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Redactioneel | Dorpse bedrijvigheid
Enkele jaren geleden verscheen een verkoopbrochure
voor bouwkavels in het duurdere marktsegment, gelegen
aan het Hollands Diep bij Numansdorp. Daarin wordt het
verleden van de polder Cromstrijen nadrukkelijk naar voren gehaald. Je zou bijna denken dat de ambitie van de redactie van Holland om de geschiedenis van het Hollandse
platteland met een nummer eens extra onder de aandacht
te brengen als mosterd na de maaltijd komt. Bij nadere
beschouwing van de brochure blijkt dat al die aandacht
voor de geschiedenis niet meer is dan een optisch vernisje, dat bij aanstaande kopers de suggestie moet wekken
dat zij met de aankoop van een kavel de levensstijl van een
ambachtsheer deelachtig kunnen worden. Het beeld dat
wordt geschetst heeft geen wezenlijke overeenkomst met
de historische werkelijkheid zoals die door Arjan Nobel
wordt beschreven in zijn dissertatie Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780.1
Mogelijk zet de titel ‘Dorpse bedrijvigheid’ de lezer
al evenzeer op het verkeerde been als de brochure voor
‘Landgoederen Ambachtsheren’. De artikelen die in dit

nummer zijn opgenomen, richten onze blik op het platteland van Holland, maar volgens de gebruikelijke indeling zouden zij evengoed onder een andere noemer kunnen worden geschaard. De geschiedwetenschap in ons
land kent nog steeds geen duidelijk kader voor de bestudering van het platteland. Bij gebrek aan een naam die
de volledige lading dekt, wordt meestal gesproken over
plattelandsgeschiedenis, dorpsgeschiedenis, agrarische,
lokale of regionale geschiedenis.
Arie van der Schoor doet in zijn column gekscherend
de suggestie om een prijsvraag uit te schrijven voor een
aansprekende naam voor deze tak van wetenschappelijk
historisch onderzoek. Toch heeft zijn oproep wel degelijk een serieuze ondertoon. In internationale context is
‘rural history’ of ‘local history’ al geruime tijd een zelfstandig kader voor het wetenschappelijke onderzoek naar
de geschiedenis van het platteland. Deze benadering ontwikkelde zich uit de groeiende belangstelling voor het
plattelandsleven onder Britse en Franse historici kort na
de Tweede Wereldoorlog.

Illustratie Maarten Streefland

50

Holland 2015-2_binnenwerk.indb 50

23-06-15 12:46

| Dorpse bedrijvigheid

Op het continent richtte de Franse Annales-school zich
op methodisch-kwantitatief onderzoek naar demografische ontwikkelingen en economische structuren over
een langere periode. Daarnaast maakte de micro-historie
opmars, met als bekendste vertegenwoordigers Ginzburg
en Le Roy Ladurie. Aan de andere kant van het kanaal stelden historici van de Leicester School zich ten doel dorpssamenlevingen zo compleet mogelijk te beschrijven. Hun
aandacht ging vooral uit naar mensen en mentaliteiten
en niet zozeer naar cijfermateriaal, instituties of de verbinding met theoretische concepten. Marcel IJsselstijn
schreef voor dit themanummer een overzicht van de historiografie van het platteland in Holland, waarin hij onder meer laat zien hoe onder invloed van het werk van
Franse en Britse historici ook in ons land de plattelandsgeschiedenis een nieuwe impuls kreeg.
Jaco Zuijderduijn maakt in zijn bijdrage inzichtelijk
hoezeer al tijdens de middeleeuwen de verhouding tussen platteland en stad in Holland afweek van het patroon
dat elders in Europa gebruikelijk was. Daarbij maakt Zuijderduijn gebruik van een unieke bron, waarin raadshe-

ren van het Hof van Holland tijdens een onderzoek optekenden wat ondernemende plattelanders in hun eigen
woorden vertelden over hun leven in het middeleeuwse
Rijnland. De bijdrage ‘Voortboeren’ is een verkenning van
de mogelijkheden die oral history biedt bij het onderzoek
naar thema’s in de geschiedenis van de mechanisatie van
de zuivelproductie op het platteland van Holland die niet
zijn vastgelegd in geschreven bronnen.
Ook de auteurs van de bijdragen voor Holland BLOC
hebben zich laten inspireren door het platteland. Karin
Lurvink verhaalt in Topstuk aan de hand van een zilveren
gelegenheidstroffel uit de collectie van het Zuiderzeemuseum over de rol die een klein sluisje speelde bij de bescherming van dorpen in het Noorderkwartier. Minte
Kamphuis bakt in Uitsmijter koekjes die haar op Proustiaanse wijze terugbrengen naar het bakhuis van de boerderij van haar grootouders. Met dit nummer laat Holland
laat zien dat de geschiedschrijving van het platteland van
de kinderschoenen is ontgroeid en dat hier een prachtig
onderzoeksterrein op ontginning wacht.
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Marcel IJsselstijn

Feiten, verhalen, beelden en het
grotere geheel
Een beknopte historiografie van de Hollandse dorps
geschiedenis
De geschiedenis van de Hollandse dorpen staat door enkele recente publicaties volop in de
belangstelling. Is dat enkel een uitvloeisel van de reeds langer aanwezige aandacht voor
stadsmonografieën en stadsatlassen of is er meer aan de hand? Dit artikel kijkt vanuit een
langetermijnperspectief naar de Hollandse dorpsgeschiedschrijving en probeert daarin een
viertal hoofdlijnen te onderscheiden.1 De eerste drie kenmerken zich door een nadruk op
het weergeven van feiten, verhalen en beelden over het verleden, terwijl de vierde categorie
het grotere geheel daarvan probeert te vatten in wetenschappelijk verantwoorde studies en
zich daarbij tegelijk afvraagt wat dorpsgeschiedenis eigenlijk is en hoe het beoefend moet
worden.

In navolging van de gestaag groeiende hoeveelheid
stadsatlassen en -monografieën, kreeg ook de geschiedschrijving van de Hollandse dorpen de afgelopen jaren
belangrijke impulsen (afb. 1).2 In dit artikel wil ik enkele
hoofdlijnen van die traditie schetsen: wat is er in de loop
der eeuwen zoal aan dorpsgeschiedenis geschreven, vanuit welke invalshoeken en achtergronden, en met welke
resultaten tot gevolg? Uiteraard kan dit geen volledig
overzicht zijn, temeer omdat het gaat om een nog weinig betreden onderzoeksterrein.3 Behalve de geografische
afbakening tot de huidige provincies Noord- en ZuidHolland, heb ik mij ook beperkt tot het inventariseren
van boeken. Het vele onderzoek dat is gepubliceerd in
tijdschriften van lokale en regionale historische verenigingen en heemkundige genootschappen heb ik buiten
beschouwing gelaten.4 Daarnaast heb ik ‘dorpsgeschiedenis’ breed opgevat en daaronder alle vormen van lokaal en
regionaal historisch onderzoek verstaan waarin een dorp,

een groep dorpen of rurale gemeenten centraal staan.
Ik onderscheid een viertal hoofdlijnen die hopelijk
verhelderend kunnen werken als historiografisch kader
voor dit nummer over Hollandse dorpsgeschiedenis. Het
gaat daarbij niet om harde, strikt gedefinieerde ‘soorten’
geschiedenis maar om abstracte categorieën of typen geschiedschrijving die elkaar niet uitsluiten maar overlappen en aanvullen. De eerste drie typen – aangeduid met
de kernwoorden feiten, verhalen en beelden – bestrijken
een lange periode die teruggaat tot de middeleeuwen of
nog verder. Het vierde type geschiedschrijving bestrijkt
de periode vanaf de 20ste eeuw en behandelt de wetenschappelijke dorpsgeschiedschrijving. In navolging van
Harry van den Eerenbeemt, die stelde dat ‘het totale historische gebeuren binnen een geografische beperking
object van [lokaal en regionaal historisch] onderzoek is’,
heb ik deze categorie aangeduid met ‘het grotere geheel’.5
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Feiten
Kronieken en annalen zijn een zeer belangrijke informatiebron voor de middeleeuwse geschiedenis. Voor Holland zijn vooral de Annalen van de abdij van Egmond (11101205) van belang.6 Het is de oudste authentieke bron van
informatie over het graafschap Holland. Af en toe valt in
de Egmondse Annalen iets over de lotgevallen van dorpen te lezen. Zo is opgetekend in het jaar 1180: ‘(…) trok
graaf Floris van Holland Friesland in met een enorm leger en stak de brand in Niedorp en Winkel.’ Twee jaar later
trouwde graaf Dirk van Kleef een dochter van graaf Floris,
genaamd Margaretha: ‘Het huwelijk werd met pracht en
praal gevierd te Lisse.’  7 Ook in de bekende Rijmkroniek van
Holland (geschreven tussen 1280 en 1305) figureren zo nu
en dan dorpen: ‘Met enen scepe, ende niet mee / voer hi Afb. 1 Enkele recent verschenen dorpsgeschiedenissen.
buten bider see / ende quam an bi Santvoerde. / Daer vernam hi ende hoerde / dat Hollant was al verloren.’8
Deze oude vorm van geschiedschrijving bleef ook na
de middeleeuwen in gebruik, tot in de 19de eeuw, al zijn in de Meer weghgespoelt, zoo dat ‘er alleen nu maer zes
sommige werken die worden betiteld als ‘kroniek’ feite- huizen meer overigh zijn: d’Inwoonders generen zich
lijk meer dan dat.9 In navolging van stadschroniqueurs met koe-hauwen, en voorts met visschen’ (38).
Zelfs in de 20ste eeuw werden nog boeken geschreven
als Theodorus Velius (Chroniick van Hoorn, 1604) en Johannes Pontanus (Historische beschrijvinghe der seer wijt die de titel ‘kroniek’ meekregen, maar ook daarbij gaat het
beroemde Coop-stadt Amsterdam, 1614) verschenen vanaf de niet meer louter om chronologische opsommingen van
tweede helft van de 17de eeuw ook kronieken over Hol- feiten. ‘De liefde voor mijn geboorteplaats, waaraan nog
landse dorpen. Ene Dirk Burger van Schoorl schreef de de aangenaamste herinneringen uit mijn jeugd zijn beSchooreler kronijk (s.d.), een zeer korte kroniek met het for- waard gebleven, deed mij in 1936 besluiten een Beknopte
maat van een zakboekje. In 1710 verscheen van zijn hand Kroniek van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud samen
ook de Chronyk van de gantsche oude heerlykheydt van het dorp te stellen’, schreef de lokale onderwijzer Pieter Bossen in
het voorwoord van zijn Kroniek van de dorpen Hoogwoud en
Schagen.
Soms werd in een stadskroniek aandacht besteed aan Aartswoud (1938). Drie jaar later verscheen een vervolg ondorpen, zoals in Cornelis van der Woudes Kronĳcke van der de titel Bijdragen tot de geschiedenis van West-Friesland
Alcmaer met sijn dorpen (1645). Van der Woude trekt vier pa- (speciaal van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud) (1941). Op
gina’s uit voor uiteenlopende opmerkingen over de rond initiatief van een latere burgemeester werden de popuAlkmaar gelegen dorpen: ‘Rijp, een vande voornaemste laire boekjes van Bossen bewerkt en in 1977 opnieuw uitdorpen’ (131), ‘Limmen, een van de oudste dorpen van Hol- gegeven als Een kijkje in de geschiedenis van Hoogwoud en
landt, plach over eenige eeuwen te heeten Linnen’ (132), Aartswoud. Een bewerking van de ‘Kroniek van Hoogwoud en
en: ‘Akersloot, eertijds een edel stam huys: begrijpt onder Aartswoud’ door P. Bossen (Hoorn 1977) (afb. 2).
sich veel deftige buerten’ (132). Ook Otto Dapper besteed
in zijn Historische beschryving der stadt Amsterdam (1663) in Verhalen
een lange aanloop naar de eigenlijke stadsbeschrijving Met de ‘aangenaamste herinneringen uit mijn jeugd’
aandacht aan de dorpen rond Amsterdam: ‘Raesdorp, ge- als motivatie voor Pieter Bossen om een dorpskroniek
legen tusschen de Spieringer-meer, Lutikke-meer, en Wij- te schrijven, belanden we bij een volgende categorie gesent of Osdorper Ban-scheiding, plagh van outs een voor- schiedschrijvers. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats
naem Dorp te zijn, maer is het zelve tegenwoordigh meest om het beknopt en chronologisch weergeven van feiten,
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Afb. 2	B. Voets’ Een kijkje in
de geschiedenis van
Hoogwoud en Aartswoud
(Hoorn 1977) is een
bewerking van de Kroniek
van Hoogwoud en Aartswoud van P. Bossen.

maar vooral om het overtuigend vertellen van een specifiek verhaal. Een onderdeel van deze vorm van geschiedschrijving is het vastleggen van op mondelinge overlevering gebaseerde verhalen, herinneringen en legendes.10
We zien dat bijvoorbeeld terug in de legendes over het
ontstaan van steden en dorpen. Zo geeft Gerrit van Spaan
in zijn Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende
dorpen (1698) de mythe over het ontstaan van het dorp
Hillegersberg weer: ‘Dit dorp is op een hoogen zandheuvel gebouwt. Verscheide gissingen zijn’ er hoe dezen
zandheuvel hier gekomen is. Vele willen dat een reuzinne
Hillegond genaamd haar schortekleed met zand aan de
zeestrand gevuld hebbende, ’t zelve naar haar woning
wilde dragen; maar dat haar schortekleeds band ter deser plaatse gebroken desen zandheuvel veroorzaakt heeft’
(196-197).
Ook op een andere manier is mondelinge overlevering
van invloed geweest op de geschiedschrijving. Sommige
schrijvers en dichters bewerkten hun geschiedverhalen
zodanig dat zij goed mondeling overgedragen konden
worden. Het vroege voorbeeld van de Rijmkroniek van Holland kwam hierboven al ter sprake, maar in de 17de en
vooral in de 18de eeuw verschenen er vele dichterlijke geschiedwerken waarbij niet zozeer de exacte historiciteit
van de tekst voorop stond als wel de algemene strekking
en betekenis van het verhaal. Een goed voorbeeld is de
dichter Claas Bruin. Zijn Kleefsche en Zuid-Hollandsche arkadia (1716) is een verslag op dicht van een reis die hij met
een aantal vrienden had ondernomen: ‘Wel aan, nu weder
voort het schoone Westland door / naar Naaldwyk. Maar
wat’s dit, de Voerman mist het spoor / Hoe, Wagenmen-

ner, raakt gy in deez’ streek aan ’t doolen? / Zoek naar den
regten weg, de wagt is u bevoolen’ (151-152). Het dicht werd
door Ludolph Smids van aantekeningen voorzien over
steden en dorpen, en dan met de arkadia (buitenplaatsen en lusthoven) daarvan. Een soortgelijke opzet van
geschiedenis en plaatsbeschrijving in dichtvorm hadden
Bruins latere werken Noordhollandsche arkadia (1732) en De
Vechtstroom, van Utrecht tot Muiden, verheerlykt door honderd
gezichten van steden, dorpen [....] en waranden (1790), waarin
hij de dorpen en buitenplaatsen langs de Vecht bezong.
In deze traditie van (mondelinge) verhalenvertellers
kunnen ook veel auteurs geplaatst worden die uit persoonlijke of hobbymatige belangstelling een dorpsgeschiedenis hebben geschreven. Een sterke betrokkenheid
bij een onderwerp en de wens die betrokkenheid te delen is kenmerkend voor de verhalenverteller. ‘Gedurende
meer dan 50 jaren heb ik getracht zoveel mogelijk betreffende de historie van mijn geboortedorp te verzamelen’,
schreef J.P. Geus in Uit de historie van Koedijk en Huiswaard
van 1300-1972 (1990). Het resultaat van zijn onderzoek
kan moeilijk een samenhangende dorpsgeschiedenis genoemd worden. Het is, net als veel andere lectuur over
Hollandse dorpsgeschiedenis, vooral een verzameling
van losse thema’s en onderwerpen, die bijeengebracht
zijn vanuit de specifieke interesses en voorkeuren van de
samensteller.
Beelden
Een derde vorm van geschiedschrijving onderscheidt zich
van de vorige twee door een sterkere nadruk op het verbeelden van de geschiedenis. Dat kan door streken, steden, dorpen en gebouwen met woorden te beschrijven
maar bij voorkeur ook door ze te verbeelden in prenten,
tekeningen, schilderijen, foto’s, kaarten en plattegronden.
Topografie, oftewel plaatsbeschrijving, is een belangrijk
onderdeel van deze vorm van geschiedschrijving, en het
zijn vooral reizigers, kunstliefhebbers en geografen die
deze traditie hebben vormgegeven.
Niet toevallig kreeg deze vorm van geschiedschrijving
een belangrijke impuls onder invloed van de Renaissance,
toen de kunsten onder klassieke inspiratie opbloeiden en
ook de geschiedschrijving naar klassieke voorbeelden
meer op naties en staten werd gericht. Zeer belangrijk was
Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore (1567) van de in Antwerpen woonachtige Florentijn
Lodovico Guicciardini.11 Het is een van de vroegste en in
ieder geval een van de meest aangehaalde en herdrukte ge-
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schiedschrijvingen van de Nederlanden, geïllustreerd met
kaarten, plattegronden, prenten en tekeningen (afb. 3).12
Enige jaren later verschenen de eerste stedenatlassen (de
zesdelige Civitates orbis terrarum van Georg Braun en Franz
Hogenberg, 1572-1617) en stadsbeschrijvingen. In sommige 17de-eeuwse stadsbeschrijvingen werd ook enige aandacht besteed aan omliggende dorpen zoals hierboven al
ter sprake kwam. Ook in een vroege streekbeschrijving
als die van H.J. Soet, De historie van Waterland (1660), werd
aandacht besteed aan dorpen als Broek, Ransdorp, Schellingwoude en Zuiderwoude.
In de 18de eeuw nam de verbeeldende geschiedschrij-

