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'Deze nood breekt elke wet' 
Het antwoord van de lokale politiek op de Rotterdamse Turkenrellen van 1972 

Het onbehagen over de instroom van buitenlanders in oude stadswijken is niet pas ontdekt bij de For-
tuyn-reuolte uan 2002. Al ruim dertin jaar houdt het vraagstuk de politiek bezig. Het idee om alloch
tone inwoners beter over de stad te spreiden uia huisvestingspolitiek is evenmin nieuw. De Rotterdamse 
gemeenteraad wilde daar al in 1972 toe overgaan - toen welgeteld nog maar 4% uan de totale stads
bevolking uan buitenlandse afkomst was. Aanleiding uoor de maatregel waren rellen die in die zomer 
waren uitgebroken tussen autochtonen en Turken in de Afrikaandenuijk. Het toenmalige kabinet-Bies
heuvel dwarsboomde de plannen uoor een spreidingsbeleid omdat de maatregel discriminerend zou zijn. 

In augustus 1972 ontaardde een uit de hand gelopen huurconflict in de Rotterdamse Afr i -
kaanderwijk in de eerste 'rassenrellen' in Nederland. De wijk telde destijds zo 'n 8% buiten
landers. Een bescheiden aantal, vergeleken met de huidige verhoudingen: in 2006 bestond 
de Afrikaanderwijk voor 84% uit allochtonen.' Toch werd destijds die paar procent als te veel 
ervaren. Blanke Rotterdammers gooiden de ruiten in bij pensions en koffiehuizen voor 
Turkse gastarbeiders. Het schamele meubilair van een pension werd uit het raam gesmeten, 
onder het goedkeurend oog van de toegelopen buurt. De volkswijk was enkele dagen het to
neel van ongekend 'on-Nederlands' geweld: brandbommen en stenen vlogen in het rond, 
knokpartijen braken uit en de Mobiele Eenheid moest uitrukken (afb. 1). Angstige Turken 
en ouderen werden geëvacueerd. De landelijke pers sprak er schande van. 

De Rotterdamse rellen en hun politieke nasleep werpen een interessant licht op de actu
ele discussies over integratie en de fouten die daarbij in het verleden zouden zijn gemaakt. 
De opvatting dat ernstige maatschappelijke problemen, zoals de gebrekkige integratie van 
allochtonen en hun achterstanden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, jarenlang met de 
mantel der liefde zijn bedekt, lijkt algemeen ingang te hebben gevonden. De Kamercom
missie Onderzoek Integratiebeleid, die onder leiding van W D ' e r Stef Blok onderzocht in 
hoeverre het Nederlandse integratiebeleid in de periode 1970-2002 succesvol is geweest, 
kwam in het in januari 2004 gepresenteerde rapport Bruggen Bouwen tot de conclusie dat de 
overheid zich niet altijd goed raad wist met nieuwkomers. De integratie van veel allochtonen 
is weliswaar geheel o f gedeeltelijk geslaagd, maar eerder ondanks, dan dankzij het lang niet 
altijd consistente overheidsbeleid. 2 

In de jaren zeventig, toen Nederland zich met enige tegenzin moest instellen op zijn nieu
we rol als immigratieland, bestond er nog niet zoiets als een integratiebeleid, omdat werd 
aangenomen dat de gastarbeiders uiteindelijk weer zouden vertrekken. De grootste proble
men lagen destijds nog vooral op het gebied van - tijdelijke - huisvesting. Gastarbeiders 
vonden vaak onderdak in brandgevaarlijke pensions in de oude wijken van de grote steden. 
'Vooral de slechte omstandigheden in de oude wijken konden resulteren in spanningen tus
sen allochtonen en autochtonen,' schrijft de commissie Blok. 3 

1 Gemeente l i jke Bas isadminis t ra t ie Rot te rdam, geraadpleegd via ro t t e rdam.buur tmon i to r .n l . 

2 S. B l o k e.a., Bruggen bouiuen. Eindrapport tijdelijke commissie onderzoek integratiebeleid (Den H a a g 2004) 520. 

3 Ib idem, 400. 
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Afb. i Voor het eerst moest de Mobiele Eenheid in Rotterdam worden ingezet. Foto: Collectie Ge
meentearchief Rotterdam. 

Hoewel de moeilijkheden van onze huidige multiculturele samenleving van een geheel 
andere orde zijn dan de situate in de jaren zeventig, is het ongenoegen over het gebrek aan 
aandacht voor de oude stadswijken een constante factor. Pas sinds kort wordt erkend dat de 
autochtone bewoners in de wijken die de meeste nieuwkomers moesten opvangen, weinig 
aandacht hebben gekregen van de beleidsmakers. Achteraf gezien heeft de politiek wellicht 
te veel geredeneerd vanuit het belang van de migranten ten koste van autochtonen in de 
oude wijken, merkt het Verwey-Jonker Instituut op in het bronnenonderzoek waarop de 
commissie Blok zijn rapport baseerde.4 Onvrede aan autochtone zijde over de komst van de 
migranten en over het tempo van de integratie werd lang beschouwd als een kwestie van on
volkomen maatschappelijke acceptatie, terwijl de achterliggende gevoelens van bedreiging 
en veronachtzaming in het parlement nauwelijks aan de orde kwamen.5 De auteurs advise
ren het beleid te verbreden naar 'verschillende groepen in moeilijke situaties - zowel naar 
allochtonen als autochtonen' als mogelijk antwoord op de 'oplopende etnische spanningen 
en de historische "verwaarlozing" van autochtonen in het integratiebeleid'.6 

Dit artikel behandelt een uitzondering op deze veronderstelde regel van 'historische ver-

4 Bronnenonderzoek integratiebeleid, Verwey-Jonker Instituut (Utrecht 2003) 194-195. 
5 Ibidem, 173-74. 
6 Ibidem, 195. 
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waarlozing' van autochtone Nederlanders. 7 De lokale overheid had - in dit specifieke geval 
althans - wel degelijk oog voor de klachten van de Nederlandse Rotterdammers. Gemeten 
naar de nogal politiek-correcte maatstaven van die tijd, toen media en politiek angstvallig ie
dere schijn van buitenlanderdiscriminatie trachtten te vermijden, om maar niet van racisme 
te worden beticht, was Rotterdam zelfs bereid ver te gaan om het zijn autochtone inwoners 
naar de zin te maken. 

De oude wijken van Rotterdam 
Meer dan enige andere Nederlandse stad was Rotterdam in de periode van economische 
bloei na de Tweede Wereldoorlog afhankelijk van gastarbeiders.8 De grote Rijnmondse 
scheepswerven voerden een actief wervingsprogramma in het buitenland. Ook in de voe
dingsmiddelenindustrie, de bouw en de horeca vonden veel migranten werk. Vanaf 1965 
groeide vooral de Turkse groep sterk, tot deze in 1975 verreweg de grootste migrantenge
meenschap in Rotterdam vormde. Ook het aantal Marokkanen nam in die periode snel toe, 
zoals weergegeven in de tabel (zie tabel I). 9 De meeste buitenlandse werknemers vonden on
derdak in pensions, vaak in de ïgde-eeuwse volksbuurten rond het centrum. Huisjesmel
kers kochten voor woekerprijzen leegstaande panden op en stopten er zoveel mogelijk 
huurders in . De leefomstandigheden in zulke pensions waren vaak erbarmelijk. Het was 
niet ongebruikelijk dat twee personen - op toerbeurt - van één bed gebruik maakten. Sani
tair, als dat er al was, werd nogal eens met tien anderen gedeeld. 1 0 Het Vrije Volk berichtte over 
een Rotterdamse huisbaas die weigerde de verwarming voor zijn Marokkaanse huurders 
aan te zetten, want: 'overdag zitten ze toch met z 'n allen in de keuken. Daar staat een gas
stel. Dat geeft warmte genoeg'. 1 1 

Tabel I Aantal geregistreerde vreemdelingen in Rotterdam 1961-1971 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Spanjaarden 392 1595 1997 3157 446° 5 5 2 0 4448 4541 4689 5175 5783 
Turken 19 33 178 457 728 1679 1531 2062 2753 3793 5051 
Joegoslaven 43 69 71 115 89 351 254 686 1037 2021 3548 
Portugezen 38 52 101 128 339 728 787 842 1144 1726 2027 
Marokkanen - 3 3 11 71 510 478 767 1076 1664 1775 
Italianen 620 643 726 727 814 915 1009 1058 1121 1169 1203 
Grieken 173 188 236 331 341 360 346 380 389 395 394 

Totaal 1285 2583 3312 4926 6842 10069 8853 10336 12209 15943 

Bron: Verzameling der gedrukte stukken behorende bij de Handelingen van de gemeenteraad 1972, 
nr. 27gE. 

7 C . Po lde rman , ' "Een k le in spalkje op een grote breuk". H e t bestuurl i jke a n t w oor d op de bo t s ing tussen a l loch tonen en 

au tochtonen in de Rot terdamse Afr ikaanderwi jk in 1972' (Doctoraalscr ipt ie Nieuws te geschiedenis , Univers i te i t van A m 

sterdam, j u l i 2004) . 

8 P. van de Laar, Stad vanformaat. Geschiedenis uan Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuu) (Zwol le , 2000); W . T i n n e m a n s , 

Een gouden armband. Een geschiedenis uan mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994) (Utrecht 1994). 

9 V a n de Laar, Stad uan formaat, 526-27; De Volkskrant, 14 augustus 1972. 

10 NRC-Handelsblad, 17 december 1971. 

11 Het Vrije Volk, 24 november 1971. 
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Juist in deze buurten heerste al voor de komst van de gastarbeiders grote onvrede over de 
slechte woonomstandigheden en het gebrek aan aandacht daarvoor van het stadsbestuur. 
Arbeiderswijken als het Oude Westen, Crooswijk en Feijenoord, die bij het bombardement 
op Rotterdam van mei 1940 waren gespaard, waren eigenlijk toe aan vernieuwing. De ge
meente gaf na 1945 echter voorrang aan de wederopbouw van het centrum en de havens en 
stelde de sanering van de oude wijken uit. Bovendien konden de huizen daar, hoe slecht 
ook, node gemist worden, omdat bij het bombardement veel woonruimte verloren was ge
gaan. Later, halverwege de jaren zestig, bleek geldgebrek een struikelblok voor de sane
ringsplannen, hoewel de noodzaak daarvan inmiddels wel was erkend.12 Zo vielen de oude 
wijken ten prooi aan een sluipend verloederingsproces: de 'stille sanering'.13 Huisbazen ver
waarloosden hun panden en ook de gemeente investeerde weinig in de voorzieningen in de 
wijken. Jonge gezinnen trokken weg naar nieuwe, ruimer opgezette buitenwijken. Gastar
beiders en studenten, die weinig binding hadden met de buurt, kwamen ervoor in de plaats. 
De achterblijvers, die aan hun wijk gehecht waren of zich eenvoudigweg geen verhuizing 
konden veroorloven, hadden op hun beurt weinig op met hun nieuwe buren.14 

De toestroom van gastarbeiders en overzeese Rijksgenoten (Surinamers en Antillianen) 
vormde tot ongeveer 1970 nog geen acuut probleem in de oude wijken. Op de rumoerige op
richtingsbijeenkomst van het Voorlopig Wijkorgaan Afrikaanderwijk in mei 1968 klaagden 
de buurtbewoners over van alles, behalve over gastarbeiders.15 Destijds was het aantal bui
tenlanders in de Afrikaanderwijk met zo'n 3% - rond de 400 man op een bevolking van 
13.000 - nog goed te overzien. Vier jaar later was hun aantal echter al opgelopen tot 8% (af te 
leiden uit tabel II).'6 Ook tijdens de eerste vergaderingen van Aktiegroep Het Oude Westen, in 
1970 opgericht om de ernstige verkrotting in deze Rotterdamse wijk onder de aandacht van 
het gemeentebestuur te brengen, spraken de leden nog nauwelijks over de buitenlanders in 
hun buurt.17 Dat veranderde naarmate zich meer migranten in de wijken vestigden. De 
nieuwkomers waren voornamelijk van Turkse afkomst en groeiden in 1971 sterk in aantal als 
gevolg van de komst van contractarbeiders en hun gezinsleden.'8 Vanaf dat moment vorm
den de buitenlanders voor veel bewoners in de saneringswij ken de voornaamste bron van on
vrede en werden ze het symbool van het verval en de sociale achteruitgang. Zo kwam het in 
juli 1971 tot een knokpartij tussen Turken en enkele bewoners van de wijk Bloemhof-Hille-
sluis, ten zuiden van de Afrikaanderwijk, na een woordenwisseling over huisvuil dat door de 
gastarbeiders in de tuin werd gegooid en ongedierte zou aantrekken.10 

Op een vergadering van het Voorlopig Wijkorgaan Afrikaanderwijk op 22 juni 1972 kre
gen de bewoners de gelegenheid hun grieven te spuien over de buitenlandse 'gasten'. De 
pensions vormden de grootste ergernis. Er werd geklaagd over opdrijving van de huurprij-

12 P. Lucas , Ouerzicht uan de bemoeiingen uan het gemeentebestuur uan Rotterdam met de sanering 1940-1972 (Rot te rdam 1974) 197. 

13 W . de Jong, Inter-etnische uerhoudingen in een oude stadswijk (Rot terdam 1986) 136. 

14 V a n de Laar, Stad uan formaat, 531. 

15 Hearing in de Afrikaanderwijk 30 mei 1968, Raad voor het maatschappel i jk we lz i jn (Rot terdam 1968). 

16 M . de B o k x , ' " In Ro t t e rdam broei t een rassenrel" . De rel len i n de Af r ikaanderwi jk en de pers ' (Doctoraalscr ip t ie Maat 

schappi jgeschiedenis , E rasmus Univers i te i t Ro t t e rdam 1993) 21. 

17 De Jong, Inter-etnische uerhoudingen, 142. 

18 E . Kr i jnen , ' D e S t i ch t ing H u l p aan Bui ten landse W e r k n e m e r s en de o rgan i sa t i evo rming bij Zu id -Europese , Tu rkse en M a 

rokkaanse a rbe idsmigran ten i n Ro t t e rdam ' , i n : P. van de Laar, Vier eeuwen migratie. Bestemming Rotterdam (Rot terdam 1998) 

19 M . de B o k x , 'Een lucifer op het verkeerde m o m e n t ' , i n : Opossum. Tijdschrift uoor historische en kunstwetenschappen 5-16 (1995) 

24-40, aldaar 25 . 
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Tabel II Percentages buitenlandse werknemers per Rotterdamse wijk in januari 1972 
Buurt Gastarbeiders* in % 

Oude Westen H.7 
Cool 15.1 
Blijdorp/Rubroek/Weena 2,1 
Delfshaven 7>9 
Bospolder/Tussendijken 3. 2 

Spangen 3>7 
Nieuwe Westen 4.6 
Middelland 10,3 
Oud Mathenesse °»8 
Oude Noorden 4.8 
Crooswijk llA 
Kralingen/De Esch/Struisenburg 2,5 
Prinsenland/Het Lage Land/'s-Gravenland 0,4 
Kleinpolder/Spaanse Polder/Zestienhoven/Overschie 0,4 
Schiebroek ° . 2 

Hillegersberg/Molenlaankwartier/Terbregge 0,5 
Ommoord °> 2 

Zuidwijk 0.3 
Charlois/Tarwewijk/Carnisse 2,6 
Pendrecht/Wielewaal/Waalhaven-Zuid 0,2 
Vreewijk °> 2 

Bloemhof 2 .6 
Hillesluis 3. 1 

Lombardijen °>4 
Katendrecht 4. 1 

Afrikaanderwijk 6,7 
Feijenoord/Noordereiland 9,i 
Oud-IJsselmonde/Groot-IJsselmonde 0,2 
Pernis o. 1 

Hoogvliet °.8 
Hoek van Holland °.3 
Niet nader in buurten ingedeelden 8,5 

Geheel Rotterdam 3 >° 

* Turken, Joegoslaven, Portugezen, Marokkanen, Italianen en Grieken. 

Bron: Verzameling der gedrukte stukken behorende bij de Handelingen van de gemeenteraad 1972, 
nr. 279E. 

zen door huisjesmelkers, van wie een groot aantal van Turkse afkomst was. Bewoners, voor
al ouderen, zouden uit hun huizen zijn 'weggepest' door de huisbaas, zodat die het pand als 
pension kon inrichten. Vrouwen durfden 's avonds laat de deur niet uit, omdat ze bang wa
ren voor groepen alleenstaande buitenlandse mannen. 2 0 

20 'Verkort verslag van de openbare vergadering, 22 juni 1972', in: Verslag uan degebeurtenissen/onlusten in deAfrikaandertuijk, Hil

lesluis en Bloemhof met betrekking tot de huisvestingsproblemen van gastarbeiders in die uiijken, Voorlopig wijkorgaan Afrikaander

wijk (Rotterdam 1972). 
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Het emotionele commentaar van een man uit de Paarlstraat, een kort straatje met naar 
verhouding veel pensions, maakte duidelijk dat de oorspronkelijk bewoners van de volks
wijken en de buitenlandse werknemers tegen wil en dank collega's, buurtgenoten en con
currenten op de huizenmarktwaren geworden.21 De man die in een huis woonde dat was op
gekocht door een Turkse huisbaas, verklaarde 'een gruwelijke hekel' te hebben aan Turken. 
'De godganse dag' stond hij bij Wilton (een van de grote Rotterdamse scheepswerven) tus
sen hen in en als hij thuis kwam, werd hij weer door hen omringd, zo klaagde hij.22 

De dreiging van onlusten hing duidelijk in de lucht. 'In Rotterdam broeit een rassenrel', 
luidde de kop boven een artikel in de Haagse. Post van juni 1971. Aktiegroep Het Oude Westen 
waarschuwde in datzelfde jaar in een brief aan de gemeente voor een 'collectieve angstpsy
chose' als gevolg van de aanwezigheid van de buitenlanders. De gemeente gaf geen ant
woord, maar was zich wel degelijk bewust van de geladen atmosfeer.22 Op een vraag van 
WD-raadslid Wim Baggerman, of'niet ernstig [moest] worden gevreesd voor incidenten', 
antwoordde het college bevestigend.24 

Naar aanleiding van de onrust kwamen op 9 september 1971 Aktiegroep Het Oude Wes
ten, de wijkorganen van acht andere oude wijken (waaronder de Afrikaanderwijk) en het Ak-
tie Komité Pro Gastarbeiders bij elkaar. Het AKPG hield zich onder leiding van de felle en 
excentrieke activiste Nelly Soetens sinds 1969 bezig met de begeleiding en huisvesting van 
gastarbeiders en maakte zich ernstig zorgen over hun kwetsbare positie, zeker nu autoch
tonen hun frustratie op hen dreigden af te reageren. De groepen besloten hun krachten te 
bundelen en fuseerden tot het Samenwerkingsverband Oude Wijken, dat een eisenpakket 
opstelde voor het gemeentebestuur. De belangrijkste eis was het tegengaan van de concen
tratie van buitenlandse arbeiders in de volkswijken. Het Samenwerkingsverband stelde voor 
dat probleem op te lossen door op kosten van het Rijk en de werkgevers verspreid over de 
stad pensions in te richten. Ook moest de controle op de brandveiligheid en hygiëne wor
den verscherpt en het aantal pensions worden teruggedrongen tot hooguit twee per straat.25 

Een gesprek daarover met PvdA-wethouders H.W. Jettinghoff (Volkshuisvesting) en 
Henk van der Pols (Wijkaangelegenheden) en KVP-wethouder G.Z. de Vos (Sociale Zaken) 
verliep voor het Samenwerkingsverband nogal teleurstellend. De wethouders zeiden dat zij 
de problemen niet konden aanpakken, omdat daarvoor de wettelijke middelen ontbraken. 
Het Samenwerkingsverband moest maar in Den Haag, bij CHU-minister van Volkshuisves
ting en Ruimtelijke Ordening B.J. Udink aankloppen.2" 

Dat deed het in december 1971, vergezeld door Van der Pols en Jettinghoff. De minister 
legde echter op zijn beurt de kwestie weer neer bij het gemeentebestuur: een kwart van de 
Rotterdamse woningvoorraad was immers in handen van de stad en de woningcorporaties. 
Ook de controle op de pensions en het terugdringen van het aantal voorzieningen voor gast
arbeiders per straat was volgens hem vooral de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. 

21 De B o k x , 'In Ro t t e rdam broei t een rassenrel ' , 23 . 

22 ' V e r k o r t v e r s l a g ' . 

23 De Jong, Inter-etnische uerhoudingen, 143. 

24 Gemeen tea rch ie f Ro t t e rdam (hierna G A R J , Gemeentesecretar ie Ro t t e rdam, afde l ing A l g e m e n e Z a k e n (hierna A Z ) , toe

g a n g s n u m m e r 444 .02 : V e r z a m e l i n g der gedrukte s tukken behorende bij de H a n d e l i n g e n van de gemeenteraad 1971,359. 

25 ' B r i e f t.b.v. openbare wi jkvergader ing Af r ikaanderwi jk 22-6-1972' en ' B r i e f van het Samenwerk ingsverband aan B en W 

n.a.v. b i jeenkomst op 12-8-1972', i n : Verslag uan de gebeurtenissen. 

26 ' G e s p r e k k e n met autori tei ten r o n d o m de zeven eisen van het samenwerk ingsverband : een procesvers lag ' , i n : Verslag uan 

de gebeurtenissen. 
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Hij sprak nog de hoop uit dat de druk op de oude wijken in de loop van het volgende jaar 
(1972) zou afnemen door de afzwakkende conjunctuur, maar daarmee moest Rotterdam het 
doen. De minister wilde aan deze precaire kwestie zijn vingers verder niet branden.27 

De gemeente had intussen ook al enkele maatregelen genomen. In principe stond zij niet 
meer dan één pension per straat toe, maar het was niet eenvoudig bestaande pensions te 
ontmantelen. Na de eerste bijeenkomst met het Samenwerkingsverband had het college 
toegezegd 200 onveilige en onhygiënische pensions te sluiten, in een tempo van een a twee 
per week. Ruim een halfjaar later bleken er in de tussentijd slechts elf te zijn gesloten. Vol
gens Jettinghoff was er te weinig geschikt personeel om de controles uit te voeren.28 De de
faitistische houding van de wethouder schoot veel bewoners in het verkeerde keelgat. Zo 
meende Jettinghoff dat de integratie van 'de buitenlander' in 'de samenleving' jaren zou 
gaan duren, en dat het sociale verval in de oude wijken niet te stuiten was. 'De enige reme
die is verhuizen,' vond hij.20 In het Rotterdams Nieuwsblad noemde hij de gastarbeiderskwes
tie een 'onoplosbaar probleem', niet bepaald het soort uitspraak waar de Rotterdammers op 
zaten te wachten.30 

Overigens was Jettinghoff niet de enige weinig daadkrachtige bestuurder. Op 13 mei 1971 
verzocht de gemeenteraad het college de opvang van de buitenlandse werknemers te verbe
teren en voor 1 oktober van hetzelfde jaar verslag uit te brengen van de genomen maatrege
len.3' Ruim een jaar later moest het college bekennen dat het beloofde rapport nog niet ge
reed was. Wel stelde het een beleidsnota in het vooruitzicht die eind september 1972 zou 
verschijnen.32 Later zou wethouder De Vos toegeven dat hij met die nota iets meer haast had 
kunnen maken.33 Toch was ook De Vos zich al langere tijd bewust van de problemen in de 
oude wijken. In juni 1972 verklaarde hij tegen een journalist van de Haagse Post op reportage 
in Het Oude Westen, dat het gemeentebestuur in feite machteloos stond, en dat ingrijpen
de maatregelen pas geboden waren als zich 'duidelijk een explosieve situatie' voordeed. Tn 
principe is het dan al een beetje te laat, dat geef ik toe', aldus de wethouder." 

Rellen in de Afrikaanderwijk 
Op 9 augustus 1972 was de 26-jarige Gerda B., een alleenstaande moeder, bezig haar spul
len uit haar huis in de Goede Hoopstraat in de Afrikaanderwijk te halen voor haar verhuizing 
naar een huis een paar straten verderop, toen haar Turkse huisbaas Mehmet G. haar tegen
hield omdat ze hem nog huur schuldig was. Hij had haar al eens op haar huurachterstand 
gewezen, maar de tachtig gulden die zij hem daarop had aangeboden, had hij afgeslagen 
omdat hij dat niet genoeg vond. Wel had hij haar voorgesteld de schuld af te kopen door met 
hem naar bed te gaan, maar daar was zij op haar beurt niet op in gegaan, verklaarde de jon
ge vrouw later tegen de politie die ze naar aanleiding van de woordenwisseling had inge
schakeld. De politie stelde haar gerust: haar huisbaas kon haar niet beletten te verhuizen. Ze 

27 ' K o r t vers lag van de besp rek ing met de M i n i s t e r van V o l k s h u i s v e s t i n g en Ruimte l i jke O r d e n i n g met ver tegenwoordigers 

van de gemeente Rot te rdam en het A K P G , 22 december 1971', i n : Verslag van de gebeurtenissen. 

28 ' N o t u l e n be sp rek ing 16 m e i 1972', i n : Verslag van de gebeurtenissen. 

29 I b idem. 

30 De Hauenloods, 29 j u l i 1971. 
31 G A R , A Z , toeg. nr . 444 .02 : V e r z a m e l i n g der gedrukte s tukken 1971,174. 

32 G A R , A Z , toeg. nr. 444 .02 : V e r z a m e l i n g der gedrukte s tukken 1972, 219. 

33 Ib idem, 379. 

34 Haagse Post 14-20 jun i 1972. 
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Afb. 2 Een gedupeerde Turkse 
gastarbeider, tekenaar en her
komst onbekend. Foto: Col
lectie Gemeentearchief 
Rotterdam. 

ging vervolgens door met haar verhuizing.35 Om half zeven 's avonds diezelfde dag moest de 
politie uitrukken, omdat bij de woning van Gerda B. een steekpartij had plaatsgevonden. 
Drie buurtbewoners die bij de verhuizing hadden geholpen, waren daarbij gewond geraakt. 
Er was ruzie ontstaan tussen hen en vier Turken die in hetzelfde pand woonden als de 
vrouw. De huisbaas had uiteindelijk een mes getrokken. Volgens het Algemeen Dagblad deed 
hij dat nadat de Nederlanders zijn huis waren binnengedrongen, de inventaris uit het raam 
hadden gegooid en die vervolgens in brand hadden gestoken.36 Het politierapport hield het 
op 'getreiter van beide zijden gevolgd door handtastelijkheden' en schreef niets over vernie
lingen van het meubilair.37 

Terwijl de politie de vier Turken arresteerde, verzamelden zich in de straat ongeveer 500 
wijkbewoners, die riepen dat ze van plan waren de gastarbeiders te 'lynchen'. Er moest een 
waarschuwingsschot worden gelost om de woedende meute op afstand te houden terwijl de 
Turkse arrestanten naar de politieauto werden gedirigeerd. Nadat de Turken waren afge
voerd, bleef de menigte in de Goede Hoopstraat rondhangen en gedroeg zich volgens het 
politierapport 'geëmotioneerd en agressief.38 Die nacht trokken buurtbewoners door de 
Paarlstraat en gooiden de ruiten in bij een aantal pensions en bij Café Ankara, ondanks de 
pogingen van het Voorlopig Wijkorgaan Afrikaanderwijk en opbouwwerkers om de bewo
ners te kalmeren.39 

De volgende morgen was het nog steeds onrustig in de Paarlstraat en Goede Hoopstraat. 
De politie zette extra surveillanten in, maar kon niet verhinderen dat een gelegenheidsactie
groep een pension boven Café Ankara 'kraakte' en 'ontruimde' terwijl de toegelopen buurt 
het tafereel gadesloeg (afb. 2). Het meubilair belandde op straat, er verschenen bordjes 'al
leen te huur voor Hollanders' achter de ramen en de 'Paarlstraat' werd met papier en plak-

35 'Rapport Gemeentepolitie Rotterdam Linker Maasoever n.a.v. ongeregeldheden Afrikaanderbuurte.o.' 1-2, in: Verslag uan 
de gebeurtenissen. 

