beslommeringen. Taalkundig zijn deze 
brieven interessant omdat de vrouwen zich vaak 
van spreektaal bedienden. Maar ook al waren zij 
misschien niet zo geletterd als de elitevrouwen, zij 
waren dus wel in staat om hun gevoelens en 
wedervaren in heldere taal op schrift te stellen. 

Zo zijn in de bundel een aantal kijkjes gegeven 
in de levens van corresponderende vrouwen en zijn 
diverse soorten van onderzoek gepresenteerd. Dat 
beamen ook de schrijfsters van de artikelen: het 
gaat om een eerste indruk, een inkijkje en verder 
onderzoek is nodig. De opstellen hebben hierdoor 
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mijns inziens een beschrijvend karakter. Het 
onderzoek naar corresponderende vrouwen is, 
kortom, net begonnen. Daarom ben ik benieuwd 
wat er aan waardevolle correspondenties of brie
ven nog boven tafel zal komen. In de 18de eeuw 
zullen er toch meer correspondenties zijn geweest 
dan die van Betje, Aagje en Belle. De VOC-brieven 
tonen in ieder geval aan dat schrijven niet slechts 
aan enkele vrouwen was voorbehouden. Behalve 
zulke toevalstreffers, kan ook worden gedacht aan 
familiearchieven waarin vele brieven met een zeke
re samenhang zijn bewaard. 

Cristel Stolk 

B.J.P.van Bavel et al (red.), Jaarboek uoor Middeleeuiu-
se Geschiedenis, jaargang 9 (Hilversum: Verloren, 
2006, 254 blz., geïll., ISBN 90-6550-940-2, prijs 
€25,-). 

Deze aflevering van het Jaarboek is zeer 
gevarieerd van inhoud, maar beperkt 
zich wat tijd betreft tot de Hoge en Late 
Middeleeuwen. Paul Trio (Leuven) en 
Arnoud-Ian A. Bijsterveld (Tilburg) hou
den zich in het tweede deel van hun arti
kel over het begrip 'confraternitas' in de 
Zuidelijke Nederlanden (blz. 7-46) 
bezig met de evolutie van een gebeds

broederschap (bijvoorbeeld kloosters of kapittels) 
tot een genootschap waarvan ook leken deel uit
maakten, maar dat nog wel als belangrijkste doel
stelling een religieuze taak had, met name het ver
zorgen van memoriediensten voor de leden. Deze 
ontwikkeling duiden zij als een teken van de 'voor
zichtige maar definitief opkomende rol van leken 
in een tot dan toe alles-overheersende klerikale 
wereld' (blz. 17). Zij wijzen ook op de overeen
komst tussen deze genootschappen en de middel
eeuwse beroepsgilden met hun 'sociaal-religieuze 
oriëntatie' (blz. 30). Interessant is hun veronder
stelling dat wellicht ooit sprake geweest kan zijn 
van een kerkelijk offensief met als doel om, door 
middel van broederschappen in de schaduw van 
kloosters, aan de autonomie van de vroeg gestichte 
'profane' gilden afbreuk te doen (blz. 38). 

De Utrechtse fysicus Rudi Malfliet heeft na 
jaren werkzaam te zijn geweest in die discipline 
inmiddels zijn hart verpand aan de geschiedenis 
der Middeleeuwen. Zich baserend vooral op oor
konden laat hij zijn licht schijnen over de wijze 
waarop de Vlaamse Cisterciënzerabdijen Ten Dui

nen en Ter Doest gedurende de periode 1167-1296 
domeinen hebben verworven op Zuid-Beveland en 
in de Vier Ambachten van het huidige Zeeuws-
Vlaanderen (blz. 47-84). Zij raakten daardoor 
betrokken bij het krachtenspel tussen de Holland
se en Vlaamse graven met als inzet Zeeland ten 
westen van de Schelde. Lange tijd leunden zij voor
al op Holland, maar uiteindelijk gingen zij zich 
toch weer op Vlaanderen oriënteren, overigens 
minder vrijwillig dan gedwongen: zij ondervon
den schade door bijvoorbeeld watervloeden en 
door een ongunstige ontwikkeling van de con
junctuur. Daardoor kreeg - als ik Malfliet goed 
begrepen heb - de Vlaamse grafelijkheid meer 
greep op hen. 

