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Redactioneel | De macht van de verbeelding
Het centrale stuk in deze aflevering van Holland Historisch Tijdschrift wordt gevormd door het artikel van Irene
Geerts over de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’. Deze
tentoonstelling ging weliswaar niet direct over de strijd
voor vrouwenkiesrecht, maar de organisatrices zorgden
er op subtiele wijze voor dat dat onderwerp tóch aan bod
kwam. Dit artikel is een lichte bewerking van Geerts’
bachelorscriptie uit 2013, waarmee zij vorig jaar de Holland Scriptieprijs won. Nogmaals proficiat!
Wie de politieke status quo wil uitdagen moet zijn
woorden zorgvuldig kiezen. Of soms beter: helemaal
geen woorden kiezen, maar beelden, want beelden heb-

ben vaak een grotere zeggingskracht en vormen soms een
veilige omwalling van waarachter men hogere machten
ter discussie durft te stellen. Maar de bovenliggende partij maakte zelf óók gebruik van de macht van de verbeelding om aldus haar positie te verduidelijken. Dat noemen we doorgaans propaganda en dat gaat voor Holland
in elk geval tot middeleeuwse tijden terug.
Daarnaast is het gebruik van geschreven metaforen
ook zeer geschikt om commentaar te leveren op maatschappelijke of politieke situaties. Via de metafoor wordt
een (politiek) standpunt bepleit en verbeeld. Het mooie
is dat tegengestelde partijen zich van een zelfde metafoor

Illustratie Marc le Mair
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| De macht van de verbeelding

en/of beeldtaal kunnen bedienen, waardoor je een dialoog in metaforen ziet ontstaan. De verbeelde metafoor
wordt als algemeen bekend verondersteld en gaat deel
uitmaken van collectief taal- en beeldgebruik.
In Holland zien we dat uitdagen én verdedigen van de
macht in de loop van de 16de eeuw goed op gang komen.
De Reformatie en de strijd tegen Spanje hebben gezorgd
voor een grote stroom politieke pamfletten en spotprenten van beide zijden. In het beeldessay laten we daar een
aantal voorbeelden van zien, tot in onze tijd. Ook de dialoog-in-metaforen komt daarbij aan de orde.
Waar in één zin de woorden ‘macht’ en ‘verbeelding’
worden gebezigd, is de associatie met de jaren zeventig

nooit ver weg. Duco Hellema laat zien hoe in die tijd de
verbeelding aan de macht probeerde te komen en ook hoe
dat vervolgens afliep. Maar ook de vroegere Hollandse geschiedenis komt in dit nummer aan bod. Dat gebrandschilderde ramen een uitgelezen podium waren voor koningen, graven en hertogen uit de 15de en 16de eeuw om
zich publiekelijk te etaleren en met het schenken ervan
tegelijk aan goede werken te doen is het onderwerp van
Mario Damens artikel.
Het verbeelden van politieke belangen en ideeën gebeurt al eeuwen. Voor machthebbers en oppositie is het
beeld – als geschreven metafoor, allegorie of messcherpe
spotprent – een krachtig wapen. Zeker ook in Holland.
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Irene Geerts

‘Even liefelijke als doeltreffende
propaganda’
Strijden voor het vrouwenkiesrecht met de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog grepen voorvechtsters van het vrouwenkiesrecht naar een
populair medium om hun boodschap in de schijnwerpers te zetten: ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913 organiseerden ze een grote
tentoonstelling waarmee ze wilden laten zien dat het hoog tijd werd dat vrouwen ook
kiesrecht kregen. Tijdens de voorbereidingen kwamen ze er al snel achter dat die boodschap
nog veel te controversieel was. Wilden ze een evenement realiseren met een zo breed
mogelijk draagvlak onder vrouwen én de sympathie van koningin Wilhelmina, dan moesten
ze inbinden. Maar dat weerhield de organisatrices er niet van hun oorspronkelijke ideaal
slim te verpakken in hun ‘neutrale’ weergave van ‘het werken en streven der Nederlandsche
vrouw’ op de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’, gehouden van 2 mei tot 30 september
1913 in Amsterdam.

De kwestie van het vrouwenkiesrecht kreeg in de loop van
de eerste jaren van de 20ste eeuw geleidelijk aan steeds
meer aandacht, maar in 1913 waren de tegenstanders nog
altijd talrijk en sterk. Een journalist vatte de stand van
zaken bondig samen:
(...) dat de kiesrecht-begeerende vrouw in ons land
nog steeds in de minderheid is, dat een overgroot
aantal vrouwen noch van kiesrecht, noch van andere
rechten weten wil en het geheel optreden der moderne vrouw in de maatschappij beschouwen als onvrouwelijk en gevaarlijk voor het algemeen welzijn.1
In de politiek vond het streven naar vrouwenkiesrecht
ook nog te weinig weerklank om echt verandering in
gang te zetten. Progressieve partijen gingen wel steeds

meer zien in algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen, maar
de meeste kabinetten waren confessioneel en conserva
tief. Tot een standpunt over het kiesrecht kwamen de
regeringspartijen niet, maar ze lieten duidelijk blijken
hoe zij dachten over de plaats van vrouwen in de maatschappij door wetten te realiseren die hen uitsloten van
openbare functies en banen bij de overheid.
Tentoonstellingen: een traditie
Een tentoonstelling (afb. 1) lijkt op het eerste gezicht misschien niet het meest voor de hand liggende wapen om
dergelijke weerstand mee te bestrijden, maar voor vroeg20ste-eeuwers lag dat anders. Sinds halverwege de late
19de eeuw waren tentoonstellingen een belangrijk medium om het grote publiek te bereiken met een politiekmaatschappelijke boodschap. Het summum van deze
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Afb. 1	Het affiche van de tentoonstelling gemaakt door
Wilhelmina Drupsteen.
Stadsarchief Amsterdam.

traditie waren de alsmaar indrukwekkender wereldtentoonstellingen. Sinds de eerste Great Exhibition in Londen
in 1851, waarvoor het legendarische Crystal Palace werd
opgetrokken, deden landen hun best elkaar steeds weer
te overtroeven – denk aan de tentoonstelling in Parijs in
1889 waaraan we nog steeds de Eiffeltoren te danken hebben, of die in Chicago in 1893 waarvoor als speciale attractie het reuzenrad werd uitgevonden. Ook Nederland

zette zich met een opmerkelijke innovatie op deze kaart:
het tentoonstellen van levende mensen uit de koloniën
gebeurde voor het eerst in Amsterdam in 1883. Met zulke
spectaculaire ‘hoogstandjes’ trokken de evenementen een
groot publiek dat in de bijbehorende exposities een beeld
gepresenteerd kreeg van de eigen maatschappij: van de
vooruitgang, van hoe de nieuwe wereld in elkaar zat en
wat ieders plaats daarin was. Tentoonstellingen waren
149
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in deze tijd dus educatieve middelen in handen van de
maatschappelijke elites die ze organiseerden. Bezoekers
kregen boodschappen voorgeschoteld die de maatschappelijke verhoudingen bevestigden zoals de machthebbers
die graag zagen, en in plaats van gedwongen, zoals tot dan
de gewoonte was, werd het publiek verleid om zich hierin
te schikken.2
Halverwege de 19de eeuw pakte ook de ontluikende
Nederlandse vrouwenbeweging het medium tentoonstelling op om mensen te verleiden haar vooruitstrevende
maatschappelijke gedachtegoed in zich op te nemen. Een
hoogtepunt was de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 in Den Haag.3 Deze laatste was een belangrijk voorbeeld voor de vrouwen van 1913, maar niet
een dat zij letterlijk wilden navolgen. Was in 1898 het streven de arbeid van vrouwen, oftewel de bijdrage die zij leverden, op de kaart te zetten, in 1913 moest de boodschap
zijn dat de bijdrage van de vrouw aan de maatschappij
het kiesrecht voor vrouwen rechtvaardigde als eerste stap
richting een volledig gelijkwaardig burgerschap voor
mannen en vrouwen. In plaats van het doordringen van
het publiek van het belang van de heersende verhoudin-

gen, kreeg deze tentoonstelling dus als doel een geheel
nieuw ideaal maatschappijbeeld te presenteren.
Buigen of barsten
Onder leiding van de bekende feministen Mia Boissevain (1878-1959) en Rosa Manus (1881-1943) ging een eerste
groep vrouwen in het voorjaar van 1912 aan de slag met de
voorbereidingen (afb. 2). Vanaf het moment dat het tentoonstellingsbestuur echter de samenwerking begon te
zoeken met andere vrouwen en organisaties, kreeg het van
velen nul op het rekest. Van katholieke vrouwen omdat de
kerk tegen het hele idee van vrouwenkiesrecht was, van
socialistische vrouwen omdat de socialisten vonden dat
de klassenstrijd voorging op de strijd tussen de seksen.
En last but not least: van koningin Wilhelmina, die zich
weliswaar van meet af aan belangstellend toonde voor de
tentoonstelling, maar aan haar steun wel de voorwaarde
verbond dat het vrouwenkiesrecht niet op de voorgrond
zou komen te staan (afb. 3).
Het bestuur besloot al snel tot een pragmatische benadering van dit probleem, zodat het de tentoonstelling
toch van een zo groot mogelijk draagvlak kon voorzien:
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het maakte ruimte voor alle standpunten. Hoewel de socialistische en katholieke vrouwen niet alsnog aanhaakten, waren onder de vele vrouwen die uiteindelijk aan de
tentoonstelling meewerkten inderdaad uiteenlopende
meningen vertegenwoordigd. Zowel voorstandsters van
het vrouwenkiesrecht als critici van de beweging en mensen die zich ver van de hele kwestie wensten te houden,
waren erbij betrokken. Het bestuur zette de verschillende
bloedgroepen strategisch in: voor belangrijke functies
naar buiten toe vroeg het bijvoorbeeld juist behoudende
vrouwen, en geen enkele bekende kiesrechtstrijdster. Tegelijkertijd zag het erop toe dat in de tentoonstelling impliciet wel degelijk de kiesrechtboodschap werd verwerkt,
zelfs in de historische afdeling die juist door conservatieve vrouwen werd georganiseerd.4
Bij de opening van de tentoonstelling op 2 mei 1913 op
het voormalige buiten Meerhuizen aan de Amstel in Amsterdam verbloemde presidente Mia Boissevain niet dat
het bestuur een ommezwaai had moeten maken:
(...) wij staan op het standpunt van kiesrecht voor de
vrouw, doch het is uitdrukkelijk bij de opzet der ten-

toonstelling verklaard, dat er niet voor één denkbeeld
en dan nog wel voor dat van het kiesrecht geijverd
zou worden, maar dat integendeel alle richtingen, die
de verbetering der maatschappelijke positie van de
vrouw beoogen, vertegenwoordigd zouden zijn. Neutraal zouden wij zijn in de zin van veelzijdig.5
Maar uit de catalogus bij de tentoonstelling blijkt dat het
bestuur het woord ‘neutraal’ op geheel eigen wijze wenste
te interpreteren:
Niet in de kiesrechtzaal alléén worden de bezoekers
der Tentoonstelling er op gewezen, hoezeer het verkrijgen van politieke rechten voor de vrouw steeds
meer een levenskwestie wordt. Aan wie oogen heeft
om het te zien, zal het alom worden geopenbaard.6
Laten we dus met zulke ogen kijken naar ‘De Vrouw 18131913’. Daarvoor is het nodig niet alleen de expliciete retoriek in en rond de tentoonstelling onder de loep te nemen, maar ook de impliciete boodschap in zaken als de
architectuur, de looproute en de inrichting.7

Afb. 3	Koningin Wilhelmina (met grote witte hoed) rondgeleid door Mia Boissevain (in donkere jurk op de
voorgrond) op het ‘oude grachtje’ in het deel ‘1813’
van de tentoonstelling, 15 mei 1913. Stadsarchief
Amsterdam.
Afb. 2	Mia Boissevain en Rosa Manus aan het werk tijdens
de voorbereidingen van de tentoonstelling in 1913.
Collectie IAV - Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.
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Afb. 4 Het hoofdgebouw van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ met rechtsachter de centrale entreehal
en links daarvan de winkelgallerij. Verscholen achter de winkelgallerij, uiterst links, lag de kiesrechtzaal. Stadsarchief Amsterdam.