36 Algemeen Dagblad, 11 augustus 1972. 
37 'Rapport Gemeentepolitie', 3. 
38 Ibidem, 3-4. 
39 'Woensdag 9 augustus', in: Verslag uan de gebeurtenissen. 
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band omgetoverd in de 'Hollandse straat'.40 De pers sprak er schande van, omdat op het mo
ment van de kraakactie twee agenten ter plaatse waren geweest. 'Politie bewust passief bij 
anti-Turkse rel in Rotterdam', kopte NRC-Handelsblad. De politie kon maar moeilijk uit de 
voeten met de berichtgeving over het incident. Bijzonder pijnlijk waren de televisiebeelden 
van agenten die lachend toekeken hoe de inventaris van het pension werd vernield. Tegen 
het Algemeen Dagblad hield hoofdinspecteur Van den Broek vol dat de twee agenten machte
loos hadden gestaan, omdat de mensenmassa in de straat te bedreigend was geweest en dat, 
nadat versterking was gearriveerd, niet was ingegrepen om escalatie te voorkomen. 'Je kunt 
je niet met groot geweld tegen een hele buurt keren', was zijn commentaar.4' 

's Avonds bezocht Jettinghoff met de commissaris van politie het gekraakte pension. Na 
de leden van de actiegroep ervan verzekerd te hebben dat ze niet gearresteerd zouden wor
den, hoorde hij hun klachten aan over de buitenlanders in de wijk, de woningnood en de 
prijsopdrijving van panden. Intussen verzamelde zich voor de deur een grote groep buurt
bewoners die na het vertrek van de wethouder opruiende teksten scandeerden en de straten 
introkken. Weer sneuvelden de ruiten van enkele pensions, ditmaal ook in Bloemhof-Hille-
sluis. De politie reageerde met de inzet van ruim veertig agenten en de arrestatie van zeven 
relschoppers. Besloten werd de volgende dag de Mobiele Eenheid in te schakelen. Het was 
de eerste keer dat in Rotterdam naar dit middel werd gegrepen.42 

De reactie van de gemeentelijke overheid en de pers 
De volgende morgen kwamen loco-burgemeester De Vos (burgemeester W. Thomassen 
was op vakantie in Zwitserland) en wethouders in een spoedzitting bijeen en legden na af
loop een persverklaring af over de te nemen maatregelen die op 17 augustus aan de ge
meenteraad zouden worden voorgelegd. Per direct zou de zogeheten logementenverorde
ning worden aangepast: het instrument dat de gemeente de mogelijkheid gaf pensions te 
sluiten als de eigenaar het niet zo nauw nam met de brandveiligheid en hygiëne. Voortaan 
zou die ook van toepassing zijn op kleinere pensions, met vijf of meer gasten. Nu was dat 
nog acht of meer. Daarnaast zou in wijken met veel migranten de controle op pensions wor
den verscherpt. Jettinghoff, blijkbaar onder de indruk van zijn gesprek met de krakers, stel
de bovendien voor het bezette pand in de Paarlstraat te vorderen en te reserveren voor twee 
woningzoekende Nederlandse gezinnen. Hij benadrukte nog eens dat de gemeente te wei
nig bevoegdheden had om de grote concentraties buitenlanders tegen te gaan. In een tele
gram aan Den Haag drong het college daarom aan op een spoedoverleg met premier Barend 
Biesheuvel over de mogelijkheden om deze bevoegdheden uit te breiden.43 Enkele raadsle
den vonden dat Jettinghoff de zaak te omzichtig en met te veel ontzag voor de wet benader
de. 'Hoe lang moeten wij de wet nog strikt hanteren ten koste van mensenlevens?', vroeg 
PvdA-raadslid Jan Riezenkamp zich met gevoel voor drama af. De nood in de Afrikaander
wijk brak elke wet, vond hij. 'Het zou voor de overheid in Den Haag des te duidelijker zijn 
dat hier van een noodsituatie sprake is als wij inderdaad die wetten durven te breken'.44 

Het geweld hield intussen aan volgens een vast patroon: de relschoppers verzamelden 

40 De Bokx, "In Rotterdam broeit een rassenrel", 39. 

41 Algemeen Dagblad, 11 augustus 1972. 

42 'Rapport Gemeentepolitie', 8-9. 
43 ' P e r s c o m m u n i q u é afdeling voorlichting stadhuis Rotterdam, 11 augustus 1972', in: Verslag van de gebeurtenissen. 

44 Het Vrije Volk, 11 augustus 1972. 
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zich rond zeven uur 's avonds in de Afrikaanderwijk en Bloemhof-Hillesluis, vooral rond de 
Wapen- en Slaghekstraat. Daar werden bij pensions de ruiten, of wat daar nog van over was, 
ingegooid. Het wachten was vervolgens op de ME, die de amokmakers uiteenjoeg, waarna 
die zich niet veel later hergroepeerden en doorgingen met stenen gooien, niet alleen naar 
pensions, maar ook naar politievoertuigen.45 De Stichting Hulp aan Buitenlandse Werkne
mers Rijnmond en het Voorlopig Wijkorgaan boden voedselhulp aan gastarbeiders die hun 
huizen niet uit durfden en al een paar dagen niet hadden gegeten. Zij die dat wilden kregen 
opvang elders in de stad.46 Op zondag 13 augustus bereikten de onlusten een hoogtepunt 
toen op het Afrikaanderplein vechtpartijen uitbraken tussen een groep Turken, gewapend 
met stukken hout en ijzeren staven, en een menigte omstanders. Die middag werden bij en
kele pensions benzinebommen naar binnen gegooid. De brand die daarop ontstond kon 
snel worden geblust. De politie hield zeven Turken en negentien Nederlanders aan.47 Veel 
van de arrestanten bleken geen bewoners van de Afrikaanderbuurt, maar 'reltoeristen': 
nieuwsgierigen die in de journaals en actualiteitenrubrieken beelden hadden gezien van het 
geweld en besloten 'even een relletje mee te pikken'.48 

Vanwege de komkommertijd liepen de journalisten in de Afrikaanderwijk elkaar haast 
onder de voet. Hun berichtgeving was over het algemeen zeer emotioneel van toon, schrijft 
maatschappijhistoricus Mark de Bokx, die onderzoek deed naar de invloed van de pers op 
de gebeurtenissen. Vooral de actualiteitenrubrieken waren geneigd over de rellen te berich
ten in oorlogstermen, met gebruik van uitdrukkingen als 'rassenrel' en 'knokploegen'. Ra
cistische opvattingen van de buurtbewoners en het geweld werden breed uitgemeten, zon
der dat de achterliggende oorzaken van de geweldsuitbarsting aan de orde kwamen. De 
gastarbeiders werden steevast als 'zielig' afgeschilderd, terwijl buurtbewoners, racisten en 
relschoppers op één hoop werden geveegd.49 De pers schrok er bovendien niet voor terug 
met beladen termen te strooien. De Haagse Post repte over 'Pogrommerdam'50 en Jaap van 
Meekeren betoogde in de actualiteitenrubriek Teleuizier Magazine, begeleid door beelden van 
in het nauw gedreven pensionbewoners, dat zich in Rotterdam weliswaar geen herhaling 
van de Kristallnacht van 1938 voltrok, maar dat het daar wel aan deed denken en dat dat al 
beschamend genoeg was. 'De Turk, die uw huisvuil ophaalt of die hier in de haven de olie
tanks schoonmaakt of die met u op de fabriek werkt, heeft wel een heel andere indruk ge
kregen van wat wij zo graag zijn gastland noemen', zei hij. 'Nederlands naam in het buiten
land heeft schade opgelopen. Er wordt hier vanavond ook gefilmd door de Britse televisie. 
Menige Rotterdammer zou eens voor de spiegel moeten gaan staan en zich afvragen wat hij 
daar eigenlijk in ziet'.5' 

Inderdaad had het nieuws over de rellen ook het buitenland bereikt. Op 12 augustus 
schreef de Britse krant The Times: 'De meeste Britten zullen vreemd opkijken als ze horen 
over rassenrellen in Rotterdam. De gebeurtenis past niet in het algemene beeld dat wij in dit 
land van Nederland hebben. We zien de Nederlanders als rationele, gematigde, vreedzame, 

45 NRC, 29 augustus 1972; Rappor t Gemeentepo l i t i e , 10. 

46 Kr i j nen , 256; ' R a p p o r t Gemeen tepo l i t i e ' , 9; J. D e k k e r en B . Senstius, De tafel uan Spruit. Een multicultutele safari in Rotterdam 
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47 Algemeen Dagblad, 14 augustus 1972. 
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50 Haagse Post, 16-22 augustus 1972. 

51 Teleuizier Magazine, 14 augustus 1972 (transcriptie) , i n : Verslag uan de gebeurtenissen. 
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onbevooroordeelde, vooruitstrevende, nette, hardwerkende mensen, die vriendelijk zijn 
voor buitenlanders'. Het smadelijke gegeven dat een buitenlandse krant zich over de ge
beurtenissen uitliet, was nieuws op zich voor de vaderlandse pers: zowel het Algemeen Dag
blad als NRC-Handelsblad verwezen in hun berichtgeving over Rotterdam naar het artikel in 
The Times.52 

Vanuit Zwitserland liet burgemeester Thomassen weten dat hij zijn vakantie zou afbreken 
als het gemeentebestuur dat nodig vond.53 Intussen eiste het Samenwerkingsverband van 
Oude Wijken het aftreden van wethouder Jettinghoff, die waarschuwingen over de explosie
ve situatie in de oude wijken stelselmatig zou hebben genegeerd.54 Toen hij, ook nadat de 
zaak was geëscaleerd, bleef hameren op de onmacht van de gemeente, verspeelde de wet
houder zijn laatste restje krediet bij de wijkbewoners die traditiegetrouw 'geen woorden, 
maar daden' verlangden. Wat dat betreft deed wethouder De Vos, die een dag na Jettinghoff 
eveneens een bezoek bracht aan het gekraakte pension in de Paarlstraat, het beter. De maal
tijd van de afhaalchinees waarop hij de krakers trakteerde, zal zeker hebben bijgedragen aan 
zijn populariteit.55 

Op aandringen van De Vos kwam Thomassen op 14 augustus eerder terug van vakantie. 
Diezelfde dag nog ging hij samen met De Vos, Jettinghoff, en wethouder van Verkeer en 
Openbare Werken H.C. Polak (WD) naar Den Haag voor een gesprek met vice-premier R.J. 
Nelissen, die de afwezige Biesheuvel verving, minister Dries van Agt van Justitie en minister 
P.J. Engels van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM). De ministers beloofden 
het Rotterdamse gemeentebestuur te steunen bij het oplossen van de huisvestingsproble
men van gastarbeiders. Gemeenten zouden mogelijkheden krijgen om te voorkomen dat 
zich in bepaalde wijken te grote concentraties buitenlandse werknemers vestigden. De re
gering zou onderzoeken welke maatregelen op landelijk niveau nodig waren en 'nog nader 
contact opnemen' met het gemeentebestuur.56 Bij deze toezegging bleef het voorlopig. 

Tegen het advies van de politie in waagde de burgemeester zich op de avond van 14 augus
tus in de Afrikaanderwijk om verslag te doen van het gesprek met de ministers. Bij aankomst 
in de wijk schaarde zich volgens De Volkskrant 'een stoet jongelui' achter hem, die hem het 
spreken onmogelijk maakte. Toen hij onverrichter zake de wijk wilde verlaten, dreigde de 
menigte zijn auto met inzittenden en al omver te gooien. Pas nadat de ME de weg had vrij
gemaakt, kon hij vertrekken.57 Thomassen, niet voor een kleintje vervaard, keerde de vol
gende dag terug naar de Afrikaanderbuurt. 's Avonds was het daar opnieuw uit de hand ge
lopen, waarop een groep bewoners het heft in eigen hand nam door met stokken en 
knuppels de straten van relschoppers te zuiveren. 'Geef de rellenmakers geen kans op enig 
succes door mede te provoceren', drukte de burgemeester de buurtbewoners per megafoon 
op het hart (afb. 3). Ditmaal dwong hij blijkbaar meer respect af, want het werd daarna op
vallend rustig op straat.58 

52 NRC en Algemeen Dagblad, 12 augustus 1972. 
53 Algemeen Dagblad, 14 augustus 1972. 
54 'Notulen van de spoedvergadering met het Samenwerkingsverband Oude Wijken, 12 augustus 1972', in: Verslag uan de ge

beurtenissen. 
55 Dekker en Senstius, De tafel uan Spruit, 17. 
56 GAR, AZ, toeg.nr. 444.02: Handelingen 1972, 334. 
57 De Volkskrant, 15 augustus 1972. 
58 Het Vrije Volk, 16 augustus; De Bokx, 'Een lucifer op 't verkeerde moment', 45. 
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Afb. 3 Burgemeester Thomassen maant de relschoppers tot kalmte. Foto: Collectie Gemeente
archief Rotterdam. 

Door de onlusten in Rotterdam moest de landelijke politiek zich herbezinnen op het gast-
arbeidersbeleid. Op 16 augustus kwamen de leden van de bijzondere Tweede-Kamercom
missie Buitenlandse Werknemers, de ministers van Justitie, Sociale Zaken, Volkshuisves
ting en Ruimtelijke Ordening, CRM en de staatssecretaris van Justitie in spoedberaad bijeen 
om van gedachten te wisselen over de reikwijdte van de gebeurtenissen. Minister J. Boersma 
van Sociale Zaken verklaarde van plan te zijn werkgevers te verplichten voor passende huis
vesting voor hun buitenlandse werknemers te zorgen. De werknemers zouden op hun beurt 
gedurende hun verblijf in Nederland in deze woonruimte moeten blijven wonen. Minister 
Engels van CRM beloofde contact te houden met de Landelijke Stichting Welzijn Buiten
landse Werknemers over verbetering van de voorlichting aan buitenlanders.59 Minister 
Udink liet weten dat gemeenten in het Rijnmondgebied kopers van zeer goedkope huizen 
voortaan een woonvergunning konden weigeren. De gezinssamenstelling gaf bij het al dan 
niet verlenen van zo'n vergunning de doorslag. Zo kon voorkomen worden dat vervallen wo
ningen in handen kwamen van huisjesmelkers.60 Volgens NRC-Handelsblad hield de maatre
gel overigens geen direct verband met de gebeurtenissen in de Afrikaanderwijk en was de in
voering al langere tijd in voorbereiding.6' 

5g 'Verslag van een mondeling overleg', Tweede Kamer 1971-1972,10504. 
60 Ibidem. 
61 NRC, 17 augustus 1972. 
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Behalve met de ministers sprak de bijzondere commissie Buitenlandse Werknemers ook 
met vertegenwoordigers van de Oude Wijken en de Landelijke en Rotterdamse Stichtingen 
Hulp aan Buitenlandse Werknemers. 'Een lichtpuntje in de duisternis', noemde het Samen
werkingsverband de door de ministers aangekondigde maatregelen.62 Die avond keerde, na 
zeven dagen van volkswoede, de rust terug in de Afrikaanderwijk. In totaal werden bij de rel
len 78 mensen gearresteerd en raakten enkele tientallen mensen gewond."3 

Het spreidingsplan 
Nu de orde in de Afrikaanderwijk was hersteld, boog de lokale politiek zich over de bron van 
de problemen. In de raadsvergadering van 17 augustus, die tot diep in de nacht zou duren, 
uitte Thomassen allereerst zijn teleurstelling over het geweld van de afgelopen dagen. In de 
Afrikaanderwijk, volgens hem een buurt met redelijke huizen en 'gewone, coöperatief inge
stelde' bewoners, zou een buitenstaander geen conflictstof hebben bespeurd, maar deze 
was er wel en het college wist dat, zei hij. 'Dikwijls realiseerden we ons dat wij onvoldoende 
bevoegdheden bezitten om een billijke verdeling van woonruimte te waarborgen en dat wij 
daardoor toestanden en ontwikkelingen moesten gedogen die wij onjuist achtten.' Verwij
zend naar de door Den Haag toegezegde ruimere bevoegdheden, voegde hij er aan toe: 'Wij 
mogen thans hopen op verbetering'."4 

Had in Rotterdam een rassenrel plaatsgevonden? Sommige raadsleden spraken liever van 
een sociaal conflict of, in de woorden van Thomassen, een 'vervreemdingsconflict'. Toch 
was volgens de burgemeester daarmee niet alles gezegd. Tk heb te veel anti-Turkse opmer
kingen gehoord om te ontkennen dat er soms van een rassenconflict kon worden gespro
ken', vond hij."5 Daarna beperkte de discussie zich tot de aanpassing van de logementenver
ordening. Niet alleen moest die voortaan ook gelden voor kleinere pensions, het moest ook 
mogelijk worden de vestiging van een pension te verbieden als 'de evenwichtige bevol
kingssamenstelling van de wijk' dreigde te worden verstoord."" De - voor bijna de helft uit 
PvdA'ers bestaande - raad was het er wel zo ongeveer over eens dat de spreiding van pen
sions onontkoombaar was. Zelfs de WD'er Baggerman vond dat de buitenlandse werkne
mers gespreid zouden moeten wonen en dat 'ook de zogenaamde betere wijken hierin [zou
den] moeten bijdragen', een opmerkelijk standpunt voor een liberaal."' 

Veel raadsleden wrongen zich in bochten om te benadrukken dat ze het beste voorhad
den met de buitenlanders. De PvdA distantieerde zich uitdrukkelijk van enige vorm van dis
criminatie, zei fractievoorzitter M . van Hattem, maar de bewoners van de oude stadswijken 
zaten tot over de oren in de moeilijkheden en het was tijd dat de gemeente hun gevoelens nu 
eindelijk eens serieus nam. Rotterdam had door de aanhoudende toestroom van buiten
landse werknemers 'het punt van verzadiging' bereikt, en alleen verregaande maatregelen, 
zoals het spreiden van nieuwe pensions en de herinvoering van een distributiesysteem voor 
goedkope woningen, konden de 'gettovorming' in bepaalde wijken voorkomen.68 

62 'Ver s l ag van de h o o r z i t t i n g der vaste Tweede K a m e r - c o m m i s s i e voor Bui ten landse werknemers d .d . 16 augustus ' , i n : Ver

slag van de gebeurtenissen. 

63 N R C , 17 augustus. 
64 G A R , A Z toeg.nr. 444 .02 : H a n d e l i n g e n 1972, 334. 

65 Ib idem, 340. 

66 Ib idem, V e r z a m e l i n g der gedrukte s tukken 1972, 245 . 

67 I b idem, H a n d e l i n g e n 1972, 363 . 

68 Ib idem, 368. 
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De enige die zich niet kon vinden in de plannen was PvdA-wethouder Jettinghoff. Verwij
zend naar internationale verdragen als het Europees Sociaal Handvest en de wervingsover
eenkomsten met de herkomstlanden van de gastarbeiders, betoogde hij dat de maatregel in 
strijd was met de wet. Die verdragen schreven immers voor dat buitenlanders dezelfde rech
ten hadden als Nederlanders op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en, 
inderdaad, huisvesting. De oplossing van het vraagstuk lag niet bij de gemeente, maar bij 
het rijk, hield Jettinghoff vol.6 0 Ondanks zijn bezwaren nam de raad op 17 augustus 1972 het 
voorstel tot wijziging van de logementenverordening aan, inclusief de bepaling over de 
evenwichtige samenstelling van de wijk. Een speciale commissie zou nog uitzoeken of de 
plannen wel uitvoerbaar waren. Ook zou het college de regering vragen het toelatingsbeleid 
voor gastarbeiders te verscherpen, behalve als het ging om gezinshereniging.70 Vrijwel alle 
sprekers zeiden echter weinig resultaat te verwachten van de maatregel, aangezien het 
slechts een bescheiden antwoord was op een in hun ogen groot probleem, of zoals Van Hat-
tem het uidrukte, 'een klein spalkje op een grote breuk'.7' 

Na overleg met de commissie kwamen B&W daarom enkele weken later met een opmer
kelijk, en verregaander, voorstel. Om te zorgen dat 'het integratieproces' zich in Rotterdam 
rustiger zou voltrekken, moest worden gestreefd naar een evenwichtige spreiding van be
volkingsgroepen over de stad, vond het college. Per wijk moest een percentageregeling ko
men, waardoor een relatie zou ontstaan tussen het aantal woonvergunningen voor burgers 
met de Nederlandse nationaliteit, Rijksgenoten en buitenlanders.72 Met andere woorden: 
naast het spreiden van pensions stond nu ook het spreiden van personen op de agenda. De 
gemeenteraad ging akkoord met dit zogenoemde 'reguleringssysteem', maar niet zonder 
slag of stoot. Opnieuw ontstond discussie over het discriminerende karakter van de plan
nen. Volgens wethouder De Vos was daarvan geen sprake. Het zou mooi zijn als de samen
leving zo harmonieus in elkaar stak dat dergelijke maatregelen niet nodig waren, maar dat 
was nu eenmaal niet zo, zei hij. In werkelijkheid liepen de sociale spanningen door de 'strij
digheid van het levenspatroon in bepaalde wijken' zo hoog op, dat het de plicht van de ge
meente was de bron van die spanningen weg te nemen.7' 

Burgemeester Thomassen benadrukte dat vanzelfsprekend iedereen discriminatie af
wees, maar dat regulering toch noodzakelijk was 'omdat niet reguleren een soort sluipende 
en maatschappelijk vanzelf opkomende discriminatie insluit'.74 Daarmee bedoelde hij dat 
buitenlanders door hun zwakkere sociaal-economische positie automatisch in de slechtere 
wijken terechtkwamen, een argument dat meer raadsleden noemden. Een groep deskundi
gen - dat wil zeggen: vertegenwoordigers uit de oude wijken - zou in overleg met de eerder 
genoemde commissie het percentage toe te laten buitenlanders bepalen. Zelf schatte het 
college dat de tolerantiegrens van de Nederlanders rond de 5% buitenlanders per wijk lag.75 

Voor de uitvoering van de regeling was een wijziging nodig van de gemeentelijke woon
ruimteverordening. Het college stelde voor die verordening uit te breiden met een bepaling, 

69 Ibidem, 373-377. 
70 Ibidem, 380, 385-386. 
71 Ibidem, 367. 
72 Ibidem, Verzameling der gedrukte stukken 1972, 258 
73 Ibidem, Handelingen 1972, 416. 
74 Ibidem, 417. 
75 Ibidem, Verzameling der gedrukte stukken 1972, 285. 
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dat een woonvergunning ook kon worden geweigerd als de samenstelling van de bevolking 
dreigde te worden verstoord. Deze voorwaarde zou gelden voor aspirant-bewoners van 
huur- en koopwoningen.7" De wethouders Jettinghoff en Polak (WD) waren het met dat 
plan volstrekt oneens. 'Door de maatregel begeeft de gemeente zich op de uiterst bedenke
lijke en onaanvaardbare weg van discriminatie', vonden zij. Ook op zuiver juridische gron
den keurden zij het voorstel af: de woonruimtewet van 1947 was bedoeld om de woningnood 
te bestrijden, niet om een evenwichtige bevolkingssamenstelling te bevorderen. Bovendien 
twijfelden de wethouders aan de uitvoerbaarheid van de maatregel. Zo vroegen ze zich af 
hoe de gemeente bij het toekennen van woonvergunningen onderscheid wilde gaan maken 
tussen Nederlanders en Rijksgenoten, die immers net zozeer over een Nederlands paspoort 
beschikten.77 

Op 28 september werden in de gemeenteraad nog één keer de argumenten voor en tegen 
regulering tegen elkaar afgewogen, voordat de knoop definitief werd doorgehakt. 'Wij moe
ten een besluit nemen over een maatregel die ons naar ons gevoel opgedrongen is, die ons 
allen tegenstaat, maar die [...] het consequente gevolg is van de poging de vrede te bewaren', 
zei KVP'er F.J. van der Heijden.78 Van Hattem vond dat een eventuele beslissing om de woon
ruimteverordening aan te passen door hoger gezag moest worden getoetst. Ook wilde hij 
het tijdelijke karakter van de maatregel onderstrepen door een vervaldatum vast te stellen. 
Hij bleef er echter bij dat regulering nodig was, juist om discriminatie te voorkomen.70 CPN-
raadslid Heiltje de Vos-Krul hoopte dat de percentageregeling 'mensen met een donkere 
huidskleur' de kans zou geven ook elders terecht te komen dan enkel in de slechtste wijken. 
Wethouder De Vos pleitte ervoor bij de 5% buitenlanders per wijk ook pensionbewoners te 
rekenen, want die werden in het voorstel merkwaardig genoeg buiten beschouwing gela
ten.80 Daarin zat hem volgens de liberaal Baggerman nu juist de zwakte van het plan: niet 
buitenlandse gezinnen, maar pensions waren de oorzaak van de ellende. De enige oplossing 
was dus het streng handhaven van de - aangepaste - logementenverordening, zei hij. Mocht 
de raad toch het 'onzalige besluit' nemen de vijfprocentsregeling in te voeren, dan hoopte 
hij dat de minister van Binnenlandse Zaken het meteen zou vernietigen.8* 

'De discriminatie is er', zei Thomassen ten slotte nog maar eens, 'en wij trachten door re
gulering de discriminatie die er is te voorkomen of te verminderen'.82 De meerderheid van 
de aanwezigen sloot zich bij die redenering aan: op 28 september 1972 ging de raad met 25 
tegen tien stemmen akkoord met het spreidingsbeleid. De maatregel zou voor een proefpe
riode ingaan per 1 oktober 1972 en duren tot 1 maart 1974. Jettinghoff was de enige van de 
in totaal zestien aanwezige PvdA-ers die tegen stemde. De gehele KVP- en CPN-fracties 
stemden voor, met respectievelijk vijf en drie stemmen. De vier aanwezige WD'ers, twee 
D66'ers en drie leden van de Protestants Christelijke Groepering (PCG) stemden tegen. De 
eenmansfracties van de SGP en de 65-pluspartij leverden beide een voorstander.8' 

76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem, Handelingen 1972, 439. 
79 Ibidem, 438. 
80 Ibidem, 440. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem, 447. 
83 Ibidem, 452. 
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Wellicht zag de burgemeester de bui al hangen, toen hij aan het eind van het debat zei dat 
Rotterdam ervoor zou zorgen dat buitenlandse werknemers niet op een kluitje in slechte hui
zen zouden hoeven wonen, mocht de maatregel van hogerhand een veto krijgen. Met of zon
der verordening, Rotterdam zou reguleren, zei Thomassen.84 Inderdaad gebeurde prompt na 
het afkondigen van de nieuwe maatregel precies wat Jettinghoff en Polak al hadden voor
speld: op 2 oktober 1972 liet minister Udink weten dat het raadsbesluit in strijd was met de 
Woonruimtewet en daarom bij de Kroon ter vernietiging zou worden voorgedragen.85 Als 
pleister op de wonde beloofde hij samen met de gemeente Rotterdam, vertegenwoordigers 
van het ministerie van Sociale Zaken en werkgevers- en werknemersorganisaties op zoek te 
gaan naar andere oplossingen voor de huisvestingsproblemen van gastarbeiders. 

Een signaal in de tijd 
'Daar is niets van terechtgekomen,' zegt de 81-jarige en nog altijd strijdbare oud-wethouder 
voor wijkaangelegenheden Henk van der Pols in zijn riante woning in Pendrecht, ooit op
gezet als een van de ruimere buitenwijken van Rotterdam.86 Inmiddels grijpt ook hier de ver
loedering om zich heen: enkele straten verderop, wijst hij, ligt de beruchtste buurt van Rot
terdam, vol met kansarmen waar zo veel over te doen is. De PvdA'er kan het weten, want hij 
plukt er zelfde wrange vruchten van: in het afgelopen jaar is zijn tuinschuurtje al drie keer 
opengebroken. De laatste keer kostte hem dat zijn gloednieuwe racefiets. 

Dertig jaar geleden was Van der Pols als wethouder nauw betrokken bij de besluitvorming 
over de huisvesting van gastarbeiders. Hij stemde destijds voor de vijfprocentsregeling en 
kan zich nog steeds kwaad maken over de loze beloftes van Den Haag na de schorsing van 
het raadsbesluit. De oud-wethouder laat een plakboek zien met vergeelde krantenknipsels 
uit de tijd dat hij wethouder was. Ook het verslag van het overleg met Den Haag is er in te
rug te vinden. De toezeggingen die Udink toen deed aan Rotterdam, zoals het beschikbaar 
stellen van meer woningsubsidies zodat de gemeente nieuwe goedkope huisvesting kon 
bouwen voor de gastarbeiders, werden nooit ingelost, zegt hij.87 

Hij was er niet bij toen de spanningen in de Afrikaanderwijk zich in augustus 1972 ont
laadden over de hoofden van de Turkse gastarbeiders. Net als burgemeester Thomassen was 
hij juist die maand op vakantie. 'Achteraf moetje je afvragen: zijn wij niet ziende blind ge
weest? Wij als college hadden echt niet de indruk dat die uitbarsting er zou komen. We on
derhielden nauwe contacten met het wijkorgaan. Het is die zomer volkomen uit de hand ge
lopen. Maar iedereen in de raad onderkende natuurlijk wel dat er problemen waren met 
gastarbeiders die tegen woekerprijzen in illegale pensions werden ondergebracht.' In 1969, 
nog voor zijn wethouderschap, bezocht hij samen met de WD'er Wim Baggerman en Heil-
tje De Vos-Krul van de CPN een aantal pensions, en schrok van de misstanden die ze daar 
aantroffen. De verantwoordelijke pensionhouders zijn toen aangepakt, vertelt Van der Pols, 
'maar je weet hoe dat gaat: de aandacht voor de problemen verslapt na een tijdje, en de gast
arbeiders moesten toch ergens onderdak vinden.' De concentratie ging door, met de rellen 
in de Afrikaanderwijk als gevolg.88 

84 Ibidem. 
85 HetVrije Volk, 2 oktober 1972. 
86 Interview met Henk van der Pols, Rotterdam, 15 juni 2004. 
87 Het Vrije Volk, 11 oktober 1972. 
88 Interview met Van der Pols, zie noot 86. 
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En dat terwijl het gemeentebestuur van Rotterdam eind jaren zestig - toen de teloorgang 
van de scheepsbouw begon - al vraagtekens zette bij de aanhoudende werving van gastarbei
ders voor het Rijnmondgebied. Van der Pols en zijn collega's zagen de komst van extra ar
beidskrachten uit het Marokkaanse Rifgebergte en Anatolië (Oost-Turkije) met lede ogen aan. 
Het radicale raadsbesluit om slechts 5% buitenlanders per wijk toe te laten moet volgens Van 
der Pols dan ook worden gezien als een noodkreet aan de rijksoverheid dat het zo niet langer 
kon. Hij neemt het de ministers kwalijk dat ze geen gevoel hadden voor de Rotterdamse pro
blemen. Hetvernietigingsbesluitwas op formeel juridische gronden natuurlijk correct, geeft 
hij toe, 'maar Den Haag had zich ook ruimhartiger kunnen opstellen en deze tijdelijke maat
regel kunnen gedogen - om dat vreselijke woord maar eens te gebruiken.' Daarmee was de 
enorme concentratie in bepaalde wijken mogelijkvoorkomen, meent hij. 'Maar nee, er werd 
meteen gezegd: het kan niet, want het is in strijd met de wet.' De regering zag niet in welke 
problemen toen al ontstonden, zegt Van der Pols, doelend op de huidige integratieproblemen 
in de grote steden. Hij waarschuwt er echter voor om aan de gebeurtenissen in de Afrikaan
derwijk te veel betekenis toe te dichten. De rellen waren volgens hem een 'relatief ernstige, 
maar beperkte explosie', en de bewoners leefden eigenlijk vrij harmonieus met elkaar samen. 
'Hetwas geen kwestie van elkaar naar het leven staan. Het was een signaal in de tijd: wees alert 
want het gaat verkeerd. Er komen grote problemen tussen autochtonen en allochtonen'.80 

Conclusie 
Wat de bewoners van de oude Rotterdamse volkswijken maar niet lukte door zich als brave 
participerende burgers met smeekbeden tot het stadhuis te wenden, kregen ze wel voor el
kaar door met hun allochtone buren op de vuist te gaan: eindelijk hadden ze de aandacht van 
het gemeentebestuur voor de huisvestingsproblemen en de grote concentraties gastarbei
ders in hun buurten. Pas nadat er bloed had gevloeid en vernielingen waren aangericht nam 
de gemeente de grieven van de bewoners van de oude wijken serieus. De logementenveror
dening werd aangepast, er bleek bij nader inzien toch extra personeel beschikbaar voor de 
verscherpte controle, zodat enkele pensions gesloten konden worden en in wijken met veel 
buitenlanders mochten geen nieuwe pensions meer worden ingericht. In de nasleep van de 
rellen ging het gemeentebestuur - uit schuldgevoel? - zelfs nog verder en besloot de toewij
zingvan woonvergunningen afhankelijk te maken van het aantal al aanwezige gastarbeiders 
en Rijksgenoten in een wijk. Het liet de maatregel voor een proefperiode ingaan, wetende 
dat de beslissing controversieel was. In de ogen van de meerderheid van de raad kon het zo 
niet langer doorgaan. 