De Leidse mediaeviste Petra van Dam, thans 
werkzaam aan de Amsterdamse VU, schrijft naar 
aanleiding van de moerneringsrekening van Put-
termoer (behorende tot de heerlijkheid Putten en 
Strijen op het eiland Putten) uit 1386 over de pro
ductie van zout en zei (zoute as) uit zout veen. Men 
krijgt een duidelijk beeld van deze processen en 
hun invloed op het milieu. Wat het laatstgenoem
de betreft, is interessant wat de schrijfster bericht 
over wat zij aanduidt als 'de landschapsontwikke
ling van de [Zuidhollandse] waarden' (blz. 90). Na 
de eerste bedijking klonk het veenland in door 
drainage en oxidatie. Na verloop van tijd werden 
als gevolg van teruglopende inkomsten uit het 
agrarisch bedrijf en toenemende kosten voor dijk
verzwaring, dijkinbraken niet meer hersteld en 
verziltte het dientengevolge overstroomde veen. 
Men ging daarna over tot het winnen van darink 
(zout veen) en het bereiden van zei. Deze ontwik
kelingsfase wordt traditioneel gepresenteerd als 
'de ondergang der waarden'. Het is echter de 
mening van Petra van Dam 'dat het nalaten van 
investeringen in de droge economie en het over
gaan tot investeringen in de natte ecenomie ten 
behoeve van niet alleen moernering maar ook van 
visserij en rietwinning, eerder als een rationele 
keuze of aanpassing gezien moet worden dan als 
een doemscenario' (blz. 91). 

De Leidse mediaevist Antheunlanse schrijft over 
het ontstaan van de zogenoemde 'Nederlandse 
Beke' aan het einde van de 14de eeuw door vertaling 
uit het Latijn van de kroniek van lohannes de Beke 
over de daden van de bisschoppen van Utrecht en 
de graven van Holland met toevoeging van een ver
volg (blz. 116-149). Het resultaat van boeiend lite-
rair-historisch speurwerk is dat deze vertaling en 
bewerking gesteld kan worden op naam van een 
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dienaar van het Utrechtse stadsbestuur. Janse 
noemt zelfs de naam van een mogelijke auteur: een 
stadsklerk geheten Jan Tolnaer (blz. 137-139). 

Tegen het einde van de Middeleeuwen kan men 
in Holland de opkomst van een 'burgersamenle
ving' constateren (blz. 151). Serge ter Braake en 
Arjan van Dixhoorn, beiden als mediaevist ge
vormd aan de VU, behandelen wat zij als een 
symptoom van dat proces zien: de ontwikkeling 
van een Haagse rederijkerskamer die in 1482 voor 
het eerst werd vermeld en in 1494 een belangrijke 
reorganisatie onderging, waardoor het accent 
meer ging liggen op culturele activiteiten (blz. 
150-190). Naar hun opvatting was de kamer vooral 
van belang omdat zij een ontmoetingsplaats vorm
de voor wat wij tegenwoordig intellectuelen zou
den noemen uit diverse levenssferen, zoals het Hof 
van Holland, het stadsbestuur, de parochie en het 
Predikherenklooster (blz. 175). Bovendien nam zij 
een onafhankelijke positie in (blz. 181). 

De stadsarchieven van Leiden en Haarlem zijn 
relatief zeer rijk aan stukken uit de Late Middel
eeuwen. Hierdoor kreeg de Leidse mediaevist Arie 
van Steensel de mogelijkheid het ambtelijke perso
neel van beide steden gedurende de periode 1428-
1572 aan een onderzoek te onderwerpen (blz. 191-
252). Dit betreft onder meer omvang en kosten van 
het stedelijk apparaat, bezoldiging en overige 
arbeidsvoorwaarden. Tot de emolumenten be
hoorde van stadswege verstrekte kledij. Wat laatst
genoemde betreft, ontmoeten wij in Leiden de 
merkwaardige gewoonte dat het lagere personeel 
'doorgaans laken voor tabberds verstrekt kreeg in 
dezelfde kleur als de gerechtsheren het vóórgaan
de jaar hadden gedragen' (blz. 206). Interessant 
zijn Van Steensels bevindingen betreffende de 
opwaartse sociale mobiliteit van het stadsperso-
neel. Men behoeft zich overigens niet te verbazen 
dat deze het grootst was bij (hoger) administratief 
personeel, juristen, medici en de rectors van de 
Latijnse Scholen (blz. 236). 