Architectuur: van centraal naar marginaal
De tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ viel heel letterlijk uiteen in een deel ‘1813’ en een deel ‘1913’. Het deel
‘1813’, meestal Historische Afdeling genoemd, brachten de
vrouwen onder in het voormalige woonhuis van landgoed
Meerhuizen, voor het deel ‘1913’ lieten ze een groot, modern hoofdgebouw neerzetten ontworpen door P. Molenaar, architect te Zaandam. Uit de notulen van het bestuur
en de ontwerpen die vooraf gingen aan het uiteindelijk
gerealiseerde complex zijn de ontwikkelingen rond het
kiesrechtthema goed te volgen. In de gesprekken die het
bestuur in de eerste helft van 1912 met Molenaar voerde,
lag de nadruk op de vrouwenkiesrechtboodschap. Het
idee was aanvankelijk om midden op het terrein een
paviljoen te laten verrijzen gewijd hieraan.8 Dit is uitgewerkt in een schets van Molenaar van 15 mei 1912, waarop
zo’n paviljoen is getekend als het centrum van het terrein
met de andere nieuwe tentoonstellingsgebouwen als een
rechthoekig kader eromheen. Er bestaat ook een andere,
ongedateerde schets waarop de Kiesrechtzaal een iets
minder centrale, maar nog steeds een heel prominente
plek inneemt: nu als onderdeel van een rechthoekig kader van gebouwen dat een binnenterrein omzoomt, direct
grenzend aan de entreehal van het hoofdgebouw.9
Geen van beide ontwerpen haalde echter de eindstreep.

Het gerealiseerde hoofdgebouw weerspiegelde de verandering in de boodschap van de tentoonstelling (afb.  4). Er
was geen sprake van een centraal kiesrechtpaviljoen met
een hoofdgebouw eromheen of van een hoofdgebouw
met een prominente Kiesrechtzaal direct na de entree –
het oorspronkelijke hoofdthema belandde uiteindelijk
in een Kiesrechtzaal die qua formaat en ligging bleekjes
afstak tegen afdelingen als Statistiek, Maatschappelijk
Werk, Ziekenpleging en Onderwijs. En geen kiesrecht-,
maar een muziekpaviljoen pronkte in het midden van het
terrein.10
Looproute: aan het einde links
Hoe prominent lag deze Kiesrechtzaal op de (meest
waarschijnlijke) looproute van het publiek? Werd deze
zaal tijdens de voorbereidingen nog lang beschouwd als
startpunt, zoals uit de bestuursnotulen blijkt, uit krantenverslagen rijst het beeld op dat tijdens de tentoonstelling uitsluitend de centrale entreehal werd gebruikt. De
meeste journalisten – en bij gebrek aan andere bronnen
beschouw ik hen maar als representatief voor alle bezoekers  – begonnen dan ook keurig bij de eerste zaal, Statistiek, en vervolgden van daaruit hun weg naar de aangrenzende afdelingen Maatschappelijk Werk, Ziekenpleging
en Onderwijs. Wie dan nog puf had (of later terugkwam)
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liep door naar de kunst- of de koloniale afdelingen.
Opvallend is de verslaggever die besloot doelgericht
‘de tentoonstelling in haar hart, in de zalen (...) gewijd aan
“maatschappelijk werk” en [“]kiesrecht”, [te] gaan tasten’
en ‘direct op de gevaarvolle zalen af ’ te stevenen.11 Dat betekent dat deze man vanaf de hoofdentree via Maatschappelijk Werk direct naar het einde van de linkervleugel
moet zijn doorgestoomd, want uit een andere reportage
blijkt dat bezoekers bij andere deuren werden weggestuurd: die waren niet bedoeld als ingang. Het is daarom
misschien niet verwonderlijk dat de Kiesrechtzaal er in
de verslagen bekaaid af komt. Ze wordt meestal of helemaal niet genoemd, of slechts in een enkel zinnetje. Was
men de geruchtmakende aanleiding voor de tentoonstelling alweer vergeten? Waren de bezoekers al overvoerd
met indrukken en informatie tegen de tijd dat ze bij de
Kiesrechtzaal aankwamen? Ontsnapte de Kiesrechtzaal
aan hun aandacht doordat die in een uithoek lag? Sloegen
ze de afdeling over uit desinteresse of vermoeidheid? Of
meden de meesten het precaire thema maar liever?
Inrichting: ruimte voor het woord
Wie de entreehal van het hoofdgebouw betrad, werd overdonderd door kleurrijke muurschilderingen van de kunstenares Wilhelmina Drupsteen (afb. 5), die ook het tentoonstellingsaffiche maakte. Hoewel van een expliciete

kiesrechtboodschap in deze tekeningen geen sprake was,
zaten ze vol symboliek die verwees naar de strijd van de
vrouwenbeweging in het algemeen en die de vooruitgang
voorstelde als de verbetering van de positie van de vrouw.
Achter de entreehal lagen de thematische afdelingen
‘1913’. Daar werden de gekozen onderwerpen vooral belicht aan de hand van statistieken, documenten en afbeeldingen (afb. 6). Op sommige afdelingen, zowel op ‘1813’
als op ‘1913’, waren de thema’s meer aanschouwelijk neergezet: hier waren interieurs en werksituaties nagemaakt,
met daarin poppen of levende arbeidsters. Deze afdelingen raakten vaak een gevoelige snaar bij bezoekers (afb. 7).
De Kiesrechtzaal was heel anders ingericht (afb. 8). Er
stond bewust weinig tentoongesteld om letterlijk en figuurlijk ruimte te maken voor het gesproken woord. Allereerst werd er getoond hoe het in de hele wereld gesteld
was met het vrouwenkiesrecht – in tegenstelling tot op
de andere afdelingen, waar uitsluitend de Nederlandse
situatie te zien was. Een grote wereldkaart liet zien in
welke landen er al wel en in welke landen er nog geen
kiesrecht was. Ook hingen er vlaggen van de landen met
vrouwenkiesrecht. Naast deze internationale inzendingen
hadden de drie Nederlandse clubs die zich inzetten voor
het vrouwenkiesrecht ieder een stukje van de zaal: de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in de ene hoek, de Bond
voor Vrouwenkiesrecht in de andere hoek, en de Mannen-

Afb. 5	Wilhelmina Drupsteen
aan het werk aan de
muurschilderingen in
haar atelier. Stadsarchief Amsterdam.
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bond voor Vrouwenkiesrecht langs de wand ertegenover.
Bezoekers konden hier allerlei statistisch en propagandamateriaal, boeken en andere publicaties zien, en kregen brochures en prentbriefkaarten mee. Maar ze konden
hier vooral neerstrijken in gerieflijke rieten stoelen voor
een kopje thee bij het podiumpje waar elke dag een voordracht over het vrouwenkiesrecht werd gehouden: de ene
dag door een vertegenwoordigster van de Vereeniging,
de andere dag door iemand van de Bond, en een dag in
de maand door een lid van de Mannenbond. Voor de ene
toeschouwer was de zaal een toonbeeld van gezamenlijk
optrekken van de verenigingen, voor de ander was de situatie een bewijs van een gewapende vrede.12
Opvallend is dat in de Kiesrechtzaal alleen voorstanders van het vrouwenkiesrecht vertegenwoordigd waren.
Hoezeer de organisatie ook claimde de tentoonstelling te
hebben opengesteld voor inzendingen van allerlei groeperingen, uit archiefmateriaal en krantenverslagen komt
niet naar voren dat er ook echt conservatieve tegengeluiden in de tentoonstelling waren verwerkt. De meest waarschijnlijke plaats om ze tegen te komen was wellicht de
Historische Afdeling, gemaakt door behoudende vrouwen
die veelal niets wilden weten van het kiesrecht. Hoewel
het bestuur hen expres had geselecteerd om te bewijzen

dat er voor alle groepen ruimte was, lag het voortdurend
met de historische commissie overhoop. Die laatste wilde
vooral een historisch accuraat beeld geven, terwijl het bestuur ‘vooral een overzicht [verlangde] van wat de vrouw
de afgelopen honderd jaar bereikt had om daarmee aan
te kunnen tonen dat de tijd rijp was voor vrouwenkiesrecht’.13 In een krantenartikel werd het bestuur er ook op
aangesproken dat het conservatieve standpunten niet actief had aangetrokken.14 We kunnen dus wel concluderen
dat die ontbraken.
Retoriek: een lieflijke boodschap
Naast al deze veelal impliciete boodschappen in de tentoonstelling uitten de organisatrices zich ook expliciet
over hun oorspronkelijke bedoeling, maar dat deden ze
niet in de tentoonstelling zelf. Opvallend genoeg was het
kiesrechtthema ook maar nauwelijks te vinden in de vele
lezingen die werden gehouden, maar des te meer in de
redes ter gelegenheid van de opening en de sluiting, in
de voordrachten in de Kiesrechtzaal en in de speciale
uitgaven die werden uitgebracht. Om te beginnen kreeg
de Kiesrechtzaal in de catalogus en het gedenkboek van
de tentoonstelling een veel prominentere plaats dan op
de tentoonstelling zelf: namelijk aan het begin, direct na
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Irene Geerts | ‘Even liefelijke als doeltreffende propaganda’

Statistiek en Maatschappelijk Werk. Uit deze boeken rijst
daardoor een veel sterker beeld van de aanwezigheid van
het thema kiesrecht op dan uit de plattegrond en de krantenverslagen.
In tegenstelling tot de lezingen, werden de voordrachten in de Kiesrechtzaal in de pers noch aangekondigd,
noch besproken. Slechts uit één krantenverslag krijgen
we een beeld van hoe het er daar aan toeging – gelukkig
is dat wel heel gedetailleerd (zie kader p. 156). Bezoekers
werden eerst vriendelijk uitgenodigd om te gaan zitten
voor een kopje thee. Pas dan kregen ze de vraag of ze bereid waren tot een gesprek over het vrouwenkiesrecht, en
als ze bleven zitten werden ze vergast op een voordracht
vanaf het podium. Op de journalist in kwestie had die
zachtaardige benadering kennelijk effect:
Ik heb me wel eens bezondigd aan een heftig artikel
tegen vrouwenkiesrecht, dat ik putte uit mijn hoofd
vol academismen. Maar als ze dan zoo gaan doordringen in je hart, dat niet van steen is, dan offer je
je gulden [voor het lidmaatschap van de Bond], al was
’t alleen maar als hulde aan deze even liefelijke als
doeltreffende propaganda.15

Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8

Hoewel niemand hier iets opgedrongen kreeg, bleek
de bezwering die in de weken voor de opening nog aan
de pers werd gedaan, namelijk dat hier beslist geen propaganda zou worden gemaakt, toch niet waar of geheel
verlaten ...
Medium van macht
Alles overziend maakten de organisatrices slim gebruik
van het instrumentarium dat de traditie van de 19de- en
vroeg-20ste-eeuwse tentoonstellingstraditie bood. De
tentoonstelling was een bekend en vertrouwd communicatiemiddel dat in hun tijd door iedereen werd begrepen. Het was succesvol gebleken in het overbrengen en
bevestigen van het maatschappijbeeld dat de heersende
elites graag zagen, maar in 1898 was aangetoond dat ook
een groep die buiten die macht stond, zoals vrouwen, het
kon gebruiken om een alternatief ideaalbeeld van de samenleving neer te zetten. Dat gebeurde in 1913 opnieuw.
Door dit vertrouwde medium te gebruiken, verminderden de organisatrices de weerstand tegen hun revolutionaire boodschap en claimden ze voor hun ideaal een
plek gelijkwaardig aan dat van de machthebbers van
hun tijd. Ze zetten de kiesrechtboodschap niet expliciet
voorop, maar behielden die impliciet en probeerden het

De afdeling Maatschappelijk Werk met rechts de afdeling Statistiek. Stadsarchief Amsterdam.
De kraamkamer op de Historische Afdeling. Stadsarchief Amsterdam.
De Kiesrechtzaal, waar veel ruimte was voor het gesproken woord. Stadsarchief Amsterdam.
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Impressie van een bezoek aan de Kiesrechtzaal (fragment)
‘(...) we zouden de beproeving van de kiesrechtpropaganda ondergaan (...) we zouden de zuster van de Britsche
suffragette voor ons zien, gewapend met (...), waarmee? Een bom, een hamer, een karwats? (...) Nog voor we de
plaats van onze nederlaag goed betreden hadden, zagen we ze voor ons, de schrikwekkende werktuigen, waarmee de opperheerschappij van den man zou worden verpletterd (...) Het waren: een geurig, huiselijk opgediend
kopje thee, zalige sandwiches en delicieuse sneedjes eiercake (...) De Hollandsche suffragette weet het, de weg
tot het hart van den man gaat door de maag (...) Er kwam nog wat bij: een gemakkelijke sofa, een sierlijk tafeltje en tegenover ons, slachtoffers, een dame, die, als we er nu geen bezwaar tegen hadden, wel graag met ons een
woordje zou willen praten over vrouwenkiesrecht.
‘Ziet u’, zei ze ‘ik ben verpleegster. (...) Ik moet hard werken voor den kost en als getrouwde vrouw heb ik niet
eens recht op ’t geld, dat ik zelf verdien. Mag ik niet eens kiezen! Denk u er eens in (...)’ Dat gaf al dadelijk een
gevoel van kameraadschap. Ben je zelf een mensch, die werk heeft om aan zijn broodje te komen, die ook moet
ploeteren. En zie je tegenover je een vrouw, maar vóór alles toch een kameraad, niet waar? Moet je niet een hart
van steen hebben en een hoofd vol academismen om je dan nog op je verwaand standpunt van “hoogerstaanden” man te handhaven? (...)’
 Bron: Jan van de Munt in de Leeuwarder Courant, 7 mei 1913. Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 89 inv.nr. 34, 58-59.

publiek te overtuigen met show don’t tell. De weerstand die
de organisatrices ondervonden tegen hun oorspronkelijke, politieke boodschap, en de vertaling ervan naar een
onuitgesproken boodschap in een uiterlijk neutrale tentoonstelling, heeft dus misschien wel het resultaat gehad
dat ze hun missie uiteindelijk nog sterker hebben kunnen uitdragen omdat zij bij uitstek moesten verleiden in
plaats van dwingen. In hoeverre die boodschap daarmee
ook effectiever is geweest, is niet meer na te gaan, alleen al
door de turbulente gebeurtenissen die in de maanden na
het sluiten van de tentoonstelling volgden.
Een overwinning met een bijsmaak
Die zomer hadden Tweede-Kamerverkiezingen plaatsgevonden – dat was een belangrijke reden geweest voor
de organisatrices om hun tentoonstelling ruim voor die
tijd open te hebben. De progressieve partijen, die allemaal het vrouwenkiesrecht in hun programma’s hadden staan, wonnen. Maar het zakenkabinet-Cort van der
Linden (1913-1918) dat volgde, zette het realiseren van het
vrouwenkiesrecht niet op de agenda. Het wilde alleen de
grondwettelijke belemmeringen daartegen uit de weg
ruimen en het mannenkiesrecht algemeen maken.
Begin januari 1914 bereikte een volkspetitionnement
voor het vrouwenkiesrecht de regering, maar toen die

zomer de Eerste Wereldoorlog uitbrak, schortten zowel
het kabinet als de vrouwenbeweging al hun activiteiten
op dit vlak op. Een jaar later werd het thema weer opgepakt, maar kwam ook de weerstand weer boven: meer dan
vierduizend vrouwen dienden een adres in bij de Tweede
Kamer waarin zij stelden dat vrouwenkiesrecht ‘in strijd
[was] met haar Christelijke roeping en dat het gezinsleven, en mitsdien de natie, er de grootste schade door zou
lijden’.16 Het kabinet-Cort van der Linden realiseerde desondanks zijn voornemens. Er kwam daarmee wel passief,
maar geen actief kiesrecht voor vrouwen.
Op de regering Cort van der Linden volgde die van Ruys
de Beerenbrouck (1918-1922) – opnieuw een kabinet dat
niet van plan was het vrouwenkiesrecht in te voeren. Tot
het onverwacht toch heel snel ging: na de revolutiepoging
van Pieter Jelles Troelstra in 1918 gingen de confessionelen overstag met een aantal hervormingen uit angst voor
groter oproer, en in 1919 werden de noodzakelijke veranderingen in de Kieswet aangenomen die het actief kiesrecht voor vrouwen regelden. Dat gaf de strijdsters voor
het vrouwenkiesrecht een dubbel gevoel: aan de ene kant
blijdschap dat het gelukt was, aan de andere kant ook teleurstelling dat het tot stand was gebracht uit angst en niet
vanwege het ‘werken en streven der Nederlandsche vrouw’.
Zie voor het juryrapport van deze winnende Bachelorscriptie van
2013: www.tijdschriftholland.nl/scriptieprijs.
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Piëteit of propaganda?
Glasschenkingen in het graafschap Holland in de late
middeleeuwen
Dit artikel plaatst de wereldberoemde gebrandschilderde glazen in de Goudse Sint-Janskerk
in het perspectief van glasraamschenkingen in de Nederlanden in de 15de en de eerste
decennia van de 16de eeuw. De nadruk ligt op de schenkers en het schenken en niet zozeer
op de glazen zelf. De auteur beperkt zich bovendien tot vorstelijke en adellijke schenkers en
laat de geestelijken, die voor de Goudse glazencampagne in de jaren vijftig van de 16de
eeuw zo belangrijk waren, buiten beschouwing. Waarom schonken vorsten en edelen eigenlijk glazen aan kerken en kloosters in Holland? Of exacter uitgedrukt: waarom deden zij
geldelijke giften voor het aanbrengen van gebrandschilderde glazen in Godshuizen? Van wie
ging het initiatief uit van de schenkingen en welke rol speelden intermediairs bij dergelijke
transacties?1

Een glas voor Gouda
Op 26 juli 1512 schonk keizer Maximiliaan van Oostenrijk samen met, of liever gezegd mede in naam van, zijn
twaalfjarige kleinzoon Karel, een bedrag van 200 pond
aan de kerkmeesters van de Sint-Janskerk te Gouda. Zij
dienden het geld te gebruiken ‘pour convertir et employer
en la facon dune verriere (…) quilz avoient ordonne estre
faicte et mise en ladicte eglise pour la decoracion dicelle’.
In vertaling: ‘voor het vervaardigen van een glasraam ter
versiering van dezelfde genoemde kerk.’ In de kwitantie
van 18 september die van deze geldelijke gift bewaard is
gebleven, beloofden de kerkmeesters om het geld te gebruiken voor het glasraam en niet anders. Hoewel dit
een standaardformule was, vond men het blijkbaar toch
nodig om nog eens expliciet te vermelden, ongetwijfeld
vanwege ervaringen uit het verleden. In Gouda kwamen
de kerkmeesters voor zover we weten hun belofte in ieder
geval na, ook al ging het glasraam dat dankzij deze gift was
geïnstalleerd, verloren in de brand van 1552. Het bekende
zevende glas dat in 1557 geschonken werd door Filips II,

diende mogelijk ter vervanging van dit oudere vorstelijke
glas.2
Wat er precies op het glas van 1512 heeft gestaan, dat
komen we uit de overgeleverde administratieve bronnen
niet te weten. Er wordt alleen vermeld dat in ieder geval de wapenschilden van Maximiliaan en Karel moesten
worden getoond. Dit was vrij gebruikelijk bij glasraamschenkingen: immers alleen via de heraldische tekens,
die in die tijd door de meeste mensen nog goed gelezen
konden worden, was de schenker exact te identificeren.
Of men in Gouda zover is gegaan als in de kathedraal van
Freiburg, waarvoor Maximiliaan in hetzelfde jaar diverse
glazen voor het hoogkoor schonk, is niet bekend. Daar
werden de wapenschilden van de keizer en zijn kleinzonen Karel en Ferdinand namelijk buitenproportioneel
groot afgebeeld. De belangstelling van Maximiliaan voor
heraldiek is bekend en het moet wel zijn idee zijn geweest
om de wapenschilden niet ter identificatie maar in plaats
van de schenkers af te beelden.3
157

Holland 2015-4 binnenwerk.indb 157

01-12-15 14:08

Maximiliaan
had belangstelling voor de
representatie
van de dynastie
op allerhande
beelddragers
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Afb. 1a	De triomftocht van Keizer Maximiliaan I. De dubbelkoppige keizerlijke arend draagt als hartschild
Maximiliaans persoonlijke wapen met de kleuren van Oostenrijk en Bourgondië. Tekening van Albrecht
Altdorfer, ca. 1515. Wikimedia Commons.
Afb. 1b	De Sint-Janskerk in Gouda bevat de beroemde Goudse Glazen, een verzameling laat-16de-eeuwse
gebrandschilderde ramen. Wikimedia Commons.

