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Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt een nieuw Historisch Tijdschrift Holland; het eerste van alweer de 36ste jaargang, en
met een rijk gevarieerde inhoud. We beginnen met twee artikelen. Dik Parlevliet gaat op
zoek naar de oorsprong van de naam Holland, en waar het oudste Holland ooit moet heb-
ben gelegen, terwijl Sjaak van der Velden de stakingen bij de Hoogovens in IJmuiden de re-
vue laat passeren. Daarnaast zijn de redacteuren ook voor dit nummer uitgewaaierd over
Holland: de Archievenman bezocht dit keer voor ons het Nationaal Archief, Ingrid van der
Vlis bracht een bezoek aan Rotterdam om daar de nieuwe tentoonstelling over de Rotter-
damse stadsgeschiedenis te ervaren, en Cindy van Weele kreeg een sneak preview van een
nieuwe tentoonstelling die vanaf april te bezichtigen zal zijn in het Haags Historisch Mu-
seum. Maarten Hell en Annemarieke Willemsen praatten in Amsterdam met de nieuwe VU-
hoogleraar James Kennedy over hoe de Amerikanen Holland zien. Tenslotte zijn ook de
Boekbesprekingen weer van de partij. 

Zoals u weet, bestaat de redactie van het Historisch Tijdschrift Holland geheel uit onbe-
zoldigde krachten, die achter de schermen en tussen overige werkzaamheden door, hun
uiterste best doen om u elk kwartaal weer te voorzien van een leesbare en onderhoudende
aflevering van het tijdschrift. De artikelen schrijven ze echter niet zelf. De auteurs melden
zichzelf of worden benaderd door de redactie. Om het aanbod van artikelen breed te hou-
den, is de redactie altijd op zoek naar interessante artikelen die passen in de tijdschriftfor-
mule. Daarom doen wij hierbij ook een beroep op de lezers om bijdragen in te zenden voor
de komende jaargangen. Belangrijke voorwaarden voor plaatsing in het tijdschrift zijn, dat
een artikel is gebaseerd op eigen onderzoek en verbanden legt met de voor het onderwerp
relevante literatuur. Het onderzoek dient het strikt lokale belang te overstijgen, en het arti-
kel dient lezenswaardig te zijn voor een breed publiek. Nadere informatie en richtlijnen voor
auteurs zijn op te vragen bij de redactiesecretaris mevrouw Ariadne Schmidt (adres; zie co-
lofon) of kijk op de website www.verenigingholland.nl. Heeft u nog andere suggesties, op-
merkingen of vragen? Stuur ze naar redactie@verenigingholland.nl of naar de redactiese-
cretaris. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.
Hoogachtend, namens de redactie,

Henk Looijesteijn, eindredacteur Holland



Holland – in het veen, of langs de kust? 

In 1101 wordt voor het eerst de graaf ‘van Hollant’ vermeld. Over de oorsprong van de naam Hollant,
die uit het niets lijkt op te komen, is al veel gediscussieerd, waarbij de standpunten van twee historici
overeind zijn overgebleven: Blok situeert de naam in de kuststreek en Van der Linden in de nieuwe veen-
ontginningen langs de Rijn. Dit artikel zal de argumenten nog eens nagaan en aanvullen met topo-
grafische gegevens. 

Holt: in het veen of op de duinen? 
De naam Holtland is, volgens Burgers, kort voor het midden van de 11de eeuw in gebruik ge-
raakt als naam voor de streek rond de Rijn, als resultaat van een steeds grotere scheiding met
het gebied van de Friezen, waar de streek eerder toe werd gerekend.1 Volgens Blok is deze
naam afkomstig van de Rijnlandse geestgronden aan weerszijden van de grafelijke burchten
bij de Rijnmond (Rijnsburg en Leiden), vanwege de alleen hier voorkomen toponiemen
holt/hout.2

Van der Linden daarentegen baseert zijn argumentatie voor een Holtlant in de veenont-
ginningen vooral op de enige eerdere vermelding van die naam, in de uit het einde van de
10de eeuw daterende Utrechtse goederenlijst van St. Maarten. Het was de naam van een
nederzetting die volgens de lijst langs de Rijn tussen Zwieten en Leiden zou hebben gelegen
en die Van der Linden bij Koudekerk situeert. In zijn visie was dit een grafelijk centrum van
waaruit de grote veenontginning startte, die voor een enorme uitbreiding van de cultuur-
grond in het graafschap zorgde. Hierdoor zou de hele veenontginning, ook op grotere af-
stand van de Rijn, de naam Holtland hebben overgenomen. Volgens Van der Linden zijn de
namen Houtscoop en Houtshoorn daarbij extra aanwijzingen voor de aanwezigheid van
‘hout’-bossen langs de Rijn. Verder treffen we in Bremen al in 1113 ontginners aan die zich
Hollanders noemden en waarschijnlijk uit deze veenontginningen afkomstig waren.3

Hout in het veen
Een rivier overstroomt regelmatig zijn oevers. Bij zo’n overstroming wordt de stroomsnel-
heid verder weg van de stroom steeds minder. De zware zandkorrels slaan direct naast de ri-
vier neer en de lichte kleideeltjes bezinken op grotere afstand. Hierdoor ontstaat direct naast
de rivier een zanderige oever, die hoger opslibt dan het achterland van klei. Deze oever
wordt uiteindelijk zo hoog, dat hij nog maar weinig wordt overstroomd. Op deze drogere
grond ontstaat dan een hoogopgaand bos, met eiken en beuken dat ‘hout’ wordt genoemd.
In de vochtige kleigebieden daarachter groeien lage bossen met wilgen en essen, die ‘wou-
den’ worden genoemd. De holt-namen langs de Rijn zullen dus naar het bos op de rivieroe-
ver zijn genoemd. 

Dik Parlevliet

1 J.W.J. Burgers, ‘Holland omstreeks 1100. De 11e-eeuwse transformatie van het Westfriese graafschap’, Historisch Tijdschrift
Holland 31 (1999).

2 D.P. Blok, ‘Holland sinds Gosses’ in: D.E.H. de Boer e.a. (red.), Holland in Wording (Hilversum 1991) 9-25, aldaar 14. 
3 H. van der Linden, ‘Essilickerwoude anders genaemt Heeren Jacobswoude’ in: J.B. Berns e.a. (red.) Feestbundel, aangebo-

den aan prof.dr. D.P. Blok (Hilversum 1990) 225-248, aldaar 232-233 en H. van der Linden, ‘Het ontstaan van de dorpen in
de Rijnstreek’ in: P. Leeflang e.a. (red.), In de Rijn-Vaart der volkeren. Lezingen uitgesproken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de Historische Vereniging Alphen aan de Rijn (Alphen aan de Rijn 1988) 21-53, aldaar 46-47.



Of een dergelijk bos ook werkelijk de kans kreeg om op deze rivierwallen te groeien is af-
hankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Ten eerste moest de rivieroever niet te vaak
overstromen. Gezien de aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse nederzettingen dichtbij de
rivier zal aan deze voorwaarde wel zijn voldaan. Deze bewoning zorgde echter ook voor de
grootste aanslag op het bos, want de zware rechte bomen waren bij uitstek geschikt voor de
bouw van huizen. In de Romeinse tijd werd voor de oudste weg in Valkenburg nog inheems
eikenhout verwerkt, maar voor een nieuwe weg in de 2de eeuw moest men eikenhout im-
porteren.4 Na de Romeinse tijd kon het bos zich weer herstellen, maar de middeleeuwse be-
woning zorgde voor een nieuwe aanslag, want de vruchtbare en droge rivieroevers zijn ook
geschikt voor landbouw. De oudste middeleeuwse nederzettingen langs de rivier zullen dan
ook eerst de smalle rivieroever hebben ontgonnen, voordat ze de natte kleigronden gingen
gebruiken. Het is onwaarschijnlijk dat er op de rivieroevers nog ongebruikte bosgronden la-
gen, toen men uiteindelijk naar de veengronden trok. Ook langs de Utrechtse rivieren is een
dergelijke ontbossing in de Karolingische tijd geconstateerd.5 We moeten er dus vanuit gaan
dat er zich in de 11de eeuw langs de Oude Rijn nauwelijks meer ‘hout’-bossen bevonden en
dat de eventuele holt-namen daar dan een relict zijn uit vroeger tijden. 

Het Holtland uit de lijst van de St. Maartenskerk in Utrecht is het sterkste argument voor
het ontstaan van die naam in de nieuwe veenontginningen. Volgens deze lijst zou de neder-
zetting tussen Leiden en Alphen liggen. Hier is tegenin gebracht, dat de volgorde van namen
in de Utrechtse lijst in detail lang niet strak genoeg is om Holtland ergens anders te lokali-
seren dan ongeveer in de omgeving van Leiden.6 Dat is niet zo waarschijnlijk. De plaatsen in
de lijst die we kunnen thuisbrengen liggen redelijk in volgorde, terwijl ze in een smalle rij
langs de Rijn liggen, zodat de kans op vergissen niet groot is (zie Fig. 1).7 Daarbij lag het
hout op de strandwallen op grote afstand van Leiden. We moeten er dus vanuit gaan, dat het
Holtland óf tussen Leiden en Alphen lag óf later in de lijst werd gevoegd – maar dan kan het
overal hebben gelegen. 

Er is echter een groter probleem met deze naam. In de 10de eeuw was het slechts een
nederzetting: hoe kon deze naam dan opklimmen tot naam voor het hele graafschap? Van
der Linden zoekt, naar aanleiding van een archeologisch onderzoek in Koudekerk, het ant-
woord op deze vraag in de veronderstelling dat het een grafelijk steunpunt is geweest. Bij
Koudekerk gaat de zeeklei ook over in rivierklei en eindigde de invloed van de zee.8 Voor
deze conclusie verwees hij naar een kort, voorlopig archeologisch verslag, in afwachting van
de definitieve uitwerking van de gegevens. Deze uitwerking heeft echter nog steeds niet
plaatsgevonden en de vermelding in het verslag gaat niet verder dan een beschrijving van de
vondst in een kreek van gevarieerd materiaal, vergelijkbaar met de vondsten in Rijnsburg en
Dorestad.9 Dat zijn te weinig gegevens om er zulke vergaande conclusies uit te kunnen trek-
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4 E.J. Bult en D.P. Hallewas, ‘De opgravingscampagne op het Marktveld te Valkenburg (Z.H.) in 1987 en 1988’ in: E.J. Bult
en D.P. Hallewas (red.), Graven bij Valkenburg III (Delft, 1990) 1-36, aldaar 28. 

5 L.I. Kooistra en R Steenbeek, ‘Het landschap en zijn mogelijkheden’ in: W.A. van Es en W.A.M. Hessing (red.), Romeinen,
Friezen en Franken in het hart van Nederland (Utrecht-Amersfoort 1994) 14-21, aldaar 21, en L.I. Kooistra, ‘Landbouw in on-
bedijkt rivierengebied’ in: W.A. van Es en W.A.M. Hessing (red.), Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland (Ut-
recht-Amersfoort 1994) 126-129, aldaar 129.

6 Blok, Holland sinds Gosses, 14.
7 Achtereenvolgend (met hiertussen de aantallen onbekende plaatsen) Woerden, 5x ?, Alphen, 3x ?, Wilk/Weipoort, Zwie-

ten, 1x ?, Holtland, drie Leidens, Roomburg, 1x ?, Lopsen.
8 Van der Linden, Dorpen in de Rijnstreek, 21, 24.
9 H. Sarfaty, ‘Archeologische kroniek van Zuid Holland 1978’, Historisch tijdschrift Holland (1979) 335. 



ken.10 De zeeklei bij Koudekerk is bovendien afkomstig van een veel latere overstroming in
de 12de eeuw. De aanwezigheid van een nederzetting met aanlegsteigers in Valkenburg-De
Woerd, zoveel dichter bij de zee, geeft al aan dat het niet nodig was om pas bij Koudekerk
een handelsnederzetting aan te leggen.11 Van de graven zijn veel vestigingplaatsen bekend,
maar er bestaat geen enkele vermelding van een vestiging in een nederzetting genaamd
Holtland of langs de Rijn, laat staan dat deze plaats zo belangrijk werd, dat een heel graaf-
schap daar zijn naam aan zou kunnen ontlenen. Misschien dwingt deze eerste vermelding
van een Holtland te veel tot de conclusie, dat dit dus ook de oorsprong van de naam moet
zijn. In een streek zo vol met bossen moet de naam Holtland niet bijzonder zijn geweest, al
zijn er niet meer in schriftelijke bronnen terecht gekomen. 

Blok en Van der Linden hebben gediscussieerd over de vraag of de vroegste naam van
Oudshoorn nu wel of niet Houtshorne is geweest. Voor de discussie over de herkomst van
de naam Holland is dit van minder belang. Als we ervan uitgaan, dat de nederzetting Holt-
land langs de Rijn tussen Leiden en Alphen heeft gelegen, dan zal er ooit wel ‘holt’ langs de
Rijn hebben gelegen en maakt een holt-naam meer of minder niet zoveel uit. 
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10 Mondelinge mededeling M. Dijkstra. De aanwezigheid van een relatief grote hoeveelheid geïmporteerd draaischijfaarde-
werk is een normaal verschijnsel voor vroegmiddeleeuwse nederzettingen in het Hollandse kustgebied.

11 E.J. Bult, J. van Doesburg en D.P. Hallewas, ‘De opgravingscampagne in de Vroeg-Middeleeuwse nederzetting op de
Woerd bij Valkenburg (Z.H.) in 1987 en 1988’ in: E.J. Bult en D.P. Hallewas (red.), Graven bij Valkenburg III (Delft, 1990)
147-166. 

Afb. 1. Lag hier Holtland? Gezicht langs de Rijn bij Koudekerk (coll. auteur).



Hout langs de kust
In de Hollandse kuststreek liggen strandwallen, de restanten van oude kusten en duinen van
duizenden jaren her. Op alle strandwallen heeft ooit bos gegroeid, wat zijn sporen heeft na-
gelaten in de grond, zoals een sterke ontkalking van het oorspronkelijk kalkrijke zeezand.12

Tussen deze wallen liggen lage strandvlakten met soms klei, maar meestal veen. Op de
strandwallen lagen hoge en droge duinen, maar er waren ook lage, vochtiger delen. Voor de
ontginning van het gebied waren deze verschillen belangrijk, want de lage delen waren na
ontginning bruikbaar voor de landbouw. Ze zijn al in de Middeleeuwen ontgonnen en wer-
den geesten genoemd. De hoge delen waren ook na het kappen van het bos niet bruikbaar
en bleven wildernis, soms tot in de 19de eeuw.13 Rentenaar veronderstelt, naar aanleiding
van de in de kuststreek aanwezige rode-namen, dat er in de 13de eeuw bossen werden ont-
gonnen, maar sluit oudere ontginningen niet uit.14

Men mag aannemen, dat het ontginnen en verdwijnen van het bos (wat niet hetzelfde is)
een langdurige zaak is geweest. Het begon met de delen die in cultuur gebracht konden wor-
den, waarna het bos steeds dunner werd, leidend tot de kaalslag van de hoge duinen, die ver-
volgens over de strandvlakten begonnen te stuiven.15 De snelheid van dit proces hing vooral
af van de bescherming die de graaf zijn bossen gaf, of juist van de opbrengst die het hem bij
uitgifte voor ontginning opleverde. Bij gebrek aan gegevens valt hier weinig over te zeggen.
Men kan ook veronderstellen, dat men pas begon met de veenontginningen toen in de kust-
streek alle grond die maar een beetje bruikbaar was – dus ook de geesten – in ontginning
was genomen. Voor de rivieroevers in deze streek, dus langs de Rijn tussen Leiden en Kat-
wijk, gold hetzelfde als meer oostelijk gelegen streken. Ook deze zullen in de 11de eeuw ge-
heel ontgonnen zijn en vrijwel van bos verstoken zijn geraakt. 

De hoge delen van de strandwallen waren te droog en bleven wildernis, dus hier kunnen
de bossen de ontginningswoede hebben overleefd. Volgens de historische verhalen hebben
hier inderdaad bossen gelegen: het Haarlemmerhout ten noorden van de Rijn en het Haag-
se bos ten zuiden van de Rijn. De archieven bevatten veel verwijzingen naar ‘de Hout’, maar
die zijn op zich nog geen bewijs voor de aanwezigheid van bos, want ook kale duingrond
werd tot de Hout gerekend. De meest directe aanwijzing voor de aanwezigheid van bos was
de windval, de opbrengst van omgevallen bomen, en de vedeminge, het weiden van varkens
die eikels eten. Een belangrijk gebruik was ook het weiden van vee, maar de naam ‘grashuur’
geeft al aan dat dit vooral op onbeboste grond gebeurde. 

Figuur 1 geeft een reconstructie op basis van gegevens uit de 13de en 14de eeuw, bij gebrek
aan gedetailleerde archivalia uit de 11de eeuw. Ten eerste is de voor ontginning onbruikbare
hoge zandgrond, waar bossen mogelijk waren, aangegeven.16 Bij iedere plaats is aangegeven,
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12 K. van der Meer, De Bloembollenstreek. Resultaten van een veldbodemkundig onderzoek in het bloembollengebied tussen Leiden en het
Noordzeekanaal (’s-Gravenhage 1952) 13-15.

13 Van der Meer, De Bloembollenstreek., 105.
14 R. Rentenaar, ‘De Nederlandse duinen in de middeleeuwse bronnen tot omstreeks 1300’, Geografisch Tijdschrift 11 (1977)

361-376, aldaar 369.
15 Tegenwoordig bestaan de meeste strandvlakten uit zandgrond, ten noorden van de Rijn minstens 40 cm dik en ten zui-

den van de Rijn meer dan een meter dik: Van der Meer, De Bloembollenstreek en de Geologische kaart 1:50.000.
16 Van der Meer, De Bloembollenstreek, 105-106, alleen gegevens ten noorden van de Rijn. Ondanks dat de meeste strandwal-

len zijn afgegraven is het toch bodemkundig mogelijk de voormalige hoge duingrond aan te wijzen. Hier is namelijk zo-
veel zand afgegraven, dat het diep gelegen kalkrijke zand weer aan de oppervlakte komt. Deze gebieden blijken overeen
te komen met de wildernis genoemd op 17de-eeuwse kaarten
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Fig. 1. Aanwijzingen voor hout in Holland.



welke aanwijzingen er zijn voor het bestaan van bos. Een topografisch nauwkeuriger bepa-
ling dan per ambacht is niet mogelijk. Uit deze reconstructie blijkt dat er twee concentraties
van bos waren, ten noorden en ten zuiden van de Rijn. Ten noorden van de Rijn: het gebied
van Haarlem tot Lisse; beperkt in Voorhout; niet in Sassenheim en Warmond. Ten zuiden van
de Rijn: in Den Haag en Wassenaar, maar niet in Voorschoten-Voorburg. Dit komt overeen
met de aanwezigheid van hoge duinen daar. Het is de vraag, of het hele noordelijke bos de
Haarlemmerhout werd genoemd, zoals wel eens wordt verondersteld. De meeste vermeldin-
gen van de Haarlemmerhout komen voor in de directe omgeving van Haarlem. Slechts enke-
le vermeldingen liggen meer zuidelijk: bij Broukhorst en Voorhout.17 Meestal werd het bos in
de plaatsen buiten Haarlem gewoon de ‘Hout van’ de plaats in kwestie genoemd.

Andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van bos komen uit stuifmeelonderzoek in op-
gravingen. Hieruit wordt de conclusie getrokken, dat het bos in de duinstreek zich uit-
breidde in de Vroege Middeleeuwen, maar tussen de 9de en 12de eeuw weer sterk afnam.18

Het oude idee van een ondoordringbaar bos wordt tegenwoordig niet meer aanvaard. De
droge grond was niet alleen ongeschikt voor landbouw, maar ook weinig optimaal voor bo-
men. De groeisnelheid en houtproductie kon daarom geen gelijke tred houden met de hout-
kap, legaal of illegaal. Varkens verorberden niet alleen de eikels, maar vraten net als al het
andere ‘grashuur’-vee ook de jonge loten op. Het loslaten van varkens in een onbegaanbaar
bos bracht de eigenaar ook weinig gewin. De belangrijkste functie van de Hollandse Hout
was daarbij de jacht te paard en een ondoordringbaar bos is daarvoor nogal hinderlijk. Als
we dan nog lezen dat ter bescherming het bos met een hek werd omheind, dan blijft er niet
veel meer over van het romantische idee van natuurlijke oerbossen, waar sommigen nog
graag van dromen.19 De 16de-eeuwse overlevering dat men vroeger over de takken van Tey-
lingen naar Haarlem kon gaan moet alleen al vanwege de aparte manier van voortbewegen
als een mooi verhaal voor bij de open haard worden afgeschreven.20 Volgens 16de-eeuwse
landkaarten waren alleen nog kleine stadsbossen aanwezig bij Haarlem en Den Haag. 

De ‘Hout’ zal dus een lappendeken zijn geweest van grote en kleine, meest open bossen.
De omvang van de bossen moet in of kort voor de 11de eeuw nog veel groter zijn geweest dan
de nu zichtbare strandwallen, want juist in deze tijd stoven de huidige hoge duinen over een
groot deel van de oude bossen. Vooral bij Haarlem liggen uitgestrekte strandwallen onder
deze nieuwe duinen en daar komen in opgravingen oude boomstronken tevoorschijn van
bomen die deels gekapt zijn in de 12de eeuw (Fig. 1).21

De naam Holtland
Er zijn nog andere redenen om de oorspong van de naam Holland in de kuststrook te plaat-
sen, zoals de indruk die een 11de-eeuwse reiziger van het landschap moet hebben gekregen.
Als men van oost naar west reisde, was de weg op de Rijnoever het meest voor de hand lig-
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17 J.K. de Cock, Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag (Groningen
1965) 54, 59. De vermelding van Voorhout (59, noot 4) is niet teruggevonden. Vermoedelijk bedoelt De Cock nr. 52 van
Van Riemsdijk (LRK 303, nu Graaf van Holland inv. nr. 198) maar de folionummering hiervan gaat niet verder dan 170.

18 W.H. Zagwijn, ‘Een landschap in beweging’ in: D.P. Hallewas e.a. (red.), Dynamisch landschap. Archeologie en geologie van het
Nederlandse kustgebied (Amersfoort 1997) 131-152, aldaar nrs. 94, 98, 105, 111, 127.

19 J. Huizinga, ‘Aantekeningen omtrent den Haarlemmerhout’ in: Verzamelde werken I (Haarlem 1948) 389-405, aldaar 394.
20 Huizinga, ‘Aantekeningen’, 390.
21 S. Jelgersma, J. de Jong, W.H. Zagwijn, J.F. van Regteren Altena, ‘The coastal dunes in the western Netherlands; geolo-

gy, vegetational history and archeology’, Mededelingen Rijks Geologische Dienst, N.S. 21 (1970) 100 fig. 5, 131.



gend. Men trok hier langs landbouwpercelen met daarachter de weilanden op de klei en het
veen. Pas op kilometers afstand was aan de horizon het lage woud op het nog onontgonnen
veen zichtbaar. Wie van noord naar zuid reisde, moest de wegen langs de zandwallen ge-
bruiken. Hier lagen meestal twee wegen aan beide kanten van de wal, op de grens van
strandwal en strandvlakte. De reiziger reed dus voortdurend langs het bos en zag aan de an-
dere kant de weilanden met daarachter weer de bossen van de volgende strandwal. Het bos
was in de kuststreek dus veel opvallender aanwezig. 

De welvaart van de welgeborenen in het veen overtrof in de 14de eeuw weliswaar ruim-
schoots die van de welgeborenen aan de kust, maar dat zegt nog niets over status van dat ge-
bied.22 Wie de vestigingsplaatsen van de hogere adel zoekt, vindt de latere kastelen vrijwel
exclusief in de kuststreek en ook in die tijd zal de elite van mening zijn geweest, dat hun
woonplaats het centrum van het land was. De Hout is ook niet zomaar een wildernis, maar
de plaats waar de jacht plaats vond die voor de adellijke status zo van belang was en had dus
een positieve betekenis.

Met Holtland zou volgens Blok eerst het gebied zijn bedoeld, dat in 1064 nog zonder
naam met ‘de boorden van Rijn’ wordt aangeduid, een gebied ongeveer gelijk aan het latere
baljuwschap Rijnland (de kuststreek van Hillegom tot de Maas en de venen rond de Rijn tot
Zwammerdam) en de naam is daarna met het grafelijke gezag meegereisd.23 Burgers wijst
echter ook op een Echternachse lijst uit 1101-1103 met Hollandse kerken van Petten tot
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22 H. van der Linden, De Cope (Assen 1956) 350.
23 Blok, Holland sinds Gosses, 14.

Afb. 2. De Keukenhof, ooit adellijk jachtgebied (oude duinen op een strandwal) (coll. auteur).



Vlaardingen.24 De boorden van de Rijn zijn ook dan niet de bosgebieden bij uitstek. Bossen
zijn aanwezig langs de hele kust en uit Figuur 1 blijkt dat vóór de overstuivingen van de Jon-
ge Duinen de grootste hoeveelheid bos in Kennemerland lag en niet in Holland. In een 13de-
eeuwse grafelijke rekening wordt Holland zelfs aangeduid met ‘twisken der Mase ende den
Houte’.25 Misschien was Holtland al eerder een landschappelijke aanduiding voor de bossen
op de strandwallen en werd het pas later een (gekozen?) eigennaam voor de streek rond de
Rijn toen dit een grafelijke kerngebied werd. Dat kan dan verklaren waarom de naam zo snel
veranderde in Holland, wat suggereert dat de verbinding met het fysieke Holt toen niet meer
zo belangrijk was. In de 11de eeuw waren in dit gebied alleen de grafelijke burchten in eerst
Rijnsburg en daarna Leiden bekend, op grote afstand van het bos. Het ligt daarom voor de
hand, zoals Blok veronderstelt, dat de graaf zijn naam niet ontleende aan zijn vestigings-
plaats of stamslot, maar aan het gebied dat op dat moment het centrum van zijn macht
was.26

Samenvatting
Er zijn geen aanwijzingen dat de nederzetting Holtland langs de Rijn zo belangrijk was, dat
het zijn naam leende aan het hele graafschap. Ook is het niet waarschijnlijk dat in de 11de
eeuw langs de oevers van de Rijn nog hoogopgaand ‘holt’ aanwezig was. Op de oude stran-
dwallen was echter nog in de 14de eeuw aantoonbaar eiken- en beukenbos aanwezig, zij het
niet op de lagere delen, de geesten. De kuststreek was ook de woonplaats van de adel en de
Hout het gebied, waarin zij hun favoriete adellijke jacht beoefenden. Daarom ligt, zoals Blok
veronderstelt, de kuststreek meer voor de hand als naamgever, dan de veenontginningen.
Misschien was de naam al eerder een landschappelijke naam voor het bosgebied. 
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24 Burgers, Holland omstreeks 1100, 202.
25 H.G. Hamaker, ‘Grafelijke rekeningen van Holland onder het Henegouwse huis’ in: Werken van het Historisch genootschap

Nieuwe reeks nr. 21, deel 2 (Utrecht 1875) 13.
26 Blok, Holland sinds Gosses, 14.



Bijlage 1 Aanwijzingen voor bos vóór 1500

Haarlem

– 1261 Varkensweide/vedeminge van het convent Loosduinen in ‘nemore nostro de Harlem’ (Huiz-

inga, Haarlemmerhout, 393).

– 1329 Verbod toegang en o.a. bomen hakken tussen de poort van Haarlem en het hek in de Hout

en zover als het hout gaat (Huizinga, Haarlemmerhout, 394).

– 1337-1339 Wintval tussen Haarlem, Hillegom en Tetrode, o.a. van eiken en beuken (Smit, Reke-

ningen, 88).27

– 1342-1345 Houtkap/coop en windval (Smit, Rekeningen, 141, 153).

Tetrode

– 1337-1339 Windval (Smit, Rekeningen, 88, 108).

– 1342-1345 Houtcoup/kap/coop en windval (Smit, Rekeningen, 123, 141, 153, 164).

Vogelenzand en Aerdenhout

– 1383 weiden van vee, onder andere varkens in de hout (Huizinga, Haarlemmerhout, 396).

Heemstede

– 1342-1345 Houtkap/coop en windval (Smit, Rekeningen, 122, 141, 153, 164).

Hillegom

– 1314 Hert uit de hout van Haarlem (Kort, Grafelijke lenen, 1987-556).28

– 1337-1339 Wintval, o.a. van eiken en beuken (Smit, Rekeningen, 81, 88).

– 1340 Vedeming van varkens in de Hout en een hert (Kort, Grafelijke lenen,1987-556).

– 1342-1345 Houtcoup en windval (Smit, Rekeningen, 123, 141, 15 3, 164).

– 1343/5 Burggraaf heeft recht op varkensweide in de hout bij Hillegom.29

Lisse

– 1259 Land strekkend van het bos van Hillegom tot de meer (Kort, Grafelijke lenen, 1988-334).

– 1284 De woning bij Daerrode met 2,5 morgen tussen de geest en de hout.30

– 1337-1339 Windval (Smit, Rekeningen, 108,123).

– 1342-1345 Houtkap/coop en windval (Smit, Rekeningen, 123, 141, 153, 164).

– 1403 Stukje geestland genaamd Berkhout (Kort, Grafelijke lenen, 1988-337).

Voorhout

– 1342-1343 Windval (Smit, Rekeningen, 141).
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27 H.J. Smit, ‘De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis’, Werken uitgegeven door het Historisch Ge-
nootschap, 3e serie, nr. 54, dl. 2 (Utrecht, 1929).

28 J.C. Kort, ‘Repertorium van de grafelijke lenen in Rijnland, 1222-1650’, Ons Voorgeslacht (1987-1990).
29 A.D.A. Monna, ‘De bezittingen van het Leidse burggraafschap’ in: Studies over het Zeeuws-Leidse burggraafschap, Bijdrage 36

van het Instituut Middeleeuwse Geschiedenis van de Rijks-Universiteit Utrecht (1976), 65-119, aldaar 96.
30 J.C. Kort, ‘Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen’, Ons Voorgeslacht (1985) 701.



Noordwijkerhout

– 1273 ‘fossa que scindit nemus nostrum de Herlem a dicto Boachurst’ (Huizinga, Haarlemmerhout,

390).

– 1337-1339 Vedeminge van varken (Smit, Rekeningen, 87).

– 1344-1345 Windval (Smit, Rekeningen, 164).

– 1381 3 morgen aan de Zilk strekkend oostwaarts tot de Hout (Kort, Grafelijke lenen, 1989-371).

– 1415 Land met zicht op de Hout (Kort, Grafelijke lenen, 1989-369).

Langeveld (in Noordwijk), Duinschoten,

– 1337-1339 Wintval, o.a. van beuken (Smit, Rekeningen, 81, 108).

– 1337-1339 Vedeminge van varken (Smit, Rekeningen, 87).

– 1342-1345 Windval (Smit, Rekeningen, 141-164).

Wassenaar

– 1371 14 morgen ‘tenden’ Haaghout aan de wildernis (Kort, Grafelijke lenen,1990-148).

– 1390-1402 60 morgen veen aan het eind van de (Haag)hout (Kort, Grafelijke lenen, 1990-147).

– 1462 Huizing aan het eind van het bos van Den Haag (Kort, Grafelijke lenen, 1990-147).

Voorschoten

– 1367 Rente bij Hanrijs woning bij Scadikenbosch.31

Den Haag

– 1343-44 Vedeminge van verken int Hout: geen inkomsten (Hamaker, Rekeningen, 21).

– 1343-44 Besterften: houts dat vercoft int Haghe houts (Hamaker, Rekeningen, 8).

– In 1497 Rente op 1 morgen besyden voor den Houte van der Hage bij kapel in den Houte aan den

Heerwech beneden de duynen dat men vaart naar Wassenaar.32
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32 Gemeentearchief Leiden, Inventaris van de Kerken, regest 2183.



Stakingen bij Hoogovens in IJmuiden, 1921-2000

Corus in IJmuiden, het vroegere Hoogovens,heeft een voor Nederlandse begrippen gigantische omvang.
Bovendien is het een bedrijf dat men eigenlijk in ons land niet zou verwachten. IJzererts wordt hier im-
mers niet gewonnen en toen in 1917 Hoogovens werd opgericht was ook het delven van steenkolen, een
andere noodzakelijke grondstof voor de staalproductie, in ons land nog in ontwikkeling. Net als bij de
bemoeienis van de staat bij de mijnbouw, speelde de angst voor afhankelijkheid van het buitenland een
rol bij de plannen voor de nationale hoogovens- en staalindustrie. Het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog versterkte deze angst nog eens. Daarom besloten overheid en grote ondernemers in 1917 geza-
menlijk tot oprichting van het bedrijf.

Het Hoogovens bedrijf heeft de naam dat er vanaf het begin een strijdbare arbeidersbevolking heeft
gewerkt. Dit artikel gaat over die arbeiders en dan met name hun stakingsgedrag. Deze activiteit zal
worden vergeleken met de stakingsactiviteit van alle Nederlandse arbeiders en waar mogelijk wordt een
verklaring gegeven voor de meest in het oog lopende verschillen.

Hoogovens, de productie van ijzer en staal
Al vanuit de verte is het Hoogovenbedrijf bij IJmuiden zichtbaar: de hoge schoorstenen, de
loskranen, de rookpluimen; iedereen die wel eens in de buurt is geweest, kent het beeld.
Wat niet iedereen zich realiseert is echter de enorme omvang van het bedrijf. Hoogovens, of
zoals het sinds de fusie met British Steel heet, Corus, heeft een oppervlakte van 800 hecta-
re, ofwel ongeveer 1600 voetbalvelden. Het heeft een eigen zeehaven, waardoor de schepen
met kolen en ijzererts niet door de sluizen van IJmuiden hoeven. Enkele honderden kilome-
ters spoorlijn, honderden wagons, vele kilometers autoweg, alles bij Corus is van enorme
afmetingen.

In 1917 werd door een aantal ondernemers het initiatief tot oprichting van dit bedrijf ge-
nomen opdat de Nederlandse economie op het gebied van ijzer- en staalvoorziening minder
afhankelijk van het buitenland zou worden. Nadat de overheid zich aan het initiatief had ver-
bonden, volgde een jaar later de oprichting van Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en
Staalfabrieken NV. Zes jaar later, op 22 januari 1924, kwam de eerste hoogoven in produc-
tie en vanaf dat moment is het bedrijf met vallen en opstaan uitgebreid. We zullen hier niet
de hele geschiedenis van Hoogovens volgen, maar een enkel woord over het productiepro-
ces is wel op zijn plaats.1

Het metaal ijzer komt in de natuur vrijwel uitsluitend voor in de vorm van ijzeroxide (bij-
voorbeeld spaatijzersteen). Door verbranding van cokes en toevoeging van hulpstoffen
wordt een chemisch proces in werking gezet waarbij het zuivere ijzer uit de oxidevorm
wordt vrijgemaakt. Dit proces, dat plaats vindt in een hoogoven van ongeveer 30 meter
hoog, noemen we reductie. Tijdens de reductie zakt het vloeibare en zware ijzer naar bene-
den, terwijl de andere stoffen komen bovendrijven. Deze stoffen worden slak genoemd en
zijn een goede grondstof voor de productie van cement.

Het vloeibare ijzer wordt in grote torpedovormige vaten op wielen, de mengerwagens, ge-
goten voor vervoer naar de staalfabrieken. Tijdens het smelten in de hoogovens heeft het

Sjaak van der Velden

1 Ontleend aan: Joh. de Vries, Hoogovens IJmuiden 1918-1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie (IJmuiden 1968), Afdeling
Public Relations Hoogovens IJmuiden BV, Hoogovens IJmuiden, staal aan zee (IJmuiden 1979).



ijzer koolstof uit de cokes opgenomen en dat maakt ijzer bros en daarmee ongeschikt voor
smeden en walsen. In de staalfabrieken verwijdert men in zogeheten converters de koolstof
weer uit het ijzer met behulp van zuurstof. Het product dat nu overblijft heet staal.

Dit staal wordt in blokken gegoten van 8 à 32 ton en na afkoeling zijn deze blokken gereed
voor de blokwalserijen. Hier walst men de blokken uit tot ‘blooms’, geschikt voor verdere ver-
werking tot ‘knuppels’ (vierkante stangen van 8 x 8 centimeter) of  ‘plakken’. De knuppels wor-
den verwerkt tot staven en draad, terwijl de plakken verder worden uitgewalst, in de warm-
bandwalserij, tot plaatmateriaal van 1,5 tot 12,5 mm en daarna in de koudbandwalserij tot dun-
ne plaat van 0,5 tot 3 mm of tot blik van 0,2 tot 0,5 mm. Deze platen worden op rollen gewik-
keld van soms wel honderden meters lang en een breedte tussen de 50 en 200 cm.

Uiteraard is het voorgaande niet meer dan een summiere weergave van het proces van hoe
rond 1980 bij Hoogovens werd gewerkt. In de afgelopen driekwart eeuw veranderde het pro-
ductieproces echter aanzienlijk, enerzijds door technische verbeteringen, anderzijds door
uitbreiding of inkrimping van het assortiment producten. Tot 1940 werd bijvoorbeeld bijna
uitsluitend ruw ijzer gemaakt en vrijwel geen staal.

In de productie bij Hoogovens is in verband met de veiligheid al vanaf een vroeg stadium
grote nadruk gelegd op het werken in ploegen. Deze ploegen waren, voor zover dat moge-
lijk is, tamelijk zelfstandige werkeenheden. De arbeiders in een dergelijke ploeg zijn in hoge
mate van elkaar afhankelijk, wat het groepsgevoel zeer heeft versterkt. Het productieproces
is daarnaast altijd afhankelijk geweest van de goede afstemming van de werkzaamheden
tussen de verschillende ploegen. Weliswaar is het onvermijdelijk dat enige voorraadvor-
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ming optreedt in de gang tussen de verschillende productiestadia. Deze voorraden zijn zon-
der nieuwe en geregelde aanvoer echter ook snel uitgeput. Dit betekent dat een onderbre-
king van de productie in de ene fase al snel gevolgen heeft voor het werk in een volgende
fase. Nog sterker geldt dit uiteraard voor de afdeling die het vervoer van de ene naar de an-
dere fabriek regelt. Ook hier geldt: ‘zonder vervoer staat alles stil!’.