Rotterdam heeft zich in de jaren dat de eerste generatie allochtonen zich in Nederland 
vestigde dus bepaald niet schuldig gemaakt aan 'veronachtzaming' van zijn autochtone in
woners. De gemeente was - zij het aan de late kant- bereid drastische, impopulaire stappen 
te nemen om hen tevreden te stellen. Exemplarisch hiervoor is de gang van zaken rond het 
pand in de Paarlstraat, dat vrijkwam doordat een groep buurtbewoners de inventaris van de 
op dat moment afwezige gastarbeiders met grof geweld verwijderde. Jettinghoff'beloonde' 
die actie door de woning toe te wijzen aan een Nederlands gezin. 

In de discussies over het voorgenomen spreidingsbeleid benadrukten de raadsleden wel
iswaar vooral dat de op het oog discriminerende maatregel juist bedoeld was om de buiten-

89 Ibidem. 
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landers te beschermen: gastarbeiders en Rijksgenoten kwamen minder gemakkelijk aan 
een woning in een goede buurt en door hen over de stad te spreiden zouden zij dus juist po
sitief worden gediscrimineerd. Dat was ook wel een mooi bijkomend effect, maar de maat
regel werd in de eerste plaats toch getroffen met het oog op de autochtone Rotterdammers. 
Nu gebleken was dat een snelle vermenging met vreemde bevolkingsgroepen hen tot agres
sie dreef, besefte het stadsbestuur dat het ervoor zou moeten zorgen dat hun vertrouwde 
leefomgeving niet al te abrupt werd verstoord. 

Dat de maatregel uiteindelijk strandde op juridische bezwaren, illustreert vermoedelijk 
niet zozeer de neiging van de rijksoverheid om de klachten van autochtone Nederlanders te 
bagatelliseren, als wel het simpele gegeven dat zij zich nauwelijks bewust was van de ernst 
van de problemen die op lokaal niveau speelden. Eenvoudige oplossingen voor de proble
men waarvoor het kersverse immigratieland Nederland zich in de jaren zeventig gesteld 
zag, waren ook toen niet zomaar voorhanden, maar het rijk had zich ook wel wat coöpera
tiever en belangstellender kunnen opstellen in plaats van Rotterdam af te schepen met 
mooie beloftes die niet werden ingelost.00 

Ook valt niet te ontkennen dat de discussies over de gebeurtenissen werden vertroebeld 
door de heersende politieke correctheid: zowel bij de lokale overheid als bij het rijk en in de 
pers was die voelbaar. Bij de gemeenteraad bleek ze uit de manier waarop het spreidingsbe-
leid metveel omhaal moest worden uitgelegd als maatregel ten gunste van de buitenlanders, 
in plaats van de autochtonen. Ook het rijk behandelde de kwestie met een zekere kramp
achtigheid: het schoofde verantwoordelijkheid voor de problemen volledig op het bordje 
van Rotterdam en verschool zich achter juridische argumenten om de gevoelige zaak te neu
traliseren. De pers ten slotte liet weliswaar de autochtone bewoners aan het woord, maar 
leek dat vooral te doen om te waarschuwen voor racisme dat immer op de loer lag, niet om 
de onvrede te verklaren. Kranten en actualiteitenrubrieken duidden de gebeurtenissen met 
groteske verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog en zetten het geweld en de buitenlan-
derhaat zwaar aan. Gezien de overheersende neiging van pers en politiek om iedere schijn 
van racisme te vermijden, is het des te opmerkelijker dat Rotterdam in de bres sprong voor 
zijn autochtone inwoners. Het wist dat het zich veel kritiek op de hals zou halen, maar zet
te toch door. 

De probleemwijken van Rotterdam heten inmiddels 'hotspotgebieden' en de rol van de 
gastarbeiders is ingenomen door 'kansarme nieuwkomers'. Voor enkele straten gelden in
komenseisen voor woningzoekenden - de Slaghekstraat is er één van, wellicht was de Paarl
straat er ook één geweest, ware het niet dat die de stadsvernieuwingsgolf in de jaren tachtig 
niet heeft overleefd. De inkomensdrempel is een experiment, mogelijk dankzij de zoge
noemde Rotterdamwet waarmee het rijk de grote steden sinds 2006 een uitzonderingsposi
tie toekent, zodat die met 'maatwerk' hun grootstedelijke sores kunnen aanpakken. Welk 
effect de maatregel heeft, is nog niet duidelijk. In Rotterdam werden in het eerste jaar 100 

qo Zie voor literatuur over migratie in de jaren zeventig en gastarbeiders o.a. A. Cottaar, Ik had een neefin Den Haag. Nieuwko
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Nederland 1550-1993 (Amsterdam 1996); L Lueassen 'HerrHagenbaehen veleanderen', in:T. deNijsenE. Beukers (red.), 

Geschiedenis van Holland, deel lila 1795-2000 (Hilversum 2003); R. Penninx e.a. (red.), Etnische minderheden en de m u b a d t u » 

le samenleving (Groningen 1998). J. Schuster, Poortwachters over migranten. Het debat over migtatie in het naoorlogse Nederland 
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van de 1500 aangevraagde woonvergunningen voor de probleemwijken afgewezen op grond 
van een te laag inkomen, terwijl op 300 afwijzingen was gerekend. De discussie over de in
terpretatie van deze cijfers is volop gaande.01 

Of de maatregel helpt tegen de werkloosheid en criminaliteit onder (illegale) migranten, 
die in nogal wat wijken bovendien een meerderheid zijn gaan vormen, valt ook nog te be
zien. Wat dat betreft zijn de problemen nu complexer dan in 1972, toen het vooral ging om 
een falend huisvestingsbeleid in een beperkt aantal wijken, dat door de komst van een rela
tief klein aantal vreemdelingen extra schrijnend aan het licht kwam. Toch is de gedachte ver
leidelijk dat het rijk aan Rotterdam wellicht dertig jaar eerder zijn eerste spreidingsexperi
ment had moeten toestaan. Dat zou in elk geval een erkenning zijn geweest van de 
problematische verhoudingen tussen autochtonen en nieuwkomers en van de moeilijkhe
den waarmee de oude wijken werden opgezadeld. Het blijft gissen, maar misschien was de 
Slaghekstraat dan zijn huidige status als 'hotspot' bespaard gebleven. 

gi Rotterdams Dagblad, 13 juli 2006, 25 oktober 2006,9 december 2006,1 februari 2007. 
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Rondom Egmond 
Denen en West-Friezen in Kennemerland 

In de 9de eeuiü uwen in West-Frisia, ongeueer in de huiditje kustprovincies Noord- en Zuid-Holland en 
Zeeland, uit Denemarken afkomstige heersers zoals Hrcerekr (Rorik) en Gudrödr (Godjried) heer en mees
ter. Zij tuerden rond het midden uan die eeuiu door de Frankische koningen aangesteld om in het alge
meen hun belangen te behartigen en in het bijzonder het kustgebied te uerdedigen. Aan het einde uan de 
9de eeuu> uerdiuenen deze Denen uan het toneel en luerd hun rol ouergenomen door de Westfriese graaj 
Gerulf en zijn opuolgers. Van de Deense heersers tueten we dat met name Guorödr zich in Kennemerland 
geuestigd heeft. Ook Hrcerekr moet daar regelmatig geiueest zijn. Daarbij moeten we dan speciaal aan 
Egmond denken, zoals hieronder aan de orde zal komen. De Westfriese grauen uerplaatsten na de te
loorgang uan de Deense heerschappij het centrum uan hun macht uit het gebied uan de Oude Rijnmon
ding naar datzelfde Egmond. Hoe moeten tue ons de overgang van het bemind van de Denen naar de 
Westfriese grauen uoorstellen? Om hierop een antiuoord te uinden, zoeken we eerst naar de sporen die de 
Deense heersers in Kennemerland hebben achtergelaten en ueruolgens schetsen we onder welke omstan
digheden zij uan het toneel verdwenen. Hoe kunnen deze omstandigheden de Westfriese grauen in de 
kaart hebben gespeeld en in hoeverre hebben zij zelf hierin de hand gehad? 

Deense heersers 
Volgens de kroniekschrijver Regino van Prüm kwamen er in 884 Noormannen uit Dene
marken naar Kennemerland. Vandaar voeren ze de Rijn op en veroverden het oppidum (ver
sterkte plaats) Duisburg, waar zij more solito (gewoontegetrouw) een sterkte bouwden om te 
overwinteren. Het lukte echter niet om plundertochten in de omgeving te ondernemen, 
want hun fort werd permanent belegerd door het Frankische leger. Onverrichterzake keer
den de Denen het volgende voorjaar terug naar de kust, naar Kennemerland.' Daar hield zich 
de Deense heerser G u ö r ö o r op, die het militaire opperbevel over de Friese kustlanden voer
de. Ondertussen werd de Karolingische prinses Gisla , dochter van Lotharius II (855-869) en 
echtgenote van Guöröo r , door keizer Karei III de Dikke (876-887) in Worms ontboden en 
vastgehouden. 2 Dat doet vermoeden, dat de keizer, net als Regino later in zijn kroniek, 
G u ö r ö ö r verdacht van betrokkenheid bij de tocht naar Duisburg. Regino legde een verband 
tussen G u ö r ö S r en deze gebeurtenis door erop te wijzen dat de Deen hen toestemming voor 
de doortocht over en, naar we mogen aannemen, het verblijf in Kennemerland had gegeven. 
Bij de bouw van het fort in Duisburg zou G u ö r ö ö r een rol kunnen hebben gespeeld, want hij 
had ervaring met het bouwen van sterktes in vijandelijk gebied. In 882 had hij nog een bele
gering van Frankische troepen in Ascloha aan de Maas weten te weerstaan. Sindsdien had de 
keizer hem de verdediging van de Friese kusten toevertrouwd en graafschappen en lenen in 
Kennemerland aan hem overgedragen 'om er zich met zijn mannen te vestigen'. 3 Deze had
den eerder aan Hrcerekr behoord, voegde de anonieme Oost-Frankische annalist er aan toe. 

1 R. R a u (red.), ' R e g i n o n i s P rumiens i s C h r o n i c a ' , i n : Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte III (Darmstadt 1960) 180-319 

(hierna RP) 884, 266-268; R . R a u (red.), 'Anna le s Fuldenses ' , i n : Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte III (Darmstadt 

1960) 19-177 (hierna AP) 8 8 3 , 1 2 0 meld t h u n k o m s t een jaar eerder. 

2 A F 8 8 4 , 1 2 2 . 

3 Ad inhabitandum, A F 882,118. 
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Hoewel we weten dat de Deense prins Hrcerekr, telg van een uit Denemarken verbannen 
koningsclan, Dorestad als vestigingsplaats kreeg, zoals later Gu3rö3r Kennemerland om er 
zich met zijn mannen te vestigen, is het aannemelijk dat zij rondtrokken door hun gebied 
om hun belangen in de gaten te houden. Daarbij zal Hrcerekr tevens Kennemerland hebben 
aangedaan, zoals we ook kunnen afleiden uit het verhaal over het leven van de heilige Adal-
bert. Hrcerekr, rex barbarorum (koning der vreemdelingen), had volgens de auteur opdracht 
gegeven om de door het oprukkende duinzand ondergestoven kapel van Sint-Adalbert uit te 
graven.4 

We kunnen ons afvragen waarom de hagiograaf juist deze 'koning der vreemdelingen', 
uit een heidens land afkomstig, ten tonele heeft gevoerd en dan ook nog in een gunstig dag
licht heeft geplaatst. De Vita Adalberti (Levensbeschrijving van Adalbert) werd in opdracht 
van Egbert, aartsbisschop van Trier, door twee monniken uit het klooster Mettlach bij Trier 
geschreven. Egbert was een zoon van graaf Dirk II, die net als Hrcerekr een eeuw eerder over
hoop had gelegen met opstandige West-Friezen. Egberts broer Arnulf volgde Dirk II op en 
sneuvelde in 993 tegen de Friezen. Mogelijk heeft de hagiograaf met zijn positieve stelling-
name ten opzichte van Hrcerekr en daarmee impliciet negatief ten opzichte van de West-
Friezen een politiek statement willen maken ten gunste van Dirk II. In ieder geval moet Hrce
rekr plaatselijk een rol van betekenis hebben gespeeld. De herinnering aan hem was ten tijde 
van de optekening van de Vita Adalberti, aan het einde van de 10de eeuw, blijkbaar nog aan
wezig. Bovendien herinneren twee toponiemen in de omgeving van Egmond, de Roriksberg 
en de Roriksput, nog aan hem.5 

In 850 had Lotharius I (840-855), koning van het Frankische Middenrijk, Dorestad en 
'andere graafschappen' aan Hrcerekr overgedragen.6 Het is maar zeer de vraag of hieronder 
ook Kennemerland begrepen was. In 855 gaf Lotharius, die zijn einde voelde naderen, ge
heel Frisia (de Friese landen) aan zijn gelijknamige zoon, vanwaar (unde) Hrcerekr en zijn 
neef Gu3rö3r Haraldsson voor korte tijd naar hun vaderland terugkeerden. Opvallend is dat 
beide gebeurtenissen in één zin verwerkt zijn, waardoor een causaal verband gesuggereerd 
wordt. De Deense neven voelden zich blijkbaar niet verbonden met de nieuwe koning en ver
trokken naar Denemarken om daar een greep naar de macht te doen. Maar de zaken pakten 
niet uit zoals ze wilden. Ze keerden nog datzelfde jaar terug, behielden Dorestad en heers
ten over 'het grootste deel van Frisia', dus waarschijnlijk inclusief Kennemerland.7 De jonge 
Lotharius II (855-869) werd aanvankelijk geheel door zijn oom Lodewijk de Duitser (840-
876) overheerst. Die invloed kan voor Hrcerekr een reden geweest zijn om zijn geluk in De
nemarken te gaan beproeven. Hoewel hij rond 844 asiel bij Lodewijk had gezocht, moet zijn 
relatie met de Oost-Frankische koning aanmerkelijk bekoeld zijn, nadat hij zich in 850 met 
Lotharius I had verzoend. 

Na de moord op Klakk-Haraldr, een oom van Hrcerekr en graaf van Riustringen in Oost-
Friesland, en de vlucht van diens zoon Gu3rö3r in 852, kwamen Hrcerekr en Lodewijk de 
Duitser ronduit vijandig tegenover elkaar te staan. De Oost-Frankische koning zal op zijn 

4 Vita Adolberti c.12, O . O p p e r m a n n (red.), Fontes Egmundenses (Utrecht 1933), 12. 

5 D e R o r i k s p u t , thans bekend als Runxput te , speelt n o g steeds een r o l als r ooms-ka tho l i ek p e l g r i m s o o r d (J. Ber t rand , De 

Runxputte en Onze Lieue Vrouui ter Nood (SchoorI 1980) 21-22). 

6 R. Rau (red.), 'Anna les Be r t i n i an i ' , i n : Quellen zur Icctrolingischen Reichsgeschichte II (Darmstadt 1958) 11-287 (hierna A B ) 850 

76. 

7 A B 8 5 5 , 88; A B 855, go. 
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minst glimlachend langs de zijlijn hebben gestaan, toen Saksische edelen Klakk-Haraldr van 
het leven beroofden. Wellicht had hij zelfs een rol in de affaire gespeeld, althans dat kan Hrce
rekr vermoed hebben. Dat jaar hield de koning in Keulen besprekingen met een deel van de 
Lotharingse groten.8 Het verzoek dat de bisschop van Utrecht aan hem richtte om een im
muniteitsprivilege te bevestigen, toont aan dat de intriges van Lodewijk hun doel niet mis
ten.' Het kwam zelfs zo ver dat de Lotharingse groten hun keuze voor Lotharius II aan Lode
wijk ter goedkeuring voorlegden. Hrcerekr moet de druk gevoeld hebben. Misschien hing 
zijn uitstel om in 854 aan de Deense troonstrijd deel te nemen hiermee samen. Het is daarom 
goed denkbaar dat de bovengenoemde Deense bezetting van maxima Frisiae (het grootste deel 
van de Friese landen) in de eerste plaats een tegen Lodewijk de Duitser gerichte daad was. 

We moeten ons vervolgens afvragen of Hrcerekr zich nog wel veilig voelde in het relatief 
ver van de zee gelegen Dorestad, makkelijk bereikbaar voor het Oost-Frankische leger. De 
handelsplaats had een open karakter en van een nabijgelegen sterkte is uit de bronnen of ar
cheologische opgravingen niets gebleken.10 Het is aannemelijker dat hij liever domicilie 
koos op een goed verdedigbare plaats dichter bij de kust, zoals Kennemerland; een gebied 
dat slecht bereikbaar was voor het Frankische leger vanwege de waterrijke omstandighe
den." Hrcerekr zal niet licht vergeten zijn dat hij ooit door een Frankische koning was gear
resteerd en zal sindsdien op zijn hoede gebleven zijn. l a Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij 
ter plaatse een versterking doen oprichten, misschien een omwalde burcht, ter bescher
ming van hem en zijn gevolg. Bovendien had hij te maken met een vijandelijke bevolking, 
die hem als een handlanger van de Frankische bezetter moet hebben gezien. Die vijandige 
houding bleek in 867, toen de bevolking hem inderdaad enige tijd wist te verdrijven.11 Dat 
was een reden te meer om een verdedigbare positie te kiezen met de mogelijkheid van een 
snelle aftocht naar zee. Waarschijnlijk is hij na een verblijf van enige jaren in het Deense 
grensgebied niet meer naar Dorestad teruggekeerd, maar heeft zich in of kort voor 862 per
manent in Kennemerland gevestigd. Het zou de niet afgeslagen vikingaanval in 863 op Do
restad verklaarbaar maken.14 Sindsdien leed deze handels- en stapelplaats een kwijnend be
staan. De kooplieden maakten een aanvang om hun negotie naar plaatsen als Tiel en 
Deventer te verplaatsen en het fameuze emporium (stapelplaats) Dorestad verdween van de 
kaart.'5 

Vikingraids concentreerden zich op door de Franken beheerste plaatsen in Frisia citertor 
(de zuidelijke Friese landen) zoals Dorestad, Witla, Walcheren, Meinerswijk en de Betuwe. 
Daarnaast kennen we aanvallen op het door de Franken nominaal beheerste Oostergo, Wes
tergo, Norderland en Riustringen, beoosten het Vlie. Van het tussenliggende gebied is ons 
geen enkele inval bekend. Met name de domeingoederen in Kennemerland moeten toch een 
interessant aanvalsdoel gevormd hebben. Slechts in de Vita Adalberti is een vage verwijzing 

8 A F 852, 42 . 

9 S. M u l l e r F z . en A . C . B o u m a n (red.), Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 13011 (Utrecht 1920) (hierna O S U I ) nr . 68, 854 

m e i 18. 

10 L . van der T u u k , ' D e n e n i n Dores tad : D e Deense r o l i n de onde rgang van Dores tad ' , i n : Jaarboek Oud-Utrecht 2005, 5-40, 

aldaar 9-16. 

11 R P 885, 270. 
12 Hrcerekr w e r d r o n d 844 door Lo thar ius I gearresteerd op ve rdenk ing van verraad, maar wi s t te v luch ten (AF 850, 38). 
13 A B 867 ,166 . 

14 A B 8 6 3 , 116. 

15 V a n der T u u k , ' D e n e n i n Dores rad ' , 31-34. 
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naar het geweld van Northmannice irrupticmis (inval van de Noormannen) te vinden.'6 Wellicht 
is de plaatselijke aanwezigheid van de Deense heersers een verklaring voor het vrijwel uit
blijven van raids in Kennemerland. 

De Lotharische samenzwering 
Na de dood van koning Lodewijk de Stotteraar in 879 ontstond er in het West-Frankische 
rijk een politiek instabiele situatie. De koning had zijn oudste zoon Lodewijk tot zijn opvol
ger aangewezen, maar een deel van de rijksgroten verdeelde het rijk tussen de beide zonen 
Lodewijk en Karloman, respectievelijk nog geen zestien en dertien jaar oud. Een ander deel 
van de edelen probeerde de Oost-Frankische koning Lodewijk de Jongere op de troon te krij
gen. Daarnaast hadden de machthebbers hun handen vol aan een groot Noormannenleger 
dat in hetzelfde jaar op de Vlaamse kust was geland. In deze situatie zagen de verwanten van 
Lotharius II hun kans schoon om Lotharingen, het noordelijke deel van het Frankische Mid
denrijk te heroveren, dat in hun ogen ten onrechte in 870 bij het Verdrag van Meerssen was 
verdeeld tussen het Oost- en West-Frankische rijk, na de dood van Lotharius II in 869. Met 
het Verdrag van Ribemont in 880 ging Lotharingen geheel deel uitmaken van Oost-Francië. 

In 879 wist Hugo, de zoon van Lotharius II, samen met zijn zwager Teutbald een 'leger
tje van bandieten' op de been te brengen om Lotharingen, het voormalige koninkrijk van 
zijn vader, in zijn bezit te krijgen.17 Hugo was door zijn oudooms Lodewijk de Duitser en Ka-
rel de Kale buitenspel gezet als troonsopvolger van zijn vader Lotharius II, omdat hij als een 
onecht kind werd beschouwd. Het huwelijk van Lotharius en zijn wettige echtgenote Teut-
berga was kinderloos gebleven. Wel had hij kinderen met zijn concubine Waldrada; naast 
Hugo waren er de dochters Berta, Gisla en Ermengarde. De pogingen die Lotharius onder
nam om zich van Teutberga te laten scheiden, zodat hij officieel in het huwelijk kon treden 
met Waldrada, bleven uiteindelijk zonder resultaat.'8 In 863 werd Hugo nog plechtig in een 
oorkonde van zijn vader naar voren gebracht: fdii nostri Ugcmis (van onze zoon Hugo). Maar 
in 867 moet Lotharius begrepen hebben dat de troonsopvolging door zijn zoon een moeilij
ke zaak zou worden en daarom schonk hij Hugo het hertogdom Elzas om hem niet geheel 
met lege handen achter te laten.10 Paus Johannes VIII zou hem later uitmaken voor 'de niet 
wettige maar natuurlijke zoon van wijlen koning Lotharius, ontsproten uit een overspelige 
verbintenis'.20 Teutbald, gehuwd met Hugo's zuster Berta, zou zich ontpoppen als de be
langrijkste veldheer van de opstandelingen. Hij was een zoon van Hucbert, lekenabt van 
Saint-Maurice d'Agaune (in de Alpen), broer van koningin Teutberga, die raadgever van zo
wel Lotharius I als Lotharius II was geweest. 

Terwijl de West-Frankische vorsten, vergezeld van hertog Hendrik van Francië, op het le
gertje van de opstandelingen, geleid door Teutbald, afgingen,21 liet Boso van Vienne (echt
genoot van Hugo's nicht Ermengarde) zich tot koning van Neder-Bourgondië zalven. Als 
voormalige 'rechterhand' en zwager van Karei de Kale meende hij recht te hebben op de ko-

16 Vita Adalberti c.7, O p p e r m a n n , Fontes, 8. 

17 A B 879, 278. 
18 K J . He idecker , Kerk, huwelijk en politieke macht. De zaak Lotharius II (855-869) (Ams te rdam 1997) 74 e.v. 

19 A B 867 ,166 . 

20 Hugonem Hlotharii regis quondam j ï l iu tn non legitimum sed natutalem, adulterina copula genitum . . . (Heidecker , Kerk, huwelijk en 

politieke macht, 211, noot 11). 

21 A B 880, 280; R . R a u (red.), 'Anna le s Vedas t i n i ' , i n : Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte II, (Darmstadt 1958) 290-337 

(hierna A V ) 880, 296; A F 880,112. 
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Figuur I Vereenvoudigde stamboom van de Bosoniden en de Karolingen 
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ningstitel. Met bezittingen die voornamelijk in het Middenrijk lagen, had zijn familie, onder 
historici bekend als de Bosoniden, waartoe ook Hucbert en Teutberga behoorden, zich sterk 
geconformeerd aan de Lotharische tak van de Karolingen (zie figuur I). In 882 moesten de 
Lotharische partijgangers nieuw geschut in stelling brengen, want de Oost- en West-Fran
kische koningen hadden zich georganiseerd om gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de 
nazaten van Lotharius en hun verwanten. In dat jaar wist Witbert, een neef en pleegbroer, la
ter pleegvader van Hugo, met wie hij samen opgroeide, te bewerkstelligen dat keizer Karei 
III Frisia, het noordelijkste gedeelte van Lotharingen, als hertogdom aan G u ö r ö ö r zou toe
vertrouwen. Witbert bracht de Deen in contact met de keizer en moet dit aan hem voorge
steld hebben; Frisia was een deel van het voormalige rijk van Lotharius II. Deze G u ö r ö ö r be
hoorde vermoedelijk tot een jongere generatie dan de zoon van Klakk-Haraldr, zoals 
verderop betoogd zal worden. 

In 883 wist Hugo een belangrijk deel van de adel uit het voormalige rijk van zijn vader ach
ter zich te krijgen. Regino heeft er enkele bij naam genoemd: de graven Stephanus, Ruot-
bertus, Wicbertus, Thietbaldus, verder Albricus en zijn broer Stephanus." Ook G u ö r ö ö r 
hoorde daarbij, mede dankzij de interventie van Witbert. De Deen sloot dat jaar een verbond 
met Hugo om Lotharingen in handen te krijgen, waarbij hem de helft van het rijk was be-

22 R P 883 , 264. 
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loofd.2J Van versplintering was echter geen sprake, want Guöröör huwde met Gisla, een 
zuster van Hugo, waardoor de Lotharingse 'boedel' bijeen zou blijven. Met een goed gevulde 
oorlogskas - hij had zich met 2080 pond in goud en zilver laten afkopen24 - begon Guöröör 
manschappen te verzamelen. Misschien was de tocht naar Duisburg, waarmee we ons ver
haal zijn begonnen, de opmaat tot de uitvoering van hun plannen. 

Die plannen kwamen in een stroomversnelling terecht met de dood van de West-Franki
sche koning Karloman aan het einde van 884, toen keizer Karei III de Dikke in Italië verbleef. 
Kort daarop zond Hugo geheime boden naar zijn zwager hertog Gu<3rö8r in Frisia met de 
vraag troepen te sturen. Het volgende voorjaar verzamelde Guöröör een leger Denen en 
maakte zich op om de Rijn op te varen. Niet om te plunderen, maar om een aanzienlijk ge
bied onder zijn heerschappij te plaatsen, zoals de annalist van Fulda het formuleerde.25 We 
moeten dan denken aan gebieden in het voormalige rijk van Lotharius II. 

Ook eiste hij, middels zijn gezanten, de Friese graven Gerulf en Gardulf, gebieden met 
wijnbouw op in het rijk van Lotharius tussen de Rijn en de Moezel.26 Zo'n verzoek zou na
tuurlijk geweigerd worden. Het gebied behoorde tot het Frankische kerngebied en lag bo
vendien op de strategische samenvloeiing van Rijn en Moezel. Tot nog toe hadden de Fran
kische heersers de Denen alleen maar beleend met gebieden in het perifeer gelegen Frisia. 

Maar de keizer wees het verzoek niet af en gaf zo zijn opstandige leenman geen excuus 
om tot militaire actie over te gaan. In plaats daarvan liet hij hertog Hendrik van Francië een 
ontmoeting met Guöröör arrangeren om de kwestie te bespreken. Maar de werkelijke be
doeling was om de Deen met zijn gevolg naar een plek te lokken die makkelijker te bereiken 
was voor het Frankische leger dan Kennemerland, en hem te vermoorden. Guöröör trapte 
in de val en kwam naar de ontmoetingsplaats bij Herispich, nabij de splitsing van Rijn en 
Waal. De gebeurtenis is uitgebreid beschreven in het relaas van Regino, dat zich laat lezen 
als een spannend boek. Hendrik liet de Hamalander graaf Everhard Saxo, die zelf eerder 
door de Denen gevangen genomen was en wiens bezittingen door Guöröör geroofd waren, 
een aanklacht tegen hem indienen en de eerste slag toebrengen. Daarop stortte Guöröör ter 
aarde en werd door de mannen van Hendrik gedood.27 En daarmee kwam er abrupt een ein
de aan het tijdperk van de Deense heersers in Frisia. Voordat we ons richten op de navolgen
de periode, waarin de Westfriese graven opkwamen, bekijken we eerst waar de Denen zich 
in Kennemerland kunnen hebben gevestigd. 

De geografische situatie 
Kennemerland werd in de Vroege Middeleeuwen slechts gevormd door een smalle strook 
land. Tussen de zee en het uitgestrekte veengebied in het binnenland bevonden zich oude 
strandwallen met daartussen lager gelegen strandvlakten. In de bossen op de strandwallen 
lagen akkercomplexen - geesten genoemd - met de daarbij behorende bebouwing van boer
derijen. De lager gelegen strandvlakten zullen als weiland hebben gediend. In de ketens van 
strandwallen werden af en toe zeegaten geslagen. Sommige van deze gaten erodeerden tot 
estuaria. Wanneer we het gebied beschouwen, moeten we erop bedacht zijn dat grote delen 

23 A P 883 ,120 ; R P 885, 268. 

24 A F 882 ,134 ; volgens een andere redactie van dezelfde annalen g i n g het o m 2412 p o n d g o u d en zi lver (AF 882,118) . 