Het patroon van de patronage
De Goudse Sint-Janskerk was niet de enige instelling die
profiteerde van de vorstelijke vrijgevigheid in 1512. In dat
jaar ontving de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Alsemberg
in Henegouwen 100 pond voor een glas, het Magdalenaklooster te Mechelen 19,5 pond voor een glas in de kapel
en de Dominicanen te Dowaai 12 pond voor een glas in
de kloosterkerk.4 In 1512 deden de vorsten dus opvallend
veel schenkingen voor gebrandschilderde glazen. Gouda
profiteerde van de grootste schenking in dat jaar en liet
ongetwijfeld ook het grootste glas installeren.
Dit komt overeen met het algemene patroon van de
schenkingen van 146 glazen die de Bourgondische en
Habsburgse vorsten tussen 1419 en 1519 financierden.
Uit een kwantitatieve analyse blijkt namelijk dat na 1494
het aantal jaarlijkse glasschenkingen sterk toenam. Ook
het bedrag dat de vorsten gemiddeld per glasschenking
besteedden, steeg aanzienlijk in deze periode. Een analyse van schenkingen waarmee het meeste geld gemoeid

was, maakt deze ontwikkeling duidelijk. Van deze vijftien
schenkingen, vonden er negen in de periode 1495-1517
plaats. Zelfs als de schenkingen voor inflatie gecorrigeerd
worden, springt dit tijdvak er duidelijk uit.5
De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de vele
bouwcampagnes waarvoor fondsen gemobiliseerd moesten worden, in combinatie met de warme belangstelling
van Maximiliaan en Margaretha van Oostenrijk voor de
representatie van de Habsburgse dynastie op allerhande
beelddragers. Dat had ten eerste te maken met het feit dat
Maximiliaan toch een omstreden vorst bleef in de Nederlanden. Met name in grote delen van Vlaanderen bestond
een groot wantrouwen tegen de Habsburger, getuige de
opstanden die hier in de jaren tachtig tegen het vorstelijk gezag plaatsvonden. Maar terwijl Maximiliaan werd
beschouwd als een vreemdeling, zagen de onderdanen
zijn zoon Filips juist als een ‘natuurlijk’ of inheems vorst,
vernoemd naar de populaire Filips de Goede.6 Ten tweede
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Afb. 2	Gebrandschilderd glasraam met daarop afgebeeld het Laatste
Avondmaal in de Sint-Janskerk te Gouda, geschonken door
Filips II en zijn echtgenote Mary Tudor. De wapenschilden ter
identificatie van de schenkers staan in de glazen onder het
tafereel. Dirk Crabeth, ca. 1557. Stichting Goudse Sint-Jan,
Gouda.

overleefde Maximiliaan zowel zijn eerste echtgenote Maria van Bourgondië als zijn zoon Filips de Schone. In de
glazen die Maximiliaan en zijn kleinzoon Karel na Filips’
dood in 1506 lieten vervaardigen, zowel in de Nederlanden als in het Duitse Rijk, namen zijn overleden echtgenote en zoon altijd een prominente plaats in.7 De verbondenheid tussen de Habsburgse en de Bourgondische
dynastie werd op deze manier getoond en de legitimiteit
van de heersende vorst en zijn nageslacht benadrukt.
De invloed van Margaretha van Oostenrijk, die bij
afwezigheid van haar vader en neef als landvoogdes de
scepter zwaaide over de Nederlanden (1507-1530), was hierbij essentieel.8 Hoewel de glasschenkingen in deze periode uit naam van Maximiliaan of Karel werden gedaan,
heeft zij in de meeste gevallen een sturende rol gespeeld.
Dat geldt in het bijzonder voor de uitgebreide glazen
programma’s in de Sint-Waltrudis te Mons (1510-1511), de
Zavelkerk (1512-1514)9 en de Sint-Goedele (1517-1520)10 te
Brussel en de Sint-Gommarus te Lier (1517-1519).
Laten we terugkeren naar de top vijftien van glasschenkingen. De schenking aan de Sint-Janskerk te Gouda staat op een gedeelde achtste plaats. In het graafschap
Holland werd in deze periode alleen een grotere schenking gedaan in 1513 ten behoeve van een ‘grande verriere’
in de Sint-Laurenskerk te Alkmaar. Niet voor niets werd
bij de registratie van dergelijke giften in de rekeningen
expliciet vermeld dat het om een groot glasraam ging;
de grootte was bepalend voor de hoogte van de gift. De
hoogte van het bedrag hing verder samen met het aantal
glazen dat geschonken werd; bij tweederde van de vijftien
megaschenkingen gaat het om meerdere glasramen. Ten
slotte is het opmerkelijk dat het in twaalf van de vijftien
gevallen gaat om schenkingen aan relatief grote kapittelof parochiekerken. De meeste kloosters beschikten over
kleinere kerken waar, afhankelijk van de architectuur, een
kleiner en dus goedkoper glasraam volstond.
Het schenken van een glas was voor de vorst een relatief goedkope investering met een grote impact; als men
deze uitgaven vergelijkt met het totale vorstelijke budget
gaat het om een te verwaarlozen bedrag. Voor verreweg de
meeste glazen werd een schenking gedaan tussen de tien
en negentig pond (van veertig groten). In vergelijking met
andere vorstelijke geschenken, zoals edelsmeedwerk, waren gebrandschilderde glazen niet duur. Zo schonk Filips
de Schone bij de jaarwisseling van 1496/1497 aan zijn zuster Margaretha en aan zijn echtgenote Johanna van Castilië beiden een gouden ketting als nieuwjaarsgeschenk. De

160

Holland 2015-4 binnenwerk.indb 160

01-12-15 14:08

Mario Damen | Piëteit of propaganda?

Afb. 3	Compositiefoto van
acht heraldische glazen
die Frank van Borssele
in 1460 schonk aan de
Wunderblutkirche in Bad
Wilsnack, ten noordwesten van Berlijn. Op
de banieren, die vast
worden gehouden door
verschillende dieren, zijn
de wapenschilden van
de acht voorouders van
Frank te zien (v.l.n.r. en
v.b.n.b.): Baer, Boutersem, Merksem, Borssele
en Polanen, Horn, Strijen
en Zuilen. Foto: CVMA
Deutschland Potsdam/
Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften: Möller/
Fritz/Kupfer.
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Afb. 4	Glasraam in de kerk van
het augustijnerklooster
van Brou (bij Bourg-enBresse) waarop Margaretha van Oostenrijk en
haar echtgenoot Filibert
van Savoye zijn te zien.
Hun graftombes zijn
eveneens in de kerk
te vinden. Wikimedia
Commons.

kosten van de kettingen bedroegen respectievelijk 263 en
230 pond.11 De ambachtelijke waarde van een ‘gemiddeld’
gebrandschilderd glas lag eerder in de buurt van de prijzen van een schilder: in 1504 bracht Jeroen Bosch bij Filips
de Schone 36 pond in rekening voor zijn Laatste Oordeel,
hetzelfde bedrag dat de vorst een jaar later schonk ten
behoeve van een glasraam in het Sint-Nicolaasgasthuis
te Den Haag.12 Terwijl het voor de schenker om relatief
kleine bedragen ging, betekende voor de ontvangende instelling een nieuw glasraam bij een stichting of een grondige verbouwing juist een substantiële bijdrage. Het ging
echter zeker niet om een algemene sponsoring maar om
een gerichte bijdrage die in ieder geval kostendekkend
moest zijn.
De praktijk van het schenken
Hoe ging een schenking nu precies in zijn werk? Vrijwel
geen enkele schenking kwam geheel spontaan tot stand.
Er lag altijd wel een concreet verzoek aan ten grondslag
van het kerkbestuur of van de abt of abdis van een klooster. Weldoeners konden immers onmogelijk weten waar
er behoefte was aan een gebrandschilderd glas. Uitzonderingen zijn wellicht de grafkerken die hoge edelen lieten
bouwen, zoals bijvoorbeeld de Catharinakerk te Hoogstraten door Antoon van Lalaing (1480-1540), heer van

Hoogstraten en stadhouder van Holland en Zeeland tussen 1522 en 1540.13 De meeste glasraamschenkingen kwamen echter tot stand als er een concrete aanleiding was
en doorgaans pas na een actieve lobby van de instantie die
om het glas verlegen zat.
Zeer interessant is in dit verband het verzoekschrift
dat de schout, schepenen en kerkmeesters van de stad
Haastrecht, op een steenworp van Gouda, in een niet nader gedateerde brief deden aan stadhouder Antoon van
Lalaing, waarschijnlijk zo rond 1530.14 Eerst wordt benadrukt dat de stad nooit een andere heer gehad heeft dan
de graaf van Holland, in dit geval keizer Karel V, en dat
de stad bovendien gelegen is aan de grens met Gelre en
andere vijanden van de keizer. Hierdoor was de stad ‘tot
diverschen stonden grotelicken beschadicht (...) ende oick
eensdeels verbrant’. De stad had echter niet alleen te lijden onder het Gelderse leger, ook door toedoen van de
soldaten van Karel zelf was er ‘grote menichfuldige scaide
geleden’. Het koor van de kerk was blijkbaar dusdanig
toegetakeld dat het moest worden afgebroken en opnieuw
moest worden gebouwd. Om dit te kunnen financieren
had de kerk zelfs enige stukken grond moeten verkopen.
Het stadsbestuur en de kerkmeesters halen alles uit de
kast om de moeilijke situatie van de kerk aan te tonen en
suggereren tussen de regels door dat de vorst daar zelf
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Afb. 5	Tekening van een
gedeelte van een 15deeeuws glasraam in de
Utrechtse domkerk (ca.
1615). Van links naar
rechts zien we Filips de
Goede, Karel de Stoute
en Isabella van Portugal
met de bijbehorende
wapenschilden ter identificatie. Achter Isabella
zijn de eerder overleden
zoontjes van het hertogelijk paar getekend om
het memorie-karakter
van het glasraam te benadrukken. Het Utrechts
Archief [Bibliotheek],
Utrecht, ms. XXVII L 1:
Buchelius, Monumenta,
f. 9v.

ook aan schuldig is geweest. En dan komt aan het einde
van de brief de aap uit de mouw:
‘Dit overgemerct, versoucken ende bidden de supplicanten dat u mijn heere believen wille van wegen der
K.M. te geven der voors. kercke een glas in’t voors.
koor ’t welck (…) costen zoude omtrent zeven ponden groten Vlaems, ’t welck doende zulc een godlick
werck doen.’
Deze zin is uiterst informatief betreffende de gevraagde
schenking. Ten eerste wordt stadhouder Lalaing verzocht
om namens de keizer een glas te geven. Hij wordt niet
persoonlijk om een glas gevraagd. Nee, de vorst zelf, die
immers ook de stadsheer is, moet een glas geven en Lalaing dient als stadhouder daarin te bemiddelen. Lalaing
was voor een stadje als Haastrecht inderdaad de perfecte
intermediair. Hij was relatief gemakkelijk benaderbaar
in Den Haag en speelde tegelijkertijd een belangrijke
rol aan het hof. Bovendien stond Lalaing zelf bekend als
een vrijgevig patroon: niet alleen aan de kerken van zijn
eigen heerlijkheden, de reeds genoemde Catharinakerk
te Hoogstraten en de Sint-Barbarakerk te Culemborg,
maar ook in de Sint-Rombouts te Mechelen en de SintWaltrudis te Bergen, Henegouwen.15 Op zich had Lalaing