De verzorging van deze uitgave is in overeen
stemming met de hoge kwaliteit van de inhoud. 
Toch meen ik mij nog wel een enkele kritische 
opmerking te mogen veroorloven. Ter Braake en 
Van Dixhoorn noemen in de titel van hun artikel de 
door hen behandelde Haagse rederijkerskamer 
'MetGhenuchten', terwijl elders in hun tekst steeds 
geschreven wordt over een gezelschap gewijd aan 
Sint-Laurentius. Vanwaar deze discrepantie? 

Philip Bosscher 

Dick Brinkkemper, Peter Kersloot, Kees Sier, lan 
Tuijp (fotografie), Volendam schildersdorp i88o-ig 4o 
(Zwolle: Waanders, 2006, 224 blz., geïll., ISBN 
90-400-8286-3, prijs € 29,95). 

Aan het einde van de 19de euw vroeg de 
Franse auteur en reiziger Henry Ha-
vard, onder meer door zijn boek La Hol-
lande pittoresque, in het buitenland als 
eerste aandacht voor de bijzondere 
schoonheid van het Zuiderzeegebied 
met zijn 'villes mortes' en vissersdor
pen. Daardoor, en door de steeds bete
re verbindingen, kwam een internatio
nale artistipkp hpwpfrino nnoaro rlip na nale artistieke beweging op gang, die nawerkte tot 
in de jaren dertig van de 20ste eeuw. Vooral Volen
dam trok veel kunstenaars, omdat het vanuit 
Amsterdam goed bereikbaar was: vanaf 1888 ging 
men per tram tot Edam en dan verder per trek
schuit. De artist kon er terecht in het vanaf 1881 
bestaande 'Hotel Spaander'. De relatie tussen het 
echtpaar Spaander met zijn dochters en de kunste
naars was doorgaans hartelijk. Zo kwam het dat 
vele kunstenaars, bij wijze van afscheidsgeschenk, 
een tekening of schilderij achterlieten. Deze zijn 
goeddeels nog steeds als collectie bijeen en door
gaans nog in het hotel te bekijken. De 'collectie 
Spaander' is het hoofdonderwerp van dit fraai, 
deels in kleur geïllustreerde boek. Men wordt 
geconfronteerd met het werk van vooral vele 
Nederlandse kunstenaars, onder wie ook thans 
nog gerenommeerde, zoals Piet van der Hem, Wil-
ly Sluiter, Willem Bastiaan Tholen, lohan van Mas
tenbroek en W.OJ. Nieuwenkamp. 

Het valt op dat ook diverse buitenlandse mees
ters in 'Hotel Spaander' hebben gelogeerd, zoals 
Max Liebermann en lames Abbot MacNeill Whist-
Ier. Werk van hen wordt in het boek echter niet 
besproken. Hebben zij de familie Spaander niet 
met een schilderij of tekening bedacht, of is hun 
werk inmiddels uit de collectie verdwenen? Van de 
gereproduceerde schilderijen vind ik het meest 
curieuze dat op blz. 63 afgebeelde uit 1876 van de 
Deens-Schotse kunstenaar George Clausen met de 
titel High. Mass at a Fishing Villacje on theZuuder Zee. De 
afgebeelde kerkgangers zijn gekleed in Volendam-
mer klederdracht, maar knielen voor en in het por
taal van een middeleeuwse kerk, door de auteurs 
gedetermineerd als de Grote Kerkvan Monnicken-
dam (met beelden die er nooit gestaan hebben). 
Ter toelichting wordt vermeld: 'De Volendammer 
kerk was voor dit schilderij niet pittoresk genoeg' 
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(blz. 62). Behalve met reproducties van kunstwer
ken is dit boek ook geïllustreerd met vele foto's, 
die een goede indruk geven van wat de kustenaars 
tussen 1860 en 1940 in Volendam boeide. In de 
tekst vindt men vele sprekende details over het 
Volendammer leven van die tijd. 