25 A F 885 ,124 . 

26 R P 885, 268. 

27 R P 885, 270. 



282 LUIT V A N D E R T U U K & J O H A N N A MARIA V A N W I N T E R 

Afb. i Kaart van de situatie in 
de gde eeuw met 
gereconstrueerde kustlijn, 
naar: M . Rappol & C M . 
Soonius (red.), In de bodem 
uan Noord-Holland: geologie en 
archeologie (Amsterdam 
1994). De huidige kustlijn is 
gestippeld weergegeven. 

van het toenmalige bewoonbare gebied dat Kennemerland vormde, nu bedekt zijn door jon
gere duinvorming, terwijl het meest westelijke deel door kustafslag is verdwenen. De situa
tie is weergegeven in afb. 1. 

De Deense heersers hadden blijkbaar een vestigingsplaats in Kennemerland. Waar moe
ten we die zoeken? Het is zeer aannemelijk dat zij zich aan een bevaarbaar water dat recht
streeks met de zee in verbinding stond, hadden gevestigd. Een moeilijk per schip te berei
ken locatie kan voor hen geen optie geweest zijn. En dat gold des te meer voor een militair 
bevelhebber, belast met de verdediging van de Friese kustlanden. Het is daarom allereerst 
van belang, de mogelijke aanwezigheid van geschikte waterwegen in het gebied in kaart te 
brengen. In Kennemerland komen twee voormalige zeegaten in aanmerking voor nader on
derzoek. Het betreft de monding van het Oer-IJ tussen Castricum en Egmond en het Zijper 
zeegat tussen Petten en Callantsoog. 
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Het zeegat bij Castricum moet al in de Romeinse tijd verzand zijn en de Zijpe ontstond pas 
in de 11de eeuw als gevolg van hevige erosie van de kust.28 Toch moeten er volgens verschil
lende historische aanwijzingen in de 9de eeuw in Kennemerland enkele rechtstreekse ver
bindingen met de zee geweest zijn. Zo werd er in de Vita Adalberti melding gemaakt van een 
portus (haven),25 die in de Noormannentijd, maar in ieder geval niet later dan ten tijde van het 
ontstaan van de Vita in de 10de eeuw, aanwezig moet zijn geweest. De abdij van Egmond, 
nauw verbonden met Adalbert en in de 10de eeuw sterk uitgebouwd, kan nuttig gebruik van 
deze portus gemaakt hebben voor de aanvoer van bouwmaterialen. Volgens diezelfde le
vensbeschrijving voer Hrcerekr per schip naar Egmond.30 

Het is daarom niet aannemelijk dat het zeegat tussen Castricum en Egmond in de 9de 
eeuw geheel was afgesloten. Volgens Zagwijn was in de Vroege Middeleeuwen het mon-
dingsgebied van het estuarium weliswaar verland, maar bleven er toch enige watervoerende 
geulen over, waaronder de Die, de restgeul van het oer-IJ.3' Het in het binnenland gelegen 
deel van het estuarium bleef als een zoetwaterbekken bestaan. De monniken van de abdij 
van Egmond moesten nog rond 1100 de Die tussen de strandwallen van Egmond en Lim-
men-Heiloo laten afdammen, om hun landerijen tegen wateroverlast te beschermen.32 

Van het Zij per zeegat, dat zich vanaf de 11de eeuw tot enorme proporties zou uitbreiden, 
zijn geen schriftelijke aanwijzingen uit de Vroege Middeleeuwen voorhanden. Dit zeegat 
moet al in de Romeinse tijd een voorloper in de vorm van een getijdengeul hebben gehad.33 

Mogelijk is de grens tussen de gouwen Kinhem en Texla, die al in de 8ste eeuw werden ge
noemd, een aanwijzing voor het voorkomen van dit water. En die grens moeten we ergens 
tussen Petten en Callantsoog zoeken. Het is dan ook zeer goed mogelijk dat zich ook bij Pet
ten in de 9de eeuw een zeemonding heeft bevonden. De beide getijdengeulen bij Egmond en 
Petten en de daarop uitkomende stelsels van afwateringsgeulen kunnen dienst hebben ge
daan als vaarweg. Een afwateringsgeul die op de Zijpe uitkwam, kan in verbinding hebben 
gestaan met de Die. Daarmee zou een aantrekkelijke binnenlandse vaarroute mogelijk ge
weest zijn, want buitenom langs de kust varen zal niet erg in trek geweest zijn door de over
wegend aanlandige wind uit westelijke richting. Mogelijk heeft de Ascemansdelf, gegraven bij 
Assendelft en etymologisch met de Noormannen in verband te brengen, te maken met het 
open houden van een vaarroute tussen het IJ en de Zijpe. 

Egmond 
Om een antwoord te vinden op de centrale vraag van dit opstel: Hoe moeten we ons de over
gang van het bewind van de Denen naar de Westfriese graven voorstellen? moeten we voor
al onze aandacht op Egmond richten. Want nergens in Kennemerland zijn de sporen van zo-

28 E.F.J. de Mulder en J.H.A. Bosch, 'Holocene geologische geschiedenis van Centraal en Noordelijk Noord-Holland', in: 
Grondboor en Hamer 3-4 (1984), 75-106, aldaar 102-103; P.C. Vos, 'De relatie tussen de geologische ontwikkeling en de be-
woningsgeschiedenis in de Assendelver Polders vanaf 1000 v. Chr.', in: Westerheem 32 (1983) 54-80, aldaar 66; S. Jelgers-
ma, E. Oele en A.J. Wiggers, 'Depositional History and coastal development in the Netherlands and the adjacent North 
Sea since the Eemian', in: S. Oele e.a. (red.), The Quaternartj History of the North Sea (Uppsala 1979) 115-142-

29 Vita Adalberti c.10, Oppermann, Fontes, 11. 
30 Appulisset, Vita Adalberti c.12, Oppermann, Fontes, 12. 
31 W.H. Zagwijn, 'De ontwikkeling van het "Oer-IJ" estuarium en zijn omgeving', in: Westerheem 20 (1971) 11-18, aldaar 17. 
32 G.N.M. Vis (red.), 'De Histotia en de Miranda Noua Sancti Adalberti', in: G.N.M. Vis (red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Hil

versum 1993) 67-137, aldaar 98-102. 
33 L.J. Pons, S. Jelgersma, A.J. Wiggers en J.D. de Jong, 'Evolution of the Netherlands coastal plain during the Holoceen', 

in: Verhandelingen Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouiukundig Genootschap, Geologische serie 21-2 (1963) 1. 
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wel de Deense heersers als de Westfriese graven zo manifest aanwezig als op deze plaats. De 
door Ruopert van Mettlach, voornaamste auteur van de Vita Adalberti uit het einde van de 10de 
eeuw, met Hrcerekr in verband gebrachte kapel, waar Adalbert begraven lag, de latere Adal-
bertskapel in het oorspronkelijke Egmond, blijkt nadien in handen van de Geruifingen te 
zijn. Graaf Dirk, wiens zoon Dirk naar de woorden van Ruopert later de stenen mannenab-
dij in Egmond zou bouwen," liet in de eerste helft van de 10de eeuw de relieken van Adalbert 
vanuit deze kapel overbrengen naar een door hem gebouwd houten oratorium (gebedshuis) 
te Hallem, het huidige Egmond-Binnen, enige kilometers landinwaarts. Hier stichtte hij een 
bescheiden vrouwenklooster.55 De Adalbertskapel stond niet op zichzelf. Volgens Ruopert 
hadden de Noormannen de kapel en queque circumposita (alles er omheen) vernield.3" Blijk
baar was het oorspronkelijke Egmond een complete nederzetting. Er zou zelfs een verster
king geweest kunnen zijn, want door naamkundigen wordt in Hecmunda veelal een (om
heinde) versterking herkend. Dat de naam Egmond zou zijn afgeleid van de monding van 
een water wordt over het algemeen onwaarschijnlijk geacht.37 De nederzetting kan in de 

34 Vita Adalberti c.18; Oppermann, Fontes, 15. 
35 Vita Adalberti c.15; Oppermann, Fontes, 13; Liber sancti Adalberti, Oppermann, Fontes, 68. 
36 Vita Adalberti c.7, Oppermann, Fontes, 8. 
37 R. Rentenaar, 'Topografische structuur en toponymische ontwikkelingen in middeleeuws Egmond', in: Naamkunde 10 

(1978) 332-353, aldaar 334-335-
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10de eeuw overstoven zijn geraakt door de 
oprukkende duinen. Maar dit was niet de re
den van de translatie van de relieken van 
Adalbert. De oorspronkelijke ecclesia (kerk) 
met een geneeskrachtige bron, de Adalber-
tusput, bleef in gebruik als bedevaartsplaats 
(afb. 2). Hier verrees in de 12de eeuw een tuf
stenen kerk. Waarschijnlijk liet graaf Dirk de 
relieken van Adalbert naar Hal lem overbren
gen, omdat hem een claim van de rechtmati
ge eigenaar van de Adalbertskapel, de abdij 
van Echternach, boven het hoofd hing. De 
kapel van Adalbert was een dochterkerk van 
de kerk van Heiloo en wordt in een oorkonde 
uit 1063 onder het kerkenbezit van de abdij 
van Echternach genoemd. 3 8 

Maar wie was deze graaf Dirk? Aangezien 
hij als eerste graaf van West-Friesland, later 
Holland, in de Liber sancti Adalberti (het Boek 
van de heilige Adalbert) wordt genoemd, 
krijgt hij in de historiografie gewoonlijk het 
volgnummer I, dus graaf Dirk I (afb. 3). 
Maar met tal van argumenten is betoogd dat 

de stichter van het oratorium in Hal lem niet AQ}_ 3 Graaf Dirk I, gravure uit: Pieter Langen-
graaf Dirk I was, maar diens zoon Dirk, om dyk, De rjraauen uan Holland, in jaardichten beschre-
verwarring te vermijden D i r k I bis ge- uenl (Haarlem 1745). 
noemd. 3 9 Deze opvatting is niet onweerspro
ken gebleven, waarover straks nader, maar wij handhaven deze mening. Graaf Dirk I had in 
922 van koning Karei de Eenvoudige de kerk van Egmond ontvangen, dat w i l zeggen de 
Adalbertskapel in de duinen, met een groot gebied daaromheen tussen Siuithardeshaga ener
zijds en Fortrapa en Kinnem anderzijds. 4 0 Vermoedelijk was hij onwetend van de eigendoms
rechten van Echternach en had dus ook geen reden om de relieken weg te halen en over te 
brengen naar een minder bedreigde plek. Maar na zijn dood in een onbekend jaar, om
streeks 930, kwam de abt van Echternach toch met zij n claim, en daartegen moest zoon Dirk 
I bis nu maatregelen nemen. Hij deed dat geheel in stijl, na driemaal door een droom van 
een zekere moniale genaamd Vulfsit o f Wilfsit daartoe te zijn aangespoord, door de been
deren van Adalbert weg te halen uit hun kapel en ze over te brengen naar een houten ge
bedsruimte (oratorium) in Hallem, die hij daar liet bouwen op grond die hij in eigendom be-

38 Deze oo rkonde is u i tgebre id behande ld door D . P . B l o k , ' D e H o l l a n d s e en Friese ke rken van Echte rnach ' , i n : Naamkunde 

6 (1974) 167-184. 

39 J .M.van W i n t e r , ' D i r k I b i s , een nieuwe H o l l a n d s e g raa f , i n : Holland: regionaal historisch tijdschrift 15 (1983) 185-198; E . H . P . 

C o r d f u n k e en J . M . van W i n t e r , ' E g m o n d , Sint Ade lbe r t en de eerste graven van H o l l a n d ' , i n : Holland: regionaal historisch 

tijdschrift 18 (1986) 13-23. 

40 A . C . F . K o c h (red.), Oorlcondenboek uan Holland en Zeeland tot 1299 I. Eind uan de 7de eeuw tot 1222 ( 's-Gravenhage 1970) (hier

na O B H Z I) nr . 28, 922 j u n i 15; O p p e r m a n n (Fontes, 274, 268) meende Fort rapa op W i e r i n g e n (Vartrop) en K i n n e m op 

T e r s c h e l l i n g te k u n n e n loca l i seren . 
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zat.4' De kapel in de duinen mocht dan door Echternach worden geclaimd, voor Hallem gold 
dat blijkbaar niet. 

Met de relieken van Adalbert verhuisde ook de naam van de nederzetting Egmond, zo 
nauw met de heilige verbonden, mee naar Hallem. In de 11de eeuw is in het heiligenleven 
van Jeroen van Noordwijk nog sprake van loca Eamunda (Egmondse plaatsen) in meervouds
vorm."2 Halbertsma sprak van een 'conglomeraat van buurtschappen'.43 In dit nieuwe Eg
mond concentreerden de Geruifingen hun bouwactiviteiten en brachten hun familieheilig
dom onder. De plaats had zich als gevolg van de overstuiving van het zeegat bij Egmond aan 
het einde van de 10de eeuw niet ontwikkeld tot een nederzetting van enige importantie, 
maar was dat voordien misschien wel geweest. Hij was gelegen aan een restgeul van het zee
gat en mogelijk was er ook een verbinding met de noordelijker gelegen Zijpe.44 In de Vita 
Adalberti is sprake van een haven, die dankzij de interventie van Adalbertus door een wolk 
aan het zicht van de langsvarende piraten werd onttrokken en blijkbaar een doel voor plun
dering vormde.45 De keuze voor de locatie van de abdij zou hiermee te maken kunnen heb
ben. Met name de bouw van de stenen abdijkerk door graaf Dirk II wijst op het belang dat 
deze graaf in Egmond stelde. Juist hier wilde hij een prestigieus gebouw oprichten, een sta
tussymbool voor hem en zijn familie. Ook de translatie van de relieken van de heilige Jeroen 
door Dirk II vanuit Noordwijk naar Egmond past in dit beeld. 

Het terrein van het oratorium was voor de komst van de Geruifingen al volop in gebruik. 
De latere abdij lag op een relatief hooggelegen plaats aan de voet van de oude duinen. Dit 
terrein was sinds de Romeinse periode verlaten maar vanaf de Karolingische periode weer 
bewoond, getuige de aangetroffen scherven van reliëfbandamforen uit de 9de eeuw.4' Hier 
had in de 8ste of 9de eeuw een grote omgrachte hoeve gestaan met een aantal bijgebouw
tjes. Verder was er in het oude Rinnegom (Egmond-Binnen) sinds mensenheugenis een ter
rein van ongeveer 350 bij 75 meter dat de naam 'Radboutskerkhof droeg en waar volgens 
de overlevering de Friese koning Radbod (T719) zou zijn begraven. Er zijn daar aardewerk-
scherven gevonden, die wijzen op bewoning in vroegmiddeleeuwse tijd.47 Het is denkbaar 
dat koning Radbod hier een verblijfplaats heeft gehad. In het begin van de 10de eeuw was dit 
terrein dus vermoedelijk beschikbaar voor nieuwe bewoning. Cordfunke vergeleek zijn re
constructie van een in Hallem aangetroffen rechthoekig houten gebouwtje van circa 13,5 bij 
6,5 meter met een huis uit de 9de eeuw, opgegraven in Haithabu in het zuiden van Jutland.4" 
Hij veronderstelde dat hierin het door graaf Dirk I bis gebouwde oratorium zou zijn onder
gebracht, op grond van het gegeven dat op dezelfde plaats een stenen kerk werd opgericht. 
Het houten gebouw vertoont een noord-zuid oriëntatie, maar alleen het zuidelijke gedeelte 
ervan zou met een oost-west oriëntatie als oratorium dienst hebben gedaan. De rest kan als 
verblijf voor de nonnen hebben gediend. 

41 Vita Adalberti c.13,15, Oppermann, Fontes, 12-13. 
42 Translatio s. leronis c.10, Oppermann, Fontes, 53. 
43 H. Halbertsma, 'De Willibrordsput te Heiloo, opgravingen en historische achtergronden', in: Alkmaats jaarboekje (1967) 41. 

44 J.K. de Cock, 'De wateren rond Egmond van de Romeinse tijd tot omstreeks 1300', in: Alkmaarsjaarboekje (1967) 124-128, 

aldaar 126. 
45 Vita Adalberti c.10, Oppermann, Fontes, 11. 
46 E.H.P. Cordfunke, Opgravingen in Egmond: de abdij uan Egmond in historisch-archeologisch perspectief (Zutphen 1984) 55, 109, 

137-138. 
47 E.H.P. Cordfunke, Kennemetland in Prehistorie en Middeleeuwen, Archeologische schetsen (Utrecht 2006) 83. 
48 Cordfunke, Opgram'ngen, 109-111. 
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In de 9de eeuw vond er een verschuiving plaats van open handelsplaatsen zoals bijvoor
beeld Dorestad en Medemblik, naar verdedigbare plaatsen, hetzij met een omwalling, zoals 
we bij Zutphen en Deventer aantreffen, hetzij door de nabijheid van een sterkte, zoals het in 
steen opgetrokken Walburgisklooster in Tiel en het castellum, de bisschoppelijke burcht in 
Utrecht. Het gaat in de laatste gevallen om kerkelijke sterktes. Tot de versterkte kloosters 
kunnen we ook de mannenabdij van Egmond rekenen, waar een comes urbanus, een stads- of 
burggraaf, dichtbij woonde.45 De kostbare versterking die hij moet hebben beheerd, kan niet 
alleen voor de kloosterlingen bedoeld zijn geweest. Een dergelijk bouwwerk, tamelijk uniek 
in de Noordelijke Nederlanden, past niet erg bij dit nogal bescheiden klooster. Het zal dan 
ook in de eerste plaats een strategische functie gehad hebben. Toen er nog nonnen in het 
oratorium aanwezig waren, werden zij volgens Ruopert vaak in hun observantie gehinderd 
door de dreigende last van Friese woestheid (Fresonice Jeritatis).50 Blijkbaar had de graaf het 
toen al aan de stok met de Friezen. 

Voor de vroege geschiedenis van Egmond zijn we grotendeels aangewezen op de Vita 
Sancti Adalberti die Ruopert van Mettlach als voornaamste auteur met gebruikmaking van lo
kale informatie op schrift stelde. Het is daarom van belang dat we ons afvragen hoe be
trouwbaar zijn relaas is. Ruopert meldde dat Adalbert bekend stond om de genezing van 
blinden en bezetenen.5' Volgens de 9de-eeuwse kroniekschrijver Prudentius, auteur van de 
Annales Bertimani (Jaarboeken van St. Bertin), waren ook de Noormannen die in 845 de abdij 
van Saint-Germain te Parijs hadden geplunderd, blind of bezeten geworden.52 Vervolgens 
hadden zij zich volgens Gerward, de vermoedelijke auteur van de Annales Xantenses (Jaarboe
ken van Xanten), tot hun koning Hrcerekr gewend. Deze had zijn mensen een vastenperiode 
van veertien dagen opgelegd, waarna de zieken zouden zijn genezen.55 Het is goed mogelijk 
dat de monnik uit Mettlach zowel de Annales Bertiniani als de Annales Xantenses kende en hier
uit heeft geput. Vis stelde al vast dat Ruopert te pas en te onpas had geciteerd uit vroegere 
auteurs, zoals Beda en Alcuin. 5 4 Dit leidt tot een beperkte historiografische waarde van dit 
heiligenleven voor zover dat betrekking heeft op de tijd van de Deense heersers. Anderzijds 
moet de auteur van de Vita monniken hebben gesproken die de begintijd van de abdij nog 
hadden meegemaakt. Details, zoals de vermelding van instabiele zandgrond, een gebrek 
aan bouwstenen en metselkalk, lijken waarheidsgetrouw. Archeologische onderzoekingen 
hebben de betrouwbaarheid van het verhaal van Ruopert gestaafd, voorzover dit betrekking 
heeft op de tweede helft van de 10de eeuw. 

Andere vestigingsmogelijkheden in Kennemerland 
Hoewel de schriftelijke bronnen dus naar Egmond wijzen, moeten we niet vergeten dat hier 
het enige klooster in de wijde omtrek te vinden was (afb. 4). De aandacht van de schrijven
de clerici ging slechts naar deze plaats uit. Maar er zijn nog andere plaatsen in Kennemer
land waar we een vestiging van de Deense heersers zouden kunnen vermoeden. Als we op 

49 Vita Adalberti c .23, O p p e r m a n n , Fontes, 17. 

50 Vita Adalberti c.18, O p p e r m a n n , Fontes, 15. 

51 V i s , 'De Historia en de Miranda Noua' , 102-103. 

52 Vel tenebris caecati nel insania (AB 845, 66). 

53 R. R a u (red.), 'Anna le s Xantenses ' , i n : Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte II (Darmstadt 1958) 339-371 (hierna A X ) 

845, 348. 

54 G . N . M . V i s (red.), In het spoot uan Egbert: aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijuing uan het klooster Egmond 

( H i l v e r s u m 1997) 9. 
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Afb. 4 De ruïne van de abdij 
van Egmond, gravure uit: Jan 
van Leyden, Kronykuan 
Efjmond (Alkmaar 1732). 

zoek gaan naar de goederen die de Denen in Kennemerland uit handen van de Frankische 
koningen in leen kregen, dan moeten we ons in het bijzonder richten op concentraties van 
koningsgoed. In Kennemerland vinden we dergelijke concentraties in het gebied tussen 
Velsen en Heemskerk en in de streek van Egmond. In het goederenregister van de Utrecht
se Sint-Maartenskerk uit de 10de eeuw vinden we concentraties van bezittingen in beide ge
noemde streken, maar ook in de streek van Bergen-Petten.55 Het is aannemelijk dat de kerk 
een deel van deze goederen uit handen van de Frankische koningen had ontvangen. Ook de 
vroege kerkstichtingen van Willibrord in Midden- en Noord-Kennemerland zijn te vinden in 
deze drie gebieden, namelijk te Velsen, Heiloo en Petten. In deze gevallen gaat het eveneens 
om koningsgoed, dat door Karei Martel zou zijn geschonken.5" Er tekenen zich dus drie ge
bieden af waar zich van oudsher clusters met koninklijke domeinen bevonden: Velsen, Ber
gen en Egmond (zie voor de geografische situatie afb. 1). 

Ter plaatse van de landengte die Midden-Kennemerland vormde, konden de doorlopen
de en goed begaanbare zandgronden langs de kust makkelijk worden gecontroleerd. Het is 
dan ook geen toeval dat de Romeinen al vroeg bij Velsen een castellum (fort) bouwden, de 

55 OSUI, nr. 49. 
56 OSUI, nr. 225,1063 december 28. 
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Franken hier uitgebreide domeinen hadden en er in de 13de eeuw een reeks van kastelen ver
rees. Tussen Velsen en Heemskerk was de toch al niet brede begaanbare strook land nog 
smaller doordat deze aan de oostzijde plaatselijk door het IJ begrensd werd. Het hier geves
tigde Frankische domeingoed zou later in handen komen van de Westfriese graven. De stra
tegische ligging nabij het centrale rivierengebied zou ook de Deense heersers een goede ves
tigingsplaats hebben geboden. Maar door de slechte verbinding met de zee kan de plaats 
voor hen geen optie geweest zijn. Er zijn hier dan ook geen sporen te vinden die aan hun ver
blijf herinneren. 

De gunstige ligging van het strandwallengebied van Bergen aan een binnenlandse vaar
weg, door de duinen beschermd en vanuit zee goed bereikbaar, bood de Deense heersers 
goede mogelijkheden. Een grote stormvloed in 838 kan het zeegat bij Petten geforceerd heb
ben, waardoor een nieuwe vaarroute ontstond. Deze liep echter door een moerassig veen-
mosgebied. Afmeren en aan land gaan was lastig vanwege de instabiele veenoevers. De 
beste mogelijkheid daartoe bood het Bergense strandwallengebied, de zogenoemde 'haak-
wal van Bergen'. Langs de oostkant hiervan liep een water dat zich later zou ontwikkelen tot 
de Rekere, maar net als bij Velsen zijn er ook in het gebied van Bergen geen sporen van 
Deense aanwezigheid aangetroffen.57 Hoewel Velsen de beste papieren lijkt te hebben wan
neer we naar de strategische ligging kijken en Bergen de beste mogelijkheden bood voor een 
tussenstop op tochten tussen het vasteland en Denemarken, wijzen toch alle indicatoren 
voor de vestiging van de Deense heersers naar Egmond. Als opkomende handelsplaats was 
Egmond de beste locatie voor Hrcerekr en later voor Guöröör. Zoals het later een kristallisa
tiepunt werd van de Westfriese graven en vroeger wellicht een verblijfplaats was geweest van 
de Friese koning Radbod, was het ook voor de Denen een voor de hand liggende residentie. 
Eigenlijk was de sterkte van Egmond de enige plaats in Kennemerland die huisvesting kon 
bieden aan mannen van het kaliber van de Deense koningszonen, of aan een Karolingische 
prinses, de echtgenote van Guöröör. 

De Westfriese graven 
We eindigden ons verhaal over de Deense heerschappij en de Lotharische samenzwering 
met de moord op hertog Guöröör in 885. Wij zagen dat in de aanloop tot die gebeurtenis de 
Friese graven Gerulf en Gardulf een rol hebben gespeeld. Volgens de annalist van Sint-Vaast 
wilde Guöröör trouwbreuk plegen met een list van zijn getrouwe Gerulf.58 En die list was het 
doen van een onmogelijke eis tot verkrijging van goederen in het Frankische kerngebied. De 
keizer moest dat verzoek wel weigeren, hetgeen Guöröör had kunnen aanwenden als een ex-
cuse de guerre. Blijkbaar was een monnik van de Sint-Vaastabdij in Atrecht op de hoogte van 
de rol die Gerulf bij de samenzwering in Frisia had gespeeld. Als hij daarvan wist dan moet 
dat gegeven in bredere kring bekend zijn geweest. We moeten er daarom van uitgaan dat 
ook Gerulf veroordeeld werd voor zijn rol in de Lotharingse samenzwering. 

57 Door Ir. J. Hamstra wordt een artikel voorbereid, waarin hij de aanname doet dat de voormalige sterkte Haelkesteyn in 
Bergen door Deense heersers, met name Hrcerekr, zou zijn gesticht. Hij neemt aan dat Hrcerekr gevestigd was, en ook 
begraven is, in het Bergense strandwallengebied. Ook GuSröSr zou hier hebben gewoond. Wij zijn hem erkentelijk dat 
hij zijn uitgebreide gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. In zijn argumenten zien wij echter geen grond voor 
een Deense vestiging in Bergen. 

58 His etiam diebus Godeftidus Danus, quia disponebat suam inmutare jidem astu Gerulfi sui jidelis ob Heinrico duce interfuitur (In deze 
dagen werd ook Godried de Deen door hertog Hendrik gedood omdat hij aanstalten maakte om van trouw te veranderen 
met een list van zijn getrouwe Gerulf; AV 885, 308). 
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Hugo werd veroordeeld wegens intrige tegen de keizer. Hem werden de ogen uitgestoken 
en hij werd gevangen gezet in het klooster van Sankt Gallen.™ Later zou hij in de abdij van 
Prüm intreden, alwaar hij van abt Regino persoonlijk de tonsuur ontving.60 Ook een verder 
onbekende oom van Hugo werd veroordeeld tot het verlies van zijn ogen.6* De andere sa
menzweerders kwamen er beter van af. Zij werden weliswaar door de keizer veroordeeld tot 
'onterende straffen' en ze moesten het vege lijf redden 'zonder paarden, wapens en kleren', 
maar op termijn hebben zij geen nadelige gevolgen van hun daden ondervonden.02 De mees
ten bleken nadien weer een rol van betekenis te spelen.63 Dat kan te maken hebben met de 
koers die de Oost-Frankische koning Arnulf van Karinthië (887-899) na Karei III heeft ge
volgd. Om de immer naar opstand neigende edelen uit Lotharingen de wind uit de zeilen te 
nemen en te voorkomen dat ze aansluiting zouden zoeken bij West-Francië, is hij hen ruim
hartig tegemoet getreden. In 895 heeft hij zelfs een apart koninkrijk Lotharingen gevormd, 
met zijn zoon Zwentibold (895-900) als gekroonde koning. In naam werd de situatie her
steld van voor de Verdeling van Meerssen. 

De rehabilitatie die de samenzweerders onder koning Arnulf ten deel viel, moet ook Ge
rulf gegolden hebben. We treffen hem dan ook al in 889 als graaf aan, in een schenkings
oorkonde van Arnulf, waarin goederen in zijn graafschap aan hem worden overgedragen.64 

Van Gardulf vernemen we niets meer. Slechts een late verwijzing kan erop duiden dat hij na
dien de grafelijkheid in Sudergo had.65 Hij werd niet genoemd door de annalist van Sint-
Vaast en vermoedelijk heeft hij zich bij de samenzwering afzijdig gehouden. 

De omvang van de goederen die Gerulf in 889 ontving, wordt omschreven als 'in zijn 
graafschap, tussen de Rijn en Suuthardeshaga'. Er wordt in dit gebied slechts één bekende 
plaats genoemd, namelijk Nordcha (Noordwijk). We moeten het gebied derhalve ten noor
den van de Oude Rijn zoeken, maar hoever het zich naar het noorden uitstrekte, is onduide
lijk. De Adalbertskapel in de duinen van Egmond viel er zeker niet in, blijkens de schenking 
van 922 waarin deze wel was begrepen, tussen Surithardeshaga en Fortrapa/Kinnem.66 Maar of 
Hallem erin viel, het latere Egmond-Binnen, is eigenlijk nooit goed onderzocht. De argu
menten voor een tamelijk zuidelijke ligging van Suuthardeshaga, aan de zuidgrens van Ken
nemerland en de noordgrens van Rijnland, zijn uiteengezet door Koch in zijn uitgave van de 
oorkonde van 889, en door Henderikx.07 Hierdoor kan Hallem niet in de schenking van 889 

59 Volgens AF 885,124 in het Bonifatiusklooster te Fulda. 
60 RP 885, 272. 
61 Waarschijnlijk een oom van moeders kant: R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolimjiens, 843-923 (Parijs 1899) 477. 
62 RP 885, 272; AF 885,124. 
63 Van de samenzweerders uit het lijstje van Regino bleek de eerstgenoemde Stephanus, graaf van de Bidgouw, een belang

rijke rol te hebben gespeeld bij de val van Zwentibold in 900; de zoon Hugo van Arles van Teutbald en Berta schopte het 
in 926 tot koning van Italië en hun zoon Boso werd markgraaf van Toscane; Berta zelf hertrouwde met een eerdere mark
graaf van Toscane en had van hem een zoon Wido van Toscane, die was getrouwd met de beruchte Marozia (concubine 
van pausen) voordat zij hertrouwde met Hugo van Arles. Albricus en de laatste Stephanus waren edellieden in het Moe
zelgebied. Boso van Vienne handhaafde zijn positie, zij het met moeite, als graaf van Vienne; zijn zoon Lodewijk de Blin
de werd koning en keizer in 890-905. Alleen van Ruotbertus hebben we geen gegevens en Witbert kwam al in 883 om het 
leven. Zie ook Heidecker, Kerk, huwelijk en politieke mocht, 211-213 e n stambomen op p. 233 en 236. 