als stadhouder zelf ook de nodige financiële speelruimte
en hij kon, indien hij daartoe bereid was, een schenking
door een van zijn Hollandse rentmeesters laten doen.
Doorgaans verliepen de glasschenkingen echter via de
centrale kas van de ontvanger-generaal van alle financiën. Dit is een indicatie dat dergelijk verzoeken werden
doorgespeeld naar het hof te Mechelen waar Margaretha
van Oostenrijk en later Maria van Hongarije, of een van
de adviseurs van de landvoogdes, uiteindelijk de knoop
doorhakten.
Ten tweede wordt in de slotzin het exacte benodigde
bedrag genoemd, te weten ‘omtrent’, dus ongeveer zeven
pond gr. Vl. Dat is het equivalent van 42 gewone ponden,
een gemiddeld bedrag voor een glas in een vermoedelijk
relatief kleine kerk. Ter vergelijking: de Sint Jan kreeg in
1512 bijna vijf keer zoveel (tweehonderd pond). Het gevraagde bedrag in Haastrecht vertegenwoordigt ongeveer
vierhonderd daglonen van een gemiddelde ambachtsman, een meester metselaar. In ieder geval wist men al
wat het raam zou moeten kosten. Mogelijk lag er zelfs een
prijsopgave van een glazenier aan ten grondslag. Men had
natuurlijk ook vijf of, iets ruimer, tien pond kunnen vragen, maar nee, het moest precies zeven pond zijn. Dit is
een aanwijzing dat de kerkmeesters zich goed realiseerden dat ze niet konden overvragen en dat de vorstelijke
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rekenmeesters ook wel wisten wat een gemiddeld glas in
een parochiekerk ongeveer moest kosten. De brief maakt
duidelijk dat het geven van een gebrandschilderd glas zeker geen spontane actie was maar dat er een heel proces
van wikken en wegen, en van vragen en bemiddelen aan
vooraf ging.
Als derde en laatste punt wil ik aanstippen dat de
kerkmeesters niet specifiek inspeelden op de memoriegedachte. Het gaat om het doen van een ‘godlick werck’,
het verrichten van een goede charitatieve daad. De kerkmeesters herinneren de stadhouder in de brief duidelijk
aan de plichten van de landsheer als christelijk vorst. Het
was niet minder dan normaal dat de vorst zijn steentje
bijdroeg als er een nieuw koor moest worden gebouwd.16
Bovendien: waren zijn eigen soldaten ook niet deels
schuldig aan de teloorgang van de kerk? Natuurlijk zou
het glas ongetwijfeld opgesierd worden met de heraldische tekens van de vorst, zodat duidelijk was wie de
schenker was. Daar is echter in het verzoekschrift nog
helemaal geen sprake van. Evenmin wordt er een tegenprestatie genoemd, bijvoorbeeld dat men zou bidden voor
zijn zielenheil.
Vorstelijke en adellijke schenkers
Het was voor een kerk of een klooster doorgaans niet
voldoende om één schenker te strikken, hoe belangrijk
deze ook was. Geprobeerd werd zo breed mogelijk te
werven waarbij naast de vorst ook andere kapitaalkrachtige schenkers als hoge edelen, topambtenaren en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders werden benaderd.
Vaak werden tussenpersonen ingeschakeld die konden
bemiddelen bij schenkingen. Hoge edelen en geestelijken, patriciërs en ambtenaren vervulden een cruciale rol
bij het verwerven van glasramen voor kloosters of kerken
die zich in hun heerlijkheid, woonplaats of ambtsgebied
bevonden. Zij beschikten over de juiste contacten en konden deze mobiliseren als er vensters ‘aanbesteed’ moesten
worden.17
Zeker bij calamiteiten was het van belang dat deze contacten snel gemobiliseerd konden worden. Zo werd de
Grote Kerk van Dordrecht in juni 1457 fors beschadigd
door een grote stadsbrand. De inboedel werd zelfs compleet verwoest, alleen het partikel van het Heilig Hout bleef
wonderbaarlijk genoeg ongeschonden. De kerk moest natuurlijk gerestaureerd worden en de fondsenwerving werd
kracht bijgezet door maar liefst 111 (opgetekende) wonderen die tussen 1458 en 1464 plaatsvonden na aanroeping

van het Heilig Hout.18 Belangrijke geldschieters kwamen
al gauw over de brug. De Zeeuwse edelman Frank van
Borssele (ca. 1395-1470) schonk in 1461/1462 een groot en
een klein glas voor het koor van de kerk. Karel van Charolais, de toekomstige Karel de Stoute (1433-1477) en zoon van
hertog Filips de Goede (1396-1467), zeer actief in Holland
in deze jaren, werd blijkbaar ook benaderd, want een jaar
later schonk hij een glas ter waarde van 40 pond.19
Niet alleen voor de Dordtse kerk traden zowel Karel de
Stoute als Frank van Borssele op als glasschenkers. Voor
maar liefst zes andere instellingen traden beiden op als
gulle gevers van een glasraam. Het is illustratief voor de
status van de Zeeuwse edelman dat de bedragen die hij
aan zijn glazenier betaalde ongeveer op hetzelfde niveau
lagen als de schenkingen van de graaf van Holland en
Zeeland. Verder is het opvallend dat zij glazen schonken
aan kerken in hun aan elkaar grenzende heerlijkheden,
Voorne (Brielle) en Putten (Charlois). De glazen functioneerden dus ook als een soort relatiegeschenk.
Margaretha van York (1446-1503) zette als vrouwe van
Voorne het patronagebeleid van Frank van Borssele voort.
Uit de periode tussen 1478 en 1503 zijn acht donaties bekend voor gebrandschilderde glazen aan kerken en kloosters in haar douarie.20 Ook op Voorne ging het initiatief uit
van de kerken zelf, zoals blijkt uit de schenkingen van glasramen aan de kerken van Goedereede en Oudorp ter gelegenheid van haar Blijde Intrede in Voorne in de lente van
1478. Uit de tekst in de rekening blijkt expliciet dat de glazen werden geschonken op verzoek van de kerkmeesters.21
Speciale vermelding verdient hier de schenking voor
een glasraam aan de kerk van het klooster van de Arme
Klaren te Brielle, waarvoor Margaretha 42 pond doneerde
in 1495. Het glas werd op de meest prominente plaats in
de kerk geïnstalleerd, namelijk centraal achter het hoofdaltaar van de kerk. Margaretha verordonneerde dat het
ontwerp van het glas aan haar getoond zou worden voordat de glazenier aan de slag zou gaan.22 Centraal op het
glas stond een afbeelding van de kruisiging, geobserveerd
door Karel de Stoute met Sint-Joris aan de ene kant, en
door Margaretha van York geassisteerd door de heilige
Margaretha aan de andere. De iconografie van het glas
was typisch voor de memoriecultuur van de late middeleeuwen. De vorsten werden aanbevolen bij Christus door
hun patroonheiligen en de kerkganger die deze afbeelding aanschouwde, werd aangemoedigd om te bidden
voor de vergeving van de zonden van de donoren en hun
familieleden.23
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Afb. 6	Memorietafel voor Elisabeth van Culemborg
(1475-1555) en haar echtgenoten, die ze beiden
overleefde: links Jan van
Luxemburg (ca. 14771508), en rechts Antoon
van Lalaing (1480-1540).
Beide heren dragen de
ketting met het Gulden
Vlies ten teken van hun
lidmaatschap van deze
prestigieuze ridderorde.
Olieverf op paneel, door
de Meester van het Rot
A, plm. 1550. Elisabeth
Weeshuis Museum,
Culemborg.

Op slechts een steenworp afstand van de kloosterkerk,
had Karel de Stoute overigens in 1462 een vergelijkbaar
glas laten installeren in de kerk van de Maarlandse parochie. Ook toen was de kruisiging het uitverkoren tafereel.
Karel werd op dit glas echter nog getoond in gezelschap
van Isabella van Bourbon (1436-1465), zijn tweede echtgenote.24 Margaretha claimde nu haar plaats aan Karels zijde en intensiveerde bovendien tegelijkertijd de memorie
aan haar geliefde echtgenoot in haar douarie.
Het succes van de geestelijke lobby
In dit artikel heb ik de Goudse glazen geplaatst in de traditie van glasschenkingen in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Het initiatief voor dergelijke glasschenkingen
lag nooit eenzijdig bij de gever. Het schenkersgedrag was
afhankelijk van de bouwactiviteiten die kerken en kloosters ontplooiden. Het ging voortdurend om een spel van
vraag en aanbod waarbij de lobby van de instelling en het

optreden van makelaars doorslaggevende factoren zijn
geweest.
Ik heb gewezen op de intensieve campagne van Maximiliaan en Margareta van Oostenrijk in de jaren 1510-1520,
waarvan de Goudse glasschenking in 1512 deel uitmaakte.
Deze campagne hing nauw samen met de opvolging binnen het Habsburgse huis. Maximiliaan wilde Karel als logische opvolger van zijn vader Filips de Schone situeren
door de band tussen de Habsburgse en Bourgondische
vorsten op allerlei beelddragers te laten zien.
Verder heb ik benadrukt dat adellijke schenkers ook
actief waren op de schenkersmarkt en dat topambtenaren
als Antoon van Lalaing een essentiële rol speelden in het
verbinden van verschillende netwerken. Zij konden als
geen ander een kerk of een klooster in contact brengen
met het regerend vorstenhuis, met vermogende edelen
uit de entourage van de vorst, en met ambtenaren van het
Bourgondisch-Habsburgse staatsapparaat.
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Verbeelding aan de macht?
De turbulente jaren zeventig
Gedurende de jaren zeventig was het onrustig in Nederland, niet in de laatste plaats in de
grote steden van Holland. In alle sectoren van de samenleving klonk de roep om meer
democratie, om inspraak en medezeggenschap, en om verbetering van arbeids- en leefomstandigheden. Met grote regelmaat verschenen groepen en comités op het Haagse Binnenhof om hun eisen kracht bij te zetten. Zelfs in de krijgsmacht was het onrustig. Daar voerde
de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen (VVDM) actie voor meer geld, en voor meer
vrijheid, bijvoorbeeld de vrijheid om lang haar te mogen dragen. Was De Verbeelding in de
jaren zeventig inderdaad aan de macht? Werden de bestaande verhoudingen doorbroken en
werden idealen vertaald in radicale veranderingen?

Van de Sixties naar de Seventies
Het activisme van de jaren zeventig kwam niet uit de lucht
vallen. Het was in de loop van het voorafgaande decennium (de fameuze Sixties) al gaan gisten, vooral in artistieke
en intellectuele kring. Dat gebeurde in eerste instantie in
de grote steden, met name in Amsterdam. Het optreden
van Provo in de jaren 1965-1966 was van deze ontwikkeling een spectaculair voorbeeld. Ook op de universiteiten
begon de kritiek op de eertijds nog autoritaire verhoudingen toe te nemen. Het publieke debat werd dynamischer en radicaler, bijvoorbeeld in de vorm van zogeheten
teach-ins. Ook internationale vraagstukken, zoals de burgeroorlog in Zuid-Vietnam, kregen steeds meer aandacht.
In verschillende West-Europese landen begon met
name in de jaren 1967 en 1968 – vooral onder jongeren
en studenten – een steeds meer rebelse geest te heersen.
Deze opstandigheid begon vaak op de universiteiten en
verspreidde zich vandaar naar andere sectoren. In het
voorjaar van 1968 kwam het vooral in Frankrijk en in
mindere mate ook in West-Duitsland en Italië tot ware
opstandigheid, die zich korte tijd ook uitbreidde naar
sommige bedrijfstakken. Even leek het alsof de gevestigde orde op instorten stond, maar dat bleek al snel schijn.

Aan het einde van het jaar was de conservatieve Franse
president de Gaulle nog steeds aan de macht. ‘Mei 1968’
leek eertijds het einde van een fase van groeiende contestatie en rebellie. Maar het was, zoals de Franse filosoof
Alain Badiou opmerkt, achteraf bezien veeleer het begin
van een langdurige periode van politieke mobilisatie.1
Het ‘revolutiejaar’ 1968 ging merkwaardig genoeg eigenlijk grotendeels aan Nederland, en ook aan het ‘Magies Sentrum’ Amsterdam, voorbij. Provo was inmiddels
ten grave gedragen. Maar tegen het einde van de jaren
zestig begonnen de aantallen demonstranten niettemin
ook in Nederland steeds groter te worden. Dat was net
als elders in de westerse wereld het begin van een periode van opvallend activisme, die tot begin jaren tachtig
zou duren, een tijdvak dat wel wordt aangeduid als de
‘lange jaren zeventig’.2 In deze jaren reageerde het gezag, zowel op lokaal als nationaal niveau (in tegenstelling
tot de jaren zestig), steeds welwillender op alle politieke
contestatie. Niet altijd, natuurlijk: krakers werden soms
hard aangepakt. Maar in het algemeen werden de regels
met betrekking tot demonstreren en actievoeren losser.
Het werd steeds makkelijker de straat op te gaan. Zelfs de
rechten van krakers werden uitgebreid.3
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Afb. 1	Bij de verkiezingen van 1966 won Provo een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. Verkiezingsbord
gemaakt d
 oor Rob Stolk. IISG.