Afb. 3

ving een hoge vlucht. Er verschenen veel boeken over
streken, steden en dorpen waarin topografie en geschiedenis werden gecombineerd en vooral gevisualiseerd.
Soms ging het om reisverslagen en wandeltochten, zoals
Gerard Goris, Les delices de la campagne a l’entour de la ville
de Leide (1712) en J.W. Hazebroek, De vermakelyke Leidsche
buiten-cingels, aangenaame dorpen en landstreken, rondom die
stad gelegen (1734), waarin verslag gedaan werd van wandelingen en rijtochten langs de Leidse buitensingels en de
omliggende dorpen: ‘Te Oegstgeest gekomen zijnde (…)
lieten wy weder den Voerman een poosje wachten, terwyl
wy van ons Rytuig afklommen, om dat dorp eens op te ne-

De kaart van Holland uit Lodovico Guicciardini’s Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore (Antwerpen 1567).
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men; ’t welk zeer haast gedaan was, alzo het klein en niet
veel byzonders is, schoon de stand zeer vermakelyk legt.
Wy zouden aanstonds weder heen gereden zyn; doch alzo
myn Vriend ons zei dat aldaar eene fraie Lustplaats was,
die eertyds den Zee Admiraal Almonde had toebehoort,
en dat wy die mogelyk wel eens zouden kennen bezichtigen (…)’ (319). Zoals uit het citaat blijkt lag de nadruk
in dit soort werken op bijzondere bebouwing en bezienswaardigheden. Over dorpen was men vanuit die optiek
vaak snel uitgepraat.
Een ander type verbeeldende geschiedschrijving dat in
de 18de eeuw opkwam, was dat van de encyclopedische
seriewerken. Een goed voorbeeld is de dichter en schrijver Lieve van Ollefen, die met zijn achtdelige serie De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver (Amsterdam, 1793-1801)
een encyclopedische reisgids samenstelde waarin alle
Hollandse steden en dorpen voorbijkwamen. Van Ollefen
combineerde informatie over de ligging, omvang, naamsoorsprong, belangrijke gebouwen en historische feiten
met praktische reisinformatie over veerponten, wegen
en logementen. De stads- en dorpsbeschrijvingen beginnen steeds met een ovale tekening en een rijmpje: ‘Dees
schets, die ’t kundig oog bekoort / vertoont het bloejend
HEINENOORD / dat, in zyn gantsch begryp, aanzienlyk
wordt geschat / ofschoon ’t niets zonderlings bevatt’ (afb. 4).
Van Ollefen bouwde voort op het werk van illustere
voorgangers als Ludolph Smids’ Schatkamer der Nederlandsche Oudheden (1711), het 18-delige Oudheden en gestichten
van Nederland (1715-1725) van Hugo Franciscus van Heussen, en de 23-delige serie Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden (1739-1803), die
bij Isaak Tirion werd uitgegeven en waaraan onder meer
historicus Jan Wagenaar meewerkte.13 In de 20ste eeuw
bewerkte Cornelis Postma de Hollandse delen van de Tegenwoordige staat tot de zevendelige serie Holland in vroeger tijd (1962-1964). Een laatste auteur die in dit rijtje genoemd kan worden is Jacobus Craandijk, die in zijn serie
Wandelingen door Nederland met pen en potlood (1874-1888) 75
wandelingen door Nederland beschrijft die zijn voorzien
van lithografieën door Piet Schipperus.
Na de 18de eeuw kreeg de verbeeldende traditie van de
geschiedschrijving nog een nieuwe impuls door de uitvinding van de fotografie. Vooral in de tweede helft van de
20ste eeuw nam het aantal historische foto- en ansichtboeken sterk toe. Veelal tonen die boeken met enige nostalgie
en weemoed het Hollandse dorpsleven aan het einde van
de 19de en het begin van de 20ste eeuw, toen de ingrij-

pende veranderingen van de moderne tijd nog moesten
plaatsvinden. Op titels als Barendrecht in oude ansichten
(1971) en Krommenie, hoe een dorp veranderde (2005) kent
ondertussen ieder dorp wel een of meerdere varianten.
Het grotere geheel
In zijn oratie Hoe provinciaal is de regio? Kaders voor een economische en sociale geschiedenis van stad en platteland constateerde de Groningse hoogleraar Pim Kooij in 1990 dat de
lokale en regionale geschiedenis ‘bloeit als nooit tevoren,
zowel qua aantal beoefenaren als qua aantal publicaties’.
Kooij stelde tevens vast dat dit vooral het werk van lokale
en regionale studiekringen was en dat het aan theoretische reflectie nagenoeg geheel ontbrak. Ook betreurde
hij de verbrokkeling in de geschiedwetenschap door het
groeiende aantal specialismen en invalshoeken. De observaties van Kooij kunnen ook 25 jaar later nog als bijzonder actueel worden beschouwd.
De bloeiende traditie van lokale en regionale geschiedschrijving ontstond in de loop van de 20ste eeuw.14 Aanvankelijk werden dorpsgeschiedenissen nog door individuele auteurs geschreven, zoals B.J. Post, Geschiedenis
van Maasland van de vroegste tijden tot heden (1909) en J.C.
Vermaas’ tweedelige Geschiedenis van Scheveningen (1926).
Beide auteurs waren lokale onderwijzers die in hun vrije
tijd onderzoek deden. Dergelijke studies waren vaak
bloemlezingen uit het beschikbare bronnenmateriaal
en werden nog niet gekenmerkt door een wetenschappelijke vraagstelling of bronnenkritiek. Vanaf de tweede
helft van de 20ste eeuw ging men steeds meer in georganiseerd verband onderzoek doen naar de lokale en regionale geschiedenis. In veel dorpen werden heemkundige
of historische verenigingen opgericht. Een vroeg resultaat van zo’n samenwerking is A.G. van der Steur (red.),
Heeren en Bueren. Bijdragen tot de geschiedenis van Warmond
(1969), dat voortkwam uit de enkele jaren daarvoor opgerichte historische vereniging ‘Warmelda’. Het boek bevat
verschillende artikelen van amateurhistorici maar ook
enkele van specialisten zoals D.P. Blok (naamkunde) en
J.G.N. Renaud (archeologie). In zijn voorwoord schrijft
burgemeester F.K. Langemeijer niet zonder trots dat een
project als dit ‘waarschijnlijk uniek voor ons land’ is: ‘(…)
een groep geïnteresseerde bewoners – leken op historisch
gebied – die zich op de geschiedenis van hun woonplaats
werpen met een dergelijk resultaat’ (afb. 5).
Een van de belangrijkste ontwikkelingen die dorpsgeschiedschrijvers voor inhoudelijke keuzes stelt is de
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Afb. 4	De prent en het bijbehorende rijmpje over Heinenoord in L. van Ollefen, De Nederlandsche stad- en
dorpsbeschrijver, deel 1 (Amsterdam 1793).
Afb. 5	A.G. van der Steur (red.), Heeren en Bueren. Bijdragen tot de geschiedenis van Warmond (Den Haag 1969).

verbrokkeling van de geschiedwetenschap in steeds meer
specialismen en invalshoeken. Er is op zoveel terreinen
historische kennis beschikbaar dat een dorpsgeschiedenis heel verschillend opgezet kan worden. Vaak probeert
men het midden te zoeken tussen een chronologische en
thematische invalshoek, zodat verschillende onderwerpen en tijdsperioden aan bod komen. In andere boeken is
een bepaalde invalshoek dominant, bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis – zie bijvoorbeeld J.J.J.M. Beenakker, 750 jaar
kerk in Hillegom. Acht eeuwen wonen, werken en kerken in een
dorp in de bollenstreek (Hillegom 1998), of de geografie – zie
bijvoorbeeld M.A. Ouwens e.a., Barendrecht. De ruimtelijke
ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde (Barendrecht 2012).

In het verlengde van de verbrokkeling van de geschiedwetenschap ligt het gebrek aan theoretische reflectie: wat is dorpsgeschiedenis nu eigenlijk en hoe moet het
beoefend worden? Kooij zelf zag vooral perspectief in het
bestuderen van samenhangen tussen (de verandering in)
economische structuur, politieke en sociale verhoudingen en mentaliteiten. Daartoe achtte hij het wel noodzakelijk het te bestuderen onderwerp te beperken in ruimte
en tijd. Dit gedachtegoed kreeg onder meer vorm in het
door NWO gefinancierde onderzoeksproject Integrale
Geschiedenis, waarvan P. Kooij (red.), Dorp naast een stad.
Hoogkerk 1770-1914 (Assen 1993) een van de resultaten is.
Het concept van de integrale geschiedenis werd ook
gehanteerd door G.J. Schutte, Een Hollandse dorpssamen57
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Afb. 6 D.J. Noordam, Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en negentiende eeuw (Hilversum 1986) en
A.Th. van Deursen, In Katwijk is alles anders. Een christelijk dorp ontmoet
de wereld, 1940-2005 (Amsterdam 2011).

leving in de late achttiende eeuw. De banne Graft 1770-1810
(Franeker 1989) en A.Th. van Deursen, Een dorp in de
polder. Graft in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1994), die
uitputtend gebruik maakten van de rijke archieven van
het Noord-Hollandse Graft. De nadruk lag in hun studies op het dagelijks leven van de dorpsbewoners en hun
(veranderende) mentaliteiten. Van Deursen wist ook in
zijn laatste boek, In Katwijk is alles anders. Een christelijk
dorp ontmoet de wereld, 1940-2005 (Amsterdam 2011) haarscherpe beelden te schetsen van het dagelijkse leven in
een dorpssamenleving door een grote feitenkennis te
combineren met de creatieve en associatieve vaardigheden van een goede verteller. Ook het recente proefschrift
van Arjen Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (2012), kan in deze traditie geplaatst worden, hoewel hij zich enkel richt op het bestuurlijke aspect
en bovendien vanuit de casus Cromstrijen vergelijkingen
maakt met andere Hollandse dorpen. Met hun nadruk op
mensen en mentaliteiten onderscheiden de studies van
Schutte, Van Deursen en Nobel zich van de regionaalagrarische invalshoek en kwantitatieve aanpak waarvan
vooral Wageningse historici zich bedienden.15 De studie
van D.J. Noordam, Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde
plattelandssamenleving in de achttiende en negentiende eeuw

(Hilversum 1986) is te beschouwen als een doorvertaling
op lokaal schaalniveau van de Wageningse aanpak, waarbij Noordam zich niet enkel op de landbouw richtte maar
ook onderzocht welke andere mogelijkheden de dorpsbewoners hadden om hun natuurlijke en sociale omgeving
te beheersen (afb. 6).
Recent verschenen ook enkele boeken die juist een
breder geografisch perspectief en een ruimer tijdspad
hanteren: E. Beukers en C. van Zijl (red.), Geschiedenis van
de Zaanstreek (Zwolle 2012) en A. van der Schoor, De dorpen
van Rotterdam van ontstaan tot annexatie (Rotterdam 2013).
Hoewel deze boeken in aanpak en opzet nogal verschillen
– de tweedelige Geschiedenis van de Zaanstreek is door 23 auteurs geschreven, De dorpen van Rotterdam telt minder dan
300 pagina’s en is door één auteur geschreven – lijken ze
een significante wending te representeren in het onderzoek naar lokale en regionale geschiedenis. Daarbij staat
niet langer de uniciteit van een dorp, stad of streek an sich
centraal, maar gaat het meer om het tonen van een historische verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid
tussen steden en dorpen en tussen streken onderling.
Deze recente ontwikkeling biedt ook goede aanknopingspunten om meer samenhang te brengen in het verbrokkelde onderzoeksveld. Met name disciplines die zich
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met de ruimtelijke dimensies van de geschiedenis bezighouden, zoals de architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, de historische geografie en de archeologie, kunnen
mijns inziens hierbij aanhaken en een verbindende rol
spelen. De ruimtelijke ontwikkeling van een streek, waarvan zowel dorpen als steden deel uitmaken, kan immers
bij uitstek dienen als leidend kader waarbinnen economische, sociale, culturele en politieke ontwikkelingen
worden beschreven. Daarmee verdwijnt ook de noodzaak
een strikt onderscheid te maken tussen stads-, dorps- of
plattelandsgeschiedenis.
In steeds meer projecten wordt bijvoorbeeld het theoretisch concept van de ‘biografie van het landschap’ toegepast. In een landschapsbiografie wordt vanuit een langetermijnperspectief gekeken naar de transformaties die
een bepaald gebied heeft ondergaan en de wijze waarop
daarbij met het verleden is omgegaan.16 Die transformaties hebben het landschap een bepaalde ‘historische gelaagdheid’ gegeven, die op allerlei manieren is terug te
zien in het landschap zelf maar ook in de verhalen en
herinneringen daarover en de representaties ervan in
allerlei vormen van cultuur. Dat maakt een landschapsbiografie ook geschikt om de verschillende ‘soorten’ geschiedschrijving te integreren. Reeds verschenen in deze

traditie zijn J.E. Abrahamse, M. Kosian en E. Schmitz,
Tussen Haarlemmerpoort en Halfweg. Historische atlas van de
Brettenzone in Amsterdam (2010), en van dezelfde auteurs:
Atlas Amstelland. Biografie van een landschap (2012) (afb. 7).
In de komende jaren volgen nog zeker twee studies die
vanuit het gedachtegoed van de landschapsbiografie zijn
opgezet: een over het Westland en een over de Schiezone
tussen Delft en Schiedam/Rotterdam.
Besluit
Zo zijn op de vraag wat dorpsgeschiedenis is en hoe het
beoefend moet worden verschillende antwoorden mogelijk. Op de lange traditie van lokaal en regionaal historisch onderzoek, die ook in Holland al eeuwenlang
uiteenlopende resultaten oplevert, zal ongetwijfeld in de
toekomst worden voortgebouwd. Niet alleen kunnen er
door voortgaand onderzoek nieuwe feiten, verhalen en
beelden over het verleden naar boven worden gehaald,
ook door vanuit alternatieve invalshoeken naar de bestaande kennis te kijken of door bekende feiten, verhalen
en beelden op een originele manier te combineren kunnen verrassende nieuwe inzichten en nuances ontstaan.