64 OBHZI nr.21, 889 [aug.] 4. 
65 In een diploma van Otto I (anno [966]), Th. Sickel (red.), Monumento Germnniae Historica, Die Urkunden Konrads L, Heintichs 

I. und Ottos I. (Hannover 1879-1884) nr. 324. 
66 Oppermann (Fontes, 274, 268) meende Fortrapa op Wieringen (Vartrop) en Kinnem op Terschelling te kunnen localise-

ren. Zie ook hiervoor, noot 40. 
67 P.A. Henderikx, De beneden-delta uan Rijn en Maas. Landschap en bewonina uan de Romeinse tijd tot ca.1000 (Hilversum 1987) 109, 

nr.144. 
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zijn begrepen, maar pas in 922 aan de Westfriese graaf Dirk I zijn geschonken. Voor de dis
cussie omtrent de stichting van het vrouwenklooster in Hallem op land dat de stichter in ei
gendom bezat (ptoprietatis iure possidebat),68 is dit natuurlijk van groot belang. En niet alleen 
in eigendom, want bij de stichting schonk hij samen met zijn echtgenote Geva goederen aan 
dat klooster die hij krachtens erfrecht bezat (partem patrimonii, quam hereditario iure uisus est 
possidere).69 Hij kan die goederen niet van Gerulf hebben geërfd, maar van Dirk I, van wie hij 
een zoon moet zijn geweest. Gerulf had in onze visie immers slechts goederen in Rijnland 
en van oorspronkelijk Egmonds kloosterbezit is in dit gebied niets bekend. Pas van graaf 
Dirk II ontving het klooster de kerken van Voorhout en Noordwijk.70 Aan de argumenten van 
Koch en Henderikx ontlenen we een bevestiging van ons inzicht dat het vrouwenklooster in 
Hallem pas werd gesticht door de zoon van graaf Dirk I, te weten Dirk I bis, na de dood van 
zijn vader omstreeks 930.71 

De opvatting dat het vrouwenklooster in Hallem niet door graaf Dirk I, de ontvanger van 
de schenking van 922, was gesticht maar door diens zoon Dirk I bis, is vooral bestreden 
door Vis, onder andere in zijn uitgave met vertaling van de Vita Sancti Adalberti Confessoris. Vol
gens hem bracht graaf Dirk I zodra hij de schenkingsoorkonde van de Adalbertskapel in de 
duinen had ontvangen, namelijk op 15 juni 922, de relieken van de heilige over naar Hallem 
en stichtte daar de vrouwenabdij. Misschien gebeurde dat niet op dezelfde dag - de uitvaar
diging van de oorkonde vond plaats in Bladel in Brabant, dus niet in de buurt van Egmond 
- maar het feit dat in het klooster van Egmond de translatie van de relieken werd gevierd op 
15 juni wijst er volgens Vis op dat er een direct verband bestond tussen die beide gebeurte
nissen.72 Op de mogelijkheid dat de kloosterlingen dit verband later geconstrueerd hebben, 
gaat hij niet in. Verder betoogt hij dat de term hereditario iure possidere niet hoeft te betekenen 
dat dit bezit uit erfenis was verkregen, maar dat het vererfbaar was op een volgende genera
tie. Als voorbeeld daarvan haalt hij de onechte bevestigingsoorkonde voor Egmond van 1083 
aan, waarin dit inderdaad het geval moet zijn." Graaf Dirk V van Holland bevestigt daarin op 
verzoek van de abt van Egmond dat zijn voorouders dit klooster hebben gesticht en begif
tigd met een reeks van goederen 'uit hun eigen bezittingen en die ze van koningen met/door 
erfrecht hebben verkregen.' Aangezien het niet logisch is dat de graven van Holland deze be
zittingen van koningen zouden hebben geërfd, moet hier wel bedoeld zijn dat die goederen 
vererfbaar zijn. Maar door de dubbelzinnige formulering voelt men hier een vervalser aan 
het werk. De argumenten die Vis heeft aangedragen voor een stichting van het vrouwen
klooster door Dirk I hebben ons dan ook niet overtuigd. 

De oorkonde van 889, waarin Gerulf goederen in zijn graafschap in eigendom kreeg, kan 

68 Vita Adalberti c. 13, O p p e r m a n n , Fontes, 13. 

69 Evangelieboek, O p p e r m a n n , Fontes, 61. 

70 Evangelieboek, O p p e r m a n n , Fontes, 63 . 

71 D i r k I word t n o g g e n o e m d in een o o r k o n d e ui t 928 ( O B H Z I nr .29) . D i r k I bis sneuvelde waarschi jnl i jk i n de s lag bij A n -

d e r n a c h i n 9 3 9 (Van Win te r , ' D i r k I b i s ' , 190). 

72 G . N . M . V i s (red.), ' D e Vi t a Sanct i Ada lbe r t i Confessor i s , i nge le id , uirgegeven en vertaald ' , i n : Egmond en Berne, Tivee ver

halende historische bronnen uit de middeleeuwen ( 's-Gravenhage 1987) 1-86, aldaar 10. 

73 O B H Z I nr .88 , p.180 onderaan: de graven van H o l l a n d hebben de kerk van E g m o n d gest icht ex proprijs possessionibus et a re-

gibus iure hereditario susceptis (Vis , 'De V i t a Sanct i A d a l b e r t i ' , 11). In zi jn noot 51 aldaar verklaart hij de ver ta l ing van heredi

tario iure met 'u i t erfrecht verkregen ' voor onjuist, want verge l i jk ing met andere rechtstermen, zoals usujructuario iure, be-

nepciario iure en proprietatis iure ( in vruchtgebruik , in leen en i n e igendom) , leert dat het gaat o m de status van de bezitter. 

'N ie t dat m e n iets bezit , is belangri jk , maar hoe m e n iets bezi t . ' Dat v inden wij ook, en juis t d a a r o m z ien wij deze bezitter 

als een erfgenaam. 
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een legalisering van een bestaande situatie zijn geweest. Hij was reeds graaf in het ge
schonken gebied, dat een deel van Rijnland omvatte. Die grafelijke rechten moet hij tijdens 
het bewind van koning Arnulf hebben verworven, dus vanaf 887, aangezien hij immers, 
naar wij aannemen, bij Karei III de Dikke in ongenade gevallen was. Wel is het waarschijn
lijk dat hij die rechten ook al eerder, voor de dood van Gu3rö3r, uitgeoefend had. Na 889 
vernemen we niets meer van Gerulf. In 898 werd hij nog genoemd als vader van Waldger de 
Fries, graaf van Teisterbant.74 Maar daaruit is niet op te maken of hij bijvoorbeeld nog leef
de. Kunnen we dat wel afleiden uit een passage in het goederenregister van de Utrechtse 
kerk? Volgens deze tode-eeuwse lijst werd het visrecht in het laatste stuk van de Oude Rijn 
uitgeoefend door Gerulf (Piscatio quam Geruljus habet in extrema parte Hreni jluminis - het vis
recht dat Gerulf heeft in het uiterste deel van de Rijn) maar daarvan kwam het zesde deel aan 
de kerk van Utrecht toe.75 Er woedt een discussie tussen historici over de vraag of dit dezelf
de Gerulf was die in de oorkonde van 889 met goederen werd bedacht. Zijn bezit wordt in 
het goederenregister in de tegenwoordige tijd gesteld: habet, hij heeft. De periode waarin dit 
register werd opgesteld, is echter omstreden. Was het pas onder bisschop Balderic van 
Utrecht (918-975) na zijn terugkeer uit Deventer, omstreeks 918, waarheen zijn voorgangers 
waren uitgeweken, of werd het materiaal ervoor al verzameld toen de bisschoppen nog in 
Deventer resideerden? Zeker is dat de oorkonden waarop de Utrechtse claims berustten, da
teerden van voor de Deense heerschappij, maar de oorkonde waarin koning Otto I deze 
claims erkende, dateert pas van 948.70 Henderikx pleit sterk voor een vroege redactie van dit 
goederenregister, al in Deventer omstreeks 890, terwijl wij juist argumenten zien voor een 
opstelling van de tekst na 918. Gerulf die visrechten heeft, kan dan ook niet de man van 889 
zijn, maar diens kleinzoon, de oudste zoon van graaf Dirk I van West-Friesland.77 

Dit sluit echter niet uit dat de jongere Gerulf deze visrechten kan hebben geërfd van zijn 
grootvader Gerulf. De wettigheid ervan werd door de Utrechtse kerk slechts voor een zesde 
deel betwist; de overige vijf delen kwamen hem toe. Visrechten behoorden tot de regalia, de 
koninklijke rechten die meestal inbegrepen waren bij de verlening van de grafelijke waar
digheid. De oudere Gerulf was in 889 zeker graaf in Rijnland, zoals uit de schenking blijkt, 
hoe zuidelijk we Suuthardeshaga ook stellen. Visrechten in de Rijn passen daarbij. Verder 
blijkt uit latere aantekeningen in de grafelijke kanselarij van Holland dat goederen en tien
den in Koudekerk aan de Oude Rijn tot de kern van dat graafschap hebben behoord, temid
den van goederen die in het Utrechtse goederenregister uit de 10de eeuw worden vermeld als 
gelegen in 'Holtlant'.78 Dit 'Holtland' heeft zijn naam gegeven aan het hele graafschap, toen 
de naam 'West-Friesland' in het begin van de 12de eeuw niet meer passend werd geacht voor 
een gebied dat inmiddels grotendeels door Frankische immigranten werd bewoond.75 

74 RP 898, 308. 
75 Henderikx, De beneden-delta, 122-123. V o o r de discussie over de persoon van Gerulf zie noot 9 op pp. 116-117. 
76 OBHZ Inr.34, 948 april 1. 
77 Zie voor een recentere samenvatting van de discussie: P.A. Henderikx, 'Het Cartularium van Radbod', in: D.P.Blok e.a. 

(red.), Datum etactum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer tergelegenheid uan zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 
231-264, 248-249 met noten 56 en 59; zie ook A.L.P. Buitelaar, De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Vechtstreek 
(Hilversum 1993) 101, noot 26. 

78 S. Muller Hzn. (red.), 'Het oude register van graaf Florens', in: Bijdragen en Mededeelingen uan het Historisch Genootschap 22 
(1901) 90-357, 215-217, 225, 255, 265; Utrechtse goederenregister, zie: OSUI nr. 49. 

79 Zie over dit probleem-complex J.M. van Winter, 'Das Herkunftsland der Ostsiedler und die Urbarmachung Hollands in 
der niederlandischen Historiographie', in: J.M. Piskorski (red.), Historiographical Approaches to Medieual Colonization ofEast 
Central Europe (New York 2002) 281-302, 296-298. 
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Zoals we zagen, oefende Guöröör in Kennemerland tot aan zijn dood de grafelijke rech
ten uit en hield hij er domeingoederen in leen, die hij in 882 had verworven als opvolger van 
Hrcerekr.80 Gezien de beperkte omvang van het gebied moeten we aannemen dat hij daar de 
enige graaf was. Na de dood van Guöröör in 885 lagen diens beneficia (goederen in bruik
leen) in Kennemerland in feite onbeheerd. We betoogden al dat we zijn residentie in Eg
mond vermoedden, waar zich mogelijk een door Hrcerekr gebouwde sterkte bevond. En juist 
daar blijken de nazaten van Gerulf nadien gegoed te zijn en bleven ze hun bouwactiviteiten 
concentreren. Hoewel we er slechts naar kunnen gissen wanneer de Geruifingen hier voet 
aan de grond kregen en onder welke omstandigheden dat gebeurde, lijkt het toch niet on
mogelijk dat Gerulf de Oudere na de troonsbestijging van Arnulf van Karinthië ook een 
positie in Kennemerland heeft verworven, te meer omdat we verder geen andere namen te
genkomen in dit gebied. De goederen van zijn voormalige heer moeten een zekere aantrek
kingskracht uitgeoefend hebben, vooral als daar ook nog een sterkte toe behoorde. 

Gerulf de Oudere, zelf een Fries die wellicht afstamde van koning Radbod,8' had twee 
zoons: Waldger en Dirk, van wie Waldger graaf in Teisterbant was en stichter van het Sint-
Walburgisklooster in Tiel, terwijl we in Dirk de eerste graaf van West-Friesland mogen zien: 
graaf Dirk I. Waldger was de man die in 898 Everhard Saxo om het leven bracht, vermoede
lijk als vergelding voor de moord van Everhard Saxo zelf in 885 op hertog Guöröör. Hoe 
kwam Waldger tot die daad? We kunnen hier een soort vazallentrouw of ander soort ver
bondenheid vermoeden tussen een zoon van Gerulf en diens vermoorde leenheer Guöröör 
(zie figuur II). Wellicht brengt de naam Dirk van Gerulfs tweede zoon ons nog dichter bij de 
oplossing van dit raadsel. Dirk of Diederik (Theodericus) was de Leitname van het geslacht der 
Immedingen, de Saksische clan die uit verwantschap met hertog Widukind het langst ver
zet had gepleegd tegen de veroveringspogingen van Karei de Grote in de 8ste eeuw. De 10de-
eeuwse levensbeschrijving van koningin Mathilde, Vita Mahthildis reginae, noemt Diederik in 
de 9de eeuw als vader van koningin Mathilde, de echtgenote van koning Hendrik I (de Vo
gelaar). Mathilde's moeder heette Reginhild of Reinhilde en was van Friese en Deense af
komst; maar hoe precies, wordt er niet bij vermeld. De Vita noemt haar wel nobilissima, zeer 
edel, zodat we toch wel aan een vorstelijke afkomst mogen denken.82 Er waren in Friesland 
in de 9de eeuw tijdens de Deense heerschappij ongetwijfeld verschillende gemengde huwe
lijken tussen Friezen en Denen gesloten, maar een afkomst daaruit, zoals wel geprobeerd is 
te construeren, is toch niet bevredigend. 

Naar onze mening is de meest waarschijnlijke oplossing dat Reginhild een dochter was 
van hertog Guöröör en Gisla, geboren tussen 883 en eventueel postuum na de moord op 
haarvader in 885.s' Als dochter van Guöröör was zij inderdaad van zeer edele afkomst, want 
haar vader was waarschijnlijk een verwant, misschien een kleinzoon, van de uit Denemar
ken uitgeweken koning Klakk-Haraldr. De leden van zijn clan hadden zich over het alge-

80 Gu5rö3r ontving in 882 comitatus et beneficia quae Roricb Nordmannus Francorum regibus jidelis in Kinnin tenuerat (de grafelijke 
waardigheid en de goederen in bruikleen die Hrcerekr de Noorman als gerrouwe van de Frankische koningen in Kenne
merland had gehouden); AF 882,118. 

81 E.H.P. Cordfunke, Grauinnen uan Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek uan degrauen uit het Hollandse Huis (Zutphen 1987) 21-
22. Gerulfs zoon Waldger had zelf een zoon Radbod. 

82 Zie over dit alles, met alle bronverwijzingen: J.M. van Winter, 'Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse ge
schiedenis van de 10' en 11' eeuw', in: Naamkunde 13 (1981) 39-74, aldaar 59-74. 

83 Van Winter, 'Ansfried en Dirk', 66-67. Aldaar nietvermeld is een veel oudere bron met dezelfde hypothese: Jacobus Lan-
gebek (red.), Scriptores rerum Danicarum Medii Aeui, tomus I (Kopenhagen 1772), uitvouwbare 'Genealogia' naast 496. 
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Figuur II Vereenvoudigde stamboom van de Deense heersers, de Hamalandse en de Westfriese 
graven. 
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meen achter Lotharius I en Lotharius II geschaard en bekleedden een machtspositie in Fri
sia: Guöröör, de zoon van Klakk-Haraldr in Oost- en/of wellicht in Mid-Frisia, zijn neef 
Hrcerekr in West-Frisia en zijn andere neef Hróöulfr/ Rodulf vermoedelijk in het Zeeuwse 
kustgebied. Maar na het Verdrag van Meerssen was er voor hen, als aanhangers van de Lo
tharische partij, geen plaats meer.84 Slechts Hrcerekr, blijkbaar de meest trouwe vazal van de 
Frankische vorsten, wist zich in West-Frisia te handhaven. Hij zal zich niet zo geconfor
meerd hebben aan de Lotharische partij als de andere leden van zijn clan. Hij was dan ook 
de enige die na het Verdrag van Meerssen met succes besprekingen voerde met zowel Karei 
de Kale als Lodewijk de Duitser.85 

In 879 kwam er een Noormannenleger vanuit Engeland naar het Frankische rijk en onder 
hun leiders bevond zich een rex Danorum (koning der Denen), Guöröör genaamd.86 Ze plun
derden grote delen van het Frankische rijk, maar ze lieten de Friese kustlanden ongemoeid. 
Het lijkt er daarom op dat Guöröör aanstuurde op een machtspositie in Frisia. Daarin slaag
de hij toen hij, zoals we zagen, in 882 met militaire middelen een verbond met de Karei III 
de Dikke wist af te dwingen. Deze bejegende Guöröör als een vorst, stelde hem aan als mi
litair bevelhebber over Frisia en gaf hem een machtsbasis in Kennemerland.87 En daarmee 

84 Zie voor de achtergronden van de leden van deze clan, met bronverwijzingen: L. van der Tuuk, 'Deense kapers op de kust: 

Walcheren in de gde eeuw', in: Nchalennin 151 (2006) 2-24, aldaar 9-14,17-18. 

85 A B 872, 226; A F 873, 88. 

86 A V 87g, 2g4; A V 880, 296. 

87 RP882, 264. 
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werd hij in de oude positie van Hrcerekr, die inmiddels van het toneel verdwenen was, ge
plaatst. Zijn huwelijk met een Karolingische prinses wijst op zijn eigen hoge adellijke af
komst. Hij kan niet de bovengenoemde zoon van Klakk-Haraldr geweest zijn: deze was in 
826 in Mainz gedoopt, terwijl deze jongere Guöröör pas in 882 werd gedoopt.88 Guöröör 
Haraldsson zou bovendien als legeraanvoerder tamelijk oud geweest zijn. Mogelijk had hij 
al eerder contact gehad met het Lotharische kamp. Maar de tijd was nog niet rijp voor actie. 
Die zou pas komen nadat Guöröör de Jongere zijn machtspositie in Frisia, het noordelijke 
deel van Lotharingen, had ingenomen en versterkingen van overzee liet aanrukken.89 

Opmerkelijk is wel dat er in de Vita Mathildis niet gerept wordt van het Karolingische bloed 
dat Reginhild via haar moeder Gisla in de aderen had, want Gisla was een dochter van Lo
tharius II, koning van het noordelijke deel van het Middenrijk na 855, dat naar hem Lotha
ringen ging heten. Maar de verbintenis van Lotharius met Gisla's moeder Waldrada was 
door de kerk niet erkend en zo waren zij en haar broer en zusters dus formeel bastaarden. 
Dit had zoveel schandaal veroorzaakt in het hele Karolingische rijk, dat een auteur uit de 
10de eeuw er maar liever niet over sprak. Reginhild moet heel jong zijn geweest toen ze met 
de Immedinger Diederik trouwde, dertien of veertien jaar, want haar dochter Mathilde werd 
al in of voor 899 geboren en baarde in 912 haar eerste zoon Otto (de Grote), later koning en 
keizer van het Duitse rijk. Maar het was destijds normaal dat meisjes in deze kringen zeer 
jong werden uitgehuwelijkt en van hun eerste kind zwanger werden zodra ze geslachtsrijp 
waren. Reginhild kreeg na Mathilde nog een heel stel dochters, die als pionnen op een 
schaakbord werden ingezet voor een huwelijkspolitiek die tot doel had om de eenheid tus
sen de Saksische clans te herstellen. Want de Saksen hadden niet alleen tegenstanders van 
Karei de Grote gekend maar ook meelopers, en daarvan vormden de Liudolfmgen het sterk
ste geslacht. Uit dat geslacht was koning Hendrik I (de Vogelaar) afkomstig, de echtgenoot 
van de Immedingische Mathilde, zodat met dit huwelijk dus op het hoogste niveau een voor
beeld van verzoening werd gegeven. 

Een zuster van Mathilde, vermoedelijk Bia geheten, trouwde met Wichman Billung de 
Oudere, ook een telg uit een pro-Frankisch geslacht, dat in de 10de en 11de eeuw de herto
gen van Saksen leverde. Een andere zuster van haar, Amalrada, werd de vrouw van Everhard 
van Hamaland, een zoon van Everhard Saxo (de moordenaar van Guöröör in 885, die zelf 
door Gerulfs zoon Waldger werd vermoord in 898). De Hamalanders waren met de Liudol
fmgen verwant, zodat ook het huwelijk van Everhard en Amalrada als een teken van verzoe
ning mag gelden. De Billungen en hun nakomelingen hadden goederen en rechten in Fries
land, die ze moeten hebben verworven uit de nalatenschap van Mathilde's zuster Bia en haar 
moeder Reginhild,90 die vermoedelijk de dochter was van Guöröör. 

Het lijkt wel of we telkens dezelfde mensen tegenkomen, en zo is het vast geen toeval dat 
Waldgers jongere broer, de tweede zoon van Gerulf, de naam Dirk of Diederik droeg. Een 
jongere zoon placht vernoemd te worden naar zijn grootvader of ander familielid van moe
derskant, en zo kunnen we vermoeden dat onze Dirk I een moeder had van Immedingische 

88 Voor de doop van Gu3rö3r Haraldsson zie: AB 852, 82 en E. Dümmler (red.), 'Ermoldi Nigelli carmina', in: Monumento 
Germcmiae Historica, Poetae Latini aevi Carolini II (Berlijn 1884) 1-91, aldaar 68; voor de doop van Gu3rö3r de Jongere zie: AF 
882,118,134 en RP 882, 264. 

89 RP 884, 266. 
90 Zie over de Friese rechten van de Billungen: D.J. Henstra, 'De herkomst van Saksische gravenrechten in Westlauwers 

Friesland (ca. 950-ca. 1150)', in: ItBeaken 63 (2001) 15-27, aldaar 17-19. 
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afkomst. Misschien behoorde zij of haar vader tot de generatie van Diederik, de vader van 
Mathilde. Dit zou het ook begrijpelijker maken dat juist Waldger, de zoon van Gerulf en een 
Immedingische moeder, zich geroepen voelde om op zijn beurt Everhard Saxo te vermoor
den, de man die in 885 hertog Guöröör had vermoord. Reginhild, de dochter van Guöröör, 
was getrouwd met de Immedingische Diederik, en Waldgers moeder was zelf een Imme
dingische, wellicht een zuster of nicht van deze Diederik. Zo was de eer van de familie in het 
spel bij deze twee moorden, die wellicht verzoend werden door het huwelijk van Everhard 
van Hamaland, de zoon van Everhard Saxo, en Amalrada, de dochter van Reginhild en Die
derik.9' 

De ongetrouwde dames uit deze aristocratische geslachten vonden een passend onder
komen in enige adellijke Damenstijte, zoals Gandersheim, Quedlinburg (gesticht door ko
ningin Mathilde als weduwe in 937) en Essen. In de loop van de 10de eeuw kwam daar ook 
Eken bij, dat door Wichman van Hamaland op de plaats van zijn burcht werd gesticht toen 
zijn enige zoon jong was overleden en hij alleen nog twee dochters had. Met diezelfde ge
dachte werd ook het oratorium in Hallem gesticht, bedoeld voor de ongetrouwde dames uit 
Gerulfs geslacht, die door hun eredienst konden zorgen voor het zieleheil van zichzelf en 
hun familieleden. Zoals we zagen had graaf Dirk, volgens ons Dirk I bis, daartoe aange
spoord door de dromen van een moniale genaamd Vulfsit of Wilfsit, de beenderen van de 
heilige Adalbert weggehaald uit de kapel in de duinen en overgebracht naar Hallem. De 
naam Vulfsit is ongewoon: we komen die zelden tegen in middeleeuwse naamlijsten. Nu is 
er uit Essen een aantal handschriften uit de 9de en 10de eeuw bewaard, waarin namen van 
gestorvenen zijn opgetekend, meestal zonder nadere toelichting en alleen met een sterfda
tum zonder sterfjaar. Het ging er immers om dat op die dagen voor het zieleheil der gestor
venen zou worden gebeden, ongeacht de inmiddels verstreken jaren. In het oudste missaal 
van Essen, uit de 9de eeuw met aanvullingen van diverse handen uit de 10de eeuw, staat bij 
de negende kalenden van september, dus 24 augustus, de naam Vuilsuith vermeld, helaas 
zonder nadere toelichting, maar wel in een ïode-eeuwse hand.92 Deze vrouw moet dus iets 
met het klooster Essen te maken hebben gehad, misschien als moniale. De suggestie is door 
C. Hoek mondeling gedaan, maar nooit door hem gepubliceerd, dat het hier zou kunnen 
gaan om dezelfde Vulfsit die droomde dat het gebeente van Adalbert uit de kapel in de dui
nen van Egmond moest worden overgebracht naar een nieuw klooster. Wij volgen deze sug
gestie graag, temeer omdat men zich tot dusverre tevergeefs heeft afgevraagd waar die 
droomster toch zetelde. Er was in de buurt van Egmond immers geen ander klooster be
kend. Met het Damenstijf Essen hadden de Geruifingen ongetwijfeld betrekkingen, want het 
was omstreeks 852 gesticht door bisschop Altfrid van Hildesheim, de biograaf en verwant 
van de Fries Liudger uit het bisdom Utrecht, de stichter van het klooster Werden aan de Ruhr 
en eerste bisschop van Münster (I805)." 

In datzelfde necrologium (dodenboek) staat nog een interessante mededeling in een 10de-
eeuwse hand: bij de zesde idus van maart, dus 4 maart, wordt vermeld: Gerolf iuuenis occisus 
est, dus de jongeling Gerolf is gedood. In een ander necrologium uit Essen, eveneens uit de 

91 Van Winter, 'Ansfried en Dirk', 61-69. 
92 W. Harless (red.), 'Die altesten Necrologien und Namenverzeichnisse des Stifts Essen', in: Lacomblet's Archiujur die Ce-

schichte des Niedertheins, Neue Folge 1 (Keulen 1868) 63-84, aldaar 75. 
93 Zie over Liudger en de Liudgeriden: K. Kuiken, 'De Liudgeriden (ca. 711-877), de oudste bekende adellijke familie van Ne

derland', in: Virtus, Jaarboek uoor Adeisgeschiedenis 12 (2005) 7-34. 
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10de eeuw, wordt bij de vierde idus van maart 
opnieuw vermeld: Gerolf iuvenis (de jongeling 
Gerolf) . 9 4 Zou dit nu niets met onze Geruifin
gen te maken hebben? Wij zijn van mening 
dat dit slaat op de jongere Gerulf, de man van 
de visrechten in de Rijn, die als iuuenis, dat 
wi l zeggen ongehuwde man, ontijdig sneu
velde o f werd vermoord. Hij moet als oudste 
zoon de beoogde opvolger van graaf Dirk I 
van West-Friesland zijn geweest en komt in 
die positie naar onze mening ook voor in de 
getuigenlijst van een oorkonde uit 928, 
waarbij hertog Giselbert van Lotharingen in 
aanwezigheid van koning Hendrik I de Vo
gelaar een precarieverdrag sluit met de aarts
bisschop van Trier betreffende de Sint-Ser-
vaaskerk in Maastricht. Getuigen voor 
koning Hendrik I zijn daarbij als eersten van 
de graven: Waldger en Diederik, en na de 
graven op de tweede plaats Gerolf, gevolgd 
door vele andere niet-graven. 5 5 

Wij interpreteren deze gegevens in die 
zin, dat graaf Dirk I van West-Friesland, de 
jongere broer van graaf Waldger van Teister
bant, twee zoons had: Gerul f genoemd naar 

zijn grootvader van vaderszijde en Dirk, ge- A f b . 5 Graaf Dirk II, gravure uit: Pieter Langen-
noemd naar een verwant van moeders- o f dyk, Degraaven van Holland, injaardichtenbeschre-
grootmoederszijde. Vernoeming naar de vml (Haarlem 1745). 
eigen vader was geen gewoonte. De oudste 
van hen, Gerulf, stierf al op jonge leeftijd zonder nageslacht, kort na 928, zodat zijn naam 
niet verder in het Westfriese gravenhuis voorkwam. De jongere daarentegen, Dirk Ibis , zet
te de lijn voort na de dood van zijn vader Dirk I, eveneens kort na 928, en gaf de naam Dirk 
door aan de Westfriese, later Hollandse graven Dirk II (afb. 5) tot en met VII. Deze Dirk Ibis 
bracht ook de beenderen van Adalbert in veiligheid door ze naar een door hem nieuw ge
sticht vrouwenkloostertje in Hallem over te brengen, een dochterklooster van Essen, dat hij 
begiftigde met grondbezit dat hij krachtens erfrecht bezat. Dat grondbezit was pas verwor
ven door zijn vader Dirk I bij de schenking door koning Karei III de Eenvoudige in 922. 

Conclusie 
We kunnen nu een antwoord formuleren op de vraag die we in het begin stelden: hoe moe
ten we ons de overgang van het bewind van de Denen naar de Westfriese graven voorstellen? 