De Verbeelding
De Verbeelding leek inderdaad aan de macht. Anders gezegd: de politieke arena leek ineens voor iedereen open
te staan. En dat leidde een tijd lang tot veel dynamiek. De
meest uiteenlopende groepen en organisaties traden naar
voren om aandacht te vragen voor hun problemen.4 Dat
betrof niet alleen zogenaamde ‘nieuwe’ maar ook oude
sociale bewegingen, zoals de vakbeweging. In hun boek
over de arbeidsverhoudingen in Nederland duiden Windmuller, De Galan en Van Zweeden de jaren 1968-1982 aan
als een periode ‘die werd gekenmerkt door sterk gepolariseerde verhoudingen tussen werkgevers en werknemers’.5 De vakbeweging legde daarbij de nodige ambitie
aan de dag. Het ging niet alleen meer om loonsverbetering, maar meer in het algemeen om sociaaleconomische
hervormingen, om algehele inkomensnivellering, en om

verbetering van medezeggenschap en vakbondsrechten.
In de nota Fijn is anders verklaarde de Industriebond van
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) zelfs
voor alle duidelijkheid het socialisme na te streven. De
vakbeweging diende standpunten uit te dragen ‘die een
aanzet geven naar het uit zijn voegen lichten van de huidige kapitalistische maatschappij en die een aanzet betekenen naar de realisering van een socialistische samenleving op basis van arbeidersdemocratie’.6
Ook nieuwe thema’s werden met verve aan de orde gesteld, zoals het milieu. Tegen het einde van de jaren zestig
kregen milieuvraagstukken overal in de westerse wereld
steeds meer aandacht. Dat was ook in Nederland het geval. Er ontstonden verscheidene organisaties die zich met
het milieu bezighielden, zoals de Aktie Strohalm (opge167
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Afb. 2	Affiche van Woningburo
De Kraker 1969. IISG.

richt in 1970), de Vereniging Milieudefensie (1972), en het
aan de Socialistiese Partij gelieerde Milieu Aktiecentrum
Nederland (1973). Er werden bovendien op allerlei plekken
lokale initiatieven genomen, zoals de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de Werkgroep Amelisweerd,
die een jarenlange strijd zou leveren tegen de aanleg van
een rijksweg door het betreffende landgoed. Vanaf midden jaren zeventig richtten de acties van vele milieuacti-

visten zich vooral tegen de uitbreiding van kernenergie,
hetgeen vaak met de nodige heftigheid gepaard ging (met
name in Almelo, het West-Duitse Kalkar en Dodewaard).
Actie
Op de universiteiten was het al langer onrustig. Het jaar
1969 vormde met de bezettingen van de Tilburgse Katholieke Hogeschool en korte tijd later het Amsterdamse
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Maagdenhuis een belangrijke moment. In dat jaar werd
ook de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB)
ingevoerd. Deze wet, die een einde maakte aan de traditionele hooglerarenorde, zou leiden tot jarenlange strijd
over de praktische invoering. Gedurende de jaren zeventig vonden overal conflicten plaats over de inhoud van
onderwijs en onderzoek. Een vroeg voorbeeld van een
dergelijk conflict was de zogeheten affaire-Daudt aan de
Zevende (Politiek-Sociale) Faculteit van de Gemeentelijke
Universiteit Amsterdam. Daar barstte in 1969 een heftige
strijd los over de zeggenschap over en inhoud van het vak
politicologie tussen de hoogleraar Hans Daudt en zijn getrouwen enerzijds, en een groep deels uit de studentenbeweging voortgekomen jonge, marxistisch georiënteerde
docenten anderzijds.7 Ook elders stonden studenten en
linkse docenten vaak tegenover hoogleraren en het meer
behoudende deel van de wetenschappelijke staf. Onder-

wijs maar ook onderzoek dienden in de ogen van vele
studenten en vooral jongere wetenschappelijke stafleden
vooral ‘maatschappelijk relevant’ te zijn. De behoudende
staf verdedigde de waarden van de zuivere wetenschap.
Ook in het middelbaar en zelfs lager onderwijs was het
overigens onrustig. Zo waren er ‘kritiese leraren’, die minder autoritaire onderwijsvormen nastreefden, waarbij bijvoorbeeld geen cijfers meer zouden worden gegeven en
niemand kon blijven zitten.
Dit streven naar democratisering, naar emancipatie, en
naar maatschappelijk engagement deed zich ook voor in
andere overheidssectoren zoals de gezondheidszorg. Er
bleken ‘kritiese artsen’ op te staan, die de bestaande relatie tussen arts en patiënt als ‘bevoogdend’ beschouwden.
Patiënten dienden gestimuleerd te worden hun gezondheid en hun lot meer in eigen hand te nemen. Dergelijke
opvattingen leidden vooral in de psychiatrie tot radicale

Afb. 3	Affiche van de Pacifistisch-Socialistische Partij voor de TweedeKamer-verkiezingen van 1971. Foto: Jarr Geerligs.

Afb. 4	Verkiezingsaffiche van de Partij van de Arbeid voor de Tweede
Kamer-verkiezingen van 1977. Wikimedia Commons.
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experimenten. ‘Kritiese psychiaters’ begonnen psychische
problemen meer als uitingen van maatschappelijke misstanden te beschouwen dan als individuele problemen.8
In de gezondheidszorg, zo concludeert een auteur, werd
in de jaren zeventig veel meer geluisterd naar de patiënten en naar ‘de ideeën aan de basis’. Inspraak werd geïnstitutionaliseerd; er werden plenaire vergaderingen belegd
(waarin alle geledingen hun zegje konden doen).9 Er ontstonden – vooral in enkele oude stadswijken zoals in Amsterdam – gezondheidscentra waarin geëxperimenteerd
werd met meer ‘collectieve’ organisatievormen en met
een andere benadering van patiënten (die bijvoorbeeld
aangezet werden om op te komen voor hun belangen).
Ook op het terrein van huisvesting en woningbouw
gebeurde van alles. Overal ontstonden wijkcomités, huurdersorganisaties en bewonersgroepen, die vaak met veel
verve aan de weg timmerden. Dat leidde tot een golf van
buurtactivisme. De kraakbeweging, die begin jaren zeventig ontstond, trok bij dit alles de meeste aandacht, niet in
de laatste plaats vanwege de soms heftige confrontaties

die de krakers aangingen met het gezag. De overheid reageerde niettemin vaak welwillend op het nieuwe buurtactivisme. Er werd geld vrijgemaakt voor nieuwe voorzieningen (zoals wijkcentra en opbouwwerk). Bovendien
werd met meer aandacht dan in het verleden geluisterd
naar de wensen van bewoners. Zo werden inspraakprocedures bij stadsvernieuwingsprojecten uitgebreid. Amsterdam is van dit alles een opvallend voorbeeld, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit Herman de Liagre Böhls boek over
de Amsterdamse stadsvernieuwing.10
De vrouwenbeweging was van de golf van jaren-zeventig-activisme het meest aansprekende voorbeeld.
Het begon allemaal in 1968 met de oprichting van ManVrouw-Maatschappij (MVM), dat zich ten doel stelde de
rolpatronen tussen man en vrouw te doorbreken. In 1969
ontstond de meer spontane en blijmoedige beweging
Dolle Mina, die meteen de aandacht op zich vestigde door
de bezetting van het eertijds alleen voor mannen openstaande managers-opleidingsinstituut Nijenrode. MVM
en Dolle Mina hadden een enorme uitwerking. Overal

Afb. 5	Politieoptreden in de
roerige jaren zeventig.
Nederlands Politiemuseum.
Afb. 6	Het Kroningsoproer van
30 april 1980 in Amsterdam. Foto: Ad van der
Zee.
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ontstonden nieuwe initiatieven: praatgroepen, comités,
tijdschriften, crèches, ‘Blijf-van-mijn-lijf ’-huizen. Een belangrijk centraal thema vormde de legalisering van abortus, waarvoor tienduizenden vrouwen de straat opgingen.
De vrouwenbeweging stimuleerde ook andere emancipatiebewegingen, zoals de homobeweging die begin jaren
zeventig eveneens opbloeide.
En dan hebben het nog niet gehad over Vietnam, en
over alle comités, actiegroepen en winkels die zich bezighielden met de Derde Wereld. Ook gevestigde instituten,
zoals de kerken, gingen mee in de geest van de tijd. In
hun overzichtsboek van de Nederlandse religiegeschiedenis concluderen Van Eijnatten en Van Lieburg dat twee
thema’s in de jaren zeventig centraal stonden: ‘bevrijding’
en ‘solidariteit’. Bevrijding verwees, naast kwesties op levensbeschouwelijk gebied, ook naar de uit Latijns Amerika
overgewaaide bevrijdingstheologie. Solidariteit betekende
vooral verbondenheid met de onderdrukten, niet alleen
in de Derde Wereld maar ook dichter bij huis middels de
vorming van ‘basisgroepen’ die zich richtten op discussie,

vorming en vrijwilligerswerk.11 Ook in de cultuursector
speelde het streven naar engagement, solidariteit en bevrijding een belangrijke rol. De jaren zeventig vormden
het hoogtepunt van het zogeheten ‘vormingstoneel’, van
groepen als Proloog en het Werkteater, die wilden bijdragen aan de ‘bewustwording’ van het publiek en daartoe
ook optraden in kerken, buurthuizen, en op straat.12
De grauwere werkelijkheid
Maar was De Verbeelding nu werkelijk aan de macht?
Er ontstonden in deze jaren korte tijd soms vrijplaatsen
waarin dat wellicht het geval leek, althans in de zin dat de
betrokken groepen en individuen in staat waren hun leven en samenzijn zelf vorm te geven zonder acht te slaan
op de heersende normen en gezagsverhoudingen. Bijvoorbeeld in bepaalde kraakcollectieven, zoals in 1975 in
de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt. Mogelijkerwijs kan
ook het experiment in de zwakzinnigeninrichting Dennendal als een dergelijke vrijplaats worden beschouwd,
die zich geheel buiten de gevestigde orde plaatste.
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Toch zullen de meeste activisten meestal niet het gevoel hebben gehad dat ze in staat waren hun politieke
verbeelding werkelijk te realiseren. Misschien soms even,
luisterend naar een inspirerend betoog. Maar meestal
toch niet. Dat had allerlei oorzaken. In de eerste plaats
was het actiewerk vaak wat prozaïscher dan aanvankelijk
gedacht. Het was één ding om zich solidair te voelen met
de anti-imperialistische bevrijdingsstrijd in Vietnam; het
was iets anders om op een regenachtige dag urenlang met
een collectebus van het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV) rond te gaan. Er moest vaak veel worden
vergaderd, er moesten zalen worden gehuurd, bussen geboekt, kaartjes verkocht. Bovendien moest men het eens
worden over de leuzen die bij een demonstratie op de
spandoeken zouden worden meegevoerd. En dat leidde
soms tot langdurige discussies en soms ook heftige meningsverschillen. Bij sommige actievoerders openbaarden zich bij dergelijke gelegenheden autoritaire trekjes,
waarover achteraf nog de nodige verbitterde beschouwingen zijn verschenen.
Bovendien bleek de maatschappij niet zo gemakkelijk te veranderen. Dat kostte op zijn minst veel tijd en
inspanning, en die hadden de meeste actievoerders niet.
De doelstellingen waren ook vaak hoog gegrepen: de
samenleving moest democratischer, vrijer, eerlijker en
rechtvaardiger. Hoewel er ook sympathie bestond voor
sommige acties en projecten, leek de meerderheid van
de Nederlandse bevolking niet geneigd met de meeste
van dergelijke experimenten mee te gaan. Meer nog, in
meer conservatieve kring begon men zich in de loop van
de jaren zeventig in toenemende mate aan alle linkse gekrakeel te ergeren, hetgeen een belangrijke oorzaak was
van de aantrekkingskracht van de VVD (de enige politieke
partij die gedurende de jaren zeventig continu groeide)
en later ook van het midden jaren zeventig ontstane CDA.
De VVD en het CDA wisten de gevoelens van verontrusting en ongemak effectief te mobiliseren. Die onrust
betrof niet in de laatste plaats de teloorgang van de gezagsverhoudingen alsmede de kwestie van veiligheid. De
jaren zeventig zagen immers ook de opkomst van een golf
van (veelal linksradicaal) terrorisme. Dat was ook in Nederland het geval, hoewel de Molukse kapingsacties niet
een uitgesproken linkse signatuur hadden. Daar komt
nog bij dat de economische ontwikkelingen in de loop
van de jaren zeventig ongunstiger begonnen te worden.
De groei nam af en de toekomstperspectieven werden
steeds onzekerder.