De voortdurende uitbreiding van de productie heeft met zich mee gebracht dat het aantal
arbeiders tot begin jaren tachtig flink toenam. In 1924 nam de productie een aanvang met 370
arbeiders, welk aantal in 1930 was toegenomen tot 1300. Hoogovens als bedrijf had nauwe-
lijks te lijden onder de crisis van de jaren dertig en groeide aan het eind van die periode door
de groeiende oorlogsindustrie snel verder; tussen 1936 en 1940 verdubbelde de personeels-
sterkte. Na de oorlog werd begonnen met 5000 mensen, in 1965 waren het er 15.000 en het
hoogtepunt bereikte het bedrijf eind jaren zeventig toen 22.000 mensen op de loonlijst ston-
den. Daarna ging het onder druk van de internationale crisis bergafwaarts en aan het eind van
de eeuw was het aantal werknemers ten opzichte van 1980 ongeveer gehalveerd.

Stakingen bij Hoogovens
Het hoogovenbedrijf heeft de naam dat er vanaf het begin een strijdbare arbeidersbevolking
heeft gewerkt. Aan de hand van het aantal stakingen kunnen we een eerste antwoord krijgen
op de vraag of dit echt zo is. Grafiek 1 geeft een overzicht van het jaarlijkse aantal stakingen
dat sinds de oprichting bij Hoogovens heeft plaatsgevonden.

Grafiek 1 Aantal Stakingen bij Hoogovens, 1921-2001
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Bij bestudering van Grafiek 1 dringt zich direct de conclusie op dat gedurende de hele ge-
schiedenis van Hoogovens het personeel geregeld heeft gestaakt. De hoogtepunten lagen
vlak na de Tweede Wereldoorlog en rond 1979. Het moge echter duidelijk zijn dat bij een zo
groot bedrijf als Hoogovens het niet erg zinnig is om uitsluitend naar het aantal stakingen
te kijken. In mijn proefschrift is een wijze van berekenen van stakingsactiviteit ontwikkeld
waardoor alle factoren die een rol spelen in een enkel indexcijfer worden samengenomen.
Dat gaat dan om het aantal stakingen, het aantal stakers, het aantal gestaakte dagen, het to-
taal aantal werknemers dat in dienst is en het totaal aantal dagen dat deze arbeiders in elk
jaar zouden hebben kunnen werken.2 De berekening voor heel Nederland leverde een beeld
op van een uiteindelijke toename van de index gedurende de 20ste eeuw. Dit ondanks een
daling van het aantal stakingen in diezelfde periode. De toename van het aantal deelnemers
aan stakingen was namelijk dusdanig groot dat die daling van het aantal stakingen ruim-
schoots werd gecompenseerd. In Grafiek 2 zien we de indexlijn voor heel Nederland tussen
1920 en 1998.

Grafiek 2 Stakingsindex voor Nederland, trendlijn (1928=100)

In Grafiek 2 treffen we een trendlijn aan, dat wil in dit geval zeggen dat van alle werkelijke
waarden steeds het gemiddelde is berekend van zeven opvolgende waarden. Zo vermijden
we dat de grafiek wordt overheerst door vele uitschieters naar boven en beneden en
daardoor moeilijk valt te interpreteren. Het beeld dat de trendlijn voor heel Nederland laat
zien toont ons vijf pieken: 1924, rond 1945, eind jaren zestig-begin jaren zeventig, 1980 en
begin jaren negentig. Het hoogtepunt in 1924 komt uiteraard doordat eerdere jaren niet in
de grafiek zijn opgenomen en daarna een neergang inzette. Dat jaar zag de laatste stuip-
trekking van het arbeidersverzet in en na de Eerste Wereldoorlog. Over de hele wereld kwa-
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men gedurende deze oorlog arbeiders in verzet tegen de slechte levensomstandigheden. Dit
aanvallend verzet werd opgevolgd door defensief verzet toen overheden en ondernemers
vanaf 1920 een aanval op de inmiddels verbeterde arbeidsvoorwaarden inzetten.

De meeste ondernemers gaven nu echter niet meer toe en vakbonden en arbeiders werden
mismoedig. Strijd leveren leek niet veel effect te hebben en toen daar bovendien de grote cri-
sis van de jaren dertig overheen kwam, daalde de stakingsindex tot een peil dat sindsdien
niet meer bereikt is.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden enkele massale stakingen tegen de Duitse be-
zetter plaats en de eerste jaren na de oorlog gaven een herhaling te zien van de periode na de
eerste grote wereldbrand. De strijd werd nu echter niet zo heftig gestreden en dit had een
aantal oorzaken. De vakbeweging verzette zich grotendeels tegen stakingen omdat haar
door de overheid een belangrijke plaats was toegewezen in het nieuwe stelsel van arbeids-
verhoudingen. Overheid en ondernemers van hun kant traden veel eensgezinder op tegen
stakers dan in 1918 het geval was geweest. Bovendien pompten de Verenigde Staten via de
Marshallhulp grote hoeveelheden dollars in Europa en ook dit had een dempende invloed
op de arbeidersstrijd, die in de jaren vijftig afnam tot een laag peil. Vanaf midden jaren zestig
eisten de arbeiders in enkele honderden stakingen echter massaal hun deel van de econo-
mische koek op en vooral de jaren 1970-1973 zorgden ervoor dat de index tot voorheen on-
gekende hoogten steeg. Niet zozeer door het grote aantal stakingen, maar vooral door de
massaliteit van het verzet. 

Hoewel een groot aantal politici en economen er van uit ging dat economische crises tot
het verleden behoorden, brak er toch weer een grote crisis uit. Algemeen wordt het jaar 1973
gezien als het begin ervan, hoewel massaontslagen vanaf 1967 haar komst al aankondigden.
De herinnering aan de crisis van de jaren dertig zat er nog goed in en in eerste instantie rea-
geerden de werknemers terughoudend op de nieuwe crisis. Al snel steeg de stakingsindex
toch weer tot grote hoogte, terwijl ook tientallen bedrijfsbezettingen plaats vonden. 

De werkloosheid bleef echter op een hoog peil en om die werkloosheid te bestrijden gin-
gen de vakcentrales akkoord met een matiging van de loonstijgingen. In het akkoord van
Wassenaar (1982) spraken ondernemers en vakbeweging af dat de werkgelegenheid zou
worden uitgebreid als de loonontwikkeling zou worden gestabiliseerd. Door het optreden
van de vakbonden daalde de stakingsindex weer, maar al na enkele jaren bleken veel werk-
nemers zich niet bij een voortzetting van de loonmatiging te willen neerleggen. Ook was er
sprake van groeiend verzet tegen de (gevolgen van) privatisering van vele overheidsdiensten.
Massale stakingen van bouwvakkers, ambtenaren en havenarbeiders zorgden ervoor dat de
index in de jaren negentig tot grote hoogte steeg om vervolgens weer een vrije val te maken,
maar het peil van de jaren vijftig of midden jaren zeventig werd niet bereikt.

Hoogovens behoort tot de Top Vijf van bedrijven waar het vaakst is gestaakt.3 Ook voor
Hoogovens is het mogelijk een stakingsindex te berekenen, maar daarbij doet zich wel het
probleem voor dat niet van alle stakingen het aantal stakers bekend is. Deze conflicten
(1921, 1924, 1927, 1942, 1945, 1980, 1982 en 1984) zijn daarom niet meegenomen in de in-
dexberekening, maar de andere jaren lenen zich wel goed voor een calculatie. Het resultaat
treffen we aan in Grafiek 3, waarin slechts de jaren zijn opgenomen waarin bij Hoogovens
ijzererts werd verwerkt.
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Grafiek 3 Stakingsindex Hoogovens, 1928-1999 (1928=100)

De stakingen rond 1945, en met name 1947, komen uit de index naar voren als de grootste,
maar de jaren zeventig laten weer een piek zien in de trendlijn, hetgeen ook geldt voor de
rest van Nederland. Na het dieptepunt midden jaren tachtig gaat de lijn weer langzaam maar
zeker omhoog. Dit is echter tevens de tijd waarin Hoogovens weliswaar niet ten onder ging,
maar het aantal werknemers wel halveerde. Tegen deze ontwikkeling richtte een deel van
het verzet zich. Uiteindelijk past de afname van het aantal arbeiders in het voor een groot
deel verdwijnen van de oude industrie uit Nederland. In deze zin wijkt Hoogovens ook niet
af van het Nederlandse patroon zoals dat uit mijn onderzoek naar voren is gekomen. Vol-
gens dit patroon steeg de algemene stakingsindex voor Nederland als gevolg van de achter-
hoedegevechten van een tot verdwijnen gedoemde industrie en de toegenomen strijdbaar-
heid van nieuwe groepen werknemers. We kunnen hierbij denken aan onderwijzend en ver-
plegend personeel, maar zelfs politieagenten betraden het strijdperk. Ook zijn in de alge-
mene Nederlandse index conflicten opgenomen waarvan niet bekend is of en zo ja, hoeveel
werknemers van Hoogovens er aan hebben meegedaan. Dat gaat dan om algemene politie-
ke stakingen, zoals die van 15 december 1970 waar rond een miljoen mensen aan mee heb-
ben gedaan, maar ook stakingen in later jaren.

Hoewel het eigenlijke Hoogovenbedrijf niet voor 1924 in werking trad, vond de eerste sta-
king reeds in juli 1921 plaats. Toen het bouwrijp maken van de grond flink was gevorderd,
werden er dertien grondwerkers ontslagen. Hierbij werd door de directie niet gekeken naar
anciënniteit, zoals in die dagen vaak werd gedaan. De directie ontsloeg de slechtst preste-
rende arbeiders en dat zette kwaad bloed. Eerst protesteerden drie vakbonden tegen het be-
leid van Hoogovens, maar een korte staking van anderhalf uur was nodig om de arbeiders
hun zin te geven. De ontslagen gingen niet door.
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Nauwelijks een jaar later was het weer raak. Vanaf 10 april 1922 werd het werk neergelegd
door 450 arbeiders die in dienst waren van vijf verschillende, bij de bouw van Hoogovens be-
trokken, bedrijven. Een van die bedrijven was Hoogovens zelf dat op dat moment ongeveer
170 bouwvakkers in dienst had. De staking, die 77 dagen duurde, was gericht tegen loons-
verlaging en verlenging van de arbeidsduur. Het waren de reeds besproken jaren na de Eer-
ste Wereldoorlog toen de werkgevers weer terrein terug wonnen. Zo ook bij Hoogovens
waar de werkweek volgens de directie weer opgeschroefd diende te worden naar 54 uur in
plaats van de 45 die op dat moment gold. Ondanks de steun van de vier grote vakcentrales4

verloren de arbeiders de strijd.
In het jaar dat het bedrijf werkelijk ijzererts ging smelten, richtten de arbeiders een cate-

gorale bond op. De directie dacht hier garen bij te kunnen spinnen en zo de gewone vak-
bonden buiten de deur te kunnen houden, maar allengs radicaliseerde de ‘Organisatie van
Arbeiders in dienst der Hoogovens en Staalfabrieken’. Deze radicalisering leidde tot groei-
end besef bij de directie dat het waarschijnlijk beter voor het bedrijf zou zijn om overleg te
plegen met de gewone bonden, zoals de bij het NVV aangesloten Algemeene Nederlandsche
Metaalbewerkers Bond (ANMB).5 Voor de toenadering tussen Hoogovendirectie en ANMB
echter vrucht af kon werpen, kwam het nog tot een staking onder leiding van de categorale
bond.

Op 1 mei 1928 legden de havenarbeiders van Hoogovens die waren belast met het lossen
van pyriet-as het werk neer omdat zij een toeslag wilden voor vuil werk. Door deze actie van
honderd man kwam het hele bedrijf stil te liggen, maar al na een week moesten de stakers
zich gewonnen geven. Deze staking was de genadeslag voor de categorale organisatie en
met instemming van de directie begon de ANMB aan haar opmars. Precies een kwart eeuw
na de spoorwegstakingen van 1903, toen binnen de landelijke vakbeweging het pleit was be-
slecht ten voordele van de moderne gematigde vakbeweging, bekenden ook de arbeiders bij
Hoogovens zich tot de moderne vakbeweging.

De bereidheid van de directie om samen te werken met de gematigde vakbeweging paste
binnen de aandacht van diezelfde directie voor de ‘menselijke factor’, zoals deze vanaf het
eind van de jaren twintig heeft bestaan.6 Weliswaar moest bij het bedrijf de schoorsteen zelfs
letterlijk roken, maar het bedrijfsbeleid kan zeker gelden als een voorafschaduwing van de
latere verzorgingsstaat. Dit sociale beleid dat de directie voerde, de samenwerking met de
vakbeweging en de blijvende groei van het bedrijf waardoor de lonen relatief hoog konden
blijven, zorgden ervoor dat het na 1928 voorlopig afgelopen was met stakingen bij Hoog-
ovens. Ook de heersende werkloosheid speelde uiteraard een rol in de disciplinering van de
arbeiders, of zoals Van Elteren een insider citeert: ‘Op gemis aan werklust, ijver, toewijding
enz. stond in 1938 ontslag. Men had eenvoudig zo te zijn, of men was er niet meer.’7

Het zou tot de Duitse bezetting duren voor de arbeiders het werk weer neerlegden. Eerst
deden 2200 personeelsleden mee aan de Februaristaking van 1941 tegen de anti-joodse
maatregelen van de bezetter en in april 1942 staakten enkele afdelingen tegen het wegvoe-
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5 Sjef Stoop, De sociale fabriek. Sociale politiek bij Philips Eindhoven, Bayer Leverkusen en Hoogovens IJmuiden (Leiden/Antwerpen
1992) 110.
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ren van Nederlandse arbeiders naar Duitsland. Precies een jaar later werd weer gestaakt, nu
in het kader van de spontane staking tegen het opnieuw in krijgsgevangenschap nemen van
Nederlandse militairen. Zonder enige leiding van welke organisatie dan ook breidde deze
strijd zich als een olievlek over grote delen van het land uit en ook Hoogovens werd er door
aangeraakt.

Na het eind van de oorlog braken, net als na de Eerste Wereldoorlog, in alle landen met
uitzondering van het overwonnen Duitsland, grote stakingsbewegingen uit. Dat gebeurde
ook in Nederland. Daarnaast keerde een aanzienlijk deel van de werknemers zich af van de
inmiddels door de overheid erkende vakbeweging. Zeker het NVV dat zolang mogelijk had
getracht te blijven functioneren tijdens de bezetting had bij de arbeiders een hoop sympa-
thie verspeeld. Er kwam een nieuwe vakcentrale tot stand die de gevoelens van onvrede over
de naoorlogse armoede wist te kanaliseren. Deze organisatie was de Eenheids Vak Centrale
(EVC). Van de stakingsbeweging vanaf de bevrijding namen de arbeiders van Hoogovens
ook een deel voor hun rekening. De opvallendste was de staking van twaalf ovenmannen van
Walserij-Oost. Dezen gingen onder leiding van de EVC op 16 januari 1946 in staking, wat tot
een drie maanden durend conflict van ongekend omvang leidde. De directie wilde de niet-
stakers een verklaring laten ondertekenen dat ze niet solidair waren met de stakers en de di-
rectie kreeg hiervoor steun van de erkende vakbonden. Slechts een minderheid van de ar-
beiders tekende echter en daarom sloot Hoogovens 550 mensen uit. Deze arbeiders werden
dus als straf voor de staking van hun collega’s naar huis gestuurd zonder recht op doorbe-
taling van loon. Omdat de staking drie maanden duurde, had dit in wezen kleine conflict tot
gevolg dat er meer dan 36.000 arbeidsdagen verloren gingen. Het eind van het liedje was
trouwens dat de ovenmannen de gevraagde loonsverhoging niet kregen.

In de jaren vijftig vond onder personeel van de Hoogovens voor zover bekend geen enke-
le staking plaats, maar dat wil niet zeggen dat alles pais en vree was. Volgens Sjef Stoop was
er sprake van groot wantrouwen jegens de bedrijfsleiding,8 maar dat vertaalde zich niet in
openlijke conflicten. Inmiddels was de EVC ten gronde gegaan aan de infiltratie van com-
munisten die de EVC naar hun hand trachtten te zetten, maar ook als gevolg van de afkeer
van kerken, overheid, erkende vakbonden en politici jegens alles wat niet meedeed aan het
harmoniestreven. Daar kwam bij dat de economische ontwikkeling van Nederland een flin-
ke groei te zien gaf en deze groei leidde tot een overspannen arbeidsmarkt. Er waren kort-
weg gezegd niet genoeg arbeiders en het resultaat daarvan was een opwaartse druk op de lo-
nen. Al trachtte de regering dan de loonontwikkeling in toom te houden, veel ondernemers
betaalden hun personeel zwarte lonen uit. Als dit niet tot de mogelijkheden behoorde, kon-
den de arbeiders proberen om van baan te wisselen. Er waren dus voor de arbeiders, die ove-
rigens steeds meer ‘werknemers’ werden genoemd, veel eenvoudiger manieren om loons-
verhoging te verkrijgen dan door het voeren van een staking.

De geleide loonpolitiek kwam echter onder grote druk te staan en in 1960 gingen de ar-
beiders steeds harder tegen het bouwwerk van de naoorlogse arbeidsverhoudingen duwen,
tot het tenslotte instortte. Ook bij Hoogovens werd in november van dat jaar door een klei-
ne 400 mensen gestaakt tegen de loonpolitiek van de regering. In het verder verloop van de
jaren zestig werd nog enkele malen het werk onderbroken, maar dit betrof telkens kleine
conflicten. 
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Heel anders werd dat in 1973. In dat jaar legden ongeveer 2200 werknemers het werk neer
en zij hielden dat twee weken vol tot de Haarlemse rechter ze dwong weer aan het werk te
gaan. Deze staking vond plaats in de nadagen van een internationale stakingsgolf. De jaren
zestig waren immers een tijdperk van massale stakingsbewegingen over de hele wereld en
de werknemers hadden daarbij flinke resultaten bereikt. De werktijd was verder beperkt en
de lonen stegen tot ongekende hoogte. Deze verbeteringen in het levenspeil waren een ge-
volg van de krapte op de arbeidsmarkt maar zeker ook van de strijdlust van de arbeiders. In
Engeland werd zo vaak gestaakt dat dit de economische ontwikkeling leek te bedreigen, in
Frankrijk staakten tien miljoen arbeiders en bezetten hun bedrijven, in Duitsland, de Vere-
nigde Staten, Polen, Italië, overal herleefde de arbeidersstrijd. De tegenstanders van de ar-
beiders herpakten zich echter. Bedrijven sloten hun poorten en verhuisden de productie
naar lagelonenlanden of trachtten door verdergaande automatisering de macht van de fac-
tor arbeid te breken. De Nederlandse regering greep wederom in en trachtte de loonstijgin-
gen af te remmen. Tegelijkertijd stegen de prijzen onrustbarend, zodat de werknemers ie-
der jaar weer opnieuw moesten proberen deze gecompenseerd te krijgen door hogere lo-
nen. In de loop van 1972 was echter duidelijker dan ooit geworden dat overheid en onder-
nemers wilden dat de lonen gematigd zouden worden. Daar wilden de vakbonden als van-
ouds best aan meewerken, maar dan moesten wel de laagste inkomensgroepen worden ont-
zien. 