Afb. 7	J.E. Abrahamse, M. Kosian en E.
Schmitz, Tussen Haarlemmerpoort
en Halfweg. Historische atlas van
de Brettenzone in Amsterdam
(2010), en van dezelfde auteurs:
Atlas Amstelland. Biografie van een
landschap (2012).
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Jaco Zuijderduijn

Het dorp: wie weet nog hoe het
was?
Ondernemende plattelanders vertellen over hun leven
in Rijnland, ca. 1540
Dit artikel maakt gebruik van enkele unieke bronnen, waaronder interviews, waarin 16deeeuwse dorpelingen uitgebreid aan het woord komen. Zij vertellen ons in geuren en kleuren
over het leven op het platteland van Rijnland, buiten de stad Leiden, aan de rand van de
dorpen Leiderdorp en Zoeterwoude. Net als vrijwel alle andere Hollandse plattelanders,
waren zij genoodzaakt voor de markt te produceren. Hoe zij dat deden en welke rol kinderen, familie, buren en stedelijke ondernemers daarbij speelden, staat hier centraal.
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Hoe was dat eigenlijk, het leven in een Hollands dorp in
de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd? Op de zompige Hollandse bodem was het niet mogelijk om graan te
verbouwen. Voor hun dagelijks brood waren de Hollandse dorpsbewoners daarom afhankelijk van graan dat werd
aangevoerd vanuit Noord-Frankrijk en het Oostzeegebied
en vervolgens in de Hollandse steden te koop werd aangeboden. Deze graanhandel – de ‘moedernegotie’ – dwong
dorpelingen tot commercialisatie. Zij brachten producten
uit de tuinbouw, zuivelproductie en huisnijverheid op de
stedelijke markt en gebruikten de opbrengsten om graan
te kopen.
Het gevolg hiervan was dat in Holland de verhouding
tussen stad en platteland atypisch was. Terwijl elders in
Europa de plattelanders vooral graan aan de dichtstbijzijnde stad leverden, waren het in Holland juist de stedelingen die graan leverden aan het omringende platteland. Het Hollandse dorp had ook in een ander opzicht
een apart karakter: in de late middeleeuwen was het gewest al behoorlijk verstedelijkt. Het ging daarbij om een
aantal middelgrote steden, en veel kleinere. De stad was
altijd dichtbij – wat wellicht niet verwonderlijk is gezien
de marktafhankelijkheid van de dorpelingen – en banden
tussen stad en platteland waren vaak nauw.
Geen wonder dat de Hollandse dorpelingen bedrijvig
waren. Uit een landsheerlijk onderzoek, gehouden in 1514,
blijkt dat het gros actief was in huisnijverheid – vooral
textielproductie – en transport. Vaak combineerden zij
dit met agrarische activiteiten, zoals veeteelt en visvangst.1
De dorpelingen waren flexibel: hun werkzaamheden konden van maand tot maand verschillen. Het uiteindelijke
doel was geld verdienen, door het verrichten van loonarbeid, of door producten op de markt te verkopen. Met
het verdiende geld werd het dagelijks brood verworven.
De scheidslijn tussen commercieel ingestelde dorpelingen en naburige stedelingen viel daarom niet altijd
eenvoudig te trekken. Vanaf de 14de eeuw werd er door
stedelingen daarom geklaagd over huisnijverheid op het
platteland: in hun pogingen een inkomen te verwerven
gingen dorpelingen zich meer en meer bezighouden met
typisch stedelijke neringen, zoals textielproductie en
scheepsbouw, en ook de verkoop van voedingsmiddelen
zoals brood en vlees.
Dit was tegen het zere been van veel steden, die hun
inkomsten haalden uit zwaar belaste vormen van handel
en nijverheid, en deze ook uitvoerig reguleerden in een
poging de kwaliteit van lokale producten te waarborgen.

Die regeltjes en belastingen – de schrik van iedere ondernemer – waren er niet op het platteland. Hier hoefde
een ondernemer zich niet te houden aan de tientallen
verordeningen die in de vuistdikke stedelijke keurboeken stonden. Bovendien kon hij hier tax-free produceren,
waren de lonen laag, en stond er een flink arbeidspotentieel klaar om aan de slag te gaan.2 Buiten de steden bevond zich dus een ideaal ondernemersklimaat – een ‘lagelonenland’ waar handige stedelijke ondernemers hun
productie naartoe verplaatsten. Outsourcing van de steden
naar de dorpen dus.3
Ook in Leiden ondervond men concurrentie van de
buitennering. De Leidenaren hadden met lede ogen aanschouwd hoe vooral sinds 1531 de textielnijverheid net
buiten de stad, in Leiderdorp en Zoeterwoude, een hoge
vlucht genomen had. Enkele Leidse wolwevers verklaarden in 1539 onder ede dat wol die in Leiderdorp werd
geproduceerd, de stad werd binnengesmokkeld; waarschijnlijk om daar verder verwerkt te worden. Dat ging
volgens hen als volgt in zijn werk: vele Leidenaren veinsden naar de kerk van de Minderbroeders buiten de stad
te gaan, of naar de boerderijen, maar gingen in werkelijkheid wol inkopen
ende an haer lijf in mouwen ende diefsacken heymelicken binnen leyden brengen tot twee ofte drie
malen.4
Behalve deze textielindustrie was er in de dorpen buiten
Leiden een omvangrijke steen- en kalkindustrie. Samen
met de textielindustrie verschafte die weer werk aan maar
liefst 38 tapperijen, acht herbergen en verschillende bakkers en slagers die zich in Leiderdorp en Zoeterwoude
gevestigd hadden.5
Die florerende dorpen zaten Leiden danig in de weg.
De stad zat in de 16de eeuw namelijk aan de grond. De
textielnijverheid leed onder Engelse en Schotse concurrentie en Leiden was opgescheept met een torenhoge
schuldenlast. In een poging de stad vlot te trekken, trokken de stadsbestuurders ten strijde tegen de buitennering, die in hun ogen mede verantwoordelijk was voor de
Leidse malaise. De sleutel tot succes lag in de handen van
de landsheerlijke ambtenaren van het Hof van Holland,
die met sluitende wetgeving moesten komen. Gelukkig
lieten dezen zich niet alleen door de Leidenaren informeren, maar trokken zij er ook zelf op uit om te zien hoe
het zat met die buitennering. De uitgebreide procesdos61
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siers die zij opstelden, schetsen een uniek beeld van de
16de-eeuwse Hollandse dorpeling. Belangrijker nog: in
de procesdossiers komen de ondernemende plattelanders ook uitvoerig aan het woord en vertellen zij ons over
hun leven.
Dorpelingen vertellen
In 1539 maakte een raadsheer van het Hof van Holland,
Jasper van Hoogelande (ca. 1482-1546), samen met het
Leidse stadsbestuur een wandeling in het gebied tussen
de stadsmuren en de dorpskernen van Leiderdorp en
Zoeterwoude. Het gezelschap klopte aan bij de huizen en
sprak met de dorpelingen – getuige het uitvoerige verslag dat is bewaard gebleven.6 Op basis hiervan werden
77 mensen gedagvaard, die werden uitgehoord door twee
andere raadsheren, Willem van Alkmaar (ca. 1494-1543) en
Cornelis Suys (ca. 1509-1580), tussen 30 december 1540 en
6 januari 1541.7 Hun woningen en bedrijfspanden staan
aangegeven op de kaart die de gezworen landmeter van

het hoogheemraadschap Rijnland, Pieter Sluyter, maakte
(afb. 2) – wellicht bij deze gelegenheid?8 De kaart toont
een concentratie van huisjes buiten de stadspoorten, en
ook molens, steenplaatsen en kalkovens. De meesten
van de geïnterviewden woonden buiten de Hogewoerdspoort aan de Nieuwe Rijn (52) en buiten de Zijlpoort aan
de Oude Rijn (17) – aan de belangrijkste waterwegen ten
oosten van Leiden.
De dorpelingen werden uitgehoord over hun levenswandel. De directe aanleiding hiervoor was een decreet
uit 1540, dat huisnijverheid verbood binnen een straal van
500 roeden (ca. 1,9 km) buiten Leiden (afb. 3). Er was echter
een complicerende factor: het decreet voorzag namelijk
in een overgangsregeling. Wie al vóór 1514 in huisnijverheid actief was, mocht gedurende de rest van zijn of haar
leven doorgaan; wie tussen 1514 en 1531 was begonnen
moest stoppen, maar had wel recht op financiële compensatie; wie pas was begonnen ná de Order op de buitennering
van 1531, die de huisnijverheid op het platteland verbood,
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moest eenvoudig stoppen. Het was dus niet alleen zaak
helder te krijgen of de 77 geïnterviewden begonnen waren met huisnijverheid, maar ook wanneer zij dat gedaan
hadden. Op basis van de interviews bleek dat 23 gedagvaarden niet schuldig waren aan huisnijverheid. Van de
54 resterenden werd van maar liefst 19 blijkbaar vastgesteld dat zij na 1531 waren begonnen: zij moesten stoppen
zonder compensatie. Nog eens twaalf moesten eveneens
stoppen, maar zij kregen wel een compensatie variërend
van 1,80 tot 120 guldens. Veertien van de geïnterviewden
mochten doorgaan, maar kregen wel te horen dat zij hun
professie niet aan hun kinderen door mochten geven. Wat
er met de resterende negen gebeurde is onduidelijk.
Er stond tijdens de interviews dus wel het een en ander
op het spel: de dorpelingen werden verdacht van huisnijverheid en de antwoorden die zij gaven bepaalden of zij
konden doorwerken of niet – en zo niet, op welke compensatie zij konden rekenen.9 Dat het hielp om aan te
tonen al voor 1531, of zelfs voor 1514 in de huisnijverheid

actief te zijn geweest, begrepen de meesten heel goed. Velen claimden dat huisnijverheid al ruim voor 1514 in hun
huizen werd gepraktiseerd, zoals de bakker Claes Reyers
zoon, die het volgende zei over zijn nering:
welcke backerye zijn vader in zijn leven wel achtien
jairen gedaen heeft, als oick zijn moeder ende hoer
vader Claes Valcke zoon, die daer mede gebacken
hadden, twelck wel 50 ofte 60 jairen geleden es, alsoe
hy thuys cofte int jaer van XIIII hondert ende LXVIII,
als bleeck by een scepenen besegelde brieff van Leyden, ons verthoent …10
Om zijn claim kracht bij te zetten, toonde Claes de landsheerlijke ambtenaren dus zelfs een koopcontract, waaruit
bleek dat zijn ouders als bakkers buiten de Hogewoerdspoort gewerkt hadden, net als zijn grootvader. Ook
verschillende andere geïnterviewden beriepen zich op
anciënniteit,11 ongetwijfeld deels in de hoop dat de lands-

Afb. 1
Twee woningen in de polder Streekt bij Alphen aan den Rijn, met bijenkorven en een zeilboot. Pieter Sluyter, ca. 1541-1545. Erfgoed Leiden
en omstreken, Topografisch historische atlas, Kaart van landerijen van het Catharina Gasthuis in Alphen aan de Rijn, signatuur PV71829.1.
Afb. 2
Kaart van de bebouwing buiten Leiden door Pieter Sluyter, ca. 1550. Erfgoed Leiden en omstreken, Topografisch historische atlas, PV 317 &
Wikimedia Commons.
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heerlijke ambtenaren zich iets zouden aantrekken van het
gewoonterecht dat de dorpelingen meenden te hebben.
Deze insteek leidde ertoe dat de meeste geïnterviewden
een op het eerste gezicht zorgvuldige levensbeschrijving
opgaven, maar dat hun verklaringen vast hier en daar wat
aangedikt, en daardoor gekleurd waren.
Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit het relaas van Cornelis Aert zoon, die antwoordde:
dat zijn huys, daerinne hy woende, staende die neeringe wel seshondert gulden gelden soude ende indien die neeringe daer verboden wordt, es geen driehondert gulden waert …12
Cornelis wees de raadsheren er met deze uitspraak even
fijntjes op dat zijn huis relatief veel waard was – tenminste, zolang er huisnijverheid bedreven kon worden. Ook
anderen deden hun best om de landsheerlijke ambtenaren te overtuigen van de waarde van hun huizen, in de
hoop de gedroomde compensatie op te drijven. Dit is ongetwijfeld waarom Aernt Jans zoon ‘seyt, dat hy noch wel
tweehondert gulden vertimmert heeft int voors. huys’.13
Voorzichtigheid is dus geboden – zoals bij vrijwel elke
historische bron – en de interviews moeten gelezen worden binnen de specifieke historische context. Doen we
dat, dan komen er mensen aan het woord die we verder
hoogst zelden horen, en die vertellen over hun leven op
het Hollandse platteland.
De spinster: Neeltje Jansdr.
De eerste die werd geïnterviewd, was Aernt Janszoon,
die al kort ter sprake kwam omdat hij zijn huis had verbouwd. Aernt was een 21-jarige textielarbeider, of in zijn
eigen woorden: ‘drapenierder van groff wolle ende schortecleetlaicken.’ Hij woonde net buiten de Hogewoerds
poort, aan het Minderbroederspad dat de stad verbond
met het klooster Rodenburg (waar trouwens geen minderbroeders woonden, maar zusters van de Derde orde
van de Franciscanen). Aernt woonde daar al vijf jaar, dus
ongeveer vanaf zijn zestiende, ‘soe mit zijn vader, zoe alleen’. Vader Jan Aerntszoon had in het huis textiel laten
produceren. Hij had het gekocht van Neeltgen Jansdochter, de weduwe van Heynrick Jooste zoon. Deze Heynrick
had het huis gebouwd: ‘timmerde een jaer, naer zijn huys
verbrandt was van de Geldersche int jaer 1528, als zy in
den Haige waeren’. Net als vele anderen verwees de geïnterviewde daarmee naar de plunderende en brandschat-

tende Gelderse troepen die het platteland rondom Leiden
aandeden nadat zij in 1528 Den Haag in de as hadden gelegd. Nadat haar man Heynrick overleden was verkocht de
weduwe Neeltje dit huis aan de vader van Aernt Jans zoon,
voor tweehonderd gulden.
De ‘weduwe Neeltje’ was daarmee nog niet van het
toneel verdwenen. Zij was de volgende die werd geïnterviewd, als de 41-jarige buurvrouw van Aernt Janszoon.
Neeltje had eenvoudig een tweede huis gebouwd, en het
eerste verkocht. Zij was hertrouwd met Claes Wouterszoon, op het moment van het interview ongeveer twee jaar
terug. Claes was een 32-jarige man die ‘wel 20 jaeren …
knecht geweest es van Jan Aerntsz.’. De 39-jarige weduwe
was dus getrouwd met de 30-jarige knecht van de man die
destijds haar buurman was.14 Claes en Neeltje verdienden
de kost met textielproductie, preciezer: het maken van
‘thierenteyt’, een goedkope textielsoort. Claes legde uit
dat zij gefaciliteerd werden door:
… Jan Aerntsz., die altijts gewoent heeft binnen Leyden ende nochtans heeft hy zijn neeringe van thierenteyt te maicken buyten der stadt van Leyden in
diversche huysen gedaen, daeroff dat hy, die spreect,
zijn knecht geweest es …
Jan Aernts zoon was dus de gewiekste Leidse ondernemer die huizen buiten de stad opkocht om daar textielarbeiders – waaronder zijn zoon Aernt – aan het werk te
zetten. Claes en Neeltgen werkten ook voor hem en zouden stellig binnen enkele jaren geholpen worden door
Neeltgens zoontje Jan Heynricxz. ‘die nu een spolertgen
es ende noch te jonck omme te weven’. Jantje werd door
zijn moeder, waarschijnlijk in onvervalst Rijnlands dialect, omschreven als een ‘spelertje’. Dat moeder Neeltgen
een woord kon gebruiken om de niet-arbeidzame fase
van de kindertijd mee te omschrijven is tekenend: een
paar jaar later zou de kleine Jan ongetwijfeld achter het
weefgetouw gestaan hebben. Op welke leeftijd dat stond
te gebeuren vertellen onze bronnen niet, maar in de 17de
eeuw was zes jaar een heel gebruikelijke leeftijd om aan
het werk te gaan.15
De slager: Luyt Roelofsz.
In 1539 merkte een tweetal korenmeters op dat er inmiddels twee vleeshouwers binnen Leiderdorp waren en ‘dat
Luyt Roelofs vleeshouwer meer beesten slaat dan sommigen in Leiden’.16 De slager Luyt Roelofsz. kreeg kort
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daarop bezoek van het gezelschap hoogwaardigheidsbekleders. In zijn huis vonden zij echter geen slagersattributen, maar twee weefgetouwen en een zogeheten volkom,
‘daer men tierliteyt up weeft ende in volt’.17 Op zolder bevond zich bovendien een flinke voorraad wol. Volgens de
Leidenaren betrof het wol van goede kwaliteit, maar Luyt
verklaarde dat het ging om ‘inlandse’ wol van lage kwaliteit, waarmee het goedkope ‘tierliteyt’ werd gemaakt –
en dus niet de veel betere geïmporteerde wol waarvan de
Leidse lakense stof werd geweven. Om de hoogwaardigheidsbekleders te overtuigen liet Luyt een stuk ‘tierliteyt’
zien, waarvan de klerk opmerkte ‘twelck fijn scheen te
zijn’. Luyt verklaarde dat deze ‘fijne’ stof van de inlandse
wol was gemaakt – ‘twelck die van Leyden ontkennen’.18