Persoonlijk vind ik het wel jammer dat een wat 
meer gestructureerde beschouwing mist over de 
wordingsgeschiedenis van wat een unieke gemeen
schap was - en is. Aan een losse mededeling als die 
over de invloed van 'vanuit de Kerk opgedrongen 
kuisheidsnormen en schuldgevoelens' (blz. 170) in 
het overigens fascinerende entrefilet over het 
beeldschone model Hille Butter en haar wilde 
levensgezel Evert Veerman heeft men niet zoveel. 

Philip Bosscher 

Stephen Snelders, Het grijnzend doodshoofd. Neder
landse piraten in de Gouden Eeuiu (Amsterdam: 
Aksant, 2006, 140 blz., ISBN: 978-90-5260-226-4, 
prijs: € 19,90). 

Getuige het succes van films als 'Pirates 
of the Caraïbean' leeft de romantiek 
rond boekaniers nog steeds. De piraat is 
bekend en bemind bij het brede publiek 
als romantische schurk met de neiging 
om schatten en schatkaarten achter te 
laten. In zijn boek Het Grijnzend Doods
hoofd, Nederlandse piraten in de Gouden 
Eeuw laat Stephen Snelders zien dat 
piraten ondanks hun opportunisme een 

eigen cultuur creëerden die rebelleerde tegen 
maatschappelijke hiërarchieën en het opkomende 
koloniale systeem. Aan de hand van het leven van 
de twee beruchte Nederlandse piraten Claes Com-
paen en Jan Erasmus Reyning schetst Snelders een 
levendig beeld van de excessen, contradicties en 
libertaire geneugtes van het piratenleven. Claes 
Compaen uit Oostzaan opereerde aan de rand van 
de geordende samenleving. Dat gold ook voor de 
vrijwel vergeten Nederlanders die later in dezelfde 
eeuw de vrijbuiters en boekaniers in het Caribisch 
gebied aanvoerden en daar Spaanse nederzettin
gen plunderden, zoals Jan Erasmus Reyning. 

Op piratenschepen golden eigen wetten en tra
dities, die uitmondden in ons huidige beeld van de 
zeerover varend onder de vlag met schedels en 
gekruiste beenderen. Zeerovers beschouwden hun 
vrije levensstijl als bewuste rebellie tegen de maat
schappij die ze verlaten hadden. In de omgekeerde 

wereld van de piraat bestond er winstdeling en 
beperking van het gezag van de kapitein. Het besef 
van de onzekerheid van hun bestaan voerde hen tot 
een bandeloos 'plukken van de dag'. 

Zeerovers traden buiten de wet van hun naties. 
Tegelijkertijd vervulden ze een essentiële rol in de 
internationale handelseconomie en de verdediging 
van de West-Europese kolonies. De scheidslijn tus
sen gelegaliseerde kaperondernemingen en pirate
rij was dun en in de ogen van hun landgenoten 
waren piraten niet per definitie verwerpelijk. In Het 
grijnzend doodshoofd beschrijft de auteur, op basis van 
overgeleverde bronnen, in detail het avontuurlijke 
leven van deze zeelieden aan de dark side van onze 
Gouden Eeuw en laat hij zien dat er tussen 1625 en 
1725 een ononderbroken piratencultuur bestond. 

Voornaamste bron voor Snelders voor het leven 
van Compaen is een boekwerkje uit 1659 v a n de 
hand van 'De schoolmeester van OostZaan'. De 
dorpsonderwijzer in kwestie heeft gesprekken 
gevoerd met de piraat en met andere tijdgenoten. 
Hetgrijnzend doodshoofd bevat geen illustraties. Het is 
prettig geschreven en zeer toegankelijk voor een 
breed publiek. Wetenschappers die een speciale 
belangstelling hebben voor de zelfkant van de 
samenleving en voor de sociaal-economische 
geschiedenis van de periode 1625-1735 vinden hier 
een uitgangspunt voor verder onderzoek. Sensatie
jagers komen bedrogen uit en doen er beter aan om 
eerder genoemde film te bekijken of om terug te 
keren naar hun jeugd en Paddeltje van Johannes Been 
uit de kast te halen, of het boek van Dick Dreux over 
de boekaniers. Het grijnzend doodshoofd is degelijk 
geschreven, maar je kunt er wel bij wegdromen. 

Paul Hendriks 
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