De samenwerkende Industriebonden NVV, NKV9 en CNV wilden de prijscompensatie
voor 1973 daarom in een gelijk bedrag voor iedereen zien uitbetaald. Gangbaar was tot dan
dat de prijscompensatie als een percentage van het loon of salaris werd uitgekeerd, zodat de
best betaalde werknemers ook de meeste compensatie voor de gestegen prijzen ontvingen.
Arie Groenevelt, voorzitter van de Industriebond NVV, verwoordde het aldus: ‘Het land in
rep en roer, omdat wij iets extra’s aan de matiging wilden doen door de hogere inkomens te
laten afremmen ten behoeve van de achtergebleven laagstbetaalden’.10 En in rep en roer
stond het land zeker. Bij in totaal meer dan 200 bedrijven werd vanaf 6 maart gestaakt door
80.000 werknemers, wat tot een verlies van meer dan een half miljoen arbeidsdagen leidde.
De spits van deze stakingsgolf werd afgebeten bij Hoogovens waar de strijd reeds op 20 fe-
bruari begon. 

De staking brak pas uit na een gedegen voorbereiding. Ledenvergaderingen op 5 februa-
ri (1400 aanwezigen) en tien dagen later (het aantal aanwezigen bedroeg nu 2400) maakten
de geesten rijp en toen het bedrijf niet inging op het gestelde ultimatum werd het stakings-
parool gegeven. In een bedrijf als Hoogovens kan om redenen van veiligheid en om onher-
stelbare schade aan de installaties te voorkomen het werk niet van het ene op het andere mo-
ment massaal worden neergelegd. Met overleg werden stukje bij beetje meer dan 2000 men-
sen in de strijd getrokken.

De bonden probeerden op zo goedkoop mogelijke wijze het bedrijf onder druk te zetten,
terwijl aan de andere kant Hoogovens diverse wapens in de strijd gooide om de mensen weer
aan het werk te krijgen. Buitenlanders werden bijvoorbeeld fijntjes gewezen op de moge-
lijkheid dat ze problemen met de vreemdelingenpolitie zouden krijgen en sommige chefs
zochten arbeiders thuis op. Dit soort optreden geeft aardig aan wat voor arbeiders het pro-
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bleem was met een directie die een goed sociaal beleid voert zoals bij Hoogovens reeds van-
af de jaren twintig het geval was. Hoe sociaal het beleid ook is, de eigenlijke machtsverhou-
dingen in het bedrijf dienen in stand te blijven en zo gauw de werknemers hier aan knabbe-
len, vervalt het sociale masker. 

Toch werd tussendoor ook nog onderhandeld tussen bonden en directie, maar tot resul-
taten leidde dit niet. Wel spande Hoogovens een kort geding aan tegen de stakers en dit
diende op 27 februari voor de Haarlemse rechtbank. Toen de uitspraak op 5 maart volgde,
voelden veel stakers zich bekocht, want binnen 24 uur moesten ze van de rechter aan het
werk. Niet eerder dan na een afkoelingsperiode van twee maanden zou het werk weer mo-
gen worden neergelegd.

Zo kwam de staking bij Hoogovens ten einde, maar in de rest van het land brandde de
strijd voor dezelfde eisen nu pas los. Van belang is het einde. In het paasweekeinde sloten
de bonden met de werkgevers onverwachts en zonder overleg met de stakers een akkoord
af, dat bekend werd als het Paasbestand. Dit optreden van de bonden zette kwaad bloed bij
veel arbeiders, die zich nu door hun eigen organisaties miskend voelden.

Deze miskenning speelde bijna tien jaar later nog een rol. In 1979 had Nederland weer een
massale spontane stakingsbeweging meegemaakt. Havenarbeiders en industriearbeiders
waren in grote getale de strijd aangegaan voor hoger loon. Zoals zo vaak stond de vakbewe-
ging buitenspel, maar trachtten de bonden snel het verloren terrein terug te winnen. Toen
de regering Van Agt een loonmaatregel bij de Tweede Kamer indiende, organiseerde de Fe-
deratie Nederlandse Vakbeweging (FNV, het resultaat van een fusie tussen NVV en NKV)
daartegen grootscheepse acties. Vanaf eind februari 1980 staakten in het hele land vele tien-
duizenden werknemers. Zo ook bij Hoogovens. Op 26 en 28 februari legden diverse afde-
lingen het werk neer en hetzelfde gebeurde op 4 maart en 20 maart. Het toeval wil dat schrij-
ver dezes in deze periode vier maanden bij Hoogovens heeft gewerkt als Algemeen Bedrijfs-
man in de functie van leerling-walser bij de Koudbandwalserij II (KBII)-ploeg rood. Ik heb
toen een dagboek bijgehouden een daar staat het volgende in te lezen:

22 maart. Ik heb nu al twee pogingen van de FNV meegemaakt om de boel bij Hoog-
ovens plat te gooien. Op 4 en 20 maart vonden deze akties plaats als protest tegen de
loonmaatregel van de regering v. Agt. In beide gevallen werd er in KBII gewoon gewerkt
hoewel een aantal mensen wel te laat op z’n werk was a.g.v. het posten. Hoewel ik ook
m’n twijfels heb over deze stakingen geeft het me geen prettig gevoel te zien hoe arbei-
ders weigeren tegen de loonmaatregel te strijden. In andere fabrieken op het Hoog-
ovens-terrein is wel gestaakt, maar bij ons dus niet. De reden waarom men dat niet wil
lopen nogal uiteen. Paul heeft nog een kater van de stakingen in 1973 met hun Paasbe-
stand en de verdeeldheid toen, Bobbie is bang dat hij onder Den Uyl nog meer zou moe-
ten inleveren; Jan Pol vindt dat er nou eenmaal bezuinigd moet worden en i.h.a. bestaat
er een groot wantrouwen tegenover de bonden. In gesprekken in de kantine heb ik toch
ook wel andere geluiden gehoord, maar ja als de meerderheid het niet wil is het gauw
bekeken.

In totaal deden van het personeel van KBII slechts negen mensen mee aan de staking. Zoals
uit mijn verslag blijkt, speelde de vakbeweging net als in 1973 een twijfelachtige rol. Ondanks
toezeggingen van het tegendeel weigerde de FNV de strijd voort te zetten toen het parlement
de loonmaatregel eenmaal had bekrachtigd. De stakers bleven weer met een kater zitten.
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Gedurende de twee decennia die volgden moest het bedrijf een harde strijd om het bestaan
voeren. Reorganisatie volgde op reorganisatie, het personeelsbestand werd door de directie
gehalveerd en in 1999 fuseerde Hoogovens met British Steel tot Corus. Ondanks de moeilijk-
heden waar het bedrijf mee kampte, lieten de werknemers zich niet ringeloren. Diverse sta-
kingen voor arbeidstijdverkorting, voor loonsverhoging en tegen de diverse reorganisaties
vonden plaats. De laatste was bijna letterlijk op de drempel van de 21ste eeuw. Op 30 novem-
ber 1999 legden 600 werknemers, zoals arbeiders sinds 1995 officieel nog uitsluitend heten,
het werk twee dagen neer als protest tegen de sluiting van weer een deel van het bedrijf.

Waarom hebben de arbeiders bij Hoogovens gestaakt?
Op de eerste plaats kan een verklaring gezocht worden op het tamelijk abstracte niveau van
de algemene maatschappelijke verhoudingen. Binnen de samenleving bestaan verschillen-
de groepen, alle met hun eigen en soms botsende belangen. Die tegengestelde belangen lig-
gen mijns inziens veelal op het vlak van een strijd om de verdeling van de rijkdom. In be-
drijven wordt een zekere waarde geproduceerd en de bij die productie betrokken partijen
trachten ieder voor zich een zo groot mogelijk deel van die waarde te verwerven. Voor werk-
nemers uit zich dat in een poging een zo groot mogelijk loon te verdienen tegen een zo ge-
ring mogelijke inspanning.

Ook kunnen we de vraag stellen waarom sommige groepen arbeiders vaker dan andere
groepen gebruik maken van het stakingswapen. Het lijkt voor de hand te liggen om het ant-
woord op deze vragen grotendeels te zoeken in de potentiële macht die sommige groepen
arbeiders in het productieproces hebben. Een goed voorbeeld leveren de stukadoors die vrij-
wel aan het eind van het productieproces in de bouw staan. Zij verrichten hun werk vlak voor
de oplevering van een bouwwerk en zijn daardoor in staat om de aannemer flink onder druk
te zetten. Ieder verloren uur aan het begin van de bouw kan in de maanden die komen im-
mers nog wel worden ingehaald, maar de door stukadoors verloren tijd is moeilijker te com-
penseren. Bij Hoogovens kunnen we bij voorbeeld denken aan de mannen van het Railver-
voer, die door hun positie tussen de verschillende fabrieken een cruciale rol spelen. Als zij
staken, kunnen hun collega’s ook niet verder.

Als we de vraag nog concreter willen benaderen, dienen we het probleem aan te pakken
op het niveau van de individuele mens. In iedere staking kunnen we immers constateren dat
niet alle arbeiders meestaken, ook al willen ze waarschijnlijk allemaal wel een hoger loon of
kortere arbeidstijd en ook al behoren ze tot dezelfde groep met een zekere strategische
plaats binnen het productieproces. De vraag waarom zij desondanks niet meedoen kan mis-
schien worden verklaard vanuit politieke of religieuze motieven. Ook kunnen we denken
aan persoonlijke omstandigheden als een zwangere echtgenote, een hoge hypotheekschuld
of gewoon een onderdanig karakter.

In theorie kunnen we het antwoord op de vraag waarom werknemers staken dus op drie
niveaus zoeken. In de praktijk ligt dat uiteraard anders. Het niveau van de individuele arbei-
der is zeer moeilijk te benaderen. De bronnen die mij ter beschikking staan laten veelal geen
ruimte om het probleem vanuit deze optiek te onderzoeken.

Het abstracte niveau waarop we de vraag naar het waarom van stakingen kunnen bena-
deren is in de loop van anderhalve eeuw in honderden, zo niet duizenden boeken betreden.
Voor dit artikel lijkt de constatering zoals hierboven gedaan, dat er een belangentegenstel-
ling bestaat tussen arbeiders en directie, voldoende. 
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Blijft over het middenniveau. Voor welke eisen hebben werknemers bij Hoogovens ge-
staakt en zijn er binnen het Hoogovenpersoneel groepen die vaker dan anderen gebruik
maakten van het stakingswapen? Zoals voor heel Nederland geldt ook voor Hoogovens dat
de arbeiders daar vooral voor betere arbeidsvoorwaarden het werk hebben neergelegd. We
kunnen de bij Hoogovens gestelde eisen in een tabel samenvatten:

Tabel 1 Stakingseisen als percentage van de stakingsactiviteit naar perioden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1921-1939 1940-1944 1945-1950 1960-1979 1980-1999
N=5 N=4 N=10 N=14 N=14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bedrijfsbeleid 6 27
politiek 100 15
loonpolitiek 4 10
erkenning vakbond 2
voedsel/huisvesting 5
solidariteit met collega 9
onbekend 7 13
arbeidsvoorwaarden 94 76 69 63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N.B. N geeft het aantal stakingen aan.

De percentages in Tabel 1 zijn berekend door een ongewogen gemiddelde te nemen van de
aandelen van de betreffende eis in het totaal aantal stakingen, het totaal aantal stakers en het
totaal gestaakte dagen.11 De percentages zijn vanzelfsprekend niet identiek aan de voor heel
Nederland geldende, maar de overeenkomsten zijn desondanks treffend. Tot de Tweede
Wereldoorlog betrof ongeveer negentig procent de primaire arbeidsvoorwaarden loon en
arbeidsduur. Tijdens de oorlog waren alle stakingen politiek, gericht tegen de Duitse bezet-
ter en in de eerste jaren na de oorlog staakten de Hoogovenwerknemers tegen uitzending
van troepen naar Indonesië en voor erkenning van de Eenheids Vak Centrale.

In de periode 1960-1979 treffen we stakingen aan van door het bedrijf in Spanje en Italië
aangetrokken arbeiders die ontevreden waren over respectievelijk het hen voorgezette voed-
sel en de huisvesting. Ook vond strijd plaats tegen het loonbeleid van de regering, een soort
kruising dus tussen een politieke en een arbeidsvoorwaardenstaking. In de laatste periode
uit de tabel vonden dergelijke stakingen nog vaker plaats, zoals hierboven ook beschreven.
Opvallend is echter het hoge percentage van stakingsactiviteit tegen het bedrijfsbeleid, te-
gen de reorganisaties en sluitingen. We kunnen dit niet anders zien dan als een uiting van
het toegenomen zelfbewustzijn van de moderne werknemer, die niet alleen maar zo nu en
dan in verzet komt om hoger loon te eisen maar zich ook wil bemoeien met het beleid van
de onderneming. 

De tweede vraag, die naar het verschil in stakingsgedrag tussen groepen arbeiders, is veel
moeilijker te beantwoorden. Uit de stakingsgegevens komt geen patroon naar voren van een
groep arbeiders die door zijn strategische positie meer geneigdheid tot staken zou hebben.
In 1985 vond een staking van de mensen van Railvervoer plaats en deze 200 mensen zagen
kans om het hele bedrijf plat te leggen, maar dit lijkt een uitzondering.
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Om de vraag goed te beantwoorden zou een bronnenonderzoek bij Hoogovens nodig
zijn. Het is immers ook nog denkbaar dat er wel zo’n sterke groep is geweest maar dat die
door zijn positie reeds kans zag om voordelen te behalen door slechts te dreigen met sta-
king. De database met gegevens over stakingen geeft op deze vraag helaas geen antwoord.
Wel kunnen we nog wijzen op een constatering die Van Elteren in zijn reeds genoemde boek
heeft gedaan, namelijk dat door de aard van het productieproces er noodgedwongen hech-
te teams van arbeiders ontstonden. Zonder hechte samenwerking was en is het risico op on-
gevallen immers levensgroot aanwezig. Misschien heeft deze hechtheid van de onderlinge
relaties wel een rol gespeeld in de bij het bedrijf heersende stakingsbereidheid, zoals deze
ook om die reden aan havenarbeiders wordt toegeschreven.

Slotopmerkingen 
Bestudering van de stakingen die bij Hoogovens hebben plaats gevonden levert een beeld op
waarbij het bedrijf in IJmuiden in grote lijnen voldoet aan het algemeen Nederlandse beeld.
Dit beeld toont een gedurende de 20ste eeuw toenemende stakingsactiviteit. Uiteraard heeft
Hoogovens zijn eigen geschiedenis en karakteristieken, maar we moeten deze eigenheid
ook niet overdrijven. Het bedrijf is enorm groot, moest van de grond af aan worden opge-
bouwd en moest zelfs zijn eigen arbeiders opleiden, maar heel bijzonder is dit niet. Dit gold
voor vrijwel alle bedrijven die zich begaven op terreinen waar in Nederland weinig ervaring
mee was. Ook bij Hoogovens is de stakingsactiviteit sinds het ontstaan van het bedrijf als
metaalbedrijf in 1924 toegenomen met hoogtepunten vlak na de oorlog en midden jaren ze-
ventig. In tegenstelling tot het algemene beeld overtrof de Hoogovenindex van de jaren ze-
ventig die van vlak na de oorlog niet meer, maar dat valt te verklaren uit de malaise in de in-
dustrie waar ook het staalbedrijf zijn deel van heeft gekregen. De stakingsactiviteit in Neder-
land is sinds de jaren zeventig toch al minder een activiteit van industriearbeiders geworden.
De dienstensector heeft het estafettestokje overgenomen van de industrie. Opvallend in
deze is misschien wel dat de werknemers van Hoogovens zich hebben verzet tegen de di-
verse reorganisaties, maar ook de strijd voor hogere lonen bleven voeren. Ze bleven met an-
dere woorden ondanks de angst voor reorganisaties en ontslagen ook strijden voor betere
arbeidsvoorwaarden.
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Bijlage 1 Overzicht van de stakingen bij Hoogovens, 1921-1999
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Betekenis der kolommen:
1 Jaar 6 Aantal stakers
2 Maand 7 Duur van de staking in dagen
3 Dag 8 Gestaakte dagen (‘verloren arbeidsdagen’)
4 Reden 9 Karakter van de staking (door vakbond geleid of niet)
5 Uitkomst 10 Betrokken vakcentrales
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1921 07 13 tegen groepsontslag winst 0 0,2 0 onbekend
1922 04 10 loonsverlaging arbeidsduur verlies 172 77 5676 geleid NAS, CNV,

NVV, RKV
1924 04 loonsverlaging 0 0 0 onbekend
1927 04 05 tegen overwerk 0 0,1 0 onbekend
1928 05 01 diverse looneisen verlies 100 6 600 spontaan
1941 02 25 politiek verlies 2200 1 2200 spontaan
1942 04 28 politiek 0 0 0 onbekend
1942 04 politiek 0,1 spontaan
1943 04 30 politiek verlies 3000 9 3000 spontaan
1945 10 22 0 0,2 0 spontaan
1945 11 02 0 1 0 spontaan
1946 01 16 loonsverhoging en verlies 12 91 936 geleid EVC

erkenning EVC
1946 09 24 politiek 1000 2 1000 geleid EVC
1947 04 andere looneisen geschikt 100 1 100 onbekend
1947 05 06 loonsverhoging winst 170 0,1 105 onbekend
1947 06 04 loonsverhoging verlies 4000 0,5 2000 spontaan
1947 08 06 andere looneisen 2 spontaan
1947 08 11 andere looneisen verlies 500 10 1600 spontaan
1950 01 26 grotere werkploeg winst 23 0,1 1 spontaan
1960 11 05 loonpolitiek regering 180 1 180 spontaan
1960 11 26 CAO ? 380 16 420 spontaan
1961 10 voedsel verlies 18 0,5 9 spontaan
1964 02 08 tegen straf voor een collega verlies 70 0,6 44 spontaan
1965 01 28 huisvesting geschikt 80 0,5 75 spontaan
1973 02 20 andere looneisen verlies 2200 15 26300 geleid NVV
1974 04 04 onbekend verlies 1600 1 1600 spontaan
1974 04 19 loonsverhoging en tegen 800 1 800 spontaan

straf voor een collega?
1974 09 02 andere looneisen verlies 155 2 310 spontaan
1978 02 10 arbeidstijdverkorting ? 113 1 113 geleid NVV
1978 03 tegen straf voor een geschikt 0 3 0 spontaan

arbeiderswoordvoerder
1979 03 01 loonsverhoging geschikt 300 1,2 330 spontaan
1979 03 12 loonsverhoging en tegen geschikt 350 3 133 spontaan

vreemde arbeiders
1979 11 06 loonsverhoging ? 0 0,5 0 spontaan
1980 02 26 loonmaatregel politiek ? 600 8 600 geleid FNV
1980 03 20 loonmaatregel politiek verlies 1 geleid FNV
1982 11 tegen groepsontslag 0 0,1 0 onbekend CNV,FNV
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1984 08 31 overige eisen geschikt 0,1 0 spontaan
1985 04 05 arbeidstijdverkorting winst 200 0,2 50 onbekend FNV
1985 06 16 arbeidstijdverkorting winst 0 2 0 spontaan
1985 10 29 loonsverhoging geschikt 200 2 400 spontaan
1989 02 07 loonsverhoging en meer geschikt 1000 1 1000 spontaan

vrije tijd
1990 02 02 loonsverhoging ? 700 0,6 256 spontaan FNV
1991 04 14 loonsverhoging geschikt 1500 11 2700 geleid FNV
1997 01 29 reorganisatie geschikt 1500 0,3 375 geleid FNV
1998 10 12 beleid 500 0,1 50 geleid FNV
1999 03 22 cao en loonsverhoging 1500 0,3 600 geleid FNV
1999 11 30 sluiting 600 2 1200 onbekend
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26 stakingen bij hoogovens in ijmuiden, 1921-2000



Ignaz Matthey, Vincken moeten vincken locken. Vijf eeu-
wen vangst van zangvogels en kwartels in Holland (Hol-
landse Studiën 39, Uitgave van de Historische Ver-
eniging Holland, Hilversum: Verloren 2002) 356
blz., isbn 90-70403-49-8. 