Korte tijd later werd Luyt gedagvaard. Het was echter
zijn vrouw Griete Willemsdr. die voor de raadsheren verscheen, omdat Luyt in Delft verbleef. Het echtpaar had
vier kinderen, waarvan de oudste, Cornelis, in het aanpandige huis woonde. Zij vertelde:
dat zy woent binnen den dorpe van Leyderdorp in de
ambochte van Leyderdorp, es haer man een vleyshouwer van zijn amboicht, die zekere beesten sjaers slaet
ende vercoopt die de gaende ende comende man.19
De afgelopen zes of zeven jaar had Luyt echter niet geslacht. In de plaats daarvan maakte Griete ‘een stuck
voerlaickens’, en weefde Luyt linnen laken op de twee

Afb. 3	800-roeden-paaltje met daarop afgebeeld
de Leidse sleutels, in Voorschoten, ten
zuidwesten van Leiden. In 1575 werd de
afstand waarbinnen de buitennering verboden was uitgebreid naar 800 roeden.
http://zuidhollandiv.blogspot.nl/; foto
auteur.
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Afb. 4 De deugdzame vrouw spint (1555). Dirck Volkertsz. Coornhert (1519-1590), Maarten van Heemskerck
(1498-1574). Rijksmuseum RP-P-1894-A-18302.

weefgetouwen. Griete nam geen blad voor de mond en
verklaarde textielproductie ‘zedert altijt gedaen’ te hebben.20 Een dag later, op 3 januari, was 57-jarige Luyt weer
teruggekeerd uit Delft, en gaf hij zelf tekst en uitleg. Hij
hield zich inderdaad in leven met weven en vollen, ‘ende
somtijts, ontrent Sint Jacob mit vleysshouwen’.21
Luyts levensverhaal vormt een mooie illustratie van de
problematiek met de buitennering: hij genoot zijn opleiding als textielarbeider niet in een lakenstad zoals Leiden,
maar in Leiderdorp, en werkte vervolgens in Noordwijk
en elders. Luyt was geboren in Bodegraven

… ende es comen woenen binnen tdorp van Leyderdorp int jaer 1500 ende leerde aldaer zijn amboicht
van spoelen ende weven, ende tselve geleert hebbende, ginck tot Noortich ende elders diezelve zyne neeringe doende, alsoe hy eenloepen was, tottet jaer van
thienen toe, dat hy zijn huysvrouwe, genaemt Griete
Willems dochter, troude …
Lange tijd nog ‘eenloepen’: single in Rijnlands dialect,
kwam zijn zwervend bestaan ten einde toen hij Griete
huwde in 1510, en het stel zich in Leiderdorp vestigde. Hij
gaf toe weleens vlees gehouwen te hebben:
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Afb. 5
De hongerigen spijzen (1580-1588). Crispijn van de Passe (ca. 1564-1637), naar Maarten de Vos
(1531/1532-1603). Op de ornamentele rand staan de benodigdheden voor het bakken van brood afgebeeld.
Rijksmuseum RP-P-BI-6079E-2.

Seyt, dat hy op eenige jairen wel veertich stucken
beesten geslagen heeft, somtijts min, somtijts meer.22
Luyt paste zich dus eenvoudig aan: viel er geld te verdienen als slager, dan pakte hij zijn messen erbij en verkocht
hij vlees. Maar indien een Leidse textielondernemer op
zoek was naar arbeiders, kon die ook gerust bij Luyt aankloppen (afb. 6).
Luyt had in verschillende huizen in Leiderdorp gewoond, waaronder samen met zijn broer Willem Roelofs.
Deze werd eveneens gedagvaard. Hij was 53 jaar oud en
woonde buiten de Hogewoerdspoort, tegenover de Min-

derbroeders. Willem vertelde dat hij ‘gaet spitten ende
delven om een dachhuyere’ maar ‘zonder dat hy eenige
poortersneeringe gedaen heeft’.23 Echter, zijn vrouw, Jannetgen Taets (of Waernaets) ‘plach haer te geneeren mit
thierenteyt te maicken’.24 Natuurlijk voerde Jannetgen
slechts een deel van het proces uit: het weven besteedde
zij uit.25 De afgelopen twee of drie jaren werd dit gedaan
door haar zoon Jan:
… die een wever es van ambocht, zelver geweven
tgundt, dat zijn huysvrouwe [=Jannetgen] gereet heeft
…26
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Afb. 6 Het slachten van de os. Noordelijke
Nederlanden, vroege 16de eeuw. The Cloisters
collection, 1970.

Deze Jan was de dans blijkbaar ontsprongen: hij werd
niet gedagvaard. Desondanks geven de verklaringen van
de familieleden van Luyt Roelofsz. een fraai beeld van het
dorpsleven. Van de mobiliteit van plattelandsbewoners
die rondtrokken op zoek naar werk, en van hun flexibiliteit en ondernemerszin. Luyt was in Leiden vooral bekend als slager, maar bleek daarnaast ook een bedreven
textielarbeider. De textielnijverheid was bovendien een
echte familieaangelegenheid, waarbij er werd samengewerkt en -gewoond met familieleden.
De bakker: Jacob Meeusz.
Terwijl de Leidenaren op pad waren met de raadsheren
hielden zij een schuit aan. De bemanning werd aan land
gesommeerd en bestond uit een ‘vrouwspersoen, genaempt Sijtgen’ en een jongen die zich kenbaar maakte
als de zoon van Jacob Meeusz. De schuit was beladen met
‘lange dubbelde roggebroeden, dewelcke de jonge zeyde
te wesen 40 in getalle’.27 Sijtgen verklaarde dat haar baas,
Jacob Meeusz., regelmatig roggebrood verscheepte:
… somtijts te achte dagen ende somtijts te 14 dagen
een schuyte broets daer zeynt.28

De Leidenaren verklaarden dat
het roggebrood vlak buiten de
stad werd gelost en ‘heymelicken in de stede van Leyden
gebrocht’, waardoor de stad accijnsinkomsten misliep.
De bestemming van het
scheepsvolk was het kleine lemen huisje van Trijn Noutten,
buiten de Hogewoerdspoort, en een
vaste klant van bakker Jacob, die even
verderop woonde. Trijn vertelde ongehuwd te zijn. Uit haar verklaringen valt op
te maken dat zij bij haar vader inwoonde, totdat deze hertrouwde ‘mits twelck zij heeft moeten gaen uuyten huyse’.29 Blijkbaar was het not done
om bij haar nieuwbakken stiefmoeder in te wonen. Haar
vader schonk haar wel een erf waar zij een eigen huisje
op liet bouwen: we lezen dat de raadsheren zagen hoe een
stenen gevel werd opgetrokken aan de waterkant.
Trijn verkocht roggebroden, naar eigen zeggen aan
‘varende luyden’ – en dus niet aan de Leidse bevolking.
Zij verkocht soms drie of vier, soms tien of twaalf broden
per week, waarmee zij naar eigen zeggen ongeveer drie
tot negen penningen Hollands verdiende – wat een zeer
schamel inkomen was.30 Zij ontving de broden van Jacob
Meeusz., die aan de Wadding woonde. Eenmaal gedagvaard, wijdde Trijn veel uitvoeriger uit over haar arbeidszaam bestaan. Al toen zij nog bij haar vader en moeder
woonde had ‘zy alle haer leven tselve spinnen ende caer
den gedaen’. Daarmee was zij doorgegaan toen zij een jaar
eerder zelfstandig was gaan wonen. Bovendien had zij
brood verkocht, maar niet meer sinds de publicatie van
het octrooi van 11 oktober 1540, zo verklaarde zij.31
Trijns vader was Outgaert Pieterszoon, een oude baas
van rond de 70 die buiten de Hogewoerdspoort woonde
met zijn vrouw, op een stuk grond dat hij van zijn ouders
had geërfd. Hij vertelde de kost te winnen door met een
scheepje potaarde en kalk te transporteren. Zijn vrouw32
deed soms aan spinnen en kaarden. Brood verkopen deed
Outgaert niet meer:
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Seyt, dat hy behalven desen eertijts roggenbroot te
coop te houden plach, maer overmits tcleyne gewin
heeft tselve lange gelaeten.33
Met die onprofijtelijke handel moest dochter Trijn zich
maar behelpen. Het is trouwens wel aardig om te zien
dat dit kruimelwerk de handel was waarover een tweetal Leidse korenmeters zich beklaagde in 1539, toen zij
spraken over de toename van het aantal bakkers in Leiderdorp, van één naar zes. Bovendien werd er volgens dit
tweetal ook nog brood aangevoerd uit Warmond en De
Kaag.34 Trijn was blijkbaar niet de enige die wat bijverdiende in de broodhandel.
Zoals gememoreerd betrok Trijn haar brood van de
33-jarige Jacob Meeusz., die buiten de Witte- of Haagsepoort woonde, aan de Waddingervliet. Hij vertelde dat
hij roggebroden bakte ‘om wijf ende kinderen de cost te
winnen’.35 De broden leverde hij vervolgens aan Trijn Outgers, en ja, die ontving slechts drie penningen voor iedere
vier broden die zij verkocht, en nee, die broden werden
niet aan de Leidse man gebracht. Buiten het broodbakken
was Jacob ook veeboer: ‘aldaer hij vijff ofte zes coyen hout,
somtijts min, somtijts meer, nae hy lant can gecrygen.’ Als
veeboer was Jacob afhankelijk van de hoeveelheid weiland
die hij kon huren, vooral van rijke stedelingen en religieuze instellingen, die in de 16de eeuw steeds meer land
aankochten. Zijn vrouw tenslotte, Mariken Aelbrechsdr.,
‘helpt hem tzuvel havenen ende oick backen, zonder dat
zy eenighe andere neeringe ofte ambochten doen’.36 Zoals
alle geïnterviewden moest ook dit echtpaar dus eenvoudig de tering naar de nering zetten: ging dat niet als landbouwers, zoals de Leidenaren zo graag zouden zien, dan
maar op een andere manier (afb. 6).
Besluit
Wat vertellen de geïnterviewden ons over het leven in een
Hollands dorp? Allereerst herinneren zij ons aan de flexibiliteit van Hollandse dorpelingen. Omdat zij afhankelijk
waren van de markt voor hun dagelijks brood, waren zij
gedwongen tot commercialisatie. De geïnterviewden waren daarom grotendeels afhankelijk van loonarbeid. Ook
elders op het platteland moest er geld verdiend worden,
ofwel door arbeid,37 dan wel door het verkopen van producten (afb. 7) – het beeld dat in dit artikel wordt geschetst is
dus ook van toepassing op veel andere Hollandse dorpen.
Die flexibiliteit gold ook de woonplaats: verhuizen van
de ene plaats naar de andere was vrij gebruikelijk. Dat

gebeurde vaak uit bittere noodzaak. In de 16de eeuw was
landbezit onder de dorpelingen zo verbrokkeld, en waren lapjes grond zo klein, dat er maar weinigen van de
landbouw konden leven. Velen waren daarom gedwongen
bij te verdienen in de huisnijverheid en seizoensarbeid.
Aan de Leidse stadsrand was het daarom een komen en
gaan van seizoenarbeiders: de priester van Leiderdorp
merkte in 1514 bijvoorbeeld op dat van de 250 volwassen
kerkgangers in zijn parochie er 50 seizoenarbeiders waren
die ‘wercken aen de steenplaetsen [en] die winters vertrecken’.38 Deze groep raakte in toenemende mate ‘onthecht’:
niet langer gebonden aan hun geboortegrond gingen zij
op zoek naar het hoogste loon – of dat nu werd betaald
door een boer op zoek naar een knecht, een opzichter op
zoek naar een sjouwer, of een textielondernemer op zoek
naar spinners die hij net buiten de stad aan het werk kon
zetten.
De flexibele plattelandsbevolking die aan het woord

Omdat zij
afhankelijk
waren van de
markt voor hun
dagelijks brood,
waren zij
gedwongen tot
commercialisatie
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kwam tijdens de interviews, speelde een cruciale rol in
de transformatie die Holland doormaakte in de 16de
eeuw. De commerciële en grootschalige landbouw die
opkwam, de enorme urbanisering van Holland, en ook
de overzeese expansie die het gewest in de Gouden Eeuw
zou kenmerken: dit alles zou nooit van de grond gekomen zijn zonder het arbeidsaanbod vanaf het platteland.

Neeltje, Luyt en Jacob stonden aan de basis van deze ontwikkelingen en met hen vele duizenden anderen – aanvankelijk vooral Hollanders, later ook arbeidsmigranten
die van elders in Noordwest- en Noord-Europa kwamen.39
Wat hen bewoog hun geboortegrond te verlaten weten we
niet, maar het lijkt niet te gewaagd om naar het antwoord
te zoeken in de verklaringen die Neeltje, Luyt en Jacob
eerder al afgaven.

Afb. 7	Boeren en boerinnen als toeschouwers bij
de kruisdraging. Noordelijke Nederlanden
1480-1499. Het gezelschap draagt onder meer
een kippenkorf, botervaatje en een lammetje.
Museum het Catharijneconvent, ABM bh302.
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Carin Gaemers

Vooruitboeren
De ongeschreven geschiedenis van een zelfkazende
boerin in de Krimpenerwaard
Roep ‘Holland’ en iedere willekeurige buitenlander zegt ‘kaas en tulpen’. Al eeuwenlang
vormen zuivelproductie en bollenkweek een belangrijk onderdeel van de economie in
Noord- en Zuid-Holland. Het dagelijks leven van vele generaties is door deze bedrijfstakken
bepaald. Merkwaardig genoeg zijn publicaties over de sociale geschiedenis van dergelijke
beroepsgroepen schaars. Zuivelproducenten zijn gevestigd in dorpsgemeenschappen op het
Hollandse platteland. Een verkenning van het onderzoeksveld is dan ook zeker op zijn
plaats. Een gesprek met Rie Streefland, een zelfkazende boerin in ruste, leverde een breed
scala aan invalshoeken op voor toekomstig onderzoek.

Zoals uit het artikel van Marcel IJsselstijn in dit nummer
blijkt, is de sociale geschiedenis van dorpsgemeenschappen op het Hollandse platteland tot nu toe een vrijwel
onbeschreven blad. Weliswaar zijn er in de afgelopen
dertig jaar tal van monografieën over Hollandse dorpen
verschenen, maar de oogst aan wetenschappelijke onderzoeken naar de economische, sociale en culturele geschiedenis van dorpsgemeenschappen is schraal.
Dit gebrek aan interesse vanuit de geschiedwetenschap is merkwaardig. Hoewel het aantal stedelingen in
de Hollandse provincies een meerderheid vormt (met een
gemiddelde dat ligt tussen de 65-70 procent van het totaal
aantal inwoners1), beslaat het stedelijk gebied als percentage van de totale oppervlakte van beide provincies niet
meer dan een kwart in Noord-Holland en ongeveer een
derde in Zuid-Holland.2 Dat betekent dat het overgrote
deel van Holland bestaat uit landelijk gebied. Geen gebrek dus aan dorpsgemeenschappen die als studieobject
kunnen dienen.
Voor een groot deel van de stedelingen geldt dat zij in
hun familiegeschiedenis hoogstens twee of drie generaties terug hoeven te gaan om op het platteland uit te ko-

men. De trek naar de steden nam immers pas tegen het
einde van de 19de eeuw massale vormen aan. Gezien de
populariteit van stadsgeschiedenissen en literaire nonfictie over levensgeschiedenissen uit het recente verleden,
zou die belangstelling zich wel eens uit kunnen strekken
tot publicaties over de geschiedenis van dorpssamenlevingen. Met andere woorden, de potentiele markt is groter dan de huidige bewoners van Hollandse dorpen alleen.
Aan boeiende onderzoeksthema’s is geen gebrek.
Neem alleen al de zuivelproductie: eeuwen lang een van
de belangrijkste bedrijfstakken van het Hollandse weidegebied. Sinds de Tweede Wereldoorlog alleen al hebben
zich in deze sector ingrijpende veranderingen voorgedaan die van invloed waren op de levensstijl in dorpsgemeenschappen. Technische innovaties en andere inzichten op het gebied van de verzorging en fok van melkvee
leidden tot veranderingen in de arbeidsverdeling in boerenbedrijven. Van een bescheiden product op het gebied
van voeding voor zuigelingen en zieken, werd melk na de
Tweede Wereldoorlog een onderdeel van de dagelijkse
voeding. De combinatie van een stijgende vraag en technische innovatie noopte tot schaalvergroting in de sec71
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tor. Als gevolg daarvan fuseerden binnen enkele decennia
vrijwel alle kleine zuivelcoöperaties en later ook de daaruit ontstane grote zuivelconcerns.
Zelfkazende boerinnen kregen concurrentie van kaasfabrieken. Al van oudsher beschikte de meerderheid van
deze vrouwen bij de uitoefening van hun ambacht over
een grote mate van zelfstandigheid. Waar het de bedrijfsvoering betrof, was hun positie gelijk aan die van hun
echtgenoot. Dit maakt deze beroepsgroep in meerdere
opzichten een boeiend onderwerp voor sociaalhistorisch
onderzoek.
Daarbij is enige haast geboden. Er zijn niet zoveel
zelfkazende boerinnen meer te vinden die nog uit eigen
ervaring over deze veranderingen kunnen vertellen. Op
zoek naar de bandbreedte van de geschiedenis van zuivelproductie op het platteland van Holland als onderzoeksthema, ging ik op bezoek bij Rie Streefland. Geboren in
1933 op een melkveehouderij in Berkenwoude en van 1957
tot 1983 een zelfstandige producent van boerenkaas in
Lekkerkerk, is zij de laatste in een lange familielijn van
zelfkazende boerinnen. Niet alleen is haar geheugen uitstekend, zij is tevens een levendige vertelster, die zich met
duidelijk plezier liet ondervragen.
Kaasmaken, een informele opleiding
Het kaasmaken leerde Rie Streefland van haar moeder.
Een praktijkgericht leerproces, waarin alle onderdelen
van het vak aan bod kwamen. Haar moeder leidde haar
niet alleen op in het kaasmaken zoals zij dit zelf op haar
beurt thuis had geleerd, maar ook in de vernieuwingen
die sinds die tijd in het productieproces waren aangebracht. Rie Streefland vertelt hierover het volgende:
Om vier uur in de ochtend begon mijn moeder met
het melken van de koeien die aan huis stonden, terwijl mijn vader en de arbeider de koeien gingen melken die verder weg stonden. Als mijn moeder een
koppel had gedaan, hoorden we haar rond een uur of
vijf binnenkomen. Dan wisten mijn broer en ik dat
het onze tijd was om te gaan melken.
Melken leerde je van lieverlee. Mijn moeder deed
de zwaarste koeien, zoals wij dat noemden, daarvoor
moest je helemaal volleerd zijn. Voor melken met
de hand moet je sterke handen hebben, dus je begon met koeien die zich makkelijk lieten melken.
’s  Avonds hielp ik met het schoonmaken van de kaasmakerij. Zo groeide je er vanzelf in.