Door te balanceren tussen de machthebbers na de verdeling van het rijk van Karei de Gro-

94 Harless, 'Die altesten Necrologien' 74, 77. 
95 OBHZ I nr.29, anno 92. 
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te, de koningen van het Middenrijk, het West-Frankische en het Oost-Frankische rijk, heb
ben de Geruifingen zich weten staande te houden en hun invloed uitgebreid van Rijnland 
naar Kennemerland. In Kennemerland, waarschijnlijk in Egmond, hadden de Deense her
togen Hrcerekr en Guöröör de Jongere hun zetel, en Gerulf was vazal van Guöröör. De Ge
ruifingen waren Friezen, van afkomst in de mannelijke lijn misschien nazaten van koning 
Radbod; maar minstens even belangrijk was hun afkomst in vrouwelijke lijn, waarvan de 
Leitname Diederik of Dirk getuigt: uit het Saksische geslacht van de Immedingen, de nazaten 
van hertog Widukind. Met die familiebanden kon niet gemarchandeerd worden - kennelijk 
anders dan met de politiek - en dus was moord het gevolg. Gerulfs zoon Waldger ver
moordde in 898 Everhard Saxo, die van zijn kant de moordenaar was geweest van hertog 
Guöröör in 885. Guöröör had op aanraden van Gerulf, zijn getrouwe, een politiek spel ge
speeld dat op een mislukking was uitgelopen, waarvan ook Gerulf zelf hoogstwaarschijnlijk 
de wrange vruchten heeft geplukt. Maar door de regimewisseling van 887, toen Arnulf van 
Karinthië koning werd van het Oost-Frankische Rijk, kwam Gerulf er weer bovenop en werd 
in 889 in zijn bewind over Rijnland bevestigd. 

Of hij daarmee ook voet in Kennemerland zette, blijft onduidelijk, maar het is wel waar
schijnlijk dat hij of zijn zoon Dirk I de grafelijke waardigheid aldaar in de loop der tijd heeft 
verworven. De periode tussen 889 en 922, toen Dirk I van koning Karei de Eenvoudige de 
kerk van Egmond met bijbehorend land ontving, is schaars aan evenementen die in dit ver
band belangrijk zijn, maar wel valt de bovengenoemde moord van 898 daarin. Kan het toe
val zijn dat juist omstreeks die tijd Reginhild, naar wij aannemen de dochter van hertog 
Guöröör de Jongere en Gisla, moet zijn gehuwd met de Immedinger Diederik en zwanger 
werd van hun dochter Mathilde, de latere vrouw van Hendrik I de Vogelaar en koningin van 
het Oost-Frankische Rijk? Waldger, vermoedelijk een net volwassen jongeman, had via zijn 
moeder banden met Diederik en via zijn vader Gerulf met Reginhild, dochter van de ver
moorde Guöröör. Een moord als eerwraak is dan niet denkbeeldig. Eigen familiebezit had
den de Geruifingen in Kennemerland nog niet aanwijsbaar voordat Dirk I van Karei de Een
voudige in 922 de kerk van Egmond met bijbehorend land ontving, ook weer als gevolg van 
een politiek machtspel. Bijnawas het weer mislukt, want Karei de Eenvoudige moest wijken 
voor Hendrik I de Vogelaar, waarin Waldger en Diederik trouwens in 928 bleken te zijn mee
gegaan, toen zij als getuigen voor Hendrik I optraden. Maar wat erger was: de kerk van Eg
mond werd na de dood van Dirk I opgeëist door Echternach en de kostbare relieken van de 
heilige Adalbert dreigden verloren te gaan voor de Westfriese graven. Door de snelle stich
ting van het vrouwenklooster in Hallem, als dochterklooster van het Damenstift Essen, en 
translatie van Adalberts gebeente daarheen, wist de zoon van Dirk I, door ons aangeduid als 
Dirk I bis, deze relieken voor het gravenhuis te redden. Egmond, wellicht reeds een verblijf
plaats van koning Radbod der Friezen, en bijna zeker standplaats van de Deense hertogen 
Hrcerekr en Guöröör de Jongere, kon toen een geestelijk middelpunt worden van de graven 
van Holland. 



DeArchieuenman 
Het Instituut voor Beeld en Geluid 

Schiphol ziet zwart van de mensen. Een luid gejuich stijgt op uit de massa als vanuit de lucht 
het gebrom aanzwelt van een naderend vliegtuig. Na de landing taxiet de DC-2 van de KLM 
door een haag van mensen, die hun handen stuk klappen wanneer de bemanning weer voet 
op Nederlandse bodem zet. Gezagvoerder Koene Dirk Parmentier van de Uiver is diep on
der de indruk van het eerbetoon en blijft met moeite zijn emoties de baas als hij de hoog
waardigheidsbekleders en het toegestroomde publiek dank zegt voor de getoonde belang
stelling. Vervolgens zetten hij en zijn collega's in een open auto koers naar Amsterdam om 
vanaf het balkon van het Carlton hotel het in groten getale samengestroomde publiek toe te 
zwaaien. 

Dit filmfragment van het Polygoon Hollands Nieuws uit november 1934 is afkomstig van 
het Instituut voor Beeld en Geluid. Het instituut bestaat sinds 1996 en komt voort uit een fu
sie van het bedrijfsarchief van de Publieke Omroep, het filmarchief van de Rijksvoorlich
tingsdienst, de Stichting Film en Wetenschap en het Omroepmuseum. In 2006 trok het in
stituut in haar nieuwe huisvesting aan de rand van het Media Park in Hilversum. In een 
imposant gebouw ligt het audiovisuele erfgoed van Nederland opgeslagen: zo'n 700.000 
uur aan beeld- en geluidsmateriaal, van de eerste mechanische geluidsregistratie uit 1877 
van Thomas Edison tot nu. Aan de buitenkant van het gebouw kan al een deel van de collec
tie worden bekeken: de gevel bestaat uit glasplaten met fragmenten uit de Nederlandse te-

Afb. 1 Buitenkant van het markante gebouw van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. 
Foto: Beeld en Geluid, Daria Scagliola en Stijn Brakkee. 
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Afb. 2 Verhuizing van het archief van Beeld en Geluid in 2006: meer dan 700.000 uur aan beeld- en 
geluidsmateriaal, 20.000 objecten en 2 miljoen negatieven. Foto: Beeld en Geluid. 

levisiegeschiedenis (afb. 1). Het is een ontwerp van Jaap Drupsteen, de man die eerder ver
antwoordelijk was voor de laatste guldenbiljetten. Het gebouw valt verder op door de kuil 
waarin het gebouwd is. In de vijf bouwlagen onder de grond bevinden zich de archiefdepots, 
in de vijf bovengrondse bouwlagen de tentoonstellingsruimten en kantoren. De meeste be
zoekers doen het instituut aan voor de zogenaamde Media Experience: een grote lawaaiige 
hal waar tegen betaling van €13,50 de Nederlandse omroepgeschiedenis herbeleefd kan 
worden. Meer tot de verbeelding spreekt de tijdelijke tentoonstelling over Van Kooten en De 
Bie, 'En wel hierom', die tot begin november te bezichtigen was. 

De archievenman is vanzelfsprekend het meest geïnteresseerd in het archief, dat zich één 
verdieping onder de grond bevindt en gratis kan worden bezocht. In de terminologie van het 
instituut betreft het hier de 'klantenservice', die bestaat uit een balie met enkele medewer
kers en daarachter vier open cabines met elk vier computers en audiovisuele apparatuur 
waarop beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Ook kan op de computers ge
zocht worden in de catalogi van het instituut. Het lijkt echter niet te bedoeling te zijn dat de 
klantenservice uitgroeit tot een studiezaal voor de raadpleging van beeld- en geluidsmateri
aal. Het archief is weliswaar uitstekend doorzoekbaar via de catalogus, maar een duidelijk 
protocol voor het aanvragen van materiaal ontbreekt. Het verdient dan ook aanbeveling om 
telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de klantenservice wanneer u in de catalo
gus materiaal heeft gevonden dat u graag zou willen zien. Dit geldt ook voor de stukken uit 
de bibliotheek en het papieren archief van het instituut. De bibliotheek is via een catalogus 
ontsloten, het archief niet. Geheel gewend aan het ontvangen van klanten lijkt de klanten
service nog niet te zijn: een kapotte koffieautomaat vergt zoveel aandacht van de medewer-
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kers dat de enige bezoeker van het archief vergeten wordt. Voor het bekijken en beluisteren 
van de schatten van het instituut hoeft men echter niet noodzakelijkerwijs naar Hilversum-
Noord af te reizen: de website heeft genoeg te bieden. 

Op de archiefafdeling van de site wordt een inkijkje geboden in de brede collectie van het 
instituut (afb. 2 ) , die naast televisie- en radio-uitzendingen ook onder meer bestaat uit mu
ziek- en geluidsfragmenten, polygoonfilmpjes, smalfilm, foto's en objecten die betrekking 
hebben op het produceren, zenden en ontvangen van radio en televisie. Via 'uitzending be
waard' kunnen recente televisieprogramma's worden bekeken. Onder de knop 'biogra
fieën' bevindt zich een groeiende verzameling van levensgeschiedenissen van omroepme
dewerkers van voor én achter de schermen met verwijzingen naar de programma's waarbij 
zij betrokken waren. Van bijzondere historische waarde is de Polygooncollectie van het in
stituut die voor een groot deel online bekeken kan worden. Naast de huldiging van de be
manning van de Uiver kan gekeken worden naar evenementen als de inhuldiging van ko
ningin Beatrix in 1980, het eerste congres van de Dolle Mina 's in een jeugdherberg in 
Arnhem in 1970, een reportage over de hete zomer van 1975 en de ontvangst van de Beatles 
in Amsterdam in 1964. De filmpjes zijn helaas niet voorzien van enige context. In de catalo
gus wordt wel informatie geboden over de aard van het materiaal en wordt kort beschreven 
wat er te zien valt, maar daar blijft het dan ook bij. Hier biedt de website van de VPRO uit
komst. Op geschiedenis.vpro.nl wordt historisch beeldmateriaal toegelicht en kunnen uit
zendingen van Andere Tijden en OVT bekeken en beluisterd worden. Zo biedt het dossier 
over koningin Beatrix de nodige achtergrondinformatie én nog meer f i lm- en geluidsmate
riaal. Dat dit online geraadpleegd kan worden is dan weer de verdienste van het Instituut voor 
Beeld en Geluid, dat zich vooralsnog sterk lijkt te richten op de digitalisering van haar col
lectie. Als archiefinstelling moet het instituut haar sporen nog verdienen. Hopelijk wordt 
hierbij niet uit het oog verloren dat de collectie niet alleen interessant is voor 'klanten', maar 
ook voor his tor isch-geïnteresseerde bezoekers. 

Bereikbaarheid • • • • • 
Website • • • • O 
Faciliteiten • • • O O 
Service • • O O O 
Bijzonderheden Maak van te voren een afspraak via: 

klantenservice@beeldengeluid.nl. Het instituut bevindt zich op 
loopafstand van station Hilversum-Noord. 
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Adresgegevens 
Instituut voor beeld en geluid 
Media Park, Sumatralaan 45 
Postbus 1060 
1200 BB Hilversum 
Tel. 035 - 677 34 34 
E-mailadres: klantenservice(3)beeldengeluid.nl 
Website: www.beeldengeluid.nl 

Openingstijden 
Het archief is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30. 

Verwijzingen (via de oude catalogus) 
3677. Polygoon Hollands Nieuws. Aankomst en huldiging van de Uiverbemanning en 

andere Uiveronderwerpen. 
18989. Polygoon Hollands Nieuws. Congres van Dolle Mina's. 
17879. Polygoon Hollands Nieuws. De Beatles. 
19964. Polygoon Hollands Nieuws. Inhuldiging Koningin Beatrix. 
20078. Polygoon Hollands Nieuws. De lange hete zomer. 



Tijdingen 
'Doch al het voortreffelijke is even moeizaam als zeldzaam'' 

Alsqfhet lopendebandiuerk is, verschijnen voortdurend canons uoor uiteenlopende segmenten uan de Nederlandse 
(cultuur) geschiedenis. In steden die naar eigen inz icht ten onrechte z i jn gepasseerd bij de toeurijzing uan het 
N a t i o n a a l His tor i sch M u s e u m tuorden p lannen gepresenteerd uoor een museale uoorziening op het gebied 
uan de geschiedenis uan uaderland erf democratie en de archiejtuereld is i n rep en roer omdat het Min i s te r i e 
uan OCW van mening is dat een r i jksarchivaris ook wel zonder d i p l o m a uan start k a n . Tegelijkertijd staat 
een museum als het Sp inozahuis i n Ri jnsburg te verkrotten en dreigt het ivoonhuis uan Louis Couperus te 
morden aangekocht door een projectontwikkelaar die het tuil opsplitsen i n appartementen. B i j alle aandacht 
uoor dejunctie uan het uerleden i n het heden schiet de zorg uoor het erfgoed ze l f er soms een beetje bij i n . 

Het Spinozamuseum 
Op zaterdag 16 juni van dit jaar stond in NRC Han
delsblad een kort bericht onder de alarmerende titel 
'Red het Spinozahuis'.2 In dit huis in Rijnsburg 
nam Spinoza zijn intrek nadat hij zijn geboortestad 
Amsterdam had moeten ontvluchten (afb. 1). Hier 
schreef hij aan de Ethica; volgens de Canon van Ne
derland het belangrijkste werk van 'de beroemdste 
filosoof van Nederland' behorend tot 'die kleine 
groep van filosofen die gezichtsbepalend zijn voor 
het westerse denken'.3 De Canon bevestigt niet al
leen de historische betekenis van Spinoza, maar 
maakt impliciet tevens duidelijk waarom het zo be
langrijk is het Spinozamuseum voor de ondergang 
te behoeden. Om ook bij niet-kenners interesse te 
wekken voor een historisch figuur of gegeven is het 
'plaatje bij het praatje' onmisbaar en het immateri

ële erfgoed is nu eenmaal lastig te visualiseren. Het 
venster 'Spinoza' moet het dan ook doen met een 
portret van deze icoon, een cartoon van Fokke & 
Sukke en foto's van de twee bewaard gebleven hui
zen waar de filosoof heeft gewoond. 

Beide huizen zijn eigendom van Vereniging Het 
Spinozahuis. Spinoza's sterfhuis aan de Pavil
joensgracht in Den Haag is in gebruik als biblio
theek en studiezaal en verkeert in goede staat. Zo 
niet het Spinozamuseum in Rijnsburg. Het dak van 
dit rijksmonument lekt, de muren lopen gevaar 
vanwege de vele kapotte stenen en diverse ruiten 
zijn verwijderd omdat de kozijnen vrijwel geheel 
zijn vermolmd. Sinds vier jaar is het museum ge
sloten voor bezoekers, in afwachting van de hoog
nodige restauratie waarvan de kosten zijn begroot 
0p€220.000. 
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Afb. 2 Surinamestraat 20 in 
Den Haag, woonhuis van 
Louis Couperus. Foto: Estata 
Makelaars, Den Haag/Foto
bureau Cees Verkerk. 

De enige inkomsten van de Vereniging Het Spi
nozahuis zijn de jaarlijkse contributies van de le
den en het eigen vermogen is niet toereikend om de 
restauratie te bekostigen. Bij de hiervoor bestemde 
fondsen sprokkelde de vereniging voor € 120.000 
aan toezeggingen bijeen. Deze fondsen keren ech
ter alleen uit wanneer wordt aangetoond dat het 
project een sluitende begroting heeft. De provincie 
Zuid-Holland, het gemeentebestuur van Katwijk -
waar Rijnsburg deel van uitmaakt - en het lokale 
bedrijfsleven bleken ondanks de klinkende namen 
in het comité van aanbeveling niet bereid het ont
brekende bedrag bijeen te brengen. Geen restaura
tie dus. Bovendien staat de regelgeving het niet toe 
dat de Vereniging het Spinozahuis alvast een deel 
van de toegezegde subsidies gebruikt om het erg
ste verval een halt toe te roepen in afwachting van 
de ontbrekende ton. 

Begin juli stelde VVD'er Atzo Nicolaï Kamervra
gen over dit onderwerp, met als gevolg dat minis
ter Plasterk besloot het ontbrekende bedrag bij te 
passen. De toekenning van restauratiesubsidies 
voor monumenten zijn krachtens het Besluit Rijks
subsidieregeling Restauratie Monumenten echter 
niet de verantwoordelijkheid van de minister, maar 
van provincie en gemeente. En die hadden al eerder 

aangegeven andere prioriteiten te hebben. Om het 
Spinozahuis toch te hulp te kunnen schieten paste 
de minister de volgende ingewikkelde constructie 
toe. Het Ministerie van OCW verhoogt het budget 
van het Spinozapremieprogramma voor topweten-
schappers bij de Nederlandse Organisatie voor We
tenschappelijk Onderzoek éénmalig met een ton. 
NWO op zijn beurt heeft zich bereid verklaard in 
het kader van zijn taak met betrekking tot het com
municeren van wetenschap en techniek een ton aan 
de restauratie van het Spinozamuseum bij te dra
gen.4 Een beetje omslachtig en niet helemaal zoals 
het moet, maar het Spinozahuis is gered. 

Een Couperusmuseum 
Op zaterdag 16 juni van dit jaar was de rubriek 
'Koophuis' van NRC Handelsblad gewijd aan Surina
mestraat 20 in Den Haag (afb. 2 en 3).' Na tachtig 
jaar dienst te hebben gedaan als residentie van di
verse ambassadeurs van Egypte, staat dit monu
mentale pand al ruim een jaar te koop voor 2,9 mil
joen euro. Het dertien kamers tellende woonhuis 
verkeert in goede staat van onderhoud en veel ori
ginele elementen zijn bewaard gebleven. Gelukkig 
maar, want dit is het huis waar Louis Couperus van 
1884 tot 1891 met zijn ouders woonde en waar hij 
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onder meer zijn debuut Eline Vere schreef. Destijds 
verwierf hij internationale faam en nog altijd wordt 
Couperus beschouwd als een van de belangrijkste 
Nederlandse auteurs van de 19de eeuw. 

De besturen van het Louis Couperus Genoot
schap en van het schuin tegenover dit pand geves
tigde Louis Couperus Museum hebben het ge
meentebestuur van Den Haag verzocht het pand 
aan te kopen en een culturele bestemming te ge
ven. De gemeente liet echter weten geen bod op het 
pand te zullen doen. Wel werd morele steun toege
zegd, maar daar koop je geen huis mee. Voor prof. 
Arnold Heertje was deze opstelling aanleiding 
voor het oprichten van een actiecomité waarbij zich 
diverse bekende namen uit politiek en cultuur heb
ben aangesloten. Voorlopig staat het pand echter 
nog steeds te koop en is er een reële kans dat Suri-
namestraat 20 het zelfde lot wacht als het geboor
tehuis van Couperus aan de Mauritskade: als winst
object te worden omgebouwd tot appartementen
complex. 

De juiste keus of gebrek aan beter? 
Op zaterdag 16 juni van dit jaar sloot de termijn 
waarbinnen kandidaten konden solliciteren naar 
de functie van directeur van het Nationaal Archief 
en rijksarchivaris. In januari 2008 gaat de huidige 
rijksarchivaris Maarten van Boven met pensioen en 
vanaf het voorjaar werd naar een geschikte opvol
ger gezocht. Werving en benoeming geschiedden 
onder leiding van de directeur-generaal Cultuur en 
Media van het Ministerie van OCW. 

Al ruim voor 16 juni ontstond grote beroering in 
de archiefwereld naar aanleiding van de profiel
schets, waarin werd gesteld dat de kandidaat op het 
moment van benoeming niet hoeft te beschikken 
over het diploma archivistiek. Het ministerie wil 
een nieuwe rijksarchivaris die vooral goed toege
rust is voor de culturele taken op het gebied van ge
schiedenis en erfgoed. Affiniteit met de archief
sector strekte uiteraard wel tot aanbeveling, maar 
was absoluut geen voorwaarde. De Koninklijke 
Vereniging van Archivarissen liet minister Plasterk 
per brief weten zich zorgen te maken over deze 
profielschets, omdat de beroepsvereniging een 
rijksarchivaris zonder diploma archivistiek niet ca
pabel acht voor zijn archiefwettelijke taken. Daar
bij beroept de KVAN zich terecht op de archiefwet 
van 1995 die een dergelijk diploma bij deze functie 
verplicht stelt. 

Op 4 september werd de naam van de nieuwe 
rijksarchivaris bekend gemaakt: Martin Berendse, 

de huidige directeur Kunsten van het Ministerie 
van OCW, tevens plaatsvervangend directeur-ge
neraal Cultuur en Media. Vanuit het archiefwezen 
kwamen felle protesten. Want Berendse is afkom
stig uit de theaterwereld, heeft geen diploma ar
chivistiek en werkte nimmer in dienst van een 
archiefinstelling. De voor deze benoeming verant
woordelijke directeur-generaal Judith Kranendonk 
- nu nog direct leidinggevende van Berendse - ver
klaarde dat tijdens de sollicitatieprocedure vanuit 
de archiefbranche geen geschikte kandidaten naar 
voren waren gekomen. 

Berendse is daags na zijn benoeming gestart 
met de versnelde opleiding archivistiek en zal naar 
verwachting over anderhalf jaar zijn diploma be
halen. Tot die tijd wordt een beproefde constructie 
uit de horeca toegepast. Paul Brood, medewerker 
van het Nationaal Archief en gediplomeerd archi
varis, zal zolang optreden als waarnemend rijksar
chivaris. In de ogen van het ministerie is daarmee 
aan alle wettelijke verplichtingen voldaan en ver
vallen de door de KVAN naar voren gebrachte be
zwaren. De medewerkers van het Nationaal Archief 
hebben er bij monde van scheidend rijksarchivaris 
Van Boven in ieder geval het volste vertrouwen in. 

De bezwaren vanuit het archiefwezen zijn mis
schien deels ingegeven door kinnesinne, maar dat 
wil nog niet zeggen dat ze helemaal uit de lucht ge
grepen zijn. Het belang van de culturele taken op 
het gebied van geschiedenis en erfgoed is in het af
gelopen decennium binnen de archiefsector veel 
zwaarder gaan wegen. Volgens de huidige opvat
tingen dienen archieven niet langer alleen een be
waarplaats te zijn, maar tevens een brede maat
schappelijke en culturele functie te vervullen. 
Daarom moeten archiefinstellingen - met het Na
tionaal Archief als boegbeeld - voldoen aan nieu
we eisen met betrekking tot toegankelijkheid, pu
blieksbereik, presentatie en profilering. Deze 
cultuuromslag is al enige tijd gaande en het minis
terie wil dat dit beleid wordt voortgezet en uitge
bouwd. Vandaar de voorkeur voor een opvolger 
met ruime ervaring in de culturele sector. 

Vandaar ook het bezwaar vanuit de beroepsver
eniging KVAN en de nog maar pas opgerichte 
brancheorganisatie BRAIN. Teveel nadruk op toe
gankelijkheid en maatschappelijk nut zou wel eens 
ten koste kunnen gaan van die andere hoofdtaak: de 
bewaarfunctie. Het archiefwezen ziet zich al ge-
ruimte tijd geconfronteerd met de noodzaak voor
zieningen te ontwikkelen voor forse opgaven op juist 
dit gebied. Het evenwicht tussen de omvang van ar-
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chiefmateriaal en de bewaarcapaciteit is precair en 
kent een lastige verhouding tussen kosten en baten. 
Digitalisering van oude archieven en de selectie en 
verwerking van nieuwe - grotendeels digitale -
archieven is een complexe problematiek waarvoor 
geen pasklare oplossingen voorhanden zijn. Wat be
treft de digitalisering van overheidsarchieven en de 
digitale toegankelijkheid van archiefdiensten loopt 
Nederland internationaal gezien nu niet bepaald 
voorop. Bovendien gaat digitalisering gepaard met 
reële risico's ten aanzien van behoud en beschik
baarheid van informatie. 

De rijksarchivaris speelt een belangrijke aanstu
rende rol bij het ontwikkelen van een verantwoord, 
solide en afgewogen archiefbeleid ten aanzien van 
deze opgaven. Om ook die functie goed te kunnen 
vervullen moet de rijksarchivaris over voldoende 
gezag en overtuigingskracht beschikken, niet al
leen binnen het archiefwezen, maar ook in zijn po
sitie als belangrijkste beleidsadviseur van de mi
nister van OCW inzake het archiefwezen. Dat 
Berendse een manager is met een goed netwerk in 
zowel de cultuursector als binnen de top van OCW, 
betekent uiteraard niet dat hij per definitie onge
schikt is voor deze functie. Daarbij biedt een diplo
ma weliswaar garanties ten aanzien van het kennis
niveau, maar niet ten aanzien van toekomstig 
functioneren. 

De wettelijke eis ten aanzien van het diploma 
was volstrekt logisch in een nog niet eens zo ver 
verleden, toen de archiefsector door managers 
zonder een duidelijke voorliefde voor archivistiek 
totaal oninteressant werd gevonden en de koppe
ling tussen opleiding en functie dan ook vanzelf
sprekend was. Tijden veranderen. Het gaat natuur
lijk ook niet wezenlijk om dat papiertje. Waar het 
om gaat is dat de rijksarchivaris gezag ontleent aan 
het feit dat hij (of zij) gepokt en gemazeld is binnen 
het archiefwezen. Waardoor hij (of zij) zich niet 
door stafmedewerkers of externe deskundigen 
hoeft te laten voorlichten over de risico's van een 
bepaalde beleidsbeslissing, omdat hij (of zij) op 
basis van ervaring en instinct beschikt over een uit
stekende radar daarvoor en goed weet hoe de hazen 
lopen en wat de valkuilen zijn. En die dankzij deze 
kwaliteiten effectief de belangen van de sector kan 
behartigen en waar nodig weerwerk kan bieden te
gen druk vanuit bewindslieden en beleidsmakers 
die rekening moeten houden met meer prioriteiten 
dan die van de archiefsector alleen. De enige vraag 
die er echt toe doet is of Berendse ook daarvoor vol-
diende is toegerust. 

Een moeizaam evenwicht 
Wat is nu het verband tussen de restauratiepro
blemen van het Spinozamuseum, de eventuele 
verkoop van het Couperushuis aan een projectont
wikkelaar en het diploma van de rijksarchivaris? 
Kwaliteit en omvang van de zorg voor het materi
ele en immateriële erfgoed zijn grotendeels afhan
kelijk van overheidssubsidie. Om daarvoor in aan
merking te komen moet naar de maatstaven van 
het vigerende beleid een archief, museum of erf
goedinstelling niet alleen historisch gezien van 
betekenis zijn, maar tevens een breder maatschap
pelijk belang dienen. Of dat een wenselijke ont
wikkeling is doet hier niet ter zake. Momenteel is 
dit de realiteit. 

Het is niet eenvoudig om publieke belangstel
ling voor het erfgoed te wekken en vast te houden. 
Niet voor niets zoekt het ministerie een rijksarchi
varis die juist op dit gebied over ruime kennis en er
varing beschikt. Wanneer dat voor een grote goed 
geoutilleerde instelling al niet makkelijk is, dan is 
het onredelijk om van verenigingen die over niet 
meer beschikken dan de inzet van vrijwilligers en 
financiële steun van een handvol liefhebbers te ver
langen dat zij die klus wel even op eigen kracht kla
ren. De Vereniging Het Spinozahuis beheert een 
deel van het erfgoed van een 'ingewikkelde' en voor 
sommigen nog steeds omstreden filosoof, die bij 
een groot deel van het publieke weinig of geen 
naamsbekendheid geniet. In dat geval is het na
tuurlijk ondoenlijk om een goed beheerder te zijn 
en ook nog eens de hoge bezoekersaantallen te ge
nereren die aantonen dat hier ook het maatschap
pelijke belang gediend wordt. Dito voor een mu
seum en genootschap gewijd aan een schrijver 
wiens werk behoort tot een literaire stijl die mo
menteel niet algemeen en uorjue is. 

Binnen archiefwezen en erfgoedsector dienen 
bewaarfunctie en publieksfunctie in evenwicht te 
zijn. Vanwege die voortdurende nadruk op maat
schappelijk belang slaat de balans momenteel 
nogal eens door naar de publieksfunctie. Niet al
leen in het landelijke erfgoedbeleid, maar ook bij 
lokale overheden waar de prioriteitstelling nood
gedwongen overheerst wordt door een hoge finan
ciële druk en budgetten beperkt zijn. De rijksover
heid dient te bewaken dat dit niet ten koste gaatvan 
erfgoed dat in de ogen van beleidsmakers en ge
meenteraden het actuele maatschappelijke belang 
onvoldoende dient. Om die reden zou het wel eens 
beter kunnen zijn wanneer een rijksarchivaris ver
stand heeft van meer dan presentatie en klanten-



' D O C H A L H E T V O O R T R E F F E L I J K E IS E V E N M O E I Z A A M ALS Z E L D Z A A M ' 3°7 

Afb. 3 Interieur Surinamestraat 20. Foto: Estata Makelaars, Den Haag/Fotobureau Cees Verkerk. 

binding alleen. Om diezelfde reden is het goed dat 
bewindslieden soms creatief met de regels durven 
omgaan en zoals minister Plasterk als het niet an
ders kan voor een sluipweg kiezen. 

De afwegingen die bestuurders en bewindslie
den moeten maken ten aanzien van het historische 
erfgoed zijn ingewikkeld en de middelen zijn be
perkt. Spinoza wilde met de Ethica een mathemati
sche handleiding schrijven voor roerige tijden en 
trok een spoor door het denken over mens en sa
menleving dat nu nog relevant is. Couperus be
schreef in zijn romans een breed scala aan indivi
duele reacties op veranderende maatschappelijke 
omstandigheden, niet alleen nu een actueel thema 
maar iets van alle tijden. Wanneer de aandacht voor 
hun immateriële erfgoed verdwijnt door verwaar
lozing van de tastbare resten van hun leven en werk 
wegens het huidige gebrek aan belangstelling 
daarvoor, vormt dit een verlies voor de samenleving 
nu en voor toekomstige generaties. 