De Zuid-Europese gewoonte om met lijmstokken
en andere hulpmiddelen vogels te vangen, vervult
de meeste Nederlanders met afschuw. Toch is het
vangen van vogels, niet alleen eenden en ganzen
maar ook zangvogels, eeuwen lang heel gebruike-
lijk geweest in Nederland. Jacob van Maerlant gaf
in zijn beschrijving van vogels in Der naturen bloeme
(1265) al aan welke vogels wel en welke niet ge-
schikt waren voor consumptie. Behalve voor de
consumptie werden zangvogels ook voor de kooi
gevangen. De vogelwet van 1912 maakte een eind
aan het vangen van vogels voor consumptie en aan
het begin van de Tweede Wereldoorlog werd ook
het vangen van vogels voor de kooi verboden. 

In het boek Vincken moeten vincken locken be-
schrijft Ignaz Matthey de rol die de zangvogel- en
kwartelvangst vanaf het eind van de 15de eeuw tot
het eind van de 20ste eeuw in de Hollandse samen-
leving heeft gespeeld. De auteur bespreekt heel
veel aspecten van de vogelvangst en plaatst het
onderwerp daarmee in een breed cultuurhisto-
risch perspectief. Zo beschrijft hij niet alleen alle
soorten zangvogels, maar worden ook de verschil-
lende vanghulpmiddelen (lijmstokken, lokfluitjes,
netten, vogelpotten etc.), de vangstcijfers, de be-
stemming van de vangsten, de wetgeving met be-
trekking tot de vogelvangst en de beroepsgroep
van de vogelvangers nauwkeurig behandeld. Ook
de plaats van de vogelvangst in kunst en literatuur
en een analyse van het vangen van vogels als volks-
en elitevermaak komen aan de orde. De auteur
heeft zijn onderzoek beperkt tot de huidige pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland. 

Rond 1500 kwam de vangst van zangvogels
slechts op beperkte schaal voor en meestal alleen
voor eigen gebruik. Aanwijzingen voor het bestaan
van beroepsvinkers zijn er niet en ook uit recep-
tenboeken uit die tijd blijkt geen grote interesse
voor zangvogels. Wel werden door de adel grote
(water)vogels gevangen zoals eenden, fazanten en
zwanen. Halverwege de 16de eeuw nam de belang-
stelling voor het vangen van zangvogels toe. Dit
zou verklaard kunnen worden door wettelijke be-
perkingen (plakkaat uit 1550) op het vangen van
eenden. Verder zou de grotere belangstelling voor
zangvogels gestimuleerd zijn door de verstedelij-

king; het houden van vogels in kooien was gebrui-
kelijker onder de stadsbevolking. De vangst van
zangvogels nam vooral toe vanaf de tweede helft
van de 18de eeuw, toen op buitenplaatsen in de
binnenduinstreek, bewoond door de stedelijke eli-
te, vinkenbanen werden aangelegd en vinkers in
dienst werden genomen. De binnenduinstreek
was uitermate geschikt voor het vangen van vogels
en met name vinken. Bij de trek mijden vinken na-
melijk het oversteken van grote watervlakten (in
die tijd het IJ en de Haarlemmermeer); daardoor
trad ‘stuwing’ in de duinenrand op. Voor de stede-
lijke elite, die immers niet zoals de adel jachtrecht
had, was het vangen van vogels een manier om
zich te kunnen onderscheiden. Verder vervulde het
vangen van vogels ook een sociale functie; de vin-
kenbaan fungeerde als ontmoetingsplaats van de
elite. Tot slot werden de vinken gebruikt om het
sociale netwerk te onderhouden, in het vinkensei-
zoen werden ritsen met vinken (dode vinken aan
een stok) aan familie, vrienden en relaties wegge-
geven. Andere bevolkingsgroepen en ook kinde-
ren hebben in de hele besproken periode op kleine
schaal zangvogels gevangen. 

Terwijl voor de gewone man de vogelwet van
1912 het einde van het vogels vangen betekende,
raakte het vangen van vogels op de buitenplaatsen
al eerder in onbruik. In de 19de eeuw hadden de
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bebossing van de duinstreek en de inpoldering van
de Haarlemmermeer en het IJ al gezorgd voor een
afname van de vangsten. Hierbij kwam het alge-
mene verval van de buitenplaatsen, een andere
houding ten opzichte van dieren en een toenemen-
de afkeer van het eten van zangvogels. Tot slot
speelde ook de opkomst van nieuwe buitensporten
zoals tennis, cricket en golf een rol bij de afne-
mende belangstelling voor het vinken. 

In eerste instantie lijkt het onderwerp van dit
boek zeer gespecialiseerd en slechts interessant
voor een beperkte groep lezers. Niets is minder
waar. Het is een uiterst leesbaar en zeer meesle-
pend boek. De auteur heeft, naast literatuur en
tijdschriftartikelen, gebruik gemaakt van zeer uit-
eenlopende bronnen: interviews met oud-vinkers,
afbeeldingen, materiële objecten, boedelinventa-
rissen, dagboeken, receptenboeken, rekeningen
en dergelijke. Een bijzondere bron vormen de fasti
fringillares, de dagelijkse notities van Cornelis van
Lennep (van de bekende familie) over de vangsten,
de vinken, het weer etc. op de vinkenbaan (1749-
1811). Fragmenten uit deze notities zijn in de bijla-
gen opgenomen. Verder is in de bijlagen een in-
ventarisatie van 138 vinkenbanen opgenomen en
een uitgebreide verklarende woordenlijst met vo-
geltermen. 

De auteur geeft in zijn verhaal regelmatig aan
wat de gebruikte bronnen zijn. Hij maakt bijvoor-
beeld gebruik van 18de-eeuwse boedelinventaris-
sen waarin soms vogelkooien beschreven worden.
De auteur gebruikt de gegevens zowel om de be-
roepsgroep van vinkers te analyseren (blz. 168) als
om de verspreiding van het fenomeen zangvogels
in kooien na te gaan (blz. 276). Tegelijkertijd geeft
hij ook aan wat de problemen zijn bij de interpre-
tatie van de bron. De in de inventarissen genoem-
de kooien, met name als ze in de keuken hingen,
kunnen ook als tijdelijk onderkomen voor nog le-
vende kippen hebben gediend. De manier waarop
hij telkens in zijn verhaal uitlegt hoe hij tot bepaal-
de conclusie is gekomen, is heel boeiend. De au-
teur neemt alle aspecten van de vogelvangst die hij
behandelt even serieus en geeft blijk van een zeer
gevarieerde deskundigheid. Het is dan ook uit het
verhaal niet duidelijk of hij een bioloog, jurist, cu-
linair deskundige, (kunst)historicus, taalkundige
of vogelvanger is. Een kort stukje over de auteur
zou daarom aardig geweest zijn voor de nieuws-
gierige lezer. 

B.C. Meijerman

Cees van Raak, Vorstelijk begraven en gedenken. Fune-
raire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau (Bussum,
Uitgeverij Thoth 2003), 111 blz., isbn 90-6868-
334-9.

Vorstelijk begraven en gedenken is een herziene en op
een aantal plaatsen aangevulde publicatie die eer-
der, in 1995, onder de titel Heden Vredig Ontslapen
verscheen. Aanleiding voor een heruitgave zijn de
in de tussentijd voltooide restauratie van het praal-
graf van Willem van Oranje en de bijzetting van het
stoffelijk overschot van prins Claus in het konink-
lijk mausoleum in de Nieuwe Kerk te Delft. 

In deze rijkelijk geïllustreerde publicatie
schetst Van Raak de geschiedenis van de dood en
het begraven binnen de prinselijke en koninklijke
kringen in ons land. De auteur begint met de graf-
kelder in de Grote Kerk van Breda waar de eerste
Nassaus in het begin van de 15de eeuw werden bij-
gezet. Hier ligt onder meer René van Chalon be-
graven, die zijn elfjarige Duitse neefje Willem van
Nassau niet alleen de bezittingen van Nassau,
maar ook het prinsdom Orange naliet. Willem van
Oranje-Nassau zou zoals bekend niet in Breda in
het familiegraf van de Oranje-Nassaus worden bij-
gezet, aangezien deze stad in 1584 nog in handen
was van de Spanjaarden, maar vond zijn laatste
rustplaats in de Nieuwe Kerk te Delft. Het zou tot
1614 duren voordat de Staten-Generaal aan de Am-
sterdamse beeldhouwer-architect Hendrick de Ke-
yser de opdracht gaven voor het vervaardigen van
een grafmonument ‘als soodanighen heerlycken
Prince waerdich is’. Na het overlijden van De Key-
ser in 1621, voltooide zijn zoon Pieter het renais-
sancistische kunstwerk van ‘de Vader des Vader-
lands’ in 1623. Hoewel het fraaie praalgraf als laat-
ste rustplaats voor de gehele dynastie gold, werden
niet alle familieleden hierin bijgezet. Tegenwoor-
dig bevinden zich in de twee crypten onder het
praalgraf de stoffelijke resten van 24 leden van het
huis van Oranje-Nassau. Welke leden er in de graf-
kelders liggen, kan men overigens in een bijlage
met plattegrond achter in het boek opzoeken (blz.
96-97). Ook treft men als bijlage een stamboom
van de Oranje-Nassaus aan (blz. 99-102). Geen
overbodige luxe overigens, aangezien er in het
boek tal van bekende en minder bekende telgen uit
het huis van Oranje-Nassau de revue passeren. We
lezen waar, wanneer en waaraan ze overleden en
waar ze begraven werden. Soms ook wordt stilge-
staan bij de grafmonumenten en gedenktekens.
Aangezien Van Raak niet altijd iets te melden heeft
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over met name de veelal minder bekende familie-
leden, krijgt het boek daardoor iets opsommerigs,
wat de leesbaarheid niet altijd ten goede komt.

Van Raak staat ook uitgebreid stil bij de stad-
houderlijke grafkelders van de Friese Nassaus in
de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Deze
vielen, in tegenstelling tot het praalgraf en de graf-
kelders van de Oranjes te Delft, in 1795 ten prooi
aan de vernielzucht van een ‘revolutionaire’ me-
nigte. Niet alleen werden de graftomben en de wa-
penkassen tot puin geslagen, maar ook de kisten
opengebroken en de as en beenderen op de grond
gesmeten. De stoffelijke resten werden bij elkaar
geharkt en in een grafkelder gegooid, die daarna
werd dichtgemetseld. 

Het praalgraf te Delft viel niet ten prooi aan
menselijke vernielzucht maar wel bijna aan na-
tuurlijke verval. Medio 1994 werd de noodklok ge-
luid, toen bleek dat de vochtige lucht het marmer
zo ernstig had aangetast dat het monument
binnen enkele jaren niet meer toonbaar zou zijn.
Een omvangrijke restauratie, waarbij men het ge-
hele monument demonteerde en stukje voor stuk-
je schoon spoelde, moest verdere versuikering van
het marmer tegengaan. Na ruim vier jaar werd in
april 2001 de restauratie afgerond.

De auteur sluit het boek af met de uitvaart van
prins Claus op 15 oktober 2002, waarbij hij een
korte beschrijving geeft van de rouwstoet en de uit-
vaartdienst. Dit is een onderwerp waarover overi-
gens veel meer te vertellen valt. Zo gaat Van Raak
bijvoorbeeld nauwelijks in op het ceremonieel en
protocol bij de samenstelling van de uitvaartstoet.
Deze publicatie zou juist interessant zijn geweest
als er ook vergelijkend onderzoek was gedaan naar
de verschillende begrafenissen van Oranjevorsten.
Vorstelijk begraven en gedenken is mede daardoor een
aardige publicatie als introductie op een diepgra-
vend onderzoek naar de funeraire geschiedenis
van het huis Oranje-Nassau. Een uitgebreide lite-
ratuurlijst (blz. 103-106) en een persoonsregister
van de leden van het huis van Oranje en echtgeno-
ten (blz. 107-110) kunnen daarbij als goed uit-
gangspunt dienen.

Edwin Maes

Ingrid van der Vlis, m.m.v. Thijs Rinsema, Wees-
huizen in Nederland. De wisselende gestalten van een wel-
dadig instituut (Zutphen, Walburg Pers 2002) 301
blz., isbn 90-5730-209-8.

Weeshuizen in Nederland verscheen naar aanleiding
van het 140-jarig jubileum van de Stichting Het
Burgerweeshuis in Meppel, een stichting die is
voortgekomen uit een voormalig weeshuis. De in-
voering van de Algemene Bijstandswet van 1965,
waarbij de zorgplicht voor alle arme inwoners bij
de overheid kwam te liggen, betekende het einde
van de traditionele wezenzorg. Veel weeshuizen
werden opgeheven, maar er bleven ook nog tien-
tallen stichtingen zoals in Meppel bestaan. De om-
slag die weeshuisbesturen moesten maken om
toch een rol van betekenis te blijven spelen, is een
nauwelijks onderzochte factor in de geschiedenis
van de sociale zorg. De levenslopen van de Neder-
landse weeshuizen staan daarom centraal in deze
studie. 

De auteur begint met een algemene geschiede-
nis (blz. 15-77) van het ontstaan van de eerste
weeshuizen tot het opheffen van de laatste tehui-
zen voor weeskinderen. In de periode tussen circa
1550 en 1600 ontstonden in bijna alle steden van de
Republiek der Verenigde Nederlanden weeshui-
zen, vaak burgerweeshuizen. Weeskinderen van
gezeten burgers uit de stad kregen onderdak en
leefden hier onder het regime van de binnenou-
ders. Deze binnenouders stonden weer onder het
gezag van een regentencollege, dat de financiële
zaken waarnam en het kapitaal beheerde. In de
loop van de 17de eeuw was er sprake van verder-
gaande specialisering en differentiatie in de socia-
le zorg, wat leidde tot een relatief groot aantal
nieuwe weeshuizen. Naast de burgerweeshuizen
kwamen armenweeshuizen, gefinancierd door de
stedelijke overheid, en gezindteweeshuizen. In de
19de eeuw trok de zorg voor wezen, juist omdat er
veel armoede heerste in het land, de aandacht van
burgers en bestuurders. Velen van hen verenigden
zich in filantropische verenigingen, die een over-
wegend verzuild karakter kregen. Niet alleen nam
het aantal weeskinderen in deze periode af, ook de
overheid probeerde met de eerste Armenwet in
1854 de maatschappelijke zorg steeds meer aan
zich te binden. De Algemene Bijstandswet zorgde
uiteindelijk voor de opheffing van de weeshuizen.

Welke veranderingen maakten de weeshuizen
mee, en in hoeverre reageerden hun besturen hier-
op? Als er verschillen optraden, zijn deze wellicht
door onderlinge vergelijking te verklaren. Van der
Vlis heeft daarom in het tweede gedeelte (blz. 79-197)
van deze publicatie aan de hand van elf geselecteer-
de steden, uit iedere provincie – behalve Flevoland
– één, de ontwikkeling in de levensloop van wees-
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huizen nader bestudeerd. Achtereenvolgens komen
de steden Middelburg, Amersfoort, Enkhuizen, De-
venter, Zutphen, Sneek, Bergen op Zoom, Gronin-
gen, Schiedam, Maastricht en Meppel aan bod. Bij
de keuze van deze weeshuizen werd getracht een zo
groot mogelijke spreiding over het land te krijgen,
zodat zoveel mogelijk regio’s aan bod komen. Om
een variëteit in de levenslopen van de weeshuizen te
waarborgen, worden er tevens diverse soorten
weeshuizen opgevoerd.

Uit de vergelijking van de weeshuizen blijkt dat
zij onderling in hun levensloop grote overeenkom-
sten vertoonden. Er was een groei en bloei in de
16de en 17de eeuw, er waren financiële moeilijkhe-
den in de 18de eeuw en na een herstel in de 19de
eeuw kwam de opheffing in de 20ste eeuw. De
onderlinge verschillen komen met name in de laat-
ste honderd jaar naar voren. Al voor de Tweede
Wereldoorlog waren diverse weeshuizen op non-
actief gezet wegens de enorme afname van het
aantal wezen. Na de Algemene Bijstandswet van
1965 hieven sommige weeshuizen zichzelf op, an-
dere gingen zich bezighouden met de jeugdhulp-
verlening of de bejaardenzorg. Een verklaring voor
de onderlinge verschillen moet, volgens de auteur,
vooral gezocht worden in toevallige factoren of de
persoonlijke visie van bestuurders die op een be-
paald moment hun beslissingen namen.

Het boek wordt afgesloten met een uitgebreid
overzicht (blz. 199-284) van ruim honderd thans
bekende weeshuisinstellingen. Hierbij gaat het
om korte verslagen van alle nog bestaande instel-
lingen, en tevens worden enkele geliquideerde in-
stellingen beschreven om aan te geven hoe een
aantal weeshuizen definitief uit ons land ver-
dween. Naast een uitgebreide literatuurlijst per be-
handeld weeshuis, is er ook een handig geogra-
fisch register. Door de algemene inleiding, ge-
staafd aan enkele uitwerkingen van weeshuizen
per provincie, biedt deze publicatie een aardig ka-
der voor verder onderzoek. Het uitgebreide over-
zicht van de nu nog bestaande weeshuisinstellin-
gen is daarbij een goed uitgangspunt voor toe-
komstige historici.

Edwin Maes

Gees van der Plaat, Eendracht als opdracht. Lieuwe van
Aitzema’s bijdrage aan het publieke debat in de zeventien-
de-eeuwse Republiek (Hilversum, Verloren 2003) 264
blz., isbn 90-6550-759-0.

Deze handelseditie van het Leidse proefschrift van
Gees van der Plaat geeft blijk van nauwelijks ver-
holen verering voor haar object van studie, de
17de-eeuwse diplomaat-geschiedschrijver Lieuwe
van Aitzema (1600-1669). Het beeld dat Aitzema
geeft van de Opstand en de Vrede van Münster, de
geboorte van de nieuwe staat en de staatsvorm van
de Republiek, de verhouding tussen kerk en staat,
en andere onderwerpen, wijkt op veel punten af
van het geïdealiseerde beeld van de 19de- en 20ste-
eeuwse nationalistische historici. Van der Plaat
geeft dit, mijns inziens correct, als verklaring voor
het feit dat in de wetenschappelijke geschiedbeoe-
fening weinig gebruik is gemaakt van Aitzema’s
Saken van staet en oorlogh in en ontrent de Vereenigde
Nederlanden. Voor de historici van nu is het werk
een bron van ‘veel belangwekkend materiaal en
verhelderende inzichten’ (blz. 246).

Van der Plaats studie begint in het eerste hoofd-
stuk met een duiding van Aitzema’s plaats in de
vroegmoderne geschiedschrijving, en zet daar de
latere historici naast en tegenover. Aitzema is pas
na een lange carrière als diplomaat – hij was ver-
tegenwoordiger van de Hanzesteden bij de Staten
Generaal – historicus geworden. Hij bleef in diplo-
matieke dienst en kon zo beschikken over veel en
uniek bronnenmateriaal, dat de basis vormde voor
zijn Saken van staet en oorlogh. Aitzema laat de bron-
nen zelf spreken. Zijn diplomatiek-politieke studie
verscheen in een veertiendelige kwarto-editie tus-
sen 1657 en 1671 en postuum in een nog tijdens
zijn leven voorbereide zesdelige folio-editie tussen
1669 en 1672.