Afb. 1

Afb. 1

Kaasmaken (privécollectie).

Kaasmaken (privécollectie).

Afb. 2	De boerderij van meneer en mevrouw Streefland
(privécollectie).

Tijdens de laatste jaren op school moest ik thuis
al echt meehelpen. Onze dienstbode ging trouwen
en een nieuwe vroeg meer dan het dubbele van haar
loon. Het was vlak na de oorlog en mijn vader zei
‘dat kan ’t grauwtje nog niet trekken’. Dus ging ik
met vijftien jaar van school om volledig thuis mee te
werken. Een paar jaar later ben ik nog een tijdje op
een avondcursus kaasmaken gegaan, maar dat interesseerde me niet. Het was alleen maar theorie over
de grondstoffen van melk en zo. Ik ging liever toneelspelen, dat was op dezelfde avond. Je had die cursus
ook niet nodig om het werk goed te kunnen doen.
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Ik moest volledig meemelken, met mijn moeder samen kaasmaken en daarna alles in de kaasmakerij
schoonmaken. Met de hoeveelheid melk die wij toen
verkaasden, moest je het echt samendoen, anders
duurde het proces te lang. De laatste paar jaar dat ik
thuis was, heb ik het zelfstandig gedaan. Ik was toen
al verloofd en wist dat ik na mijn trouwen ook zou
gaan kaasmaken.
Mijn vader leverde onze kaas aan een zuivelcoöperatie voor boerenkaas in Gouda, De Producent, die bestaat nog steeds. Wanneer mijn vader terugkwam, was
hij altijd op de markt geweest waar de kaas werd gekocht. Hij vertelde welke prijs de kazen deden en mijn
broer en ik rekenden dan zo snel mogelijk uit hoeveel kilo we hadden geleverd en wat de kaas had opgebracht. Voor ons was dat een sport, maar we wisten
zo ook dat we weer goede kwaliteit hadden geleverd.
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Kwaliteit was belangrijk. Daar werd erg op gelet.
We deden ook altijd mee met de openbare keuringen in Berkenwoude en in Gouda. Ergens in november bracht je een jonge kaas en een belegen kaas in.
Onze kazen vielen altijd in de prijzen. Toen ik nog
heel jong was, werd bij ons in de kaasmakerij ook wel
eens een cursus georganiseerd. Dan stonden boerinnen die kaas maakten om de tobbe heen. Terwijl
mijn moeder aan het werk was, gaf een keurmeester
les over het proces.
Al onze melk werd verkaasd. Wanneer je melk levert aan de fabriek heb je een bulkproduct. Een eindproduct zoals kaas brengt meer op. Mijn moeder
kreeg altijd vijf cent boven de marktprijs en dat kreeg
ik later ook altijd voor mijn kaas.
Basisvorming en beroepskeuze
Het kwaliteitsbewustzijn van Rie Streefland wijst op vaardigheden waarvoor ook bij een informele opleiding een
behoorlijke mate van basisvorming een vereiste is. Nog
steeds wordt verondersteld dat op het platteland tot na
de Tweede Wereldoorlog een goede basisvorming niet de

norm was, zeker niet voor meisjes. Rie Streefland schetst
een heel ander beeld:
Na zeven jaar basisschool heb ik nog twee jaar op de
huishoudschool in Gouda gezeten. In Lekkerkerk
was de landbouwhuishoudschool, maar Gouda was
uitgebreider. Behalve huishoudelijke vakken kreeg
je er algemeen vormend onderwijs. Engels hebben
we nooit gehad, dat was toen nog niet aan de orde.
Verder kreeg je naailes, handwerkles en theoretische
vakken zoals voedingsleer, maatschappijleer en huishoudkunde. Over zuivelbereiding leerde je niets op
de huishoudschool. Dat heb ik allemaal van mijn
moeder geleerd.
Als ik thuis kwam ging ik eerst huiswerk maken.
Want huiswerk ging voor. Altijd. Op school sprak je
niet over het werk dat je thuis deed. Anderen deden
dat ook niet. Je was jong, je had je vriendinnen en je
maakte lol. Dat je thuis meewerkte vond je niet zo
belangrijk, dat sprak vanzelf. Je vriendinnen uit de
buurt deden het ook.

Afb. 3	Rie Streefland controleerde het productieproces
zorgvuldig (privécollectie).
Afb. 4	De kazen liggen nog te rijpen, vlak voor de verkoop
(privécollectie).
Afb. 5

De stallen (privécollectie).
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Niet alleen hechtten de ouders van Rie Streefland eraan
dat zij na de basisschool nog enkele jaren verder leerde,
er werd ook een bewuste keuze gemaakt voor een huishoudschool waar het onderwijsaanbod breder was. Voor
een antwoord op de vraag of deze keuze kenmerkend is
voor de Krimpenerwaard of dat hier sprake is van patroon
dat op het platteland gemeengoed was, zal vergelijkend
onderzoek moeten worden gedaan. Wat Rie Streefland
hierover vertelt, suggereert dat er geen direct verband is
tussen keuzes met betrekking tot het niveau van de basisvorming en de opleiding tot kaasmaakster.
Dat ik zelf boerin werd en kaas ging maken, kwam
omdat ik in 1957 trouwde met een boerenzoon uit
Lekkerkerk. Niet dat ik als jong meisje al had besloten dat ik met een boer wilde trouwen. Voor dat
ik mij verloofde met Piet Streefland ben ik nog een
tijdje omgegaan met een boerenzoon die er helemaal
geen zin in had om in het bedrijf te gaan werken. Hij
ging naar een opleiding voor de autohandel in Driebergen. ‘Dat is een school voor nietsnutters,’ zei zijn
vader. Nou daar was niks van waar hoor. Hij wilde

gewoon geen boer worden, klaar. Later heeft hij een
prima baan gekregen. Dus dat kon ook.
Pas toen de omgang met mijn man serieus begon te
worden dacht ik ‘dit wordt misschien wel mijn toekomst’. Zijn vader was jong overleden en hij deed
het bedrijf samen met zijn moeder. Zij wilde dat ik
kwam introuwen, maar daar voelden mijn man en ik
niets voor. Het mocht ook niet van thuis. ‘Als dat plan
doorgaat, ben je gewoon dienstbode,’ zei mijn vader.
Zelfstandig kaasmaker
Ondanks dit besluit lukte het Rie Streefland aanvankelijk
niet om kaas te maken van de kwaliteit die zij thuis had
geproduceerd.
Laat ik het maar eerlijk zeggen, de kaas die mijn
schoonmoeder maakte was van mindere kwaliteit. Zij
gebruikte dikke melk als zuursel. Zo had ik het bij
mijn moeder ook geleerd, maar wij hadden het proces allang gemoderniseerd. Je moet het heel secuur
doen. Mijn schoonmoeder deed het de ene keer te
vlug en een andere keer liet ze de melk eerst een tijd
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in de tobbe staan zonder er naar om te kijken. Toen ik
het overnam, bleef ik op dezelfde manier werken als
ik thuis had gedaan, maar de kaas bleef van slechte
kwaliteit.
Door het kaascontrolestation is het proces toen helemaal onderzocht. Daar kwam uit wat mijn man en
ik al dachten. Kijk, mijn man molk met de machine
en zijn broer deed het namelken. Hij had een verstandelijke handicap en mijn schoonmoeder stond
erop dat hij meehielp in het bedrijf. Terwijl hij eigenlijk niet in staat was om zijn aandacht erbij te
houden. Mijn man moest hem steeds weer aan het
werk zetten. Dan ging hij wel weer aan de slag, maar
wat hij eruit molk kwam dan terecht bij melk die al
koud geworden was. Tegen de tijd dat de melk bij mij
in de kaasmakerij aankwam, was ze zo dik dat ik het
niet meer door de filter heen kreeg. Pure room was
het en dat is slecht voor je kwaliteit. Dus mijn zwager
mocht niet meer mee melken. Nou, dat gaf nog een
hele strijd.
Vanaf dat moment deden mijn man en ik het samen. Hij verzorgde en molk het vee, ik maakte de
kaas. Nooit meer problemen gehad met de kwaliteit.
Altijd eerste keus en een goede prijs. Net als mijn
moeder maakte ik kruimelkaas. Er zijn ook boerinnen die een ander proces hebben. Die zetten een koperen band tegen de rand van de bak met wrongel,
trekken de hele massa naar zich toe, draaien er een
doek om en doen dat in z’n geheel in het vat. Dat
noem je eenstukkers. Daarvoor moet je echt samen
zijn, dat red je niet alleen. Kruimelkaas wel.
Met een roestvrijstalen meetlat voor de melk
maakte ik blokken van de wrongel. De blokken deed
ik in het vat en met mijn handen kruimelde ik het
een beetje fijn. Niet té fijn, want dan wordt de kwaliteit minder. Net fijn genoeg om het soepel te maken.
Zo deed mijn moeder het altijd en zo heb ik het ook
altijd gedaan. Zolang je maar secuur werkt, is de kwaliteit hetzelfde als van eenstukkers, maar die moeten
langer liggen eer ze eetbaar zijn.
Na ons trouwen liepen de prijzen terug. ‘Ik boer ieder jaar achteruit,’ zei mijn vader. Hij had dat al eerder
meegemaakt want hij was in 1932 begonnen, op het
randje van de crisis. Mijn vader en zijn broer trouwden in hetzelfde jaar en het land van mijn grootvader is toen gesplitst. Van de vader van mijn moeder
kwam ook zes hectare mee. Dus hadden mijn ouders

een flink bedrijf. De oom die ook een deel van het
land kreeg, is jong overleden. Het beste deel van zijn
land is toen naar mijn vader gegaan, die daardoor kon
uitbreiden naar zo’n 35 melkkoeien. Een kleiner deel
ging naar mijn jongste oom. Hij was alleenstaand en
had tot die tijd bij zijn broers als knecht gewerkt. Hij
hield tien koeien en de melk daarvan kwam naar het
bedrijf van mijn vader.
In Lekkerkerk hadden we de eerste zestien jaar
ruimte voor 25 melkkoeien. Uitbreiden kon pas nadat
we de pech hebben gehad dat we in de zomer van 1973
zijn afgebrand. Dat was een enorme tegenslag. Op het
voorhuis na is alles verloren gegaan. Het vee niet gelukkig, dat liep op het land. Wel was de kaas aangetast
door het brandwater. Kazen hou je drie weken in huis
om te rijpen (afb. 4). In de stal lagen drie tafels vol
kazen die de volgende dag geleverd hadden moeten
worden. De Producent heeft ze nog wel aangenomen
en de besten hebben ze in smeerkaas gedaan. De rest
is vernietigd.
Omdat mijn schoonmoeder erg conservatief was,
had ze de boerderij niet aan ons willen overdoen. Feitelijk waren wij dus huurders en de brandverzekering
stond op haar naam. Wij hadden wel een bedrijfsverzekering, maar die dekte niet de opstallen. Zij betaalde de herbouw in de veronderstelling dat het gehele
verzekerde bedrag zou worden uitgekeerd. Er is toen
voor meer geld herbouwd dan eigenlijk verantwoord
was. Want in het verzekerde bedrag zat ook de grond,
en dat deel werd niet uitgekeerd. Wij kwamen daar
pas achter toen het te laat was. Die lasten bleven
zwaar op het bedrijf drukken. Uiteindelijk hebben we
daardoor vlak voordat in 1984 het melkquotum werd
ingevoerd, moeten besluiten om te stoppen.
Bij de overdracht van bedrijven naar een volgende generatie kon dus worden gekozen uit diverse strategieën.
Bijvoorbeeld door bij huwelijk of overlijden bedrijven te
splitsen of samen te voegen. Een jong echtpaar werd zo
in staat gesteld een bedrijf starten van voldoende omvang
om een gezin van te onderhouden. Omgekeerd kon de
oudere generatie gefaseerd afbouwen op het moment dat
de kinderen op eigen benen gingen staan. Aan een vrouw
die op relatief jonge leeftijd weduwe werd, bood het bezit van een boerderij bestaanszekerheid, zoals de schoonmoeder van Rie Streefland. Wanneer dit geen optie was,
kon het bedrijf toch in de familie worden gehouden.
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Afb. 6   Meneer en mevrouw
Streefland (privécollectie).