Dat nam niet weg dat de regeringen van de jaren zeventig vaak bereid waren actievoerders, althans gedeeltelijk, tegemoet te komen. In verschillende West-Europese
landen waren vooral eerste helft en midden jaren zeventig progressieve regeringen aan de macht. In Nederland
regeerde van 1973 tot 1977 het fameuze kabinet-Den Uyl,
dat bij zijn aantreden aankondigde zich te laten leiden
door ‘het streven naar opheffing van ongelijkheid en
achterstelling’.13 Ook het kabinet-Den Uyl deed, ondanks
interne meningsverschillen, de nodige toezeggingen, bijvoorbeeld aan de vakbeweging, de vrouwenbeweging en
de huurders- en bewonersorganisaties.
Maar zelfs dergelijke successen leidden bij de activisten niet altijd tot politieke bevrediging, niet in de laatste
plaats omdat successen altijd compromissen waren die
de meer radicale actievoerders niet konden bekoren. Een
voorbeeld is de vrouwenbeweging, die inderdaad in verschillende opzichten succesvol was. Wetten die in het nadeel van vrouwen uitwerkten werden veranderd, regelingen werden aangepast. Er kwam structureel overleg met
de regering. Zo werd in 1974 een Emancipatie Kommissie
ingesteld waarin vertegenwoordigers van de vrouwenbeweging werden opgenomen. Ook bleek de overheid,
zowel nationaal als lokaal, bereid allerhande initiatieven
(vrouwenhuizen bijvoorbeeld) te ondersteunen. Maar
deze toezeggingen leidden ook tot meningsverschil. Werd
de vrouwenbeweging niet ‘ingekapseld’? Werd de beweging niet te braaf en burgerlijk? Was de instelling van een
commissie nu een voorbeeld van de macht van De Verbeelding?
Inkomensverschillen
En toch heeft de golf van activisme in de jaren zeventig
ook gevolgen gehad, resultaten geboekt. Een interessant
voorbeeld zijn de sociaaleconomische verhoudingen.
Een ‘socialistische samenleving op basis van arbeidersdemocratie’, zoals de Industriebond NVV wilde, is er niet
gekomen. De machts- en eigendomsverhoudingen in de
economie werden niet gewijzigd. Maar het zou onjuist
zijn het bij deze constatering te laten. Heden ten dage
is er weer veel belangstelling voor de kwestie van inkomens- en vermogensverschillen. In navolging van Thomas Piketty’s boek Kapitaal maken velen zich zorgen over
de in de afgelopen decennia gegroeide sociaaleconomische verschillen.14 Wat dit betreft vormen de jaren zeventig een fascinerend tijdvak. Overal in de westerse wereld
waren de sociaaleconomische verschillen immers op hun
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geringst. Dat was ook in Nederland het geval, mede als
gevolg van de door het kabinet-Den Uyl gevoerde sociaaleconomische politiek.
Zoals Piketty, en zijn intellectuele kompaan Pierre Rosanvallon betogen, neigt het kapitalisme zonder politieke
wilsvorming en statelijke interventies naar groeiende sociaaleconomische verschillen.15 Het vereist dus idealisme
en mobilisatie – met andere woorden Verbeelding – om
die verschillen de beheersen en te beperken. Vrijwel alle
westerse regeringen voerden in de jaren zeventig een actieve inkomenspolitiek om de sociaaleconomische verschillen te beperken. Zij werden daartoe aangezet door
de vakbeweging, maar ook door verschillende andere
groepen en bewegingen die democratie, inspraak en ge-

lijkheid eisten. De Politieke Verbeelding leidde dus wel
degelijk tot veranderingen en tot resultaten die ingingen
tegen de ‘natuurlijke’ trend van het kapitalisme naar ongelijkheid. Het is bovendien opvallend dat de sociaaleconomische verschillen begin jaren tachtig, als de politieke
sfeer inmiddels weer is veranderd (minder Verbeelding,
meer berusting) en in verschillende westerse landen centrumrechtse kabinetten aan de macht zijn, weer beginnen
toe te nemen.
Conclusie
Inkomens- en vermogensverschillen zijn een interessant
voorbeeld van de successen en beperkingen van het activisme in de jaren zeventig. Er werden zonder twijfel re-

Afb. 7	‘De slopersbal’ van Jan Sierhuis in metrostation Nieuwmarkt. Dit kunstwerk,
eind jaren zeventig gemaakt om de
herinnering aan de Nieuwmarktrellen levend te houden, dreigde in 2012
tijdens de renovatie van de Oostlijn te
worden verwijderd. Na aanhoudende
protesten ging de gemeente Amsterdam echter overstag en besloot het
kunstwerk te behouden. Metrokunst.nl.
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Afb. 8	De in 2011 gestarte Occupy-beweging stelde de kwestie van sociale ongelijkheid weer aan de orde.
Foto: Targaryen. Wikimedia Commons.

sultaten geboekt, het gevolg van idealisme en mobilisatie
(van Verbeelding). Maar het was allemaal minder, en minder mooi, dan vele activisten zich hadden voorgesteld. In
die zin was De Verbeelding niet aan de macht. Maar in

die zin is De Verbeelding in een pluralistische en democratische samenleving eigenlijk nooit aan de macht. De
uitkomst van alle politieke wilsvorming is immers altijd
een compromis. Gelukkig maar.
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Beeldessay

Politieke
verbeelding in
Holland

In zijn meeslepende boek Danubia, een fascinerende mix
van een historisch reisboek met Habsburgse familiegeschiedenis, beschrijft Simon Winder op welke wijze de Oostenrijkse Habsburgers zichzelf in het openbaar presenteerden.
Dat luisterde heel precies en was nauw verbonden met de
functie die zij op dat moment vervulden: Keizer van het Heilig Roomse Rijk, Koning van Hongarije, of Beschermer van
het Christendom tegen de Turken? In al die gevallen moesten kleding, ornamenten, versierselen en andere parafernalia exact kloppen en op elkaar zijn afgestemd. Een hele stoet
hofambtenaren was daar begin 18de eeuw dagelijks mee
bezig om te zorgen dat alles feilloos in orde was, zodat de
vorst de juiste communicatieve boodschap uitdroeg.

Ad van der Zee en
Gijs Rommelse

Afb. 1	Lakzegel van graaf Floris V van Holland, 1266-1296. Het
zegel toont een galopperend paard met een ruiter in volle
wapenuitrusting met geheven zwaard in de rechterhand. In
de 11de en 12de eeuw begonnen vorsten dergelijke zegels
te gebruiken om brieven te verzegelen en zo echtheid en
geheimhouding te waarborgen. In de 13de eeuw volgden
veel lagere edelen en ook steden dit voorbeeld. De relatieve
exclusiviteit van een lakzegel weerspiegelt politieke autoriteit.
Rijksmuseum, Amsterdam.
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Politieke beeldvorming en verbeelding, het actief scheppen van beelden met het oog op bepaalde politieke doeleinden, is waarschijnlijk al zo oud als er machthebbers bestaan.
Lang voordat het woord propaganda bestond was dat al volop de praktijk, ook in Holland. Zowel wereldlijke als geestelijke leiders ontwikkelden in de loop van de geschiedenis
steeds nieuwe manieren om hun gewenste imago bij hun
onderdanen te laten indalen. Propaganda kent vele verschijningsvormen. Soms heel subtiel, door je op een bepaalde
wijze op een zegel of munt te laten afbeelden, maar soms
veel directer en dwingender, door een geschrift, of nog indringender, een gebrandschilderd raam in een kerk.
Maar wat de machthebbers kunnen, kan het volk natuur-

Afb. 2	Gulden van graaf Willem V van Holland, 13781388. De graaf heeft een zwaard in de rechterhand
en staat tussen de Hollandse leeuw en een Beiers
wapenschild. Munten dienden in het algemeen
de economie, maar in dit geval was het Willem V
waarschijnlijk meer te doen om zijn beeltenis aan
zijn onderdanen te tonen en te benadrukken dat
hij de macht en middelen had munten te laten
slaan. Collectie Rijksmuseum.
Afb. 3	Zilveren triomfpenning uit 1574 ter gelegenheid
van het Leids Ontzet. Een engel met getrokken
zwaard jaagt Assyrische soldaten op de vlucht die
Jeruzalem belegerden. Door de eigen lotgevallen
te vergelijken met de Goddelijke redding van de
Heilige Stad van heidense onderdrukkers benadrukken de Leidenaren op ostentatieve wijze de
religieuze en politieke rechtvaardigheid van hun
strijd. Rijksmuseum, Amsterdam.
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Afb. 4	Stadhouder prins Maurits scheidt het kaf van het koren, 1619. De Bestandstwisten leidden tot een
scherpe politieke en religieuze polarisatie in de nog jonge Republiek. De strijd om de publieke opinie
werd deels uitgevochten in de media. Rijksmuseum, Amsterdam.

lijk ook. Macht roept als het ware zijn eigen oppositie op.
Met de komst van de drukpers als zijn nieuwe beste vriend
was die oppositie vanaf halverwege de 15de eeuw in staat
om de machthebber van repliek te dienen. Misschien niet
door middel van gebrandschilderde ramen, maar wel met
liederen, spotprenten, schotschriften, schuitenpraatjes en
andere uitingen van ongenoegen.
Met de democratisering van de zeggenschap over media, de komst van massamedia en, in onze tijd, de vérgaande aanwezigheid van sociale media, krijgt de macht het
steeds moeilijker om zichzelf overtuigend te verbeelden en

ook repressie van de oppositie wordt steeds lastiger. Kon
Koning Willem III nog de arrestatie bevelen van Alexander
Cohen, omdat hij ‘Weg met Koning Gorilla’ had geroepen,
tegenwoordig is dat heel wat moeilijker, alhoewel sommigen van mening zijn dat de macht van – met name – de
Oranjes bijzonder ver reikt.
Pastiche en satire op televisie en internet zijn de wapens
van onze tijd om machthebbers, ook de democratisch gekozen, te kritiseren. De machthebbers zelf, bestuurders en
politici, omringen zich intussen met een stoet van voorlichters, communicatieadviseurs en spindoctors om uitgekiend
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Afb. 5	Allegorie op de verovering van Den Bosch en Wesel door prins
Frederik Hendrik in 1629. Frederik Hendrik gebruikte zijn
militaire successen nadrukkelijk om zijn politieke statuur als
stadhouder te verstevigen. De strijdwagen wordt gemend door
Geloof, de paarden begeleid door Hoop, Rechtvaardigheid,
Kracht, Liefde, Matigheid en Voorzichtigheid. Vaderlandsliefde,
Vroomheid en Vrijheid vergezellen de wagen. Voor de wagen
lopen Spaanse krijgsgevangenen en erachter treurende katholieken. Rijksmuseum, Amsterdam.
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hun eigen beeldvorming in de media te sturen ten einde zo
gunstig mogelijk voor het voetlicht te komen. Geen politicus die nog op een vraag een spontaan antwoord geeft, de
kans op een uitglijder is immers groot waardoor dat zorgvuldig opgebouwde beeld ineens weer in elkaar zou kunnen
storten. De vergelijking met de Habsburgse hofambtenaren
die nauwlettend het openbare beeld van de keizer bewaakten, dringt zich onwillekeurig hierbij op.