De auteur weet in kort bestek een goed over-
zicht te geven van Aitzema’s leven en vooral werk.
Haar studie houdt het midden tussen een uiterst
gedetailleerde maar moeilijk leesbare analyse en
een zeer globale en slechts inleidende schets van
Aitzema’s werk. Daaraan doet helaas afbreuk dat
Van der Plaats taalgebruik niet altijd even correct is
en evenmin altijd prettig leesbaar. Veel paragrafen
zijn rommelig opgebouwd; in het boek als geheel
komen veel terugverwijzingen en herhalingen
voor. Licht irriterend werkt haar veelvuldig ge-
bruik van de vragende stijl: regelmatig worden ter
introductie van een nieuw (deel)onderwerp een of
meerdere vragen gesteld en beantwoord. Daar-
naast past enige kritiek in technisch opzicht ten
aanzien van Van der Plaats eigen brongebruik: niet
bij elk citaat vinden we een precieze bronvermel-
ding, en in de voetnoten aan het einde van de
meeste alinea’s vinden we alleen de paginanum-
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mers van het besproken fragment van het werk van
Aitzema, geen exacte verwijzingen. Zelfs is niet al-
tijd onmiddellijk duidelijk wie aan het woord is:
Aitzema, een moderne historicus, of Van der Plaat
zelf.

De beknoptheid van dit boek is de sterkte maar
ook de zwakte ervan. Van der Plaat bespreekt re-
gelmatig hoe historici in de 19de en 20ste eeuw ge-
bruik hebben gemaakt van Aitzema’s werk of in
hoeverre hun visie op de 17de-eeuwse Republiek
en de visie van Aitzema overeenstemmen. Maar
voor de lezer die niet al deze werken in detail kent,
is dat moeilijk te volgen. Het is raadzaam als eerste
het concluderende hoofdstuk te lezen, dat dezelf-
de titel draagt als het boek. Hierin wordt een hel-
dere schets gegeven van de voornaamste inzichten
en opvattingen van Lieuwe van Aitzema, en de be-
tekenis daarvan voor de historicus van vandaag.

Toch stelt ook dit laatste hoofdstuk enigszins
teleur. Van der Plaat stelt: ‘Vaak doet men zelf wat
men in de ander veroordeelt. Dat is de zeer mora-
listische les die Aitzema zijn lezers meegeeft; daar
komt zijn commentaar in de kern telkens weer op
neer’ (blz. 244). Daarmee is bedoeld dat Aitzema
vooral de republikeinse lezer voorhoudt dat in de
17de eeuw in de Republiek niet werkelijk de zuive-
re republikeinse staatsvorm wordt nagestreefd.
Aitzema zelf wenst een herstel van het stadhouder-
schap als monarchistisch element in de Repu-
bliek, als beste garantie voor de eenheid – of een-
dracht – van het land. Of Aitzema vanwege het be-
strijden van de mythe van de Republiek als dé uit-
zondering in een monarchistische wereld, en vele
andere fabels, een ‘mythenjager’ (blz. 239) kan
worden genoemd, daarin weet Van der Plaat mijns
inziens niet te overtuigen. Dat Lieuwe van Aitzema
een monografie verdient, om hem voor vergetel-
heid te behoeden, daarvan heeft zij mij wel kunnen
overtuigen.

R. van den Berg

Wik Hoekstra-Klein, Geschiedenis van de Delftste Pla-
teelbakkerijen (Delft: Meinema Drukkerij Rijswijk,
Projectgroep Delfts Aardewerk en Stedelijk Mu-
seum Het Prinsenhof te Delft 2001 en 2002), Deel
4, 126 blz.; Deel 5, 80 blz.; Deel 6, 174 blz. en Deel
7, 124 blz., isbn 90-75095-96-1.

Na het verschijnen van de eerste drie delen in 1999
en 2000 presenteert de Projectgroep Delfts Aarde-

werk onder leiding van Wik Hoekstra-Klein nu vier
nieuwe delen over de geschiedenis van de Delftse
Plateelbakkerijen. In de jaren tachtig van de vorige
eeuw nam de interesse voor het zgn. ‘Delfts blauw’
wederom toe en werd door het Prinsenhof in Delft
het voortouw genomen bij het nader bestuderen
van deze bijzondere en wereldberoemde tak van
nijverheid. 

In 1980 werd de Projectgroep Delfts Aardewerk
opgericht, die zich verder richtte op het sorteren
en inventariseren van de gegevens die reeds waren
verzameld door mr. A.H.H. van der Burgh (1845-
1904). Het doel van de Projectgroep was het op-
stellen van een breed gegevensbestand per plateel-
bakkerij, uitgegeven in een afzonderlijk cahier.
Deze gegevensbestanden moeten een basis vor-
men voor verder onderzoek naar de geschiedenis
van de Delftse aardewerkindustrie. Na uitgave van
de eerste drie delen over de geschiedenis van de
Plateelbakkerijen is inderdaad vastgesteld dat het
initiatief van ‘het Prinsenhof’ in Delft door ande-
ren is overgenomen.

In de verantwoording van elk deel wordt dieper
ingegaan op de geschiedenis en werkwijze van het
verzamelen van Delfts aardewerk, de ontwikkeling
van de Delftse plateelbakkerijen en hoe de Project-
groep Delfts Aardewerk te werk is gegaan. Het zijn
zeer overzichtelijke bestanden en deze worden af-
gewisseld door prachtige foto’s (in zwart-wit en
kleur), toepasselijke illustraties, transcripties van
oude bronnen, situatietekeningen, bouwtekenin-
gen en constructietekeningen van de beschreven
plateelbakkerijen en andere relevante gebouwen.

In elk deel wordt alle beschikbare informatie
over een bepaalde plateelbakkerij gebundeld. In
deel 4 komt de geschiedenis van de plateelbakkerij
‘De drie Klokken’ aan de orde. Deel 5 handelt over
de plateelbakkerij ‘Het Hart’, deel 6 over de pla-
teelbakkerij ‘De Porceleyne Fles’ 1653-1850 en tot
slot handelt deel 7 over de plateelbakkerij ‘Het For-
tuyn’ 1661-1784. 

Na de verantwoording aan het begin van elk ca-
hier en een reeks korte hoofdstukken over de ver-
schillende aspecten van een plateelbakkerij (die in
elk cahier hetzelfde zijn), volgen een samenvatting
van de geschiedenis van de individuele plateelbak-
kerij, een woordenlijst met technische termen, een
bibliografie, een Engelse samenvatting en een re-
gister. 

In de verschillende delen wordt duidelijk hoe-
zeer de diverse families in de plateelbakkerswereld
met elkaar verwant waren door huwelijk of op an-
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dere wijze geparenteerd. Als belangrijk voorbeeld
hiervan komen de verschillende leden van de fami-
lie Mesch naar voren, die in de loop van de tijd vijf
plateelbakkerijen in hun bezit hadden. Ze bezaten
naast ‘Het Hart’ ook ‘Het Fortuyn’, ‘De drie Klok-
ken’, ‘De Porceleyne Fles’ en diverse andere pla-
teelbakkerijen die niet behandeld worden in de ca-
hiers.

De cahiers zijn als naslagwerken voor zowel ge-
ïnteresseerden als vaklieden bedoeld, maar met
name als basis voor verder archiefonderzoek naar
de geschiedenis van het ‘Delfts blauw’. Als zijnde
een beschrijvende inventaris zonder betoog, zijn
de verschillende cahiers zeer in hun opzet ge-
slaagd.

Gwendolyn van Essen

Emilie Fijnje-Luzac, Myne beslommerde Boedel. Brie-
ven in ballingschap 1787-1788, ed. Jacques J.M.
Baartmans, (Nijmegen, Uitgeverij Vantilt 2003)
288 blz., isbn 90-7750-301-3.

Emilie Fijnje-Luzac (1748-1788) was de vrouw van
de patriot Wybo Fijnje (1750-1809), die in Delft een
drukkerij bezat die de Hollandsche Historische Courant
uitgaf. Van haar hand zijn veertig brieven bewaard
gebleven, die nu zijn uitgegeven met een voor-
woord van Jacques Baartmans. In de editie zijn te-
vens twee brieven van Wybo Fijnje opgenomen,
waarin hij uitgebreid de dood en begrafenis van
zijn echtgenote verhaalt. Emilie zelf schreef in het
Frans en het Nederlands. De Franse brieven zijn
vertaald.

Baartmans beschrijft in zijn inleiding uitge-
breid de achtergrond van de families Luzac en
Fijnje. Emilies familie was actief in het boekbe-
drijf. Haar vader, boekverkoper Jean Luzac, gaf
vanaf 1738 de Gazette de Leyde uit, een gezaghebben-
de krant in Europa. Vanaf 1772 werkte ook Johan
(Jean), de oudere broer van Emilie, als redacteur in
het familiebedrijf. Later zou hij hoogleraar Griek-
se taal en vaderlandse geschiedenis worden aan de
Leidse universiteit. Met haar broer Johan had Emi-
lie een hechte band. De brieven in deze uitgave zijn
gericht aan hem en aan zijn vrouw, Maria Adriana
Geertruyd van Persijn. 

De correspondentie dateert uit de periode waar-
in het echtpaar Fijnje in ballingschap was, eerst in
Antwerpen, later in Brussel en Watten bij Sint-
Omaars in Frans-Vlaanderen. Wybo Fijnje had zijn

drukkerij in Delft moeten ontvluchten, toen de pa-
triottische revolutie in die stad, waarvan hij de gro-
te drijfveer was, in september 1787 werd terugge-
draaid door de komst van het Pruisische leger dat
de aanhangers van de stadhouder kwam steunen.
Wybo Fijnje vluchtte naar Antwerpen. Zijn vrouw,
enkele maanden zwanger, reisde hem per boot
achterna in gezelschap van hun twee kinderen.
Deze reis werd door Emilie nauwkeurig en met hu-
mor beschreven. Haar kinderen, dorstig na de lan-
ge reis, dronken zoveel bier in een herberg dat ze
volledig dronken werden.

Eenmaal aangekomen in Antwerpen berichtte
Emilie aan haar broer en zijn vrouw hoe ze met
haar gezin trachtte een nieuw huishouden in te
richten. Haar broer verzocht ze hun zaken in Delft
waar te nemen. Een groot deel van de brieven han-
delt dan ook over ingewikkelde financiële aspec-
ten van de drukkerij, die Emilie en haar man wil-
den behouden. 

Baartmans licht deze zakelijke kanten helder
toe in zijn inleiding, waarin ook de politieke ont-
wikkelingen in Delft en het wel en wee van de ver-
bannen patriotten aan de orde komen. De inlei-
ding had wat meer aandacht kunnen besteden aan
de sociaal-historische achtergronden. De brieven
van Emilie Fijnje-Luzac bieden namelijk ook veel
informatie over het dagelijks leven van een vrouw
die een huishouden moest runnen en tegelijkertijd
een groot deel van de zaken rondom de drukkerij
op zich nam. Het is opvallend hoe gedetailleerd zij
op de hoogte was van de zakelijke kanten van hun
krant, maar ook van de financiële aspecten. 

Ook had de inleiding aan kunnen sluiten bij het
onderzoek naar egodocumenten. Het schrijven
van brieven wordt natuurlijk ingegeven door per-
soonlijke motieven, maar is tevens onderhevig aan
schrijfconventies. Emilie Fijnje hanteerde bijvoor-
beeld in bepaalde situaties het Frans en vermeldde
in bedekte termen haar zwangerschap. Dat zegt
iets over de gebruiken rond de correspondentie.
Voor Emilie Fijnje was de briefwisseling met haar
broer en schoonzus ‘een vermaak’ en ‘eene ver-
goeding der absentie’. Baartmans is het te doen
om de persoon van Emilie te leren kennen, die vol-
gens hem duidelijk uit de brieven oprijst als ‘ener-
giek, zelfbewust, koppig, emotioneel, geduldig,
op haar goede naam gesteld, met veel aandacht en
liefde voor haar gezin, familie en vriendenkring.’
(blz. 5) Het dagelijks leven wordt nu eens belicht
vanuit de specifieke visie van een huisvrouw. De
brieven van Emilie Fijnje zijn naar de mening van
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Baartmans bovendien boeiender dan reisverslagen
van andere gevluchte patriotten omdat ze gedetail-
leerd en persoonlijk zijn.

Emilies soms paginalange brieven lijken inder-
daad soms op reisverslagen, bedoeld om doorge-
geven te worden aan andere familieleden. Zoals in
het genre van het reisjournaal past, worden
‘vreemde volken’ getypeerd, in dit geval de Bra-
banders, die als onbetrouwbaar en morsig worden
gekenschetst. Haar reisjournalen bevatten echter
ook intieme en persoonlijke passages. Emilie
schreef over haar ziekten, de dood van haar pasge-
boren kindje (‘ons lief schaapje’) en haar religieu-
ze beleving. Ze viel ten prooi aan melancholische
buien, maar probeerde ook de Goddelijke voorzie-
nigheid te accepteren. Niettemin sprak ze expliciet
de wens te sterven uit, om verlost te worden van
het dagelijks lijden. Haar brieven zijn daarmee zo-
wel een persoonlijk, als een politiek tijdsdocu-
ment.

Willemijn Ruberg

Maartje Janse, De geest van Jan Salie. Nederland in ver-
val? (Hilversum, Verloren 2002) 95 blz., isbn 90-
6550-458-3.

Dit is al weer het 17de deeltje in de reeks Verloren
Verleden van de uitgeverij Verloren. Stuk voor stuk
zijn het goed geschreven en fraai geïllustreerde
boekjes. In elk deeltje wordt een onderwerp uit de
bijna verloren gegane canon van de vaderlandse
geschiedenis behandeld. De auteurs hebben
steeds elke vorm van gemakkelijk simplisme we-
ten te vermijden en zij hebben allen ook ruim aan-
dacht besteed aan de resultaten van recent histo-
risch onderzoek. Een en ander is zeker ook de ver-
dienste van de redactrice Els Kloek.

De Groningse historica Maartje Janse zet deze
goede traditie voort met De geest van Jan Salie. Zij
geeft allereerst een korte samenvatting van Jan,
Jannetje en hun jongste kind, het verhaal van de schrij-
ver E.J. Potgieter, dat in 1842 verscheen in De Gids.
Het is een allegorie, waarbij vader Jan de verper-
soonlijking is van de Nederlandse natie. Jans zo-
nen staan voor bepaalde groepen en/of bepaalde
karaktertrekken van het Nederlandse volk. Jan-
maat de zeevaarder, Jan Contant de handelsman,
Jan Crediet die de geldhandel verpersoonlijkt, Jan
Compagnie de stichter van het koloniale rijk en Jan
Cordaat de militair, dat zijn de flinke zonen. Zij

hebben Nederland groot en welvarend gemaakt.
Het jongste kind is echter een regelrechte ramp
voor heel het huisgezin. Hij is een slappeling die
bij moeders pappot blijft zitten en ‘slemp lept’.
Deze ‘patroon aller slaapmutsen, aller soepjurken,
aller sloffen ten onzent’ heet Jan Salie, naar de sa-
lieplant waarvan men het slaapmiddel saliemelk
trok. Zijn geest heeft een degenererende invloed
op bovengenoemde ferme knapen.

De slaperige en verwijfde Jan Salie is de verper-
soonlijking van de 18de-eeuwse mentaliteit zoals
Potgieter cum suis die zagen: een mentaliteit van
verslapping en degeneratie. Na de glorieuze bloei-
periode van de Gouden Eeuw was volgens hen,
mede als gevolg van de verfransing, een weelde-
zucht ontstaan, die de oorzaak was van een
drastisch verval van zelfbeheersing en tucht, kort-
om van een algehele verslapping. Die mentaliteits-
verslechtering had huns inziens een algehele
achteruitgang van Nederland op economisch, so-
ciaal en cultureel gebied tot gevolg.

In het verhaal weten Jan en zijn flinke zoons
zich nog net op tijd te ontworstelen aan de verstik-
kende en verslappende invloed van Jan Salie en zij
‘besteden hem op een hofje’. Potgieter streeft ook
naar uitbanning van de jansaliegeest. Hij had een
pedagogisch doel voor ogen met zijn Jan Salie-al-
legorie. Hij wilde het ingedutte Nederlandse volk
wakker schudden, opdat de aloude Hollandse
mentaliteit zou herleven. In een helder betoog zet
Maartje Janse uiteen hoe Potgieter met deze ideeën
stond in een uit de 18de eeuw stammende traditie
van denken over vooruitgang, verval en herstel.
Zowel de schrijvers van de spectatoriale geschrif-
ten van de Verlichting in de 18de als de romantici
in de 19de eeuw zochten de remedie tegen de eco-
nomische achteruitgang in een of andere vorm van
morele herbewapening. Voor de eigenlijke econo-
mische oorzaken van die achteruitgang had men
geen oog.

De schrijfster behandelt op boeiende wijze de
herstelprogramma’s van Justus van Effen, de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen en uiter-
aard van Joan Derk van der Capellen tot den Poll,
de schrijver van het eerste democratische pamflet
Aan het Volk van Nederland (1781). Mijn enige punt
van kritiek op het overigens voortreffelijke boekje
is dat Janse suggereert dat de patriotten hun plan-
nen onder de slogan van ‘grondwettig herstel’ pro-
pageerden ‘om hun revolutionaire programma be-
ter te kunnen verkopen, (omdat) terugkeer naar
oude waarden (...) natuurlijk vertrouwenwekken-
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der (klinkt) voor de twijfelende burger dan revolu-
tionaire vernieuwing’ (blz. 38). Die bewering lijkt
mij onjuist. C.H.E. de Wit heeft immers in De strijd
tussen aristocratie en democratie in Nederland aange-
toond dat er twee zeer verschillende stromingen in
de patriottenbeweging waren, elk met een eigen
program. De aristocratische patriotten, die het
voornamelijk om het herstel van de regentenheer-
schappij te doen was, hadden hun visie neergelegd
in ‘de Grondwettige Herstelling’. De revolutionai-
re patriotten wilden echter niet een herstel van de
oude regentenheerschappij, maar een democra-
tisch staatsbestel. Zij baseerden zich in hun pro-
gram, de ‘Acte van Verbintenis’, op de moderne
idee van de volkssoevereiniteit.

Janse beschrijft vervolgens de 19de-eeuwse
strijd vóór nationaal herstel zoals die gevoerd werd
door Potgieter, De Gids, Johannes van Vloten en de
volksweerbaarheids-beweging. Als men de jansa-
liegeest maar kon verdrijven, zo meenden zij, zou-
den economie en cultuur weer bloeien als van-
ouds. Zoals gezegd: dat de achteruitgang van de
Nederlandse economie relatief was en puur econo-
mische oorzaken had, daarvoor had men toen
geen oog.

Dat complex aan economische oorzaken staat
centraal in de zeer goede schets die de auteur in
enkele bladzijden geeft van de stand van het huidi-
ge onderzoek naar de aard en de oorzaken van de
economische achteruitgang in de 18de eeuw, zoals
dat verricht is door de historici Van Dillen, Johan
de Vries en A.M. van der Woude. 