De indruk ontstaat dat de keuze voor een strategie
door diverse variabelen werd bepaald. Niet alleen de omvang van het bedrijf van de oudere generatie speelde mee,
maar ook de beschikbare arbeidskracht, het al dan niet
gehuwd zijn van de starter, de vraag of beide ouderparen van een jong echtpaar land konden afstaan en of een
startende boerin het kaasmaken beheerste. Mogelijk was
ook de mate waarin ouderparen in staat waren een deel
van hun vermogen vrij te maken om te investeren in land
voor de volgende generatie van invloed.
De totstandkoming van het bedrijf van de ouders van
Rie Streefland laat zien hoe de verwevenheid van bedrijf
en familie een voordeel kon zijn wanneer een volgende
generatie voor zichzelf wilde beginnen. Uit de problemen
met de kwaliteit van de kaas bij de start op het bedrijf
in Lekkerkerk en uit de wrange financiële nasleep van de
brand in 1973, komt naar voren dat die familieband een
belemmering kon zijn om een bedrijf rendabel te hou-

den. Een intrigerende dynamiek die vraagt om systematisch onderzoek.
Innovatie
Rie Streefland vertelt dat bij de nieuw te bouwen stallen
gebruik werd gemaakt van innovaties die destijds nog
maar recent op de markt waren gekomen:
De nieuwe stal stond los van het huis en had een
melkput. Alle apparatuur en de melktank stonden
in een ruimte ernaast. De melkput was niet zo groot
als ze tegenwoordig hebben. Er was plaats voor acht
koeien. Nog maar weinig boeren hadden toen een
melkput. Omdat de stal groter was dan voor de brand,
konden we meer koeien houden. Er was een aparte
stal voor koeien die afkalfden. Tegenwoordig zetten
ze die niet meer apart. Het is beter om ze in een koppel te laten, dan voelen ze zich prettiger. Dat zijn ook
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weer allemaal nieuwe ontwikkelingen (afb. 5).
Naast de melktank was mijn werkruimte met een
aparte ruimte voor de kazen. Die lagen daar op staanders, niet meer op lange tafels zoals in de oude stal.
Vanuit de melktank kwam de melk in een koeling in
de kaasmakerij. Na tien minuten was de melk precies op temperatuur en dan ging ik met mijn proces aan de gang. In de oude kaasmakerij had ik twee
bijkuipen. Daar deed je de wei in om op te romen.
Na één of twee keer afromen maakte je daar boter
van. In de nieuwe kaasmakerij was daar geen ruimte
voor. Er is toen een centrifuge gekomen die het vet
uit de warme wei slaat. De opbrengst verdubbelde en

Afb. 7, 8 en 9 Rie Streefland aan
het werk (privécollectie).

de kwaliteit was beter. Die boter had een heel andere
smaak en vloog weg. Als het kaasmaken in de winter
een poosje stil lag, hield ik amper genoeg boter over.
De klanten kwamen overal vandaan. Er stond een
bord langs de weg, maar de meeste klanten had ik via
mond-op-mond reclame. Vlakbij de boerderij is een
camping en op vrijdagavond kwamen de campinggasten van alles halen. En op zondagavond voordat
iedereen naar huis ging weer.
Tot 1973 hadden we dikwijls bezoekers. Bussen van
de VVV, vanuit de Landbouw Hogeschool in Wageningen, ook veel buitenlanders zoals van de Internationale Agrarische School. We kregen regelmatig het
verzoek of studenten bij ons stage mochten lopen. Na
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de brand zijn we daarmee gestopt. Ten eerste werd
het bedrijf groter. Ten tweede was er in mijn nieuwe
werkvertrekken te weinig ruimte om een groep te
ontvangen.
De besluiten over de nieuwe inrichting namen
mijn man en ik samen, maar hij bemoeide zich niet
met het kaasmaken. Dat kan niet, bij mijn ouders was
dat ook altijd zo. We hielden ook varkens en die geur
trekt in je kleding en gaat over op de melk. Mijn man
kwam alleen in de kaasmakerij als hij schone kleding
aan had. Bijvoorbeeld als er buitenlanders op bezoek
waren legde hij altijd het proces uit, want hij sprak
goed Engels. Soms merkte je dat al die aanloop een
beetje jaloezie gaf. ‘Goh, er staat bij Piet weer een bus
op ’t erf hoor,’ werd er wel eens gezegd. Maar dat is
mensen eigen.
We hadden ook een grote vriezer, samen met de
buren. Die stond bij ons, want wij hadden nogal
een flinke kelder. Ik was overgestapt op concentratiezuursel. Dat waren kleine korreltjes, ter grote van
suiker en die zaten in een klein potje. Daar had je
nogal wat van nodig, want ik verkaasde 400 liter. Het
concentratiezuursel werd door het kaascontrolestation in Leeuwarden bij ons geleverd, ook voor andere
kaasmakers in de buurt. De rekening kregen ze zelf
en bij mij haalden ze dan steeds wat ze nodig hadden.
Wij hebben altijd belangstelling gehad voor vernieuwingen. Daar stonden ze bij mij thuis ook helemaal voor open. Je las erover in het vakblad voor
zuivelproducenten of je hoorde erover tijdens voorlichtingsbijeenkomsten van De Producent en van het
kaascontrolestation in Wageningen. Je kreeg op het
bedrijf onaangekondigd bezoek van voorlichters en
controleurs die kwamen kijken hoe alles erbij stond
en hoe de kazen eruit zagen. Dan had je gesprekken
over ontwikkelingen en vernieuwingen. Bij ons kwamen ze een paar keer per jaar, want ze wisten van De
Producent hoe onze kwaliteit was, maar bij boeren die
problemen hadden kwamen ze vaker. Als vrouw werd
je in die contacten vanzelfsprekend voor vol aangezien, want kaasmaken was een vrouwenaangelegenheid.
Levensstijl en gemeenschap
Dat die uitstekende samenwerking met De Producent ook
iets te maken had met het feit dat zowel haar vader als
haar echtgenoot lange tijd deel uit maakten van het be-

stuur van de coöperatie, acht Rie Streefland niet uitgesloten. Desgevraagd erkent zij dat dergelijke bestuurslidmaatschappen aanzien gaven en dat haar echtgenoot zich
bewust was van de voordelen die dit kon hebben voor het
bedrijf. Melkveehouders die zich voor dergelijke functies
beschikbaar stelden, waren meestal innovatiegericht.

Wij hebben
altijd
belangstelling
gehad voor
vernieuwingen

Mijn man zat ook in het bestuur van de Coöperatieve
Melk Centrale en later van de Melkunie. Wanneer er
vergaderingen waren, haalde mijn man meestal de
andere bestuursleden die in de buurt woonden op,
in Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan den
IJssel. Boeren die niet in die besturen zaten, wilden
wel een keer komen voor een algemene vergadering,
maar die hadden verder geen contacten met medewerkers van de coöperaties.
Behalve in besturen heeft mijn man ook lange tijd
voor de VVD in de gemeenteraad gezeten. Hij was de
enige boer in de gemeenteraad, maar er waren meer
boeren lid van de afdeling van de VVD. Ik ben er in
grootgebracht, je vrijheid is belangrijk. Op avonden
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dat de gemeenteraadsvergaderingen werden gehouden was het altijd haasten. Douchen, eten en weg. Wij
werkten dan het bedrijf af. Zo kon hij net op het nippertje bij de vergadering zijn. ‘Boer Streefland heeft
het zeker weer druk gehad,’ zei de burgemeester dan.
Wanneer hij thuiskwam vertelde hij wat er was voorgevallen. En als hij even moest afreageren ging hij
orgel spelen.
Mijn man had zeven jaar les gehad van de zoon van
een dominee op het dorp die op het conservatorium
studeerde. Als je een bedrijf had, was er niet veel gelegenheid voor vrijetijdsbesteding. Met toneelspelen
ben ik gestopt toen ik trouwde. De tijd die we over
hadden, zaten we te lezen. Ook dat was ik van huis uit
gewend. M’n ouders lazen heel graag en mijn zoons
hebben dat op hun beurt weer overgenomen. Vooral
in de winter lazen we veel. Dan lag het bedrijf een
poosje stil en hadden we daar de tijd voor.
Met collega’s had je wel contacten, maar je bemoeide je niet met elkaar. Dat deed je niet en dat is nog
steeds zo. Onderling had je het wel eens over het be-

drijf, maar dat hield je algemeen. Meestal ging een
gesprek niet verder dan prijs en kwaliteit. Als je boer
bent, dan ben je zelfstandig. Je doet wel hetzelfde
werk, maar je zit niet gezamenlijk in een bedrijf. Dat
maakt verschil. Je bent concurrenten van elkaar.
Uit het verhaal van Rie Streefland komt een gesloten samenleving naar voren met een grote mate van onderlinge
betrokkenheid. Tegelijkertijd blijkt dat een zeer hoge
waarde werd toegekend aan de positie als zelfstandig ondernemer. De positie van zelfkazende boerinnen lijkt zeker tot in de jaren zeventig ambigue en contrasteert met
de dan op het platteland nog overwegend traditionele
opvattingen over de plaats van de vrouw in gezin en samenleving. Hetzelfde geldt voor gelijkwaardigheid tussen
huwelijkspartners ten aanzien van hun rol in het bedrijf.
Zoals Rie Streefland het omschrijft:
Ik zei altijd: ‘We doen het samen. De melk moet goed
in de tobbe komen, anders kan ik geen goede kaas
maken.’
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Reviewessay

Industrialisatie
in een dorps
landschap

Anton Schuurman

Molens, houten huizen, en de ‘Rode Zaan’. Over de Zaanstreek verscheen in 2012 een geschiedenis; in twee kloeke
delen met in totaal 859 bladzijden. De streek, gelegen in de
provincie Noord-Holland net boven het Noordzeekanaal, is
een van de oudste industriegebieden van Europa. In 1630,
ruim een kwart eeuw na de vestiging van de eerste windmolens in het gebied, bevond zich hier bijna de helft van alle in
Nederland geplaatste industriële molens. Dat aandeel zou
in 1730 oplopen tot zestig procent, een aandeel dat zich met
een gering verval tot de Franse tijd handhaafde. Het landschap behield echter een vredige, dorpse uitstraling. Dat
veranderde vanaf de jaren zestig van de 19de eeuw. Vanaf
die tijd verrezen tot in het midden van de 20ste eeuw in de
Zaanstreek tal van grote, veelal lompe fabrieken. Iets van de
combinatie van landelijkheid en vroege industrialisatie vinden we nog terug in wat wereldwijd het bekendste stukje
Zaanstreek is, namelijk de Zaanse Schans.
De redactie van Geschiedenis van de Zaanstreek heeft 26
schrijvers op pad gestuurd met de opdracht ‘gevestigde opinies over het Zaanse verleden’ tegen het licht te houden
(afb. 1). Dit heeft in totaal 27 artikelen opgeleverd, die samen
vele aspecten van het gebied onder de loep nemen. De onderwerpen in de twee bundels variëren van de ontwikkeling
van de Zaanstreek in de prehistorie of de bestuursstructuur gedurende de middeleeuwen tot aan de 20ste-eeuwse houtbouw en lokale gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. In dit reviewessay moet ik mij tot een paar
thema’s beperken. Ik richt mij allereerst op een aantal bekende symbolen van het Zaanse landschap, zoals de groene
houten huizen en industriemolens, maar zal vervolgens ook
de minder algemeen bekende religieuze, sociale en politieke
geschiedenis van de Zaankanters belichten.
Zaanse symbolen
Houten huizen zijn thans het Zaanse beeld bij uitstek (afb.
2). Het gaat hier echter niet om ‘het’ Zaanse huis, maar om
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pronkgevels. Deze waren niet typisch Zaans: de gevels waren juist ontleend aan stenen huizen in de steden. Maar
omdat ze, zoals alle Zaanse behuizingen tot ver in de 19de
eeuw, in hout werden uitgevoerd, kregen ze een eigen karakter dat later voor ‘typisch Zaans’ doorging. Symbolisch
vormen de gevels een voorbeeldige aanvulling op de molens. Aanvankelijk waren de industriële molens in de Zaanstreek vooral actief als houtzagerijen, olie-, pel- en hennepmolens. Het eerste en het laatste type stonden in dienst van
de scheepsbouw, een tak van nijverheid die in en rond Amsterdam dankzij tal van aanpassingen en verbeteringen in
de productiemethoden én de vaartuigen zelf grote opgang
maakte. In het bijzonder gold dit voor de productie voor de
buitenlandse markt. Friso Wielenga noemt in zijn Geschie
denis van Nederland de Zaanstreek, samen met Amsterdam,
‘de scheepswerf van Europa’. Later zouden daar tal van bedrijfstakken bijkomen. Herman Kaptein geeft in zijn bijdrage aan Geschiedenis van de Zaanstreek snuif-, papier- en
verfmolens als voorbeelden en noemt het gebied het ‘belangrijkste en meest gedifferentieerde industriewindmolengebied’ van Europa.
De houten huizen en de molens symboliseren de Zaanse
economie tot aan de invoering van stoom als drijfkracht:
productie en (vooral) handel. Het typisch ‘Zaanse’ huis was
dan ook niet voor iedereen weggelegd, maar alleen voorbehouden aan degenen die zich dat konden veroorloven:
kooplieden. De Zaanse ondernemer voelde zich in de eerste
plaats koopman. Zijn molen(s) leverde(n) hem de producten
waarmee hij handel kan drijven. De Zaanse koopman was
een voorzichtig man; hij was bereid risico’s te nemen, maar
hij deelde ze graag met anderen. Het eigendom van molens,
maar ook andere economische activiteiten zoals de walvisvaart, brachten de Zaanse ondernemers onder in ‘partenrederijen’. Een tweede vorm van het collectief dragen van risico’s waren de onderlinge verzekeringen. Beide vormen van
collectief optreden bevorderden het ontstaan van netwerken. In deze netwerken wisselden de deelnemers kennis uit,
onder andere over verbeteringen in de productieprocessen.
Deze niet spectaculaire, maar wel doeltreffende verbeteringen vonden voortdurend plaats. Als we de bijdrage van Jur
Kingma mogen geloven nog tot in de 19de eeuw.
Doopsgezinden
Naast de industriële ontwikkeling was er nog een tweede
verschijnsel die de gang van zaken in de Zaanstreek in de
vroegmoderne tijd diepgaand heeft beïnvloed: de plaats
van de doopsgezinden. Terecht is in de Geschiedenis van de

Afb. 1a en b
Geschiedenis van de Zaan
streek, in 2012 verschenen bij
WBOOKS.

Zaanstreek aan hen een afzonderlijk artikel van de hand van
Harm Nijboer gepubliceerd.
Al betrekkelijk vroeg hadden de doopsgezinden in de
Zaanstreek een verhoudingsgewijs massale aanhang. In 1534
en 1535 sprak het Hof van Holland over niet minder dan vijf
procent van de volwassen Zaanse bevolking een vonnis uit
wegens doperse activiteiten. Na het definitieve vertrek van
de Spaanse troepen in de jaren zeventig van de 16de eeuw
vormden de doopsgezinden de grootste kerkelijke groepering. Deze positie namen zij in tot ongeveer het midden
van de 18de eeuw. Toen trad een scherpe daling op die, aldus Nijboer, ‘de historici nog altijd voor enige raadsels stelt’.
Nijboer voert ter verklaring demografische argumenten aan,
in het bijzonder het bestaan van een sterfteoverschot. Hij
gaat echter voorbij aan de discussies die juist in doopgezinde kringen, mede onder invloed van de Verlichting, gevoerd
werden. De leidende bovenlaag bleef de doopsgezinde kerken trouw, maar ‘het werkvolk’ verliet die kerken en ging,
statistisch in ieder geval, naar de gereformeerde kerk over.
In de 19de eeuw nam het aandeel doopsgezinden verder af,
zij het in een zo langzaam tempo dat Nijman over een ‘stabilisatie’ schrijft. In de 20ste eeuw zette de daling zich weer
versneld door, in overeenstemming met de ontkerkelijking
die voor die eeuw kenmerkend is.
Nijboer stelt zich de vraag of er een doopsgezind ondernemerschap bestaat waaraan de bloei van de regio in de
vroegmoderne periode te danken zou zijn. Hij beantwoordt
de vraag ontkennend. Wel onderkent Nijboer indirecte ver83
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Afb. 2	Het huidige gemeentehuis van
Zaandam, met een gevel geïnspireerd op de Zaanse houten huisjes. Arch, Wikimedia Commons.

banden. Zo oppert hij de mogelijkheid dat ‘vertrouwen’,
een begrip dat in de doopsgezinde leer en praktijk belangrijk was, het zakendoen bevorderde. Ook wijst hij erop dat
doopsgezinde ondernemers contacten onderhielden met
geloofsgenoten elders. ‘Doopsgezinde ondernemers,’ aldus
Nijboer, ‘waren vooral oververtegenwoordigd in bedrijfstakken die sterk ingebed waren in interlokale economische netwerken.’ Via die netwerken wisten de doopsgezinde
Zaankanters de handel op nationaal én internationaal niveau te stimuleren (afb. 3).

gang van wind naar stoom en later elektriciteit zich langzaam voltrok, zodat arbeiders en werkgevers zonder al te
grote schokken aan de nieuwe verhoudingen konden wennen. Vanaf het laatste kwart van de 18de eeuw gingen ondernemers deel uit maken van de leiding van verenigingen,
waaronder de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, die
aan ‘de werkman’ collectieve voorzieningen als bibliotheken,
technisch (avond)onderwijs aanbood. Een enkele Zaanse
ondernemer was zelfs betrokken bij het oprichten van ver
bruikerscoöperaties.