Erfgoed is kostbaar, kwetsbaar en vaak onver
vangbaar. Wanneer de letter van de wet de geest 
van de wet zodanig in de weg staat dat het erfgoed 
wordt geschaad, is het verstandig wettelijke bepa
lingen en subsidieregels soepel te hanteren. Wet

en regelgeving is geen instrument waar lichtzinnig 
mee mag worden omgegaan, maar soms kan het 
gewoon niet anders. Zorgvuldige afgewogen be
sluitvorming en een goed oog voor wat wezenlijk 
van historische waarde is, zijn daarbij essentieel. 
Geen eenvoudige opgave. Het werk van een filo
soof als Spinoza kan daarbij inspiratie bieden. 
Dankzij overheidssubsidies en onbezoldigde toe
wijding van liefhebbers is het niet nodig om alle vijf 
delen van de Ethica te lezen om erachter te komen 
dat de zin die als motto voor deze Tijdingen is ge
bruikt de laatste regel is die Spinoza aan zijn werk 
toevoegde, mogelijk na enige tijd staren uit een 
raam van het huis in Rijnsburg. 

Noten 
1 Benedicms de Spinoza, Ethica, deel V, stelling XLII, op

merking (in de vertaling van N . van Suchtelen uit 1915). 
2 Paul Steenhuis, 'Red het Spinozahuis', in: NRC Handels

blad 16 & 17 juni 2007, 68. 
3 Http://entoen.nu/, venster Spinoza. 
4 Voor de beantwoordingsbrief van de minister aan de ka

mer dd. 15-08-2007 zie: http://www.minocw.nl/docu-
menten/2g665.pdf. 

5 Wilma Hoeflaken, 'Koophuis, Couperus', in: NRC Han
delsblad 16 & 17 juni 2007, 29. 
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Het Jenevermuseum te Schiedam 

Wie i n de geschiedenis uan Schiedam duikt , kan niet om jeneuer heen. De stad uormde lang het centrum 

uan de jeneuerproductie in Nederland, een uerleden dat een slechte naam had, uanwege stank, ueruuiling, 

alcoholisme en uele ziektes. In de ï g d e eeuw stond Schiedam ook iue! bekend onder de naam 'Ziuart N a z a -

reth', uaniuege de zwarte rook van de kolenuerbranding. Tegenwoordig uormt de jeneuer ju i s t een belang

rijk onderdeel uan de stadspromotie en is men trots op de bekendheid uan mensen metjeneuer uit Schiedam. 

In het plaatselijke Jeneuermuseum belee/je deze lang uerulogen tijden opnieuw. Bouendien is er een proef

lokaal ingericht om dit ambachtelijke product zelf te proeuen en te keuren (afb. 1). 

De lof der Jeneever 
Geen Ambachtsman met naem te noemen, 
Of hy zal de Jeneuer roemen. 
De Timmerman klaegt dat zyn byl 
Te stomp is, en zyn maeg te yl; 
Dat hy te slap valt onder 't werken, 
Komt hem Jeneuer niet versterken. 
De Metselaer klaegt dat de steen 
En kalk niet hechten wil op een. 
De Smit klaegt over vuir en vonken, 
Eer hy Jeneuer heeft gedronken. 
Kladschilder klaegt dat zyn couleur. 
Geen glans en geeft op plank of deur. 
Ik kan niet bakken, zegt de Bakker, 
Ten zy ik eerst een brave zakker 
Stuur door myn keelgat na myn maeg.' 

Bovenstaande strofen zijn afkomstig uit De lof derje-
neeuer, in 1718 geschreven door Robert Hennebo. 
Volgens een eerste onderzoek door K. Bostoen is 
dit werk mogelijk uniek in de Nederlandse litera
tuur. Bostoen stelt dat Hennebo bekend was met 
het 'paradoxaal encomium' ('de ironische lofrede') 
als literair genre. Daarin worden personen en za
ken geroemd die op het eerste zicht een dergelijke 
lof helemaal niet verdienen. De ironische lofzang 
op jenever door Hennebo is waarschijnlijk de eer
ste die deze sterke drankverheerlijkt.1 Opmerkelijk 
is ook dat al bij deze auteur de opvatting te vinden 
is dat jenever de nationale Nederlandse drank bij 
uitstek is, vandaar dat hij deze drank superieure ei
genschappen toekent in de strijd tegen de Fransen. 

Het Jenevermuseum in Schiedam bevat allerlei 
verwijzingen naar onze 'nationale neut', de jonge 
borrel, de ouwe klare, het'piketanussie', etc. In het 
museum zijn veel Oudhollandse spreekwoorden, 
gezegdes, drinkliederen en reclames te vinden. Dit 
alles wijst op een grote populariteit van de jenever. 
In de Middeleeuwen kende men de jenever vooral 
medicinale kracht toe. Pas in de 16de eeuw was het 
niet langer in de eerste plaats een medicijn, maar 
werd het een algemeen verspreide consumptie
drank. 

Schiedam als jeneverstad 

De lofzang van Hennebo verwijst onder meer naar 
Schiedam als stad waar jenever werd gestookt. Ook 
andere plaatsen worden genoemd, zoals Weesp, 
Keulen en Rijnsburg. Dat juist Schiedam nu het 
predikaat van jeneverstad heeft, is te danken aan 
een aantal factoren. In de eerste plaats waren het 
Schiedamse bestuurders die hun invloed aanwen
den om de positie van branders en distillateurs te 
versterken. Zo richtten zij in 1689 respectievelijk 
1690 het brandersgilde en het gilde voor brande
wijnbranders en distillateurs op. Ook verzetten zij 
zich in 1698 hevig tegen de plannen van de Staten 
van Holland om een stookverbod in te voeren - en 
met succes. Het bestuur van Schiedam voerde als 
argumenten aan dat vele inwoners in de jenever
productie werkzaam waren, dat dit ambacht ook 
voor de algemene economie van Holland veel winst 
opleverde en dat hetvee van het aangeleverde voed
sel (de spoeling) leefde. Veelal bestond het ge-
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Afb. 1 De entree van het Jenevermuseum te 
Schiedam. Foto: P. Vlegels, 2007. 

meentebestuur in Schiedam in die tijd zelf uit bran
ders en distillateurs. Zij lieten grote bedrijfspanden 
en prachtige woonhuizen bouwen, maar zorgden 
er tevens voor dat de arbeiders in kleine woningen 
werden gehuisvest. De argumenten die de bestuur
ders gaven waren aantoonbaar juist. Door de vele 
oorlogen die de Republiek in de 17de eeuw voerde, 

hadden de Hollanders langzamerhand het hele pro
ductieproces van jenever in eigen hand genomen, 
waar zij eerder nog afhankelijk waren van graanle-
veranties uit Frankrijk. 

Een andere oorzaak waarom in steden als Am
sterdam en Rotterdam deze nijverheid minder aan
wezig was dan in de randgebieden, was het brand
gevaar bij de jeneverproductie (afb. 2). Delft, 
Delfshaven, Weesp, Dordrecht en vooral Schiedam 
profiteerden volop van een gunstige ligging. In deze 
plaatsen waren veel mensen werkzaam in brande
rijen en distilleerderijen. Maar ook nevenwerk
zaamheden zorgden volop voor werk: molenaars, 
zakkendragers, mouters, kuipers, koperslagers, fles-
senblazers, mandenmakers en kurkensnijders. Al 
deze ambachtslieden zijn in genoemde steden te vin
den. Schiedam groeide in de loop van de 18de eeuw 
uit tot de bekendste Hollandse stad met jenever
productie, waar ook nieuwe soorten jenever werden 
ontwikkeld. Van bij de stapelmarkten overtollig aan
wezige wijn of van door zeewater onbruikbaar ge
raakt graan stookte men brandewijn respectievelijk 
korenwijn. Vanuit Schiedam ging de jenever de we
reld over en het is nu nog steeds een belangrijk ex
portproduct. Schiedam telde rond 1880 bijna 400 
branderijen en distilleerderijen, vooral dankzij de sti
mulansen vanuit het stadsbestuur. Zo moesten han
delaren zich op de plaatselijke Korenbeurs aan vas
te afspraken houden, werd de kwaliteit van de 
moutwijn geborgd en betaalden ook eigenaren van 
zogenaamde 'spoelingwagens' belasting. 

Vanaf het eind van de 19de eeuw kwam er een 
omkering. Verschillende oorzaken zijn aan te wij
zen voor het bijna verdwijnen van distillateurs uit 

Afb. 2 In het museum toont 
men het productieproces van 
jenever. Foto: P. Vlegels, 
2007. 
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Afb. 3 Een brander aan het 
werk. Foto: Collectie Jenever
museum Schiedam. 

Schiedam. De productie van jenever moderniseer
de, het ambachtelijke kleinbedrijf werd ingeruild 
voor grootschalige, gemechaniseerde bedrijven. 
Veel branderijen waren niet meer nodig en de 
moutwijnindustrie verdween, omdat alcohol voor
taan veel goedkoper uit suikerbietmelasse verkre
gen kon worden. De wereldwijde economische 
crisis, het ontstaan van bonden voor geheelont
houders, de Tweede Wereldoorlog, accijnsverho
gingen en een felle onderlinge concurrentiestrijd 
(de 'jeneveroorlog') bezegelden in de 20ste eeuw 
hetlotvan de Schiedamsejeneverindustrie. Slechts 
door zich toe te leggen op ook andere producten, 
door fusies en samenwerking in andere vorm kon
den een paar distillateurs overleven (afb. 3). 

Het Jenevermuseum 
Jenever is volgens de definitie van Van Dale 'een 
sterk alcoholische drank, bereid uit moutwijn, 
waaraan bij de distillatie jeneverbessen zijn toege
voegd die er het aroma aan verlenen'. Om precies 
te zijn is jenever een alcoholhoudende drank, die 
kleurloos tot lichtgeel gekleurd is, uitsluitend ver
vaardigd van moutwijn c.q. moutwijndistillaat en 
uit graan of uit melasse gestookte alcohol, onder 
gebruikmaking van microbiologisch zuiver water, 
gedistilleerd onder toevoeging van jeneverbessen 
en eventueel andere kruiden en/of zaden, al dan 
niet met suiker gezoet, met een alcoholgehalte van 
tenminste 35% bij 20"C (afb. 4). 

In het Jenevermuseum zijn in totaal vier verdie
pingen ingericht met getuigenissen van het Schie

damse jeneververleden. Het productieproces en de 
nevenambachten komen in de verschillende ruim
ten aan bod. Er staan voorbeelden van de grote kui
pen waarin het graan kon ontkiemen (mouten) en 
drogen, om met toegevoegd water en gist vervol
gens tot een zoetig beslag te vervormen. Het be-

Afb. 4 In het lenevermuseum stookt men 'Old 
Schiedam, original single maltgenever'. Foto: 
P. Vlegels, 2007. 



H E T J E N E V E R M U S E U M T E S C H I E D A M 3 " 

scheiden alcoholpercentage werd door drie maal 
distillatie stelselmatig verhoogd tot het basispro
duct ontstond: moutwijn. De distillateurs verfijn
den de moutwijn door deze nogmaals te distilleren 
onder toevoeging van jeneverbessen en allerlei an
dere kruiden en specerijen voor de smaak. Naast 
voorbeelden van het distillatieproces en veel mate
riële getuigenissen van de jeneverproductie zien we 
in het museum ook veel foto's van nevenambach
ten en van inwoners die hier werkten. Zo besteedt 
het museum aandacht aan de sociale geschiedenis 
van de inwoners van Schiedam en geeft een beeld 
van arbeids- en woonomstandigheden in de ïgde 
en 20ste eeuw. 

De museumpanden zelf zijn monumentaal. 
Tussen 1796 en 1985 boden ze onderdak aan diver
se moutwijnbranderijen en distilleerderijen. Na de 
verkoop van de laatste firma P. Melchers in 1976 
raakten de gebouwen in verval. In 1985 kocht de ge
meente Schiedam ze aan, nadat de voormalige 
branderij grotendeels afgebrand was. In het interi
eur trof men nog originele ketels aan en bij de plan
ontwikkeling voor de nieuwe bestemming keerde 
ook de oorspronkelijke op kolen gestookte mout
wijnbranderij terug. Samen met enige distilla
teurs, fondsen en sponsors maakte de gemeente 
Schiedam de realisatie van het museum mogelijk. 

Dit museum stond bekend als het Gedistilleerd 
Museum 'De Gekroonde Brandersketel'. In het 
voorjaar van 2007 werd de museumbranderij op
nieuw in gebruik genomen, nadat deze in 2003 
door bezuinigingen was gesloten. Voor het bestuur 
van het museum vormde dit een aanleiding de 
naam te wijzigen. Het Jenevermuseum heeft een 
nieuwe uitstraling en wil ook projectmatig de be
langstelling voor de museumcollectie en de jene
vergeschiedenis verbreden. 

Drink louter Kabouter! 
De geneeskrachtige werking van jenever werd tot in 
de jaren dertig van de 20ste eeuw gepropageerd. De 
tijden veranderen en met reclame wordt de jenever 
voortaan op een andere wijze aan de man/ vrouw 
gebracht. Het Jenevermuseum toont die ontwikke
ling aan de hand van een uitgebreide collectie fo
to's, filmpjes, bijzondere etiketten en affiches. Er 
zijn vele en bijzonder kleurrijke voorbeelden van 
reclame te vinden (afb. 5). In de jaren vijftig werd 
de echte borrel aangeprezen als aangenaam gezel
schap bij een avondje televisiekijken. De nadruk 
ligt hier op de huiselijke sfeer. Later verschuift het 
accent en wordt het gebruikelijk in groter verband 

Afb. 5 Oude reclame-affiche 'Drink louter Ka
bouter'. Foto: Collectie lenevermuseum Schie
dam. 

jenever te drinken. Speciale campagnes worden ge
lanceerd om ook vrouwen te verleiden een 'ci
troentje', 'brandewijntje' of'bessenjenever' te drin
ken. De combinatie van 'frisdrank met tic' 
(bijvoorbeeld met jonge jenever) wordt naast het 
vertrouwde 'kopstootje' (een jonge borrel naast een 
biertje) een begrip. De nadruk komt meer en meer 
te liggen op het waarlijk genieten van jenever in al 
haar varianten. Maar ook de keerzijde van alcohol
gebruik heeft een plek in het museum. Stichting 
Verantwoord Alcoholgebruik en Veilig Verkeer 
Nederland (de voorlopers van Postbus 51 en 3VO) 
richtten zich met nationale campagnes op het 
waarschuwen voor de effecten van (te) veel alco
holgebruik. Ook de distillateurs zelf wijzen hier al 
jarenlang op. 

Na een laatste blik op de imposante collectie mi
niatuurflesjes op de zolder is het zaak de diverse 
soorten jenever te gaan proeven in het speciaal 
daarvoor ingerichte proeflokaal van het museum. 
'Old Schiedam, original single malt genever' is de 
trots van het museum, waarmee de zintuiglijke be
leving van het bezoek gepast wordt afgesloten. 

Aan de buitenkant van het Jenevermuseum Ie-
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zen we op een gevel een mooie spreuk, die de po
pulariteit van jenever kernachtig beschrijft: 

Bescheyden Leezer, oordeeld gy, 
Welk is s' Jeneevers Jaargety? 
Des Morgens, Middag, Agtermiddag, 
Des Nagts, op Zondag, Werkdag, Biddag, 
Bij Droog We'er, Reegen, Wind en Stilt, 
Jeneever is Altoos Gewilt. 

Van 9 februari t/m 13 april 2008 is in het Jenever
museum de expositie 'De wijze en de dwaas. De al
chemist in woord en beeld' te bezichtigen. In deze 
tentoonstelling worden de alchemistenkamers on
der de loep genomen. De alchemisten ontwikkel
den hier heel wat verschillende technieken en pro
cessen, waaronder het verfijnen van distillatie. Zo 
ontstond een drankje dat niet alleen verschillende 
kwaaltjes genas, maar dat ook je zorgen deed ver
geten: het levende water, oftewel de borrel waar ve
len nu nog van genieten. 

Noten 
1 R . H e n n e b o , DE lof der jeneever ( A m s t e r d a m 1718). E x e m 

plaar K B D e n H a a g , 853 G 117. 

2 K . Bos toen , 'Rober t H e n n e b o ' s l o f van de jenever. E e n 

N e d e r l a n d s e e igenaa rd ighe id? ' , D ig i t a l e b ib l i o theek 

voor de Neder landse letteren ( w w w . d b n l . o r g , 2005) . 

Verbeterde versie van eerder verschenen bijdrage i n : R. 

K r u k en Sj. H o u p p e r m a n s , Een vis in een fles raki. Literatuut 

en dronk in uetschillende culturen (Ams te rdam 2005) . 

Bronnen 
Nathalie Lans, Schiedam bouurt 0p haarjeneveruerleden. 

Een wandeling door de tijd (Schiedam 2000). 
Eric Van Schoonenberghe, Jeneuer in de Latje Landen 

(Brugge 1996). 
Jeneuer. Tijdschrift uoor liefhebbers uan uerzamelobjecten rond 

Jeneuer,jaargang 1, nummer 1 (Schiedam 2007). 

Bezoek 
Jenevermuseum 
Lange Haven 74-76 
3111CH Schiedam 
Tel. 010-2469676 
Website: www.jenevermuseum.nl 

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 12.00-17.00, 
weekend- en feestdagen 13.00-17.00. 
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Jan Bieleman, Johan de Bruijn e.a. (red.), De ge
schiedenis uan het boerenleuen in Nederland (Zwolle: 
Waanders, in samenwerking met de Stichting His
torisch Boerderijonderzoek Arnhem, tijdschrift, 35 
delen, 2006-2007, 848 blz., geïll., I S S N onbekend, 
prijs €4,95 per aflevering). 

'Een unieke uitgave in 35 delen', luidt de Waan-
ders-promotie van de tijdschriftenserie De geschie
denis uan het boerenleuen in Nederland. Het boerenleven 
staat de laatste tijd weer flink in de belangstelling. 
Dan hebben we het niet alleen over de succesvolle 
boer-zoekt-vrouw datingshow op de televisie, 
maar ook over publicaties en boerderij-inventari
saties door historische verenigingen en andere lo
kale verbanden die de laatste tijd het licht zien. 
Waanders weet de belangstelling voor het boeren
leven heel goed naar het grote publiek te vertalen. 
Het eerder verschenen Boerderijenboek (in de Waan-
ders-serie 'Het... boek') vond gretig aftrek en blijk
baar zag de uitgeverij zoveel brood in het boeren
leven datwerd besloten een serie tijdschriften uitte 
geven. Deze zijn los verkrijgbaar in de boekhandel 
en uiteraard is ook een abonnement mogelijk. In 
het laatste geval krijgt de abonnee een exemplaar 
van hetBoederijenboek erbij cadeau. 

Toch maar even een Hollandse opmerking in de 
vorm van een rekensom. Wie de hele serie van 35 
delen wil verzamelen en ook de twee verzamelban
den erbij aanschaft, is voor een kleine 900 bladzij
den boerenleven (en natuurlijk het gratis boerde
rijenboek) een kleine 200 euro kwijt. Wie geeft er 
nou zoveel geld uit aan een boek? Blijkbaar genoeg 
lezers, want Waanders geeft al jaren succesvolle 
tijdschriftenseries uit. Aan de boerenlevenserie 
werken diverse auteurs mee. Er zit veel onderzoek 
in, er is uitgebreid beeldresearch gedaan, er zijn 
mensen geïnterviewd en de afleveringen zijn tot in 
de puntjes verzorgd. De tijdsinvestering en pro
ductiekosten zullen dan ook hoger liggen dan ge
bruikelijk. 

De serie richt zich voornamelijk op de laatste an
derhalve eeuw. In dit tijdbestek vonden namelijk 
enorme veranderingen plaats. Deze werden inge
zet door de bevolkingsgroei en de toenemende 
vraag naar producten. De afzetmogelijkheden 
groeiden, het boerenbedrijf moderniseerde en de 
organisatie veranderde. De eerste aflevering leidt 
de lezer met ferme passen door anderhalve eeuw 
geschiedenis: het instellen van het rundveestam
boek, coöperatie, overheidsingrijpen, kleine boe
ren en landbouwcrises. 

Na dit inleidende deel heeft elke aflevering een 
eigen thema zoals 'de boer en zijn vee: de koe', 
'boeren op zand', 'boomgaarden en kleinfruit' en 
'meiden en knechten'. Hoewel af en toe een woord
je jargon is binnengeslopen (zo wordt ergens ge
sproken over 'naobers'), zijn de afleveringen hel
der geschreven en voor iedereen toegankelijk. 
Voetnoten en literatuurverwijzingen zijn niet te 
vinden, wel veel beeldmateriaal in kleur en aparte 
kaders met detailinformatie, anekdotes en verha
len. In elke aflevering zijn bo-
vendien twee pagina's inge
ruimd voor interviews die zijn 
gehouden met mensen in het 
veld, passend bij het thema 
van de betreffende aflevering. 
Voor de eerste aflevering was 
dat oud-minister van land
bouw Gerrit Braks, maar bij
voorbeeld ook de eigenaar van 
twee akkerbouwbedrijven, de 
bedrijfsleider van een 'proefboerderij' en een volks
kundige komen aan het woord. Zo worden heden 
en verleden aan elkaar verbonden. Deze serie in 
hapklare brokken zal het beoogde publiek onge
twijfeld weten te bereiken. Waanders boert hier 
dus goed bij. 

Cristel Stolk 

Maarten van Doorn en Kees Stal, Het Den Haag boek 
(Zwolle: Waanders, 2006,396 blz., geïll., I S B N 90-
400-8940, prijs€14,95). 

Het Den Haag boek is een aantrekkelijk boek waarin 
aan de hand van circa 400 afbeeldingen de ge
schiedenis van de Residentie wordt verteld. Mooi 
vormgegeven en versierd met rijke illustraties 
neemt het je mee op een reis door de tijd. Toege
geven, Het Den Haag boek is geen leesboek, maar dat 
is echter geen van de publicaties in de 'Het... Boek'-
reeks. De uitgave wil vooral een overzichtsgeschie
denis bieden in een handzaam formaat en slaagt 
daar zeer wel in. Het beginpunt is de Prehistorie, 
daarna belandt de lezer in de Romeinse tijd en ver
volgens in de Middeleeuwen en hij eindigt in de 
20ste eeuw. De keuze van historische onderwerpen 
is uitgebalanceerd. Natuurlijk komen er veel plaat
selijke Haagse zaken aan bod, maar aangezien Den 
Haag als hofstad door de eeuwen heen ook be
langrijk is geweest voor de Republiek, geeft het ook 
een goed overzicht van onze vaderlandse geschie-
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denis. Iedere tijdsperiode 
heeft een goede inleiding en 
beschrijft in toegankelijke taal 
de bijzonderheden en hoogte
punten van die eeuw. 

Het hoofdstuk Prehistorie, 
Romeinse tijd en Middeleeu
wen is vooral het hoofdstuk 
van de archeologen. Er is veel 
aandacht voor Haagse op
gravingen die een schat aan 
informatie prijsgeven over de 
allereerste bewoners. Fascine

rend is de reconstructie van het gezicht van één van 
de skeletten die in Ypenburg gevonden is, een 
vrouw van 35 jaar oud: Ypjevan Rijswijk. Genoemd 
naar Ypenburg, met ook een verwijzing naar Rijs
wijk aangezien, op het moment van opgraven, haar 
graf in die gemeente lag. De 16de eeuw vertelt het 
verhaal van een Den Haag dat geteisterd werd door 
rampspoed. Binnenvallende Gelderse en later 
Spaanse troepen zorgden voor ongenode bezettin
gen. Ook de godsdiensttwisten laaiden in Die Harj-
he hoog op: de eerste ketterverbrandingen vonden 
hier plaats. Zo arm als de 16de eeuw was, zo rijk te
kende de 17de eeuw zich af voor de Hagenaars. De 
economie trok aan, paleizen werden gebouwd en 
de kunsten 'floreerden'. Den Haag kreeg eindelijk 
de bescherming die het eeuwen had gemist: prins 
Maurits liet grachten aanbrengen rond het hofge-
bied en het dorp. Ondanks de bouw van de prach
tigste onderkomens in deze tijd was Den Haag nog 
steeds geen stad. Die status kreeg het pas in de 
19de eeuw. De welvaartsgroei zette zich gestaag 
door tot het midden van de 18de eeuw. Op cultureel 
niveau bloeide Den Haag als nooit tevoren: het had 
twee schouwburgen en Mozart deed de stad aan op 
zijn Europese tournee. De tweede helft van die 
eeuw kenmerkt zich door de toename van de ar
moede. In heel Europa woedden, aan het einde van 
de 18de eeuw, de revoluties en ook Den Haag kon 
zich daar niet aan onttrekken. Met de Bataafse om
wenteling namen de Fransen het roer in de Repu
bliek over. 

Onder de Franse koning Lodewijk Napoleon 
verkrijgt Den Haag, in het begin van de 19de eeuw, 
dan eindelijk de status van stad. Den Haag wordt in 
deze eeuw geraakt door de industriële revolutie: de 
fundamenten van het moderne Den Haag worden 
gelegd. Er ontstaan grote fabrieken die aan vele ar
beiders werk geven. In deze eeuw ziet ook de 
stoomlocomotief, het moderne transportmiddel 

van de 19de eeuw, het levenslicht. Een treinverbin
ding met Amsterdam en Rotterdam komt tot 
stand. De afstanden worden kleiner en de wereld is 
onder handbereik. Ook de bevolking groeit. Nieu
we arbeiderswijken, veelal slecht gebouwd, verrij
zen. Geen riolering en slechte hygiëne typeren de 
leefomstandigheden. Het stadsbestuur neemt in 
deze tijd zijn verantwoordelijkheid en zorgt voor 
goede voorzieningen zoals waterleidingen en de 
distributie van gas en elektra. 

Aan het begin van de 20ste eeuw is Den Haag 
een volwassen stad geworden met internationale 
allure. De vredesconferentie van 1899 zet Den Haag 
op de kaart en de bouw van het Vredespaleis in 
1906 maakte dit nog eens temeer duidelijk. Sche-
veningen trok buitenlandse jetset aan die zich 
graag 'verpoosde' aan de Noordzee. Zware tijden 
braken pas weer aan met de crises in de jaren der
tig en de bezetting begin jaren veertig. Maar Den 
Haag herstelt zich na 1945, zoals heel Nederland. 
In het laatste hoofdstuk zien we een modern Den 
Haag met een eigen sky-line, maar waar ook plaats 
is voor het oude. Het Den Haag boek is een lust voor 
het oog. Het is voorzien van prachtige gravures en 
veel aansprekende foto's van de onderwerpen en 
gebeurtenissen die beschreven worden. Een leuk 
werk om te hebben en zeker om cadeau te doen. 

Liesbeth Brama 

P.M. Fischer, bezorgd door E. Munning Schmidt, 
Irjnotius en Jan uan Loateren, Beeldhouiuers en stuckunste-
naars in het Amsterdam uan de 18de eeutu (Alphen aan 
den Rijn: Canaletto, 2005,552 blz., geïll., I S B N 90-
6469-801-5, prijs € 65,-). 

In ons land is in vroeger tijd veel beeldhouwwerk 
vervaardigd, vooral als onderdeel van de architec
tuurvan huis en min. Het boek is gewijd aan Igna-
tius van Logteren (1685-1732) en zijn zoon lan van 
Logteren (1709-1745) die in de eerste helft van de 
18de eeuw toonaangevende beeldhouwers waren. 
In die tijd bepaalden rijk gedecoreerde ingangspar
tijen, gevelbekroningen, kroonlijsten, gebeeld
houwde gootconsoles, gevelfrontons, wapenste
nen, balustrades met siervazen en mythologische 
figuren het aanzien van vele grachtenpanden. Denk 
aan de fraaie interieurs met rijke versieringen in 
hout, stuc en marmer met hun wandreliëfs, pla
fonds, trappen en trappenhuizen. En denk ook aan 
de buitenplaatsen met natuurstenen toegangshek
ken, fonteinen en tuinbeelden. Al dergelijke zaken 
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werden door de Van Logterens ontworpen en ver
vaardigd. Zij kenden de beroemde Franse ontwer
per Daniël Marot persoonlijk en waren vertrouwd 
met zijn werk en de door hem verspreide Lodewijk 
XlV-stijl en lieten in die stijl een omvangrijk en ar
tistiek hoogstaand oeuvre na. Op aanraden van I.Q. 
van Rechteren Altena en Th. Lunsing Scheurleer 
koos P.M. Fischer in 1964 de Van Logterens en hun 
oeuvre als onderwerp voor een dissertatie die zou 
leiden tot het hier besproken boek. Fischer was be
halve kunsthistoricus ook musicoloog en werkte 
aan zijn dissertatie naast zijn loopbaan als musico
loog en musicus. Hij deed zijn onderzoek zeer 
grondig en minutieus, wat in zo'n veertig jaar een 
enorme hoeveelheid informatie opleverde over de 
personen Van Logteren, hun scheppingen en hun 
opdrachtgevers. Helaas overleed de auteur kort na
dat hij het manuscript had voltooid en vond er geen 
promotie plaats, maar gelukkig kon de studie dank
zij de inspanningen van E. Munning Schmidt wel 
worden gepubliceerd. 

Het omvangrijke boek biedt meer dan de titel aan
geeft. De auteur gaat namelijk eerst uitgebreid in op 
de Amsterdamse beeldhouwkunst van vóór de 18de 
eeuw. Vele beeldhouwers waren toen geïnspireerd 
door voorbeelden uit de oudheid en uit de Italiaanse 
barokvan de 15de tot 17de eeuw. Fischer onderscheidt 
perioden die hij in afzonderlijke hoofdstukken be
handelt: die van Hendrick de Keyser en zijn zonen (ca. 
1590-ca. 1650), van Artus Quellijn (Quellinus), Rom-
bout Verhulst en diens helpers (ca. 1650-ca. 1675) en 
die van Ignatius en Jan van Logteren. Fischer consta
teert dat er eind 18de eeuw weerstand kwam tegen de 
overdadige beeldhouwkunstuitvroegere perioden, die 
veronachtzaming, verwaarlozing en in een aantal ge
vallen ook vernietiging tot gevolg had. In die tijd wer
den er ook weinig nieuwe beelden meer voor huis en 
tuin gemaakt, zodat hij de Van Logterens beschouwt 
als de kaatsten in een lange traditievan Hollandse beeld
houwers. 