In het laatste hoofdstuk trekt de schrijfster de
lijn door naar onze tijd, waarbij zij concludeert dat
de connotaties rond het begrip ‘jansaliegeest’ nog
steeds sterk lijken op die uit de 19de eeuw. Maartje
Janse wijst er tenslotte op dat naar het gebruik van
de termen ‘Jan Salie’ en ‘jansaliegeest’ niet eerder
onderzoek is gedaan. Hopelijk wordt de auteur
nog eens de gelegenheid geboden om dit onder-
zoek uit te breiden en uit te diepen.

Het boek is fraai geïllustreerd, het bevat een up-
to-date literatuuropgave en een register.

Han Vrielink

Thomas von der Dunk, Een kathedraal voor Amster-
dam. De voorgeschiedenis van de Mozes en Aäronkerk aan
het Waterlooplein (Zutphen, Walburg Pers 2003) 112
blz., isbn 90-5730-226-8.

Toen afgelopen jaar het zogeheten herstel der bis-
schoppelijke hiërarchie werd herdacht, kwam ook
af en toe ter sprake dat in de jaren 1820 ook al is
gepoogd een bisschoppelijk bestuur voor de
rooms-katholieke kerk in Noord-Nederland in te
voeren. Met dit doel werd het sluiten van een con-
cordaat voorbereid. Van de uitvoering daarvan, die
onder meer voorzag in de oprichting van twee bis-
dommen (Amsterdam en Den Bosch) is het echter
nooit gekomen, wel vooral door het uitbreken van
de Belgische Opstand in 1830.

Voor de architectuurhistoricus Thomas von der
Dunk was de aanleiding tot het schrijven van dit
boekje een ontdekking in het Geheim Archief van het
Departement van Roomsch-Katholieke Eeredienst.
Daar sluimerden vele decennia zeven tekeningen van
de Amsterdamse stadsbouwmeester Jan de Greef die
betrekking hadden op de plannen voor de bouw van
een kathedraal aan de Nieuwmarkt. Dat deze zo lang
een verborgen bestaan kenden, hangt daarmee sa-
men dat het concordaat als een zeer delicate aange-
legenheid werd beschouwd en dat dit zeker ook gold
voor de vestiging van een rooms-katholieke bisschop
te Amsterdam.

In een goed gedocumenteerd relaas behandelt
Von der Dunk achtereenvolgens de totstandko-
ming van het concordaat, de (eventuele) gevolgen
ervan voor Amsterdam, het bouwproject voor een
kathedraal en de plaats daarvan in de architectuur-
geschiedenis van de vroege 19de eeuw. In een epi-
loog wordt uiteengezet hoe Tilleman François
Suys zich door het project van De Greef – zijn vroe-
gere collega als architect van de Paleizen des Ko-
nings – heeft laten inspireren bij het ontwerp voor
de kerk van St. Antonius van Padua (de ‘Mozes’)
aan het huidige Waterlooplein, die daar in de jaren
1837-1841 verrees.

De geschiedenis van het mislukte Concordaat
van 1827 is al meer beschreven, door onder ande-
ren L.J. Rogier. Het ‘Amsterdamse’ aspect daarvan
wordt echter bij mijn weten voor het eerst door
Von der Dunk belicht. En deze brengt ter zake een
zeer boeiend verhaal. Frappant vind ik vooral zijn
verslag hoe men in Amsterdam gezocht heeft naar
geschikte gebouwen voor de ‘uitrusting’ van de
stad als bisschopszetel, met kathedraal, bisschop-
pelijk paleis en seminarie. De goed gekozen il-
lustraties maken onder meer uitstekend duidelijk
welke plaats de ontwerpen van De Greef en Suys
innemen in de geschiedenis van de 19de-eeuwse
kerkelijke architectuur voordat de neogotiek haar
zegetocht begon. 
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Naar mijn mening heeft Von der Dunk met dit
boekje, geschreven met de van hem bekende fris-
heid van stijl, een zeer waardevolle bijdrage gele-
verd tot de Nederlandse kerk- en cultuurgeschie-
denis.

Ph. M. Bosscher 

Peter-Eloy Staal, Automobilisme in Nederland. Een ge-
schiedenis van gebruik, misbruik en nut (Zutphen, Wal-
burg Pers 2003) 208 blz., isbn 90-5730-248-9.

De snelle groei van het automobilisme in de vorige
eeuw heeft ons leven in velerlei opzicht beïnvloed.
Naast toegenomen welvaart en een ongekende be-
wegingsvrijheid, heeft het autogebruik ook nega-
tieve gevolgen als milieuverontreiniging, grote
aantallen verkeersslachtoffers en een toenemend
ruimtebeslag. De dissertatie die Peter-Eloy Staal
heeft geschreven in het kader van het NWO-pro-
gramma ‘Nieuwe producten en nieuwe consu-
menten. Een geschiedenis van een wisselwerking
1890-1970’ beoogt de diffusie van de auto te bestu-
deren vanuit het oogpunt van de consumenten.
Hiermee vormt het boek een welkome aanvulling
op een ‘autohistoriografie’ die sterk wordt gedo-
mineerd door coureurs die halsbrekende toeren
uithaalden in onbetrouwbare vehikels, heroïsche
uitvinders en autofabrieken die tevergeefs voor
hun overleving vochten.

De populariteit van de auto probeert Staal te be-
schrijven door gebruik te maken van zogenaamde
diffusietheorieën. Zijn onderverdeling in vier fa-
sen is overtuigend: na een eerste pioniersfase
(1896-1923) waarin het autogebruik slechts mond-
jesmaat steeg en bleef voorbehouden aan een klei-
ne gegoede elite, raakte de auto in de jaren twintig
ingeburgerd onder de beter gesitueerde midden-
klassen. Na een inzinking in de tweede helft van de
jaren dertig (toen het gebruik overigens niet we-
zenlijk afnam) en de Tweede Wereldoorlog, vond
in het midden van de jaren vijftig een volgende
groeiversnelling plaats: de auto werd een gemeen-
goed. 1984 ziet Staal als een laatste omslagpunt.
De groei van het Nederlandse autopark nam af,
zonder dat men kan spreken van verzadiging.

Opvallend is dat in Nederland het autobezit in
de steden lange tijd hoger lag dan op het platte-
land. Eerste in 1976 vindt de omslag plaats, terwijl
deze volgens de literatuur in de meeste andere lan-
den al veel eerder het geval plaats vond. De verkla-

ringen hiervoor (suburbanisatie en ontwikkelin-
gen in de inkomensverhoudingen) werkt de auteur
helaas onvoldoende uit. Een grondiger en gede-
tailleerdere analyse van met name de suburbanisa-
tie (welke inkomenscategorieën vertrokken uit de
grote steden?) en het overheidsbeleid was hier op
zijn plaats geweest. De bespreking van de late
groei van het autobezit op het platteland in Neder-
land duidt op een impliciete vergelijking met het
buitenland. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom
de lezer pas in de conclusie een grafiek krijgt voor-
geschoteld die een expliciete en betere vergelijking
met het autobezit in de ons omringende landen
mogelijk maakt. Met een dergelijke vergelijking
had de auteur ook zijn voordeel kunnen doen in de
hoofdstukken over sociale verschillen bij de diffu-
sie van de auto (hoofdstuk 3) en de relatie met an-
dere transportmiddelen (hoofdstuk 4). 

Deze twee hoofdstukken leren de lezer veel over
vooral de eerste fasen van de geschiedenis van het
automobilisme. Uit een interessante, maar wel wat
al te gedetailleerde paragraaf blijkt dat de popula-
riteit van de auto vanaf 1923 vooral een impuls
kreeg door de introductie van de relatief goedkope
T-Ford, waardoor het voor de middenstand lonend
werd om de auto zakelijk te gebruiken. In vergelij-
king hiermee is de behandeling over de naoorlog-
se periode wel wat mager uitgevallen. Ook vraag ik
me af of deze twee hoofdstukken niet beter geïnte-
greerd hadden kunnen worden. Doordat substitu-
tie van transportmiddelen als paard en wagen,
fiets, trein en motorfiets vaak sterk was gerela-
teerd aan sociale klasse, is er sprake van een grote
overlap. De auteur overtuigt echter wel degelijk in
zijn analyse van substitutieprocessen, waarbij hij
aantoont dat de auto meerdere eigenschappen kon
hebben voor verschillende groepen. Zo was de
auto aanvankelijk een sportief, maar duur status-
symbool voor een kleine elite, terwijl later het ac-
cent naar betrouwbaarheid en gebruiksgemak ver-
schoof.

Interessant is ook de bespreking van de rol van
‘intermediaire instellingen’ als consumentenorga-
nisaties (de ANWB!) bij het opvoeden van het publiek
tot verstandige weggebruikers. Wel is het vreemd dat
de periode na de Tweede Wereldoorlog sterk onder-
belicht blijft. Zo geeft grafiek 5.3. op blz. 145 tref-
fend de groei van het aantal verkeersdoden tot in de
jaren zestig weer en de daling die daarna ondanks
een snel groeiend wagenpark inzette. Staal gaat ech-
ter hoegenaamd niet in op deze opvallende trend-
breuk. Zweeg hier zijn belangrijkste bronnenmate-
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riaal of wreekt zich hier dat hij slechts zijdelings aan-
dacht besteedt aan het overheidsbeleid? De bron-
nenbasis van deze studie is tamelijk smal: be-
lastinggegevens en statistieken over autobezit en tijd-
schriften van consumentenorganisaties. Ander-
soortige bronnen – met name op het punt van het
overheidsbeleid – hadden meer licht kunnen werpen
op met name het automobilisme.

Kortom, in Automobilisme in Nederland staat veel
wetenswaardigs te lezen over een belangrijk
onderwerp. Dit neemt niet weg dat de auteur ver-
schillende thema’s onvoldoende uitwerkt. Ik kan
me niet aan de indruk onttrekken dat met iets meer
tijd, enkele detailstudies en gevarieerder bronnen-
gebruik een interessanter boek zou zijn ontstaan.
Op te veel plekken wordt het verder fraai vormge-
geven boek ontsierd door kleine slordigheden, een
inconsequent hoofdlettergebruik, een verwarren-
de interpunctie en vooral een ambtelijke, stroef le-
zende en soms zelfs onbeholpen stijl.

Thimo de Nijs

W.A. Spruit, Over wateren en wegen. Zestig jaar georga-
niseerd vervoer in en om de Wijk (Beverwijk, Spruit Pu-
blic Relations 2002) 152 blz., isbn 90-9016459-6.

Dit boek handelt over het vervoer en transport in
de regio Beverwijk met nadruk op de laatste zestig
jaar. Beverwijk heeft sinds mensenheugenis op
een knooppunt van water en wegen gelegen, aan
het open water van het Wijkermeer, aan de zee en
op de verbindingslijn tussen Haarlem en Alkmaar.
De recente geschiedenis van personenvervoer,
taxibedrijven, busvervoer en vervoer over water,
veetransport en vrachtvervoer staat centraal in dit
jubileumboek.

Ook heden ten dage zijn vervoer over weg, water
en spoor van het allergrootste belang voor Beverwijk.
De transportsector heeft het mede door zijn imago
niet gemakkelijk. Het beeld dat leeft bij het grote pu-
bliek van onder meer de vrachtwagen doet helaas
geen recht aan zijn onmisbaarheid voor de Neder-
landse economie. Zonder transport zou immers al-
les stilstaan. Over wateren en wegen wil het essentiële
van de transportsector in de economie onderstrepen.
Ook is het boek bedoeld als loftuiting op de trans-
portbranche, die hierin naar voren komt als een
prachtige sector vanwege zijn dynamiek.

Deze historische schets is geschreven door
journalist en publicist W.A. Spruit. Hij publiceerde

verscheidene werken waaronder Beverwijk nad Mor-
zem Pülnocnym, uit 1998 (‘Beverwijk aan de Noord-
zee’) over de geschiedenis van Beverwijk en de
meer dan 1000 jaar bestaande banden tussen
Nederland en Polen.

Over wateren en wegen behandelt in twee delen de
geschiedenis van het transport in deze regio. In
deel I komt de geschiedenis van de regio vanaf de
17de eeuw tot en met de eerste helft van de jaren
’80 van de 20ste eeuw aan de orde. Deze geschie-
denis laat zien dat het vervoer en transport de Be-
verwijkers al heel vroeg in het bloed zat. In deel II
wordt het profiel van diverse transportbedrijven
sinds ongeveer 1940 beschreven aan de hand van
persoonlijke getuigenissen. Spruit schrijft in zijn
dankwoord dat de geportretteerde bedrijven veel
gemeen hebben, ondanks hun diversiteit. Hun
ontstaansgeschiedenis, groei en toekomstper-
spectief verschillen onderling niet veel, maar de
persoonlijke familiegeschiedenis maakt elk be-
drijf uniek. Verhalen over bittere armoede en dag
en nacht werken onder moeilijke en barre omstan-
digheden kenmerken dit boek. Uiteindelijk blijkt
toch dat de meeste ondernemers met durf, moed
en optimisme hun toekomst tegemoet zijn ge-
gaan. 

Mede door de verhalende stijl van Spruit en de
vele interviews en foto’s (zwart-wit en kleur) wordt
de zeer persoonlijke geschiedenis van diverse be-
drijven weer tot leven gebracht. De lezer wordt
meegevoerd in de wereld van vervoer en transport.
Dit boek vormt voor velen de mogelijkheid tot een
participerende herkenning van het verleden. 

Gwendolyn van Essen

Lyanne de Laat, Lopikerwaard 1953-2003. Landin-
richting voor boer en burger (Matrijs, Utrecht 2002)
120 blz., isbn 90-5345-221-4.

In november 2002 werd door het zetten van wat
handtekeningen bij de notaris een langdurig pro-
ces van ruilverkaveling in de Lopikerwaard afge-
rond. Waar vroeger nog niet de helft van de land-
bouwgronden rond de boerderij van de betreffen-
de eigenaar lag, is dat nu ruim 90 procent gewor-
den. Dit succes verdient een gedenkboek, moet
men in Lopik gedacht hebben. En waarschijnlijk
niet toevallig was de ruilverkaveling een halve
eeuw geleden van start gegaan. In zes hoofdstuk-
ken schetst auteur Lyanne de Laat verschillende as-

36 Boekbesprekingen



pecten van dit ingrijpende landinrichtingsproces.
Speelden daarin aanvankelijk agrarische overwe-
gingen een hoofdrol, vanaf de jaren ’70 bliezen
ook natuur- en milieuoverwegingen en toeristi-
sche belangen een deuntje mee. Uitgangspunt
was, ondanks de herinrichting, het typerende ka-
rakter van de Lopikerwaard in stand te houden,
met zijn lange, smalle percelen die het gevolg wa-
ren van de middeleeuwse ontginningswijze van
het gebied. De waterhuishouding leek ook wel uit
die begintijd te stammen: regelmatig stonden wei-
landen en akkers onder water. Ook daaraan moest
de landinrichting een einde maken. Door het boek
heen zijn interviews met een breed scala van be-
trokkenen gestrooid.

Een oud landschap op de schop nemen, maakt
veel emoties los. Grond van verschillende kwaliteit
moet worden uitgeruild en dat geeft zakelijke con-
flicten, maar ingrijpender is het verloren gaan van
het oude vertrouwde. Boerderijen worden ver-
plaatst en daarmee families, die soms al eeuwen-
lang op dezelfde plek hebben geboerd, ontheemd.
Elders verschijnen nieuw gebouwde boerderijen
aan een al even nieuwe weg. Zou de oude gemeen-
schap de ontworteling overleven? Het is nog te
vroeg om hier antwoord op te geven, maar de vraag
is of de auteur dit soort vragen zou hebben gesteld.
Zij lijkt haar onderwerp niet kritisch genoeg bena-
derd te hebben om kanttekeningen bij de juichen-
de verhalen over de geslaagde herinrichting te
plaatsen. Tussen de regels door voelt de lezer dat
niet alles even succesvol is verlopen, maar daar
schaatst het boekje over heen. Juist de problemen
en de wijze waarop die zijn opgelost, geven een
dieper inzicht in dit soort processen, maar ze wor-
den vaak tussen neus en lippen met een enkele op-
merking afgeserveerd. De stijl is misschien
daardoor ook wat afstandelijk en ademt sterk de
sfeer van de vergadernotulen waarop het onder-
zoek sterk leunt. Commissies, regelingen en in-

stellingen worden genoemd zonder introductie of
heldere uitleg van hun inhoud of taakstelling. Op-
vallend is dat ook in de interviews nauwelijks een
kritische noot gevonden wordt. Misschien wilde
men het feestje niet bederven, maar het was aardig
geweest een verklaard tegenstander aan het woord
te laten.

Veel vragen blijven onbeantwoord. Een voor-
beeld. De boodschap die op enkele punten her-
haald wordt, is dat het gebied is ruilverkaveld naar
de wensen van de bewoners zonder het typerende
karakter te verliezen. Nuttig was het dan geweest
een kort historisch overzicht te geven van het ont-
staan van dit landschap, een schets te geven van
die typische karaktertrekken en iets te vertellen
over de ontwikkelingen die het gebied heeft door-
gemaakt. Vervolgens kon dan een kritische blik
geworpen worden op de gedane ingrepen: er is een
hoofdweg dwars door de lange percelen heen aan-
gelegd, boerderijen zijn verplaatst of nieuw ge-
bouwd. De typerende hooilanden aan het einde
van de percelen zijn verdwenen, hier en daar is
daarvoor in de plaats ‘nieuwe natuur’ terugge-
keerd. Is het ondanks deze ingrepen daadwerke-
lijk gelukt om het gebied zijn oude sfeer te laten
behouden? De auteur gaat daar niet op in. Is bij de
bouw van nieuwe boerderijen de lokale bouwstijl
aangehouden? Zijn alle oude boeren terugge-
keerd? De Laat geeft ons daarover geen informatie.

Ook plaatst het boek de Lopikse ruilverkaveling
niet in een breder kader. Hoe gebeurde dat elders,
werkte het in Lopik inderdaad beter door de ge-
volgde aanpak? Waren de uitgangspunten hier an-
ders dan op andere plaatsen? 

Kortom: De Laat heeft veel kansen laten liggen
door zich te beperken tot een gedenkboek. Een
kritischer benadering en een bredere aanpak had-
den het boek een grote meerwaarde gegeven. Ook
voor de betrokken boeren in Lopik.

Fred Vogelzang
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De archievenman
De Archievenman bezoekt voor het Historisch Tijdschrift Holland archieven in Holland. Dit
keer: het Nationaal Archief.

Bronnen achter tralies
Laatst bezocht de Archievenman het Nationaal Archief te Den Haag. ‘Welk archief?’, zal me-
nigeen roepen, want nog niet iedereen is op de hoogte van de naamsverandering van Alge-
meen Rijksarchief (ARA) in Nationaal Archief (NA). Wat is hier precies te vinden? In ieder ge-
val meer dan het ‘Nationaal’ in de naamgeving doet vermoeden. Het Nationaal Archief her-
bergt namelijk niet alleen archieffondsen betreffende de geschiedenis van Nederland maar
ook het provinciaal archief van Zuid-Holland (inclusief het voormalige graafschap Holland)
en niet te vergeten de vele archieven met betrekking tot de Nederlandse koloniale geschiede-
nis. Tenslotte zijn er ook nog archieffondsen van ‘particuliere instellingen en personen van
nationale betekenis’ zoals op de website www.nationaalarchief.nl staat aangegeven. 