Paternalisme
Nijboer gaat niet in op de vraag of opvattingen van doopgezinde ondernemers doorwerkten in hun verhouding tot
hun werknemers. Die betrekkingen laten zich omschrijven
als paternalistisch. Dit paternalisme bestond enerzijds uit
het verlenen van individuele gunsten. De doorsnee Zaanse
ondernemer stelde er een eer in hun werknemers en soms
ook ex-werknemers in moeilijke tijden bij te staan. Anderzijds bestond het uit het geven van emolumenten aan
het gehele personeel bij bijzondere dagen zoals kerstmis,
nieuwjaar en de kermis.
Het paternalisme overleefde aanvankelijk de overgang
van de industrie van windkracht naar stoomkracht. Voor
een zo lang al door de industrie overheerste regio deden
zich in de Zaanstreek weinig grote sociale conflicten voor.
Daar bij zal ook een rol hebben gespeeld dat de over-

Rode Zaanstreek
Deze veranderende verhoudingen weerspiegelden zich in
de sinds de jaren tachtig van de 19de eeuw ook opkomende
niet-confessionele arbeidersbeweging, zoals blijkt uit de bijdrage van Rob Hartmans. De Zaanse niet-confessionele arbeidersbeweging was, zeker landelijk gezien, gematigd. Dat
gold voor de ‘oude beweging’, de socialistische beweging
onder leiding van Domela Nieuwenhuis voor de opkomst
van de reformistische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
(SDAP) en de ‘moderne’ vakbeweging (NVV). Toen Domela
in 1897 koos voor het anarchisme volgde een meerderheid
van de SDB hem, maar de meerderheid van de Zaanse leden bleef het parlementarisme trouw. Het Domelase ‘vrijsocialisme’ heeft in de Zaanstreek nooit een voet aan de
grond gekregen. Wat wel bleef, was een radicaal linkse stroming die zich op politiek gebied in de loop der tijden in al-
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lerlei gedaanten manifesteerde en blijvend in de radicale
vakbeweging.
De in 1894 opgerichte SDAP kwam in de Zaanstreek betrekkelijk laat van de grond. Pas in 1900 kwam in Zaandam
een afdeling tot stand die aanvankelijk een kwakkelend bestaan leidde. Dat veranderde toen het partijbestuur een ‘propagandist’ naar de Zaanstreek stuurde; eerst Mendels, later
de volksmenner en gedreven organisator Duys. Een eerste
hoogtepunt was de verkiezing in 1909 van Duys tot Tweede Kamerlid voor het district Zaandam, in dat jaar het enige
nieuwe district voor de SDAP. In de partij stond sindsdien
de Zaanstreek als ‘rood’ bekend. Een reputatie die de streek
ook buiten de SDAP zou verwerven, toen Klaas ter Laan in
1914 tot burgemeester van Zaandam werd benoemd (afb. 4).
Toen een staking uitbrak in de houthaven en zagerijen
kort na de benoeming van Ter Laan kon hij zich als socialistisch burgemeester manifesteren. De werkgevers trachtte
de staking te breken door de inzet van Duitse werkkrachten. Velen in het land keken toe hoe Ter Laan de zaak zou
aanpakken. Hij deed dat op een onorthodoxe wijze. Hij beriep zich op een oud, niet meer gebruikte bepaling uit het
vreemdelingenrecht en liet de Duitsers terug naar hun land
sturen. Hiermee bevestigde hij de vrees of de hoop dat een
socialistische burgemeester niet automatisch de kant van de
gevestigde orde zou kiezen.

hang had. Als syndicalist had Kolthek zich altijd tegen ‘het
parlementarisme’ verzet, maar toen het algemeen kiesrecht
werd ingevoerd liet hij zijn bezwaren tegen deelnemen
aan verkiezingen varen. Naar eigen zeggen deed hij dit om
de communisten de wind uit de zeilen te nemen. Het lijkt
erop dat hij hierin in de Zaanstreek slaagde. Bij de Tweede
Kamerverkiezingen in 1918 behaalde de SP aanzienlijk meer
stemmen dan de CPN. Een jaar later bij de gemeenteraadsverkiezingen zou de SP in Zaandam twee zetels halen, de
CPN geen. De CPN behoorde in de Zaanstreek lange tijd
tot de kleinere partijen. Daar bracht de oorlog verandering in. Bij de verkiezingen in 1946 verdrievoudigde ze haar
stemmenaantal. In de raden van de twee grootste gemeenten, Zaandam en Wormerveer, behaalde de CPN nagenoeg
evenveel zetels als de PvdA. Deze wel zeer harde klap bevestigde de reputatie van de Zaan als rode streek (afb. 5).
Zaandorpen en Zaandam
Zaankanters maakten deel uit van twee geografische gemeenschappen: de Zaanstreek en het dorp of de stad waar

Radicaal links
Hoewel de SDAP in de jaren tussen de Wereldoorlogen in
bijna alle Zaangemeenten verreweg de grootste partij bleef,
ging haar electorale positie voor 1940 gestaag achteruit. De
belangrijkste oorzaak was het optreden van radicaal linkse
partijen. Het ging daarbij in de eerste plaats om de Socialistische Partij van de Kolthek. Kolthek was een vroegere
voorzitter van het Nationaal Arbeidssecretariaat, een syndicalistisch vakcentrale die landelijk van weinig betekenis was,
maar in de Zaanstreek verhoudingsgewijs een flinke aan-

Afb. 3	De familie Kaars Sijpestijn was 175 jaar lang verbonden
met de industrie in de Zaanstreek. ‘Stamvader’ Willem
Kaars Sijpestijn (1800-1855) was een doopsgezinde ondernemer en politicus. Als 12-jarige erfde hij van zijn grootvader Jan Kaars diens rolreder-bedrijf. In 1851 had Willem
Kaars Sijpestijn 109 weefgetouwen onder zijn beheer en
was hij de belangrijkste producent van zeildoeken van zijn
tijd. Gemeentearchief Zaanstad.
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Afb. 4	Een kijkje in het gemeentehuis van Zaandam: op de foto is
het college van B&W te zien, met als tweede van links zittend
de ‘rode’ burgemeester Klaas ter Laan. Ter Laan was van 1914
tot 1937 burgemeester van Zaandam. Gemeentearchief Zaanstad.
Afb. 5	Verkiezingen in Zaandam in de jaren twintig: oproep om
Louis Visser van de Communistische Partij Holland (CPH) te
stemmen. Gemeentearchief Zaanstad.

hij of zij woonde. Voor de niet-Zaankanter was hij of zij een
vertegenwoordiger van de Zaan. Maar de Zaankanter zelf
beschouwde zich veelal in de eerste plaats inwoner van zijn
of haar woonplaats. Voor deze dubbelrol is er in de Geschie
denis van de Zaanstreek niet veel aandacht. Dit kan een gevolg zijn van de keuze van de redactie allereerst een overzichtswerk van de streek te geven. Dan komt belangstelling
voor de zelfstandige betekenis van gebeurtenissen en organisaties van de afzonderlijke dorpen in het gedrang. Terwijl
er tot ver in de 20ste eeuw in die dorpen sprake was van wat
misschien toch wel een sociaal-culturele infrastructuur genoemd mag worden.
De ruggengraat daarvan was het verenigingsleven dat
zich vanaf het derde kwart van de 19de eeuw ook in de
Zaanstreek ontwikkelde; aanvankelijk van een neutrale snit,

later veelal ingebed in kerkelijke zuilen of niet-confessionele netwerken die op zuilen leken. Opmerkelijk daarbij is dat
de verenigingen die landelijk hun partijtje meebliezen, soms
letterlijk als muziekverenigingen, soms figuurlijk zoals een
aantal sportverenigingen, zich aan ‘verzuiling’ onttrokken.
Hier kwam de dubbelrol het sterkst naar voren. De landelijk succesvolle verenigingen vertegenwoordigden naar buiten ‘de Zaanstreek’ – het maken van onderscheid tussen de
Zaandorpen voor de buitenstaanders te ingewikkeld – anderzijds droegen ze bij aan het prestige en trots van de afzonderlijke dorpen in de Zaanstreek.

Afb. 6 ‘Vue a Zaandam’ Een
stereofoto uit de serie ‘Hollande
Pittoresque’, gemaakt tussen 1860
en 1890. Wanneer deze foto met een
speciale stereokijker werd bekeken,
ontstond een bijzonder 3D-effect.
Rijksmuseum, Amsterdam.
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In Geschiedenis van de Zaanstreek komt nagenoeg alleen
de niet-confessionele, reformistische vakbeweging aan de
orde, en ook dan nog vrij karig. De communistische Eenheids Vakbeweging (EVB), die na de Tweede Wereldoorlog
getalsmatig toch de sterkste vakbeweging in de Zaan was,
blijft bijvoorbeeld buiten beschouwing. In de Zaanse confessionele vakbeweging vonden ook allerlei interessante
ontwikkelingen plaats, die bovendien landelijk een vervolg
hadden. Zo werd de landelijke bond van katholieke fabrieksarbeiders bijvoorbeeld opgericht in Wormerveer. Gedurende het bestaan van deze bond en haar opvolgers maakten
Zaankanters deel uit van de landelijke leiding. De Zaankanter Piet Brussel zou de geschiedenis ingaan als de man die
een samengaan met de sociaaldemocratische Industriebond
jarenlang ophield. Soortgelijke ontwikkelingen deden zich
ook in de Zaanse protestantse vakbeweging voor. In de twee
bundels blijven ze echter onvermeld.

In het bovenstaande wees ik op een aantal zaken die
naar mijn mening in Geschiedenis van de Zaanstreek onvoldoende aan bod komen of ontbreken. Toch ben ik van
mening dat het vele gebodene, soms vanuit verrassende
invalshoeken, een redelijk overzicht geeft van wat zich in
de geschiedenis van de Zaanstreek heeft afgespeeld. Wel
vereisen sommige artikelen enige ervaring met het lezen van academische teksten, maar in het algemeen zijn
de bijdragen toegankelijk en goed leesbaar en inhoudelijk van niveau. Het streven van de redactie was in de eerste
plaats ‘gevestigde opinies over het Zaanse verleden’ tegen
het licht te houden. Is de redactie in haar opzet geslaagd?
Ik meen van wel. Een groot aantal gevestigde meningen
wordt kritisch besproken met als resultaat veelal dat de beschreven verschijnselen minder ‘typisch Zaans’ zijn dan
menige Zaankanter denkt (afb. 6).

Eelco Beukers en Corrie van Sijl (eindred.), Geschiedenis van
de Zaanstreek (set van twee, gebonden, delen), WBooks, 2012,
800 pagina’s, ca. 600 illustraties in kleur en zwart/wit, ISBN
9789040007880, prijs €69,50.
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TOPSTUK
Zilveren gelegenheidstroffel, 1809
Karin Lurvink

Holland strijdt al eeuwenlang tegen het water. Talloze dorpen moesten zich zien te beschermen tegen het water, terwijl andere juist zijn ontstaan ten koste van het water. Zo
moesten vele meren in Holland wijken. Toch gaven deze
wateren zich na de inpoldering niet direct gewonnen. Een
systeem van afwatering moest ervoor zorgen dat overtollig
water afgevoerd kon worden.
Verwijzingen naar overstromingen en pogingen tot waterbeheer komen dan ook veelvuldig terug in historische
objecten en schilderijen. Het Zuiderzeemuseum, gevestigd in het historische deel van Enkhuizen en de afgelopen twee jaar uitgeroepen tot het best gewaarde

museum van Nederland, heeft verschillende van dit soort
objecten in de collectie. Zo heeft het onder andere een gebrandschilderd raam uit 1683 waarop het wapen van het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland (HUSKW) staat afgebeeld. Dit
wapen bestaat uit een uitwateringssluis met drie openstaande sluispoorten.
Het hier afgebeelde topstuk is een zilveren gelegenheidstroffel uit 1809. Met deze troffel werd, getuige de inscriptie, in 1809 de eerste steen gelegd voor de Jacob Claesse-sluis, ook wel de Zijpersluis genoemd. De sluis moest
het oorspronkelijke kleine sluisje in de Oude Schoorlse Zeedijk bij het dorp Schoorl vervangen en was van groot belang
voor de uitwatering van het voormalige Schermermeer. De
Schermerboezem is het grootste boezemsysteem van het
Hollands Noorderkwartier en strekt zich uit van Den Helder
tot Zaanstad. Al sinds de drooglegging van de Schermerboezem in 1635 lagen er plannen om de afwatering beter
te regelen, onder meer door middel van een grotere
stenen sluis. Echter, burenruzies met de eigenaren
van bedelende polders verhoedden een snelle afhandeling.

Zilveren gelegenheidstroffel, 1809.
Objectnummer 021907. Stichting
Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum
Enkhuizen.
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‘Kaart der landen die hun water geheel of
gedeeltelijk op Schermerboezem afvoeren
en daarom schuldigpligtig zijn aan het hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen
in Kennemerland en Westfriesland, 1881’
Objectnummer 022291 (cartografie), Strijd
tegen het water, Stichting Rijksmuseum het
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.

In 1566 werd de sluis gebouwd en vernoemd naar Jacob
Claesse (1530-1587), heemraad van de Zijpe. De sluis was belangrijk voor de scheepvaart en als afwateringsmiddel, maar
door geregeld achterstallig onderhoud werd de sluis in 1800
dichtgegooid door het Engelse leger. Vernieuwing en herstel van de sluis moesten wachten. In 1808 ging het eigendom van de sluis van de regenten van De Zijpe over naar
het HUSKW en toen konden de plannen eindelijk uitgevoerd worden. In 1809 werd de sluis hersteld en verbreed.
Met behulp van de Schermerboezem werd overtollig water
in de polders naar hoger gelegen ringvaarten afgevoerd. Zo
waren tientallen dorpen, waaronder Stompetoren en Schermerhorn, beter beschermd tegen het water.

De zonen van de vier belangrijkste bestuursleden van het
HUSKW, de eigenaar van de sluis, mochten de eerste steen
leggen. Voor deze gelegenheid werden bij de Hoornse zilversmid Cornelis Heijnis vier zilveren troffels met handvatten van ebbenhout besteld. Op elke troffel is de naam vermeld van degene die hem heeft gebruikt. Dit exemplaar was
bestemd voor zoon Willem van Hoogheemraad Bek. Hij was
toen tien jaar oud, zo blijkt uit de inscriptie aan de onderkant van de troffel. De andere jongetjes waren vijf. Er is nog
één ander exemplaar bewaard gebleven en deze bevindt zich
in het Stedelijk Museum in Alkmaar.
Met dank aan Erik Walsmit.
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COLUMN
Arie van der Schoor

Af en toe verstoort een agrarische crisis de relatieve rust op
het Hollandse platteland. Plotseling en ongewild staat een
vrijwel onbekend dorp in het middelpunt van de belangstelling. Er blijkt zich daar buiten het dominante stedelijke
blikveld van alles af te spelen, zoals recent nog de vogelgriep, maar was dat vroeger zoveel anders? Denk bijvoorbeeld aan de beruchte veepest die ons platteland in de 18de
eeuw trof.
Gelukkig trekt het niet-stedelijke deel van Holland en
van de rest van Nederland al decennialang ook in positieve zin de aandacht zónder daarbij de voorpagina’s te halen.
We hebben het dan natuurlijk over de grote, soms als nostalgisch aangeduide belangstelling voor het eigen verleden
en de producten daarvan. Google op ‘dorpsgeschiedenis’
– of op ‘plattelandsgeschiedenis’, dat maakt niet uit – en de
historie van bijvoorbeeld Bleiswijk, Sumar, Nes, of het oosten van de Veluwe verschijnt in beeld.
Wat ook de reden mag zijn, feit is dat sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zowel onder vak- als
amateurhistorici de populariteit van dorps- en plattelandsgeschiedenis sterk is gestegen. Met het groeiend aantal
publicaties nam het aantal onderwerpen toe, wat leidde tot
nogal wat specialismen en afsplitsingen. Zo zal een historie van dorp of platteland allereerst worden omschreven als
een lokale of regionale geschiedenis, maar afhankelijk van
de invalshoek kan deze ook een ontginningsgeschiedenis
zijn, een nederzettingsgeschiedenis, agrarische geschiedenis, waterstaatsgeschiedenis, annexatiegeschiedenis of een
andere geschiedenis; de opsomming is niet uitputtend.
We raken hiermee aan een merkwaardig fenomeen:
waar ‘stadsgeschiedenis’ een algemeen geaccepteerd en

Arie van der Schoor is wetenschappelijk adviseur van het
Stadsarchief Rotterdam en auteur van De dorpen van
Rotterdam. Van ontstaan tot annexatie (2013).