Van de voorgangers van de Van Logterens laat Fi
scher diverse werken zien, zoals die van beeldhou
wer Anthonie Turck, waarover Fischer veel te weten 
kwam. Dat komt deels door een familierelatie met 
de Van Logterens, want Hendrica Turck, een zuster 
van Anthonie, huwde met Ignatius van Logteren en 
werd de moeder van Jan. In twee afzonderlijke en 
omvangrijke hoofdstukken komt het werk van de 
beide Van Logterens aan bod. Dat gebeurt op een 
uitputtende wijze. Interessant zijn vooral de vele 
ontwerptekeningen voor gevels, tuinhekken, beel
den en interieurs, of onderdelen daarvan, die Fi

scher aantrof en die alle zijn afgebeeld. Daarnaast 
zijn veel foto's van de uitgevoerde en nog bestaande 
scheppingen opgenomen, waar nodig in afzonder
lijke onderdelen. Ook wordt ingegaan op verdwe
nen, maar documentair overgeleverde werken die 
bekend zijn dankzij veilingcatalogi, advertenties in 
'couranten', topografische afbeeldingen en ont
werptekeningen. Daardoor is Fischer erin geslaagd 
een vrijwel compleet overzicht van het oeuvre van de 
beide van Logterens te geven. 

Het is onmogelijk in een boekbespreking in te gaan 
op alle werken. Maar om de lezer een beeld te geven 
van het oeuvre wil ik er enkele noemen. Ignatius was 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de vervaardi
ging van het beeldhouwwerk en stucdecoraties van 
de bekende buitenplaats Beeckestein bij Velsen, on
der meer bestaande uit decoratief stucwerk van wan
den met inbegrip van wandbeelden, plafonds en de 
in natuursteen uitgevoerde ingangspartij en gevel
bekroning. Interessantis ook het huis Kruisstraat45 
te Haarlem, dat in opdracht van Cornelis Sylvius werd 
gebouwd, of beter gezegd ver
bouwd. De ontwerptekeningen 
laten varianten zien die duide
lijk maken dat een in oor
sprong i7de-eeuwse gevel ge
moderniseerd moest worden. 
De opdrachtgever kon uit die 
varianten kiezen. Het gereali
seerde pand laat zien dat bij de 
uitvoering ook nog wijzigingen 
in het plan werden doorge
voerd. Het meesterwerk van Jan van Logteren is on
betwist Herengracht 475 in Amsterdam, een waar 
stadspaleis. In het boek komen uiteraard zeer veel 
Amsterdamse grachtenpanden aan bod, maar ook 
panden in andere steden en ook buitenplaatsen, de 
meeste in Holland, waaraan de Van Logterens werk 
hebben geleverd. Er blijken ook zaken als geveltop
pen en tuinhuizen te zijn verplaatst, soms zelfs bui
ten de landsgrenzen. Fischer speurde ze allemaal op. 
Ook komt hij tot een aantal gemotiveerde toeschrij
vingen van anoniem werk. Het boek besluit met en
kele bijlagen over de tijdgenoten Michiel Stree, Jas
per Wageman, Hendrik van Streeck en Jan Janz en 
over het atelier van Rombout Verhulst. 

Het boek is een standaardwerk geworden over de 
Amsterdamse en daarmee ook in belangrijke mate 
Hollandse beeldhouwkunst in de eerste helft van de 
18de eeuw op zijn best. Vele ingangspartijen, gevel
toppen, toegangshekken en stucinterieurs zijn aan 
de anonimiteit ontrukt. De auteur gebruikt een 
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enigszins verouderde schrijftrant, maar daar staat 
een enorme hoeveelheid vaak zeer gedetailleerde 
informatie tegenover. Per hoofdstuk is een noten
apparaat opgenomen en achterin een uitvoerige bi
bliografie en index. Zij die informatie zoeken over 
de i8de-eeuwse beeldhouwkunst in ons land, weten 
in welk boek ze veel kunnen vinden. 

Wim Weve 

Cis van Heertum, Ton Jongenelen en Frank van La
moen (red.), De andere achttiende eeuw. Opstellen uoor 
Andre'Hanou (Nijmegen: Vantilt, 2006, 304 blz. ge-
i l l . , I S B N 10-90-77503-67-6 / I S B N 13-978-77503-

67-6, prijs€22,5o). 

Deze bundel, uitgebracht ter gelegenheid van het af
scheid van André Hanou als hoogleraar Nederland
se letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijme
gen, vraagtvooral aandachtvoor de bonte wereld van 
i8de-eeuwse satirici, stukjesschrijvers, pamflettisten, 
vrijmetselaars en hekeldichters uit de 18de eeuw. Uit 
hun werk, veelal verschenen in het nieuwe medium: 
het tijdschrift, doemt het beeld op van wat de sa
menstellers 'de andere achttiende eeuw' noemen. Dat 
beeld verschilt, aldus de redactie, hemelsbreed van 
de keurige, christelijke, bedaagde en uiterst beleef
de samenlevingvan de 'pruikentijd'. In een inleidend 
voorwoord wijzen de redacteuren er niet geheel ten 
onrechte op dat men in Nederland sedert Potgieter 
lange tijd het idee had, dat voor zover er in de prui
kentijd al politieke en maatschappelijke discusssie 
plaatsvond, deze geschiedde 'via een debat in be
sloten kring tussen maatschappelijk gelijken die in 
de eerste plaats keurige christenen waren, de een wat 
progressiever, de ander wat behoudender. In dit be
daagde intellectualistische gesprek viel geen onver
togen woord, want terwijl men de buitenlandse lite
ratuur las en kennis nam van nieuwe ideeën, was de 

conversatie gespeend van elke 
weerslag op de toch al kleurlo
ze geschiedenis van de Repu
bliek, waar de politieke machts
strijd decennialang niet meer 
geweest zou zijn dan een in
houdsloze factiestrijd tussen el
kaar beconcurrerende familie
netwerken' (blz. 8). 

De redactie schetst hiermee 
een enigszins gechargeerd 
beeld van de vroegere visie op 
de 18de eeuw. Maar het is een 

feit dat lange tijd tegen de 18de eeuw is aangekeken 
als zou tussen Rembrandt en Van Gogh, tussen 
Vondel en Multatuli en tussen Johan de Witt en 
Thorbecke het leven min of meer stilgestaan heb
ben. Het mag echter toch langzamerhand, ook door 
de redactie, bij de lezers van een bundel als De ande
re achttiende 18de eeuw bekend worden verondersteld, 
dat de 18de eeuw al weer ongeveer vijftig jaar gele
den is herontdekt door de Nederlandse historici. En 
dat met die herontdekking ook ons beeld van de 
pruikentijd grondig is veranderd. Vanaf de jaren 
zestig van de 20ste eeuw gebeurde dat op het gebied 
van de politieke en sociale geschiedenis. Het boek 
zou aanzienlijk aan kwaliteit gewonnen hebben als 
in een aantal artikelen meer aandacht was besteed 
aan het verband met de nieuwe visie op de politieke 
gebeurtenissen. Uiteraard gebeurt dat wel als de pa-
triottenstrijd aan bod komt, maar dan kan het ook 
niet anders. 

De redactie is van mening dat de verzameling ar
tikelen 'een caleidoscopisch en (...) levensecht 
beeld van de 18de eeuw biedt (...) vanwege de per
soonlijkheidsstructuur van de hoofdpersonen' 
(blz. 10). Die hoofdpersonen zijn de schrijvers Ja-
cob Weyerman, Jan van Hoogstraten en Jan Kinker. 
Hier slaan de samenstellers van deze bundel de 
plank mis. Men kan toch niet zonder nadere ad
structie beweren dat genoemde schrijvers op grond 
van hun 'persoonlijkheidsstructuur' exemplarisch 
waren voor dé 18de eeuw? Het is onwetenschappe
lijk om op grond van de summiere gegevens be
treffende drie personen te concluderen, een beter 
gelijkend beeld te hebben gegeven van de gehele 
i8de-eeuwse samenleving. 

Toch biedt de bundel een aantal boeiende artike
len, vooral voor hen die belangstelling hebben voor 
de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Een 
paar artikelen overstijgen dit beperkte terrein. Zo 
prikt Pim van Oostrum in 'Trammelant rond de 
theestoof: over de sekse van thee (en koffie)' (blz. 
49-70) een aantal aannames door betreffende thee
drinken en koffiehuizen. Hij maakt allereerst meer 
dan aannemelijk dat het een fabeltje is dat slechts in 
de hogere kringen thee werd gedronken. Ook waren 
koffiehuizen zeker niet exclusief het domein van de 
mannen. Wel zochten de vrouwen elkaar vaker op 
om thee te drinken, maar aan de theetafel schoven 
ook mannen aan. De koffiehuizen vormden weldra 
de centra waar de verlichte ideeën en de kritische 
geest van de elite doorsijpelden naar de gewone man 
-Jonathan Israël spreekt in zijn Radicale Verlichting in 
ditverbandvan het'stedelijkkoffiehuisdeïsme'. Aan 
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de theetafel werden echter ook de kranten gelezen 
en politieke, filosofische en godsdienstige kwesties 
besproken. Zo vormde de theetafel de vrouwelijke 
pendant van het 'mannelijke' koffiehuisdeïsme. De 
vermenging van sociale standen, de discussies over 
godsdienst en bestuur, en het bezoek van vrouwen 
aan koffiehuizen baarde de overheid en de kerk gro
te zorgen. Zij trachtten deze ontwikkeling een halt 
toe te roepen, ondermeer door de seksuele moraal 
van de bezoeksters aan koffiehuizen en theegezel
schappen verdacht te maken. In een boeiende ana
lyse van twee brieven van de bekende patriot Gerrit 
Paape: De aristocraat en de burger en De gewapende bur
gercorpsen en de antipatriottische geestelijken (blz. 123-
146), komt Peter Altena de ontwikkeling van Paapes 
politieke denken rond 1785 op het spoor. De lezer 
wordt in staat gesteld, de wording en groei van de 
patriotse ideeën welhaast op de voet te volgen. 

De vrijmetselarij komt in twee artikelen aan de 
orde. Allereerst in de beschrijving die Jan A.M. 
Snoek geeft van het turbulente leven van de oplich
ter en kunstvervalser George Smith in 'De vele 
énorme en schreeuwende faiten teegen de broe
derschap begaan door George Smith' (blz. 201-
231). Vervolgens (blz. 231-243) in de interessante 
bijdrage van Anton van de Sande: 'Telemachus en 
Nestor. Enkele kanttekeningen bij de magonnieke 
verwantschap tussen Prins Frederik en Jan Kinker 
in de jaren 1816-1818'. Het lijkt wat vreemd om die 
jaren tot de 18de eeuw te rekenen, maar het is on
der literatuurhistorici niet ongebruikelijk om de 
18de eeuw te laten lopen van 1670 tot 1830, de pe
riode waarin de Verlichting centraal stond. Zij spre
ken dan van 'de lange 18de eeuw'. 

De drie redacteuren vergissen zich hierbij echter 
vreselijk. In hun voorwoord vermelden zij: 'Doordat 
(sic!) de 18de eeuw doorgaans als 'een lange eeuw' 
wordt beschouwd, besluit de bundel met (...) een ar
tikel over de Brabantse revolutie van 1830' (blz. 10). 
Het betreft hier het stuk van Geert vanden Bossche: 
'Nederland gidsland ? Het Noorden in de legitime
ringvan de Brabantse Revolutie' (blz. 283-299). Niet 
alleen weten de drie literatuurhistorici niet dat de 
Brabantse Revolutie plaatsvond in 1789-1790 en ver
warren zij deze met de Belgische Opstand van 1830, 
maar, erger nog, als redacteuren hebben zij het stuk 
van Van de Bossche niet eens gelezen! Als een van 
hen alleen maar een blik geworpen had op de titels 
van de paragrafen, was die blunder niet gemaakt. 
Geen van de drie heeft die moeite genomen. Het 
hoeft daarna geen verwondering te wekken dat de re
dactie ook verzuimd heeft informatie te verstrekken 

over de auteurs. Literatuurverwijzingen zijn wel bij 
elk artikel opgenomen in de noten. 

HanC. Vrielink 

Henk Hollaar (red.), Spelen uan Sinne uol schoone alle-
gatien. Drijderley Refereynen. De Rotterdamse spelen uan 
1561 (Delft: Eburon, 2006,344blz., I S B N 90-5972-
151-9, prijs€24,5o). 
Henk Hollaar, De Rotterdamse spelen uan 1561. Een 
Hollandse toneelcompetitie met politieke lading (Delft: 
Eburon, 2006, 240 blz., I S B N 90-5972-140-3, prijs 
€34,5o/setvan beide boeken: I S B N 905972-160-8, 
prijs€49,50). 

In 1561 organiseerde de jubilerende rederijkerska
mer 'De Blauwe Acoleye' van Rotterdam een rede
rijkersfestival dat maar liefst een week zou gaan 
duren. Vele kamers in de Hollandse steden ontvin
gen een uitnodiging om mee te dingen naar de prij
zen. Deze Chaerte bevat een lang rederijkersgedicht. 
De quaestio die in de spelen beantwoord moest wor
den en aanwijzingen voor de teneur van het spel 
werden daarin als volgt geformuleerd: 'Ghij moet 
naer t'leven speelwijs uut praten ƒ U solutie op dees 
vraech moet sijn ghedreven: / Wie den meesten 
troost oijt quam te baten / Die schenen te sijn van 
Godtverlaten' (leeseditie, blz. 11). Deze vraag toen 
zo te stellen - vijfjaar voor de beeldenstorm en aan 
de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog - was 
niet minder dan gewaagd. Zij impliceerde de vraag 
naar de ware kerk: wie werd het meest getroost die 
van God verlaten scheen. Negen kamers respon
deerden met inzendingen: Amsterdam, Delft, 
Gouda, Haarlem, zowel jonge als oude kamer, Lei
den, Noordwijk, Rijnsburg en Schiedam. De twee 
onderhavige boeken bevatten enerzijds de bewer
king van een dissertatie betreffende deze Rotter
damse spelen, en anderzijds een leeseditie van de 
teksten, die in 1564 in Antwerpen in druk versche
nen. Het eerste boek becommentarieert het twee
de, dat weinig noten of uiüeg bevat. Het lijkt daar
om noodzakelijk, de boeken gezamenlijk te 
raadplegen. 

De spelen werden nog niet vaak bestudeerd en zo 
dit gebeurde, dan waren de oordelen negatief: ze 
zouden boertig zijn of van een laag literair niveau. 
De schrijver vraagt zich retorisch af waarom dan 
toch deze studie. Hij weet natuurlijk wel waarom. 
Werden de spelen vroeger op hun literaire merites 
beoordeeld, in deze dissertatie is gekozen voor een 
maatschappelijk functionele benadering. Welke rol 
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vervulden de rederijkersteksten? Welke boodschap 
wilde men overbrengen? Interessant is de constate
ring dat rederijkers als 'vroege parlementen' func
tioneerden. Ze hielden zich traditiegetrouw al met 
theologische zaken bezig en werden zo tijdens de 
reformatie spreekbuis van het volk. 

Tevens hebben we hier met een unieke bron te ma
ken: de enig overgeleverde spelen en refreinen van een 
rederijkersfestival uit de 16de eeuw. Eén van de rede
nen voor deze zeldzaamheid is dat de festivals vaak 
verboden werden en men ook nu nietvrijuit kon spre
ken. De spelen zijn gecensureerd en Henk Hollaar 
wijst er op dat er sprake is van versluiering van de 
boodschap. Tenslotte is deze bron uniekvanwege haar 
omineuze jaartal in de Nederlandse geschiedenis. Zij 
kan daarom iets vertellen over het politiek-religieu-
ze klimaat van de stedelijke Hollandse middenklas
se in deze tijd van transitie. Dat de factor (schrijver, 
regisseur) Egbert Meynertsz van de kamer van Am
sterdam later om zijn opvattingen ter dood werd ge
bracht, Iaat zien dat de spelen nietvan religieuze span
ningen waren ontbloot. 

Hollaar bekijkt de negen spelen van alle kanten, 
en plaatst ze in de ontwikkelingen van onder meer 
de literatuur, het renaissancetoneel, de rederijkerij, 
en in religieus-politieke context. Daarna onder
zoekt hij de spelen zelf vanuit verschillende invals
hoeken. Wat natuurlijk ook bekeken wordt, is de 
meerduidige quaestio en vooral de antwoorden 
daarop. Deze waren nogal vaag: de kamers ant
woordden twee keer 'wij', twee keer 'de aanwezi
gen op het pinksterfeest', vier keer 'de Christen-
heidenen' (drie keer worden daar de protestanten 
mee bedoeld) en één keer wordt de moordenaar ter 
rechterzijde van Christus aangewezen als meest 
getrooste, wat niet erg werd gewaardeerd. 

De hoofdpersonages zijn 'menich droevich herte', 
'twijffelachtich mensch', 'goedtwillighen mensch', 
enzovoort. In de spelen van Amsterdam en Rijnsburg 
vervullen joden en heidenen de hoofdrol. Dit waren 
metaforen voor respectievelijk de kerk van Rome en 
de reformatie. Hollaar beschrijft het ontstaan van 
deze beeldspraak, die in de 16de eeuwvrij gangbaar 
werd. Het publiek begreep dan ook: het joodse volk, 
dat is Rome dat de nieuwe boodschap afwijst; de hei
denen dat zijn de reformatoren die de nieuwe bood
schap aannemen. Eigenlijk werd Rome gehekeld, en 
probeerde men censuur of erger te voorkomen. Toch 
kan je stellen dat dergelijke allegorieën gebruik 
maakten van een gedachtegang die ook aan de ba
sis lag van het antisemitisme, ruim voorhanden in 
de 16de eeuw. Positieve identificatie van reformato

ren met het joodse volk komt ook in de spelen voor. 
Voor de rederijkers van het Rotterdamse festival lijkt 
behalve 'naer t 'leven', de bijbel vrijwel de enige in
spiratiebron te zijn geweest, waaruit men dan ook 
vlijtig en naar het uitkwam citeerde. De hoofdprijs 
ging overigens naar Schiedam, dat de katholieke 
kerk ondersteunde en de 'spotters' (reformatoren) 
bestrafte. 

Henk Hollaar wekt met zijn boek de indruk alle 
aspecten van de Rotterdamse spelen van 1561 te 
hebben onderzocht. De grote hoeveelheid infor
matie die hij heeft vergaard, wordt echter vaak kort, 
en daardoor soms cryptisch weergegeven. Deze be
knoptheid uit zich ook in de annotatie waarin titels 
van boeken ontbreken; slechts de achternaam van 
de schrijver, jaartal en pagina's worden vermeld. 
Evenzo worden schrijvers in de tekst alleen bij de 
achternaam genoemd en moet men dus nog in de 
literatuuropgave zoeken of het om bijvoorbeeld de 
bekende Mak of Pleij gaat of om andere auteurs. De 
teksteditie is volgens de schrijver bijgevoegd, om
dat hij, als zijn voorgangers, onder invloed zal 
staan van bias uit zijn eigen tijd. Hij maakt het zijn 
lezers met de uitgave mogelijk hem te corrigeren, 
maar acceptatie van deze uitnodiging gaat voor het 
moment de omvang van deze recensie te boven. 
Het zou mij echter verbazen als over de Rotter
damse spelen het laatste woord geschreven is. 

Martha Catania-Peters 

Arti Ponsen en Ed van der Vlist, Het Fataal Euenement. 
De Buskruitramp uan Leiden in 1807 (Leiden: Ginko, 
2007,391 blz., geïll., I S B N 978-90-807009-8-7, prijs 
€39.-). 

Op 12 januari 2007 om 16.15 w a s het exact 200 jaar 
geleden dat een vrachtschip geladen met buskruit 
ontplofte midden in de binnenstad van Leiden. De 
verwoesting, de ontreddering en de paniek die toen 
ontstonden, laten zich vergelijken met de vuur-
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werkramp van Enschede in 2000. Qua omvang was 
het getroffen gebied ongeveer even groot; het aan
tal dodelijke slachtoffers lag echter hoger - bijna 
160 - en er vielen ruim 2000 gewonden. Koning Lo
dewijk Napoleon kwam diezelfde nacht nog naar 
Leiden. In eigen persoon gaf hij leiding aan het red
dingswerk. De getroffen bevolking putte zoveel 
troost uit zijn aanwezigheid dat Lodewijks voor
beeld tot op de dag van vandaag door vorsten en 
presidenten wordt gevolgd. Ook andere punten 
van de ramp waren zeer modern. Ten behoeve van 
de slachtoffers werd de allereerste 'giro 555'-col-
lecte gehouden. Ramptoeristen overspoelden de 
stad en prompt stegen de bierprijzen. Het verzeke
ringswezen, dat nog in de kinderschoenen stond, 
werd geconfronteerd met de noodzaak van 'kleine 
lettertjes'. De Buskruitwetvan maart 1807 vormt de 
basis van de huidige regelgeving rond het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. 

Vragen over 'het fataal evenement', zoals de ramp 
door een Leidse ambtenaar in 1807 werd genoemd, 

zijn er sindsdien gebleven. 
Voor de samenstellers van 
deze gedenkbundel was het 
belang dat onverminderd aan 
'de ramp van Leiden' wordt ge
hecht voldoende reden om 
opnieuw in de bronnen en de 
literatuur te duiken. Het is ten
slotte alweer een eeuw geleden 

dat een zelfstandige publicatie aan de gebeurtenis 
werd gewijd. Hetverhaal datLaurentius Knappert in 
1907 vertelde in zijn gedenkboek De romp van Leiden -
12 januari 1807 - na 100 jaar herdacht moest dus in een 
nieuw jasje worden gestoken en aan het moderne pu
bliek worden aangeboden. 

Nieuwsgierig naar het Leidse verleden, en in het 
besef dat oude bronnen wellicht nieuwe antwoor
den konden geven, bundelde een dozijn onderzoe
kers in het begin van 2005 de krachten met het doel 
om een nieuw gedenkboek uit te brengen. De Ver
eniging Oud Leiden, het Regionaal Archief Leiden 
en het Stedelijk Museum De Lakenhal waren vanaf 
het begin betrokken bij dit project. Dat daarin ac
centen anders zouden worden gelegd en nieuwe 
onderzoeksterreinen zouden worden ontgonnen, 
was van meet af aan duidelijk; iedere generatie 
schrijft immers haar eigen geschiedenis. Maar wie 
had kunnen bevroeden dat uit de bestofte archie
ven een geheel nieuw inzicht in de toedracht van de 
ramp tevoorschijn zou komen? Dat schipper Adam 
van Schie, die 200 jaar lang voor de grote aanstich

ter van de catastrofe is uitgekreten, achteraf on
schuldig zou blijken? Het resultaat kwam ook voor 
de deelnemers aan het project als een verrassing: 
hetverhaal moest niet opnieuw, maar heel anders 
worden verteld. 

De bundel opent met een schets van de nationa
le achtergrond en van de stedelijke context. Dit 
geeft een beeld van het koninkrijk Holland en de 
stad Leiden aan de vooravond van de ramp, met 
voldoende scherpte om de gebeurtenissen in een 
historisch kader te plaatsen. Op kleinschaliger ni
veau wordt dat beeld vervolgens ingekleurd in een 
bespreking van de situatie aan het Steenschuur 
voordat het stadsbeeld er in één klap (of waren het 
er twee?) voorgoed zou veranderen. Een recon
structiekaart van het rampgebied vóór 12 januari 
1807 is als bijlage aan het boek toegevoegd. 

Eindelijk krijgen we antwoord op een vraag die 
onderzoekers nu al twee eeuwen bezighoudt: 
waarom toch lag het met kruit geladen schip in het 
centrum van Leiden? Het onderzoek voor deze bij
drage is grotendeels gebaseerd op 'explosief bron
nenmateriaal, dat in 1807 het stempel 'geheim' 
heeft gekregen en dat sindsdien in de archieven is 
verdwenen. De verhoren, getuigenverklaringen en 
ambtelijke correspondentie bevatten cruciale in
formatie over zowel de feitelijke gebeurtenissen die 
tot de ramp hebben geleid, als over de bestuurlijke 
bemoeienis in het kielzog ervan. Het kruitvat ver
anderde al snel in een doofpot. 

Het leed dat de ramp heeft veroorzaakt, komt ner
gens pregnanter tot uiting dan in een lijst met namen 
van de dodelijke slachtoffers. Daarvan zijn er in de 
loop der tijd verscheidene vervaardigd, die allemaal 
van elkaar verschillen. De schijnbare consensus over 
151 doden als onmiddellijk gevolg van de ramp wordt 
in deze bundel opnieuw onder de loep genomen. Dat 
heeft geleid tot een bijgewerkte 'dodenlijst', die als 
bijlage in het boek is opgenomen. 

Vele andere thema's komen aan bod in deze rijk 
geïllustreerde en veelzijdige bundel, die tot stand is 
gekomen als samenwerkingsproject van professio
nele historici en liefhebbers van de Leidse stadsge
schiedenis. De samenstellers pretenderen niet dat 
het laatste woord over de kruitramp nu wel is ge
schreven. Integendeel: zij nodigen nadrukkelijk uit 
tot verder onderzoek naar, en meer publicaties over 
het onderwerp. Enkele nieuwe initiatieven zijn al in 
gang gezet. Ter ondersteuning van diverse aan de 
kruitramp gekoppelde (onderwijs)projecten wordt 
bij het Regionaal Archief Leiden een kruitramp-web
site ingericht, gebouwd door studenten van de Ho-
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geschool Leiden. Samenwerking met het Stedelijk 
Museum De Lakenhal, dat een tentoonstelling wijd
de aan de ramp, geeft een stevig draagvlak voor de 
bundeling van krachten van allerlei instanties bin
nen en buiten Leiden op het thema. En hopelijk 
krijgt de stad toch nog eens een monument ter ere 
van de slachtoffers van de buskruitramp. 

Paul Hendriks 

Ben Speet, Edam. Duizendjaar geschiedenis van een stad 
(Zwolle: Waanders, 2007,400 blz., geïll., I S B N 90-
4000-8265-0, prijs€2g,95). 

Geertje Appel was getrouwd met Willem Symons-
zoon. Toen hij aanmonsterde op een reis naar 
Oost-Indië, liet hij een vrouw met bepaalde be
hoeften achter. Zij had 'op een heemeltergende wij
ze hare huwelijkspligt, eedt en trouwe' vergeten. 
En zij wist 'haar egtebedde te schenden en dus te 
perpetreeren de grouwelijke sonde van overspel, in 
soo verre dat deselve op den 14 november 1746 een 
onegt kindt ter werelt heeft gebragt.' In 1747 werd 
de 33-jarige Geertje Appel voor vijftig jaar verban
nen uit Edam (blz. 294). Dit is slechts één van de 
vele anekdotische verhalen die Ben Speet heeft op
getekend in Edam. Duizend jaar geschiedenis van een 
stad. Een beetje een vreemde titel als men bedenkt 
dat het boek verschijnt bij de viering van het 650-
jarig bestaan van Edam als stad. 

De ene na de andere stadsgeschiedenis ziet het 
licht. Het is in mijn optiek bewonderenswaardig als 
iemand de geschiedenis van een plaats in zijn een
tje wil boekstaven. De laatste tijd is het immers ge
bruikelijk dat een legertje deskundige auteurs zich 
gezamenlijk waagt aan een dergelijke stadsge
schiedenis. Ben Speet weet echter in zijn eentje in tien 
hoofdstukken heel wat interessants te vertellen over 
de geschiedenis van deze 'Parel aan de Zuiderzee'. 

Het eerste hoofdstuk is chronologisch van op
zet. Het behandelt in kleine artikeltjes de duizend 
jaar rijke geschiedenis van de plaats. Dit hoofdstuk 
staat bol van de historische voorvallen en anekdo
tes. Zo vertelt Speet dat er in 1811 een nieuwe bur
gemeester (maire) moest komen. Edam was zo 
armlastig dat vele notabelen bedankten voor dit 
ambt. De stadsgeneesheer kon de patiënten niet in 
de steek laten, de notaris had hetveel te druk en een 
burger gaf aan dat hij geen Frans sprak, wat vol
gens hem toch echt nodig was. Na lang aandringen 
legde de laatste toch de eed van trouw aan de kei
zer af, om al na een jaar op te stappen, omdat hij be

zig was een menselijk wrak te 
worden. Door het sterk anek
dotische karakter van dit eerste 
hoofdstuk komt men relatief 
weinig te weten over het 'wo
nen aan de Ye', waar het vol
gens de titel van het hoofdstuk 
toch om te doen was. 

Het grootste gedeelte van 
het boek is echter thematisch 
van opzet. Aan bod komen economie, godsdienst, 
onderwijs, gezondheidszorg, naastenliefde en ar
menzorg, de lokale overheid, zorg voor land en wa
ter, vervoer, en als laatste plezier en vermaak. Hoe
wel deze thema's eveneens veel anekdotes 
bevatten, is de interne samenhang duidelijker 
doordat in ieder geval is gekozen voor een thema. 
De hoofdstukken zijn echter opgebouwd uit losse 
artikeltjes zonder dat er een echte rode lijn te be
speuren valt. Het boek bevat dan ook veel interes
sants voor wie is geïnteresseerd in de geschiedenis 
van Edam, maar gaat weinig in op moderne debat
ten over stedengeschiedenis. Zo komt men weinig 
te weten over de verhouding tussen Edam en ande
re Hollandse steden. Daar komt bij dat door het 
verhalende karakter er eveneens weinig aandacht is 
voor kwantitatieve gegevens over bijvoorbeeld de 
economie en handel van Edam. 

Speet schrijft op een zeer prettig leesbare ma
nier en een ander pluspunt is dat het boek rijk is 
geïllustreerd. Jammer is dat een index ontbreekt. 
Het laatste lijkt me geen overbodige luxe voor een 
boek met 400 pagina's dat zo anekdotisch van ka
rakter is. Eveneens is er geen duidelijke bronver
melding. Weliswaar wordt op het einde per hoofd
stuk beschreven welke bronnen en literatuur 
gebruikt zijn, maar bij het lezen vraag je je toch 
vaak af op welke bron een bepaalde bewering van 
de auteur teruggaat. De voorzitter van de histori
sche vereniging schreef in zijn voorwoord "Edam
mers krijgen nu een samenhangend en volledig 
beeld van hun verleden". Een opmerking die ik niet 
durf te onderschrijven. 

Aron de Vries 
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