De Archievenman was een frequente bezoeker van het Algemeen Rijksarchief halverwege
de jaren negentig. Toen was de ontvangsthal nog een onduidelijk gestructureerde ruimte
met doorgezakte stoelen, een koffieautomaat en asbakken voor de rokers. Nu is deze ruim-
te geheel rookvrij gemaakt en zijn er nieuwe comfortabele stoelen en banken gekomen waar
de archiefvorser even kan bijkomen van al het moois dat hij net door zijn handen heeft laten
gaan. De koffieautomaat is gebleven en levert nu ook ‘variatie-koffie’ zoals dat zo mooi heet,
tegen de schappelijke prijs van 50 eurocent (ook cappuccino en espresso). In de vitrines van
de hal worden verder tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd.

Bij de ontvangstbalie meldde de Archievenman zich aan met zijn oude ARA-pasje. ‘Heeft
u een identiteitsbewijs bij u?’, vroeg de baliemedewerker. Toen de Archievenman ontken-
nend antwoordde, keek de baliemedewerker hem verwijtend aan. Het identiteitsbewijs
diende voor het aanmaken van een nieuwe pas, een zogenaamde archiefkaart. Met deze
kaart, inclusief gescande foto, kun je voortaan ook in andere archiefinstellingen in Neder-
land terecht. In feite betekent het dat je zonder identificatie geen archiefstukken kunt in-
zien. Voor deze ene keer mocht de Archievenman er nog in, maar voor de volgende keer was
hij gewaarschuwd. Gewapend met een potlood (van het archief), een kaart met een ‘tafel-
nummer’ en wat papier, betrad de Archievenman de studiezaal. Eerst moest een soort draai-
hekje gepasseerd worden dat je ook bij zwembaden ziet. Dit draaihekje dient ongetwijfeld
ook ter verhoging van de beveiliging van de archiefstukken, maar hoe precies? Electronische
poortjes ontbreken, dus waarschijnlijk dienen de poortjes alleen om de bezoeker die met
een archiefstuk de studiezaal uit wil rennen, af te remmen.

De inrichting van de studiezaal is net als de ontvangsthal aanzienlijk verbeterd. Ook hier
zijn de stoelen vervangen, op de zelfbedieningsafdeling (microfilms) zelfs door heuse ver-
stelbare bureaustoelen. Ongetwijfeld draagt dit bij aan het voorkomen van RSI-problemen
bij archieftijgers die hier veelvuldig zitten en een draagbare computer gebruiken. Elke be-
zoeker heeft aangenaam veel ruimte aan de grote tafels die op een goede manier belicht zijn.
De inventarissen zijn verbannen naar een uithoek van de studiezaal en dat is natuurlijk wel
jammer. Bovendien zijn ze allemaal gekopieerd in de foeilelijke roze huisstijl van het ARA;



de naamsverandering had men toen blijkbaar nog niet voorzien. Dit betekent dat je een in-
ventaris niet meer kunt herkennen aan zijn kleur of formaat, zoals vroeger het geval was,
maar dat je op de hoogte moet zijn van het exacte toegangsnummer. Een andere roze map
biedt hiervoor weer soelaas. Via diverse terminals kunnen stukken worden aangevraagd.
Zodra de stukken beschikbaar zijn, verschijnt het ‘tafelnummer’ op de electronische borden
die her en der in de studiezaal en zelfs in de koffieruimte hangen. Een efficiënt systeem.
Binnen een half uur waren de aangevraagde archiefstukken beschikbaar.

Bij de zelfbedieningsafdeling, in de volksmond ook wel ‘de genealogenkuil’ genoemd, is
ook het nodige veranderd. Meer en nieuwe leesapparaten en de meeste microfilms staan in
een brandvrij depot.

Laten we eerlijk zijn: dit archief kent zijn gelijke niet in Nederland. In omvang van de ar-
chieffondsen en de studiezaal is het ongetwijfeld het grootste. Maar ook in vergelijking met
bijvoorbeeld het Algemeen Rijksarchief te Brussel slaat het Nationaal Archief bepaald geen
slecht figuur.Wat betreft openingstijden, de faciliteiten op de studiezaal en de behulpzaam-
heid van de medewerkers, verslaat ‘ons’ archief zijn Belgische evenknie met gemak.

Alleen heeft de Archievenman het idee dat het marktdenken hier steeds meer de overhand
krijgt. Dat de bezoekers als klanten worden beschouwd, daar kan hij mee leven. Maar dat het
geld meer in het uiterlijk van het archief (studiezaal en naamgeving) dan in de core-business
(inventarisatie en ontsluiten van archieffondsen) wordt gestoken, kan op de lange duur voor
problemen gaan zorgen.
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Buitendijks
Wie zijn dat nou, de onderzoekers die zich met de geschiedenis van Holland bezig houden?
Welke beelden verschijnen voor hun geestesoog, als ze denken aan Holland? Hoe zien bui-
tenstaanders Holland? Holland-redacteuren Maarten Hell en Annemarieke Willemsen ho-
ren hun gesprekspartners uit over Holland en de Hollander. Dit keer:

James Kennedy over Holland
Met een jaarlijks tulpenfestival, oliebollen, ceremonieel straatschrobben, een levendige Oudhollandse
volksdansvereniging, siertrapgevels en zelfs een als molen vermomde telefooncel tonen de inwoners van het
Amerikaanse plaatsje Orange City trots hun Nederlandse verleden. De ‘Oranjestad’ is daarom een toepas-
selijke geboorteplaats voor historicus James Kennedy, sinds juli 2003 hoogleraar nieuwste geschiedenis
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde op een studie naar de Nederlandse revolutie van
de jaren zestig, schreef een veelbesproken boek over het euthanasiedebat en verschijnt regelmatig op televi-
sie om de Nederlanders een spiegel voor te houden. Bovendien is hij een van de weinige historici die ooit de
Jan Pierewiet hebben gedanst. ‘Dat gebeurde op klompen, waardoor het subtiele van de dans er wel enigs-
zins af ging.’

Afb. 1. James Kennedy. Foto: A. Willemsen, 2003.



Wanneer wij James Kennedy spreken in de kleurloze hoogbouw van de Vrije Universiteit in
Buitenveldert, is zijn nieuwe kamer bijna ingericht. De boeken staan keurig op de plank en
de computer is geïnstalleerd, maar het schilderij The Peaceable Kingdom van de 19de-eeuwse
Amerikaanse autodidact Edward Hicks staat een beetje verloren tegen de muur. Definitieve
ophanging van het saillante kunstwerk moet eerst worden besproken met de Amerikaanse
postdoc met wie Kennedy zijn kamer zal delen. ‘Een typisch voorbeeld van de Nederlandse
overlegcultuur’, merkt de nieuwe hoogleraar op.

Kennedy, die onlangs bekende Nederlands te hebben geleerd uit Suske & Wiske-albums,
spreekt keurig ABN waar nu en dan de Angelsaksische grammatica doorheen klinkt. Al voor
zijn komst naar Amsterdam, waar hij begin jaren negentig zijn promotieonderzoek deed en
zijn vrouw ontmoette, had hij sterke banden met ons land. Niet alleen heeft hij een Neder-
landse moeder en de Disneyvariant van Holland als geboorteplaats, ook woonde hij als kind
een jaar in de omgeving van Rotterdam, in welke stad hij een Montessorischool bezocht.
Had Kennedy door deze ervaringen een genuanceerdere kijk op Nederland dan de ge-
middelde Amerikaan? ‘De kennis van de gemiddelde Amerikaan over Nederland is niet
groot. Veel van mijn landgenoten hebben twee paradoxale beelden voor ogen, van dijken,
polders en molens enerzijds en van tolerantie, drugs en prostitutie anderzijds. Sommigen
zien beide beelden, velen alleen de molens, en weer anderen kunnen zich er helemaal niets
bij voorstellen. Door die sterke beeldvorming is Nederland bij Amerikanen weliswaar het
meest bekend van alle kleine landen in Europa, maar wat zij er naast de clichés van weten is
niet duidelijk. Van het progressieve imago van Nederland wist ik als kind eigenlijk ook he-
lemaal niets. Ik wist dat er tulpen, molens en dijken bestonden maar verder niet. Als kleine
jongen in Orange City keek ik wel op een bepaalde manier naar Nederland door de prenten-
boeken van Peter Spier te lezen, zoals over de koe Hendrika. Dan heb ik toch wel een stereo-
tiep Hollandbeeld gehad.’

Hollandgekte
Met zichtbaar genot vertelt James Kennedy verder over zijn jeugd in Orange City. Het stadje
in Iowa is halverwege de 19de eeuw gesticht door Hollandse immigranten. Net als talloze
andere Amerikaanse steden buit Orange City deze overzeese afkomst gretig uit. Sinds 1936
wordt bijvoorbeeld in mei met veel bombarie het Tulpenfeest gevierd. Kennedy over dit jaar-
lijkse hoogtepunt in zijn geboorteplaats: ‘Naast enorme hoeveelheden tulpen zijn er dan
Nederlandse specialiteiten te krijgen. Zo kun je saucijzenbroodjes eten, die pig in a blanket
worden genoemd of ‘saucijsje’ omdat niemand ’saucijzenbroodje’ kan zeggen, en fat balls,
de Amerikaanse benaming voor oliebollen. De inwoners van Orange City lopen rond in kle-
derdracht: zowel in authentieke Zeeuwse of Volendamse drachten als in voetbalsupporter-
kostuums, de mutsen met de vlechten. 19de-eeuwse volksdansen zoals de Jan Pierewiet, die
ik zelf ook heb gedanst, worden op klompen uitgevoerd. Ook Oudhollandse kinderspellet-
jes raken de laatste tijd in trek. Het Tulpenfeest wordt steeds authentieker!’

De toeristische tulpenfeesten in Orange City en andere plaatsen in de Verenigde Staten
zijn een laatste stuiptrekking van een ouder, extreem verlangen naar het ‘authentieke’
Nederland, of eigenlijk naar het klassieke Holland. Ruwweg tussen 1880 en 1920 heerste er
een hevige Hollandgekte in Amerika, waarover kunsthistorica Annette Stott enkele jaren ge-
leden het boek Holland Mania: the unknown Dutch period in American art and culture publiceerde.
Amerikaanse kunstenaars raakten in deze periode geïnspireerd door de 17de-eeuwse Hol-
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landse meesters, historici herschreven de Amerikaanse geschiedenis door een Nederlandse
bril en ons land was zelfs tijdelijk een voorbeeld voor mode- en interieurontwerp in de Ver-
enigde Staten. De rage versterkte het beeld van Nederland als idyllisch sprookjesland van
molens en klompen, dat sindsdien onuitroeibaar lijkt te zijn. Kennedy wijst op een para-
doxale ontwikkeling tijdens de Hollandgekte. ‘Tegelijk met deze sterke interesse voor
Nederland ging aan het begin van de 20ste eeuw het spreken van Nederlandse taal verloren.

Veel Nederlanders waren net in de Verenigde Staten komen wo-
nen en gedeeltelijk maakten zij juist een proces van assimilatie en
amerikanisering door. Die recente nieuwkomers waren door-
gaans niet de groepen die door Holland Mania waren bevangen.
Een dergelijke ontwikkeling zag je ook in de reformed churches in de
VS. Mensen met belangstelling voor Nederlandse cultuur waren óf
volledig geamerikaniseerde mensen van Nederlandse afkomst, óf

helemaal geen Nederlanders. De meer behoudende ‘afgescheiden’ immigranten hadden
een minder kunstmatige band met Nederland. Zij onderhielden vooral kerkelijk contacten
met het moederland, maar waren niet de stichters van het Tulpenfeest.’

Regelmatig wordt Kennedy nog geconfronteerd met het door de Hollandgekte opgeroe-
pen beeld. ‘Ieder jaar leiden mijn vrouw en ik een groep Amerikanen per fiets rond door
Nederland. Meestal tonen zij meer interesse in Holland dan in de landgewesten en de rest
van Nederland, dus doen we altijd een stukje Noord-Holland. Dan beginnen we in Bergen
aan Zee, vervolgens naar Alkmaar en vandaar naar Hoorn. Of we nemen onze gasten mee
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Afb. 2. James Kennedy voor een
Hollands kun stwerk. Foto: A. Wil-
lemsen, 2003.

‘Het tulpenfeest
wordt steeds
authentieker.’



naar de Beemster en Graft, of fietsen langs Volendam en Marken en dan via Durgerdam naar
Amsterdam. Allemaal plaatsen die altijd veel waardering krijgen omdat het er zo oer-Neder-
lands is: daar zijn de molens, de polders en het water, dat vinden ze prachtig. Het is precies
zoals Nederland of Holland hoort te zijn. Dan zeggen de bossen van de Veluwe hen in ver-
gelijking niets. Overigens begrijpen Amerikanen wel het verschil tussen Holland en Neder-
land. Men zegt en schrijft dan ook The Netherlands om het gehele land aan te duiden, terwijl
in Engeland veel vaker de term Holland wordt gebruikt. Dat heeft te maken met de niet altijd
vreedzame historische relatie tussen Engeland en Holland.’

Doorsijpelen
Kennedy wijst erop dat het Amerikaanse beeld van Holland vermoedelijk nooit zal worden
bijgesteld. ‘Denkend aan Holland zien zij tulpen, molens en klompen. Als Amerikanen naar
Nederland komen, gaan ze naar de Keukenhof waar dat beeld alleen maar wordt bevestigd.’
Ook in zijn dissertatie Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995)
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Afb. 3 De Holland High School
Marching Band voert het nummer
‘Tip Toe through the Tulips’ uit in
de straatparade van het Tulip Time
Festival in Holland, Michigan
(foto: Brian Forde).



blijft in ieder geval het beeld van Nederland als vredelievend landje overeind. In vergelijking
met andere landen verliepen de veranderingen in de jaren zestig er binnen korte tijd en zon-
der werkelijke dreiging van een revolutie of gewelddadige radicale groeperingen. Goed, er

waren protestbewegingen en rookbommen, maar door de mee-
gaande houding van de cultureel-politieke elite werden tegenge-
luiden relatief eenvoudig onschadelijk gemaakt.

Een kritische vraag tijdens Kennedy’s promotie betrof zijn Hol-
landocentrische benadering van het onderwerp. De meeste ge-
beurtenissen zoals de provorellen, de kabouterbeweging en het
politieke debat speelden zich af in de Randstad, en dan nog met
name in Amsterdam. Maar wat gebeurde er in de dorpen in Oost-
Groningen tijdens de revolutie? Kennedy: ‘Natuurlijk zijn er aller-
lei regionale verschillen geweest, zoals ik in mijn boek een paar

keer heb aangeduid. Jojada Verrips heeft in 1978 een antropologische beschrijving gemaakt
van het dorp Ottoland in de Alblasserwaard. Ook daar zag je in de jaren zestig de grote ver-
anderingen voltrekken. De openheid van burgemeesters, dominees, priesters en andere ge-
zagsdragers drong in dat soort plaatsen evenzeer door. Maar ik heb vooral willen laten zien
dat er toen en nu in Nederland in het algemeen juist een vrij hoge mate van culturele homo-
geniteit heerst. Een brede elitaire klasse van leiders leest dezelfde kranten en tijdschriften en
kijkt naar dezelfde televisieprogramma’s. Zowel in Limburg, Oost-Groningen als Holland
drinken zij uit dezelfde culturele bron. Er bestaan regionale varianten maar het valt mij eer-
der op dat die varianten niet sterker zijn geweest.’

‘Met name wat de opinievorming betreft is de cultuur voor zo’n klein land sterk gecen-
traliseerd. De publieke opinie wordt in de Randstad ‘gemaakt’ en wordt door de rest van
Nederland overgenomen. Je kunt zelfs zeggen dat de culturele revolutie in Amsterdam is ge-
maakt en doorsijpelde naar andere delen van de Randstad. Uiteraard speelden Den Haag en
Hilversum ook een grote rol, dat zijn verschillende met elkaar verstrengelde centra. In ieder
geval is de revolutie door een stedelijke elite gestimuleerd. Dat gold niet alleen voor de poli-
tieke en culturele omwenteling. De katholieke veranderingen van de jaren zestig, groten-
deels in werking gezet door een verstedelijkte, bisschoppelijke elite, hadden de grootste ge-
volgen tot in Limburg en Brabant.’

‘Oude trutten’
De drijfveren van de Nederlandse leiders zich aan te passen aan de opstandige jeugd worden
in Nieuw Babylon aardig verwoord door historica Annie Romein-Verschoor. Zij beschreef hun
‘panische angst om voor oude trutten te worden aangezien’. Kennedy heeft nog meer verkla-
ringen. ‘Deels was de accommodatie van de elite pragmatisch van aard en deels principieel.
Maar het is allemaal te verbinden met het idee dat Nederland sterk aan het moderniseren was.
Modernisering was als motor niet tegen te houden en dat zou ook niet goed zijn. Je moest met
je tijd meegaan want de modernisering was de motor van het hedendaagse tijdsgewricht. Die
sterke ‘moderniseringscultus’ bestond evengoed onder lokale elites in plaatsen als Emmen
als in Holland. Dat heeft geleid tot een bereidheid om mee te buigen en die heeft weer de cul-
turele revolutie versoepeld, en gedeeltelijk zelfs veroorzaakt of in ieder geval versterkt.’

Eén van de gevolgen van de culturele revolutie van de jaren zestig was het ontstaan van een
opstandiger en kritischer pers. Kennedy: ‘Journalisten koesterden een groot zelfbewust wan-
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trouwen tegenover de overheid en andere traditionele, maatschappelijke instanties. Die hou-
ding heeft een jaar of twintig standgehouden en valt nu alweer zo’n twintig jaar niet meer zo
sterk te bespeuren. Dat komt onder meer doordat mensen die tegen
de status-quo beginnen uiteindelijk zelf de status-quo worden. An-
derzijds gedijde zo’n sterk kritische houding goed tijdens een peri-
ode van politieke polarisatie. Toen dat in de politiek niet meer nut-
tig bleek te zijn, ebde die journalistieke kritiek ook weg.’

De consensuscultuur in Nederland is na een tussenfase van wat
meer polarisatie herontdekt, observeert Kennedy. Door zijn deel-
name aan televisieprogramma Buitenhof weet hij dat de Nederlandse journalistiek tegen-
woordig bijzonder braaf is. ‘Van tevoren geeft de redactie de vragen die ze aan de gasten gaat
stellen.’

Properheidsmythe
Ten slotte neemt James Kennedy ons even mee terug naar zijn ge-
boorteplaats Orange City. Een belangrijk ceremonieel tijdens het
jaarlijkse Tulpenfeest aldaar is het straatschrobben. Kennedy legt
uit: ‘Er staan grote watertanks waaruit mannen met emmers wa-
ter halen en op straat gooien. Vervolgens komen de vrouwen en
kinderen langs met bezems om de straat schoon te maken.’ De
Hollandse ‘properheidsmythe’, vooral beroemd geworden door
de vermeende stoepschrobbers van de cultuurhistoricus Simon
Schama, is één van de onderwerpen die Kennedy als hoogleraar
aan de VU zal gaan onderzoeken. ‘Dat gebeurt binnen het thema
‘The Construction of the Public Order: Politics, Religion and Na-
tional Identity in the Netherlands, 1800 to the Present’. Dit onder-
zoeksthema is gericht op het stellen van vragen omtrent de