Dorps- en plattelandsgeschiedenis: what’s in a name

handig containerbegrip is om een veelheid van verschillende studies naar aspecten van het stedelijk verleden onder te brengen, daar ontbreekt zo’n noemer voor wat wij
gemakshalve nog maar even blijven aanduiden als dorpsen plattelandsgeschiedenis. Toch is een betere, algemene
omschrijving juist in ons land nuttig. Die kan fungeren als
bindmiddel tussen de vele ruimtelijke en inhoudelijke benaderingen onderling en tegelijkertijd naar buiten toe klaarheid scheppen. Dit zou zelfs een (broodnodige) brug kunnen slaan tussen de ‘professionals’ en de ‘hobbyisten’ die,
meestal onafhankelijk van elkaar, op dit terrein actief zijn.
Het valt niet mee om zo’n passende omschrijving te vinden. Vreemd genoeg is het in het buitenland gebruikelijke
en algemene begrip ‘rurale geschiedenis’ hier nooit zo aangeslagen. Mogelijk doet deze geen recht aan de zeer complexe inrichting van ons (platte)land of, en dat is waarschijnlijker, klinkt het gewoon te theoretisch.
Mischien kan het tijdschrift Holland een prijsvraag uitschrijven: ‘Verzin een nieuwe, originele
naam voor dorps- en
plattelandsgeschiedenis’.
Ik doe zeker mee, maar
twijfel nog over mijn inzending. Volgens mij maakt
‘landelijke geschiedenis’ wel
een kans, maar ik denk dat
ik ga voor ‘buitensteedse
geschiedenis’, dan weten
we tenminste waar we het
over hebben. Eén ding is
zeker: hoe je dorps- en
plattelandsgeschiedenis
ook noemt, boeiend blijft
het altijd.
Illustratie Maarten Streefland
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Signalementen

Hieronder treft u de titels die online besproken worden.
Ga voor de volledige tekst naar www.tijdschriftholland.nl

Jan Tervoort bespreekt:
Laura van Hasselt en Yvonne Bleyerveld red., Amsterdam in vogelvlucht. Stad
op de drempel van de Gouden Eeuw (Waanders, Zwolle, 2014, 87p., geïll., ISBN:
9789462620384, prijs € 19,95).
Hoewel directeur van het Amsterdam Museum Paul Spies in het voorwoord aangeeft dat de nieuwe uitgave is bewerkt, blijkt bij een snelle inspectie dat niet het geval te zijn. Er wordt regelmatig
verwezen naar de kaart Amsterdam in Vogelvlucht van Cornelis Anthonisz om zo de stad uit het
verleden tot leven te brengen. Ondanks de brede thematische aanpak en de over het algemeen
vlotte en levendige schrijfstijl, slaagt de bundel daar niet helemaal in. Voor historici die zich met
de geschiedenis van Amsterdam bezighouden, valt er weinig nieuws in te ontdekken. Desalniettemin blijft Amsterdam in Vogelvlucht een leerzame introductie in een boeiend stuk Amsterdamse
geschiedenis.
Heleen Kole bespreekt:
Chris de Bont, Amsterdamse boeren. Een historisch geografie van het gebied tussen
de duinen en het Gooi in de middeleeuwen (Verloren, Hilversum, 2014. Deel 2 in reeks
‘Waterstaat, cultuur en geschiedenis’, 303 p., geïll., ISBN 9789087044589, prijs € 35,-)
Wie Amsterdamse boeren heeft gelezen gaat anders kijken naar het verloop van stegen en straten
vanaf de Amsterdamse Nieuwendijk. Dan worden de kromme lijnen sloten uit een ver ontginningsverleden, toen een woest veengebied veranderde in boerenland. In lokale geschiedenissen,
waarin naamkunde en archeologische vondsten meer aandacht krijgen, is het fenomeen van opschuivende nederzettingen in Noord-Holland wel bekend, maar De Bont laat zien hoe het achterliggende mechanisme van deze verplaatsingen was. De kracht van dit werk is dat de ontginningsgeschiedenis vanuit een ruimtelijk perspectief inzichtelijk wordt gemaakt.
Marc Laman bespreekt:
Esther Starkenburg, Rudi van Maanen en Cor Smit, Tastbaar geheugen, 150 jaar
zorg voor Leidse monumenten (Primavera Pers, Leiden, 2014, 192 p., geïll., ISBN
9789059971752, prijs € 19,50).
Tastbaar Geheugen is – zoals te verwachten – een echt ‘Leids’ boek geworden. De geschiedenis van
de zorg van het ruimtelijke erfgoed in Leiden wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken. Uit
de verhalen blijkt meermalen dat de ‘zorg’ voor het ruimtelijke erfgoed vaak een ware strijd is geweest. Was in de 19de eeuw de belangstelling voor het erfgoed nog een aangelegenheid voor de
gegoede burgerij, tegenwoordig is het erfgoed van ons allen. Deze publicatie kan aan die belangstelling alleen maar een waardevolle bijdrage leveren.
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Redactioneel

1	Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (dissertatie, Leiden 2012; handelseditie
Zutphen: Walburg Pers, 2012, 249 pp., ISBN 978 90 5730 847 9).

p. 52 Marcel IJsselstijn | Feiten, verhalen, beelden en het grotere geheel
1	Met dank aan Reinout Rutte en Hans Renes voor hun opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.
2	R.J. Rutte, ‘Stedenatlassen en stadshistorisch onderzoek in Nederland’, Stadsgeschiedenis 3 (2008) 71-86.
3	W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur, Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (Bussum
1968); M.A.W. Gerding, Dorpsgeschiedenis. Bewoning en bewoners (Zutphen 1992) en de inleiding van A. Nobel,
Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Leiden 2012) zijn de enige handleidingen en overzichten voor dit onderzoeksterrein. Over de Nederlandse plattelandsgeschiedenis verscheen onlangs een overzicht:
P. van Cruyningen, ‘A cat with nine lives. Rural history in the Netherlands after 1900’, Tijdschrift voor Sociale en
Economische Geschiedenis 11 (2014) 131-152.
4	Voor de inventarisatie is gebruikt gemaakt van de meta-catalogus Picarta, de topografische collectie van de
bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en de literatuurlijsten in het Historisch-Geografisch
Tijdschrift (1983-heden). Ook Holland heeft enige tijd het lokale en regionale historische onderzoek door middel
van literatuurlijsten geïnventariseerd. Van 1970 tot 1979 verzorgde Rob Rentenaar een jaarlijkse rubriek. Toen hij
daarmee stopte was het voornemen een periodieke bibliografie uit te brengen als aparte bijlage bij het tijdschrift.
Die bibliografieën zijn echter enkel over de jaren 1980-1982 en 1983-1986 verschenen.
5	H.F.J.M. Van den Eerenbeemt, ‘Reflecties over regionale geschiedschrijving’ in: J. Frieswijk e.a. (red.), Frieslands
verleden verkend. Problemen, methoden en onderzoek met betrekking tot de Friese geschiedenis na 1750 (Leeuwarden
1987) 17-25 (citaat op 18).
6	M. Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert en J.W.J. Burgers, Annalen van Egmond (Hilversum 2007).
7	Ibidem, 277.
8	J.W.J. Burgers, Rijmkroniek van Holland (366-1305) door een anonieme auteur en Melis Stoke (Den Haag 2004) 423.
9	A.E.M. Janssen, ‘Kronieken en annalistiek. Schakels in een keten’ in: J. Tollebeek, T. Verschaffel en L.H.M. Wessels
(red.), De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden, 1500-2000 (Hilversum 2002) 11-25.
10	R. Künzel, ‘Mondelinge overlevering in verhalende bronnen uit middeleeuws Europa’ in: M. Mostert (red.), Communicatie in de middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur (Hilversum 1995) 21-38.
11	P. Jodogne (red.), Lodovico Guicciardini (1521-1589). Actes du Colloque international des 28, 29 et 30 mars 1990 (Leuven
1991).
12	H. Deys e.a., Guicciardini illustratus. De kaarten en prenten in Lodovico Guicciardini’s Beschrijving van de Nederlanden
(’t Goy-Houten 2001).
13	Met dank aan Everhard Korthals Altes voor het toesturen van zijn lezing Afbeeldingen van de stad ten tijde van de
Republiek, gehouden op 23 mei 2014 aan de Technische Universiteit Delft.
14	Hoewel ook eerder wel dorpsgeschiedenissen geschreven werden met wetenschappelijke trekken. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het werk van de Katwijkse dominee Adriaan Pars over Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn en
Rijnsburg, onder meer gepubliceerd onder de titel Catti Aborigines Batavorum (1697).
15	In Holland gaat het om de studies van A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek
in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de
negentiende eeuw (Wageningen 1972) en C. Baars, Geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden (Wageningen, 1973).
16	M. Hidding, J. Kolen en T. Spek, ‘De biografie van het landschap. Ontwerp voor een inter- en multidisciplinaire
benadering van de landschapsgeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed’ in: J.H.F. Bloemers en M.-H. Wijnen (red.). Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling. De conceptuele grondslagen (Assen 2001) 7-110.

p. 62

Jaco Zuijderduijn | Het dorp: wie weet nog hoe het was?

1	J.L. van Zanden, ‘Taking the measure of the early modern economy. Historical national accounts for Holland in
1510/1514’, European review of economic history 6 (2002) 131-163, vooral 138. De middeleeuwse commercialisatie van
het platteland werd ook beschreven door: B.J.P. van Bavel, ‘Early proto-industrialization in the Low Countries?
The importance and nature of market-oriented non-agricultural activities in the countryside in Flanders and
Holland, c. 1250-1570’, Revue Belge de philologie et d’histoire 81 (2003) 1109-1187.
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2	Dit arbeidspotentieel werd in de hand gewerkt door proletarisering die in de late middeleeuwen optrad. Zie
hiervoor vooral: B.J.P. van Bavel, ‘Rural Development, Landownership and Tenurial Right in Holland (14th-17th
centuries) in: O. Gelderblom (red.) The political economy of the Dutch Republic (Londen 2009) 167-198; P.C.M.
Hoppenbrouwers, ‘Mapping an unexplored field. The Brenner debate and the case of Holland’ in P.C.M. Hoppenbrouwers and J.L. van Zanden (red.), Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in
the Low Countries (middle ages-19th century) in the light of the Brenner debate (Turnhout 2001) 41-66.
3	P.C.M. Hoppenbrouwers, ‘Town and country in Holland, 1300-1550’ in S.R. Epstein (red.) Town and country in
Europe, 1300-1800 (Cambridge 2001) 54-79.
4	Erfgoedhuis Leiden en omstreken, SA I, Fabricage, f 81v-82.
5	E.C.G. Brünner, De order op de buitennering van 1531 (Utrecht 1918) 150-151.
6	Brünner, De order, 217-241.
7	N.W. Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquête, naar de buitenneringen rondom de stad Leiden’, Bijdragen
en mededelingen van het Historisch Genootschap 22 (1912) 1-95.
8	De kaart zit in een procesdossier van ca. 1550, in het archief van de Grote Raad van Mechelen – maar dat sluit niet
uit dat Pieter Sluyter hem eerder tekende.
9	Dat alle geïnterviewden verdacht werden van huisnijverheid blijkt bijvoorbeeld uit het interview met Aernt Jans.
Hij verklaarde te wonen in het eerste huis buiten de stadspoort waar aan huisnijverheid werd gedaan (Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 6; in het vervolg word de nummering van de interviews die Posthumus aanhield gevolgd).
10	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 50.
11	Cf. soortgelijke claims Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nrs. 7, 10, 19, 28, 39, 64, 68, 80.
12	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 71.
13	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 6.
14	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nrs. 6 and 7.
15	E. van Nederveen Meerkerk and A. Schmidt, ‘Between wage labour and vocation. Child labor in Dutch urban
industry, 1600-1800, Journal of social history 41 (2008) 717-736, aldaar 721.
16	Erfgoedhuis Leiden en omstreken, SA I, Fabricage, f 90-90v.
17	Brünner, De order, nr. 18 . in het vervolg word de nummering van de interviews die Brünner aanhield gevolgd
18	Idem.
19	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 36.
20	Idem.
21	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 38.
22	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 38.
23	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 58.
24	Dit bleek ook al eerder, tijdens de inspectietocht: ‘Over tderde huys daeran woende Willem Roelofsz. ende hebben wij bevonden een weefgetou ende een wiel, daer men wolle mede spint, ende eenige wolle boven upt solder
met eenige kaerden’. Bovendien werd tijdens deze tocht duidelijk dat Willem Roelofsz op een braakliggend stuk
terrein een nieuw huisje aan het bouwen was (Brünner, De order, nrs. 31, 37).
25	‘twelck zy plach te besteden omme te weven’.
26	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 58.
27	Brünner, De order, nr. 49.
28	Brünner, De order, nr. 49.
29	Brünner, De order, nr. 51.
30	Brünner, De order, nr. 51. Met andere woorden: 1/16 tot 3/16 stuiver, oftewel slechts een fractie van een 16deeeuws modaal dagloon van 5 stuivers.
31	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 69. In deze bron staat zij als Trijn Outgers dochter vermeld.
32	Volgens Trijn Outgers was haar vader, Outgaert, hertrouwd met Maritgen Pietersdr. (Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 69).
33	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, Nr. 76.
34	Erfgoedhuis Leiden en omstreken, SA I, Fabricage, f 90-90v.
35	Brünner, De order, nr. 53.
36	Posthumus, ‘Een zestiende-eeuwsche enquete’, nr. 81.
37	Zie ook: B.J.P. van Bavel, ‘Rural wage labour in the sixteenth-century Low Countries: an assessment of the importance and nature of wage labour in the countryside of Holland, Guelders, and Flanders’, Continuity and Change 21
(1) (2006) 37-72.
38	Fruin, Informacie, 286-287.
39	Zie hierover vooral: E. Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuws Amsterdam
(Hilversum 2005).
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p. 73 Carin Gaemers | Vooruitboeren
1	
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2004/20041375-wm.htm?RefererType=Favorite.
2	
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Dynamiek_stedelijke_milieus_web_PBL.pdf, (p. 38).
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UITSMIJTER
In de Uitsmijter worden geschiedenis
en koken met elkaar verbonden. Deze
keer: Nieuwjaarsrolletjes van tante
Dika.

Minte Kamphuis
Mijn ene opa en oma woonden in een stad(je) en de andere in een dorp. Bij de een gingen we winkelen of uit eten,
bij de ander speelden we in de wei, het knopenlaantje of de
holle boom. Ze woonden in een boerderij aan de rand van
het dorp. Mijn oudtante woonde bij mijn opa en oma in, in
een klein huisje dat vastgemaakt was aan de boerderij. Het
oude bakhuis op het erf – waar in vroeger tijden het brood
voor de boerderij werd gebakken – was omgebouwd tot haar
keuken. En in die keuken leefden wij, mijn oudtante, mijn
oma en de kleinkinderen. We kregen er chocolademelk in
onze eigen bekers, met lange lepels met bovenaan gekleurde ‘diamanten’ (die bij nadere volwassen inspectie plastic
kralen bleken te zijn). We maakten er zelf kaarsen van oud
kaarsvet en altijd lagen er appeltjes te drogen. In de vensterbank, op de kasten en op de hoek van de tafel lagen stukjes
keukenpapier met daarop appelringen of –partjes. Wat mijn
oudtante vervolgens met die gedroogde appeltjes deed, is
mij altijd een raadsel gebleven.
Elk jaar, in de week na Oud en Nieuw, bakte mijn oudtante voor de bezoekende familie nieuwjaarsrolletjes –
‘nieuwjaarsrullekes’ zoals zij ze noemde. Zittend aan de keukentafel goot ze het beslag in het warme wafelijzer, om de
wafel direct na het bakken met behulp van een pollepel op
te rollen. De kleinkinderen mochten de rolletjes daarna vullen met slagroom. Héél voorzichtig, want de wafeltjes waren
flinterdun.
De recepten van mijn inmiddels al jaren geleden overleden oudtante staan bij mij in de kast. Tussen de schriftjes, oude kookboekjes en losse notitieblaadjes vond ik maar
liefst drie recepten voor nieuwjaarsrolletjes, die elders ook

Illustraties Maarten Streefland

wel kniepertjes of knijpertjes heten (maar dan worden ze
niet opgerold). De hoeveelheden verschillen nogal en misschien gebruikte mijn tante wel een eigen recept, samengesteld uit deze drie.
Op één van de recepten, geschreven op een vergeeld
stukje karton in een onbekend handschrift, heeft
mijn oudtante genoteerd ‘Recept van tante Dika
“nieuwjaars” rolletjes’. Tante Dika was een andere oudtante uit de extended family die in en
rond het dorp woonde. Dit is het recept
zoals overgeleverd door mijn oudtante
‘tante Riek’:
1 pond suiker gewone
1 pond suiker bruine
1 pakje margerine (sic)
Iets zout
Iets kaneel
½ ons anijszaad gemalen
2 eieren
200 gram bloem (een schatting – het
handschrift is slecht leesbaar)
‘De margerine smelten in een halve
liter heet water. De suiker toevoegen.
Daarna iets zout kaneel anijszaad, dan de geklopte eieren, het laatste de bloem roeren tot een fijne massa.’
Helaas is het wafelijzer van mijn oudtante na haar overlijden verdwenen. Haar keukentafel heb ik wel. Ik moet
maar gauw op zoek naar een ouderwets ijzer. Dan kan ik in
mijn stadse huis de dorpse sfeer van mijn opa, oma en oudtante terughalen. Vanavond leg ik vast appeltjes te drogen.
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