Afb. 6	De samenzwering van Julius (Claudius) Civilis door Rembrandt was oorspronkelijk veel groter en
bedoeld voor het nieuwe Stadhuis in Amsterdam. Het schilderij sloot aan bij wat we tegenwoordig
‘De Bataafse Mythe’ noemen en in de 17de eeuw populair werd: een verbinding leggen tussen het
gedroomde Bataafse verleden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het schilderij
werd overigens afgekeurd door het Amsterdamse stadsbestuur, mogelijk vanwege de weinig heldhaftige uitstraling van de hoofdpersoon. Nationalmuseet, Stockholm.
Afb. 7	Het Schip van Staat als zinnebeeld van de Vrede van Breda in 1667. Het schip vaart in rustig water.
Aan boord staan de zeven provinciemaagden en personificaties van deugden. Admiraals De Ruyter
en Van Ghent staan op de boeg. De vlag bovenin de mast voert de leus Mare Liberum. Rijksmuseum,
Amsterdam.
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Afb. 8	Amsterdam op het toppunt van zijn
macht besloot in 1662 tot de Vierde
Uitleg van de stad en gaf de schilder Nicolaes Berchem opdracht om dit besluit
te verbeelden. Berchem schilderde deze
uitzinnige allegorie op een voorgenomen stadsuitbreiding. Bovenin het
schilderij blaast de Faam de roem van
Amsterdam naar alle windstreken. De
Amsterdamse stedenmaagd (rechts in
het wit) heeft de aangepaste plattegrond
al in de hand. Amsterdam Museum.
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Afb. 9	Spotprent op prins Willem V als
brakende, naakte Bacchus op een
vat bourgogne, 1782. Tegenstanders van diens stadhouderlijk
bewind publiceerden satirische
prenten om de prins af te beelden
als een moreel gecorrumpeerde
zwakkeling die volledig ongeschikt
was om de Republiek te leiden.
Rijksmuseum, Amsterdam.
Afb. 10	Vrijheid dresseert drie als patriotten uitgedoste keeshonden, 1787.
De patriotten wisten door middel
van satire stadhouder Willem
V belachelijk te maken, maar
Orangisten beantwoordden met
eigen spotprenten. Rijksmuseum,
Amsterdam.
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Omdat politieke verbeelding in deze zin nauw verbonden
is met het uitoefenen van macht, vinden we voor Holland
deze uitingen met name op het niveau waar ook daadwerkelijk macht werd uitgeoefend. Dus op gewestelijk niveau zolang dat gewest een zelfstandige eenheid vormde, bij stads-

besturen gedurende de Republiek en later vooral op een
nationaal platform. Die nationale dimensie hebben we hier
niet willen veronachtzamen en daarom besteden we ook
wat aandacht aan landelijke politiek, al overstijgt die ‘het
Hollandse’ wel enigszins.

Uit het leven van koning Gorilla, een
fel antimonarchaal schotschrift van
S.E.W. Roorda van Eysinga uit 1897.
Koning Willem III, die ook wel ‘de
grootste ploert van zijn rijk’ werd
genoemd, was vanwege zijn agressieve, onberekenbare karakter weinig
populair. De bijnaam ‘koning gorilla’
bleef hem aanplakken. Rijksmuseum,
Amsterdam.
Afb. 12	Verkiezingsposter van de VrijzinnigDemocratische Bond (VDB) uit 1922.
Deze links-liberale partij loodst het
Schip van Staat veilig door tussen het
rode revolutiegevaar en reactionair
conservatisme door. Bron: www.d66.
nl.
Afb. 11
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Afb. 13	Deze verkiezingsposter van de Anti-Revolutionaire Partij toont Minister van Financiën Hendrikus
Colijn als vastberaden stuurman die lijkt te weten hoe hij het schip van staat door de woelige
baren moet loodsen. De krachtige beeldspraak ten spijt verloor de partij maar liefst drie Kamerzetels. Privécollectie.
Afb. 14	‘Koers kunnen houden’ mag wel gezien worden als een eigenschap waar politici electorale winst
mee denken te kunnen behalen. De campagne rond Rita Verdonk maakte in 2007 wederom
gebruik van het beeld van de politicus als koersvaste stuurman, of in dit geval stuurvrouw. Maar
evenmin als Colijn wist Verdonk het beeld in winst om te zetten. Trots op Nederland.
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COLUMN
Luc Panhuysen

‘Politiek’, zei Bismarck ooit, ‘is de kunst van het mogelijke’. Een prachtige uitspraak, omdat het de kern raakt van
wat politiek talent is. In chaos, te midden van oorlog, omgeven door doodsangst, ziet de politicus kansen. Waar anderen wakker liggen omdat ze bang of boos zijn, droomt hij
de contouren van iets moois, veiligs, duurzaams. Een echte
politicus heeft verbeeldingskracht. Niet alle tijden zijn even
verwelkomend voor verbeeldingskracht. Bureaucratieën
waar alles is dichtgetimmerd bijvoorbeeld. Welvaartstaten
waar vooral het gevoel overheerst veel te verliezen te hebben.
Tijdens de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden
(1568-1648) lag de wereld open voor politieke verbeelding.
Zelden ook was verbeelding meer noodzakelijk. Een van de
mooiste politieke symbolen die ik ken, komt dan ook uit de
16de eeuw: ‘de Hollandse Tuin’. In de 16de eeuw betekende het woord ‘tuin’ schutting, net als het tegenwoordige
Zaun in het Duits. Een van de aardige kanten van dit symbool is dat de betekenis van schutting en tuin zijn samen
gaan vallen en elkaar hebben versterkt. Het archetype van
de Hollandse Tuin is natuurlijk het Hof van Eden, het paradijs waaruit het eerste mensenpaar werd verdreven. Onze
voorouders kozen die iconografische verwantschap niet
voor niets. Hun land was een paradijs. Wel moesten ze het
van andere bewoners voorzien. In de Hollandse Tuin zien
we meestal een schaars geklede dame staan, de Hollandse
stedenmaagd, of een Leeuw, de heraldische belichaming
van de provincie Holland. Zij zijn de bewoners van die cirkel groen gras. Zij verdedigen dit perfect gevormde stukje
territorium, en worden door de gevlochten wilgentenen gescheiden van de grote buitenwereld.
De Hollandse Tuin gaat over de tegenstelling wij-zij.

De Hollandse Tuin

Het gaat ook over veiligheid. Toen de Hollandse Tuin voor
het eerst werd gebruikt was de opstand tegen de Spanjaarden nog maar net begonnen. Een kleine lap grond was op
de wrede vijand veroverd, maar hij bleef overal dreigend
aanwezig. Het verlangen permanent van hem te zijn verlost werd uitgedrukt met de kreet: ‘het sluiten van de tuin’.
In mijn favoriete versie van de Hollandse Tuin zien we aan
de buitenkant van de schutting overal varkens verwerpelijke
dingen doen. Ze plunderen de akkers, copuleren erop los,
zeulen met hun te talrijke nageslacht en hebben paapse crucifixen om de speknekken. De varkens staan symbool voor
de Spanjaarden. Dit soort beeldpamfletten hing in taveernes
en andere publieke ruimten, Nederlanders lachten met een
schuimende bierpul in de hand de bruine tanden bloot om
die vunzige Spanjaarden. Het pamflet feliciteerde de toeschouwer ook met iets anders: zijn morele superioriteit. De
Hollandse Tuin: wij tegen zij; veilig tegenover onveilig; zuiver tegenover onzuiver.
Ieder land heeft zijn eigen verbeelding. De Hollandse
Tuin toont een typische Nederlandse combinatie van superioriteit en kwetsbaarheid. Wat is de boze buitenwereld toch
groot, met zijn islam,
bootvluchtelingen, geo
politiek – en wat is het paradijs toch klein. Wilders
in de rol van Hollandse
Leeuw. We hebben het
goed, maar het besef van onze nietigheid maakt ons snel
angstig.

Luc Panhuysen (1962) is historicus en journalist en
schreef onder andere de boeken: De ware vrijheid en
Rampjaar 1672.
Illustratie Maarten Streefland
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UITSMIJTER
In de Uitsmijter worden geschiedenis en
koken met elkaar verbonden. Deze keer:
koninginnensoep

Minte Kamphuis
Illustraties Maarten Streefland

De diners van koninginnen en koningen hebben altijd enorm tot de verbeelding gesproken. Dat komt niet het
minst door de namen van de gerechten. Het Koninklijk Huis heeft enkele
menukaarten van belangrijke momenten uit de geschiedenis van het koningshuis op haar website
geplaatst. Zo kunnen we lezen dat het diner na afloop van
de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 maar liefst
negen gangen omvatte. Er werden gerechten geserveerd als
Yorkham à la Salamanca, Mexicaanse salade en Selderij op
Spaanse wijze. Het was duidelijk dat de koninklijke koks in
1898 zeer internationaal georiënteerd waren. En die internationale oriëntatie gold uiteraard niet alleen voor de keuken.
De boodschap die overgebracht werd, was dat Wilhelmina
een vorstin was die een plaats had in internationale kringen,
en Nederland had een plaats op het wereldtoneel.
Wellicht het bekendste Nederlandse gerecht met een
‘politieke link’ is koninginnensoep. Iedereen denkt bij de
naam direct aan een van de voormalige koninginnen. De
soep is echter geen traditioneel Nederlands recept, maar
komt uit het 17de-eeuwse Frankrijk. De soep heette potage
à la reine. Tegenwoordig zijn er veel verschillende recepten
in omloop. Elke producent van pakjes-en-zakjes-soep heeft
koninginnensoep in zijn assortiment zitten, maar die soep
heeft, met zijn stukjes wortel en erwt, weinig weg van de wat
oudere recepten. Heel vroeger werd de witte kleur van de
soep verkregen door toevoeging van zogenaamde ‘amandelbouillon’. Op de website van Coquinaria is een recept te vin-

den waarin deze bouillon wordt gebruikt. Later werd daar
melk of room voor in de plaats gebruikt.
Hier grijpen we terug op het Neerlands kookboek van H.H.
Henderson, H.M Callenbach en H. Toors uit 1948. De soep
heet daar nog koninginnesoep, zonder tussen-n, en is voor
10 tot 12 personen.
500 gram schenkelvlees
1 soepkip
3 liter water
75 gram rijstebloem
20 gram zout
citroensap
ui, wortel, peterselie, foelie, tijm,
witte peperkorrels
1 deciliter room
1 eierdooier
Trek een bouillon van het vlees, het zout en de kruiden. Dit
duurt 3 tot 4 uur, maar de kip hoeft maar circa 2 uur mee
te koken. Snijd na ruim een uur het vlees van de kip en bewaar dit. Zeef de bouillon door een doek en bind hem met
de rijstebloem. Maak de soep af met de citroen, room en
eierdooier (laat de soep niet meer koken om stukjes ‘omelet’
in de soep te voorkomen). Serveer de stukjes kippenvlees in
de soep.
Denk bij het eten van deze soep gerust even aan Wilhelmina, Juliana, Beatrix of de toekomstige koningin Amalia.
Dat komt de smaak zeer ten goede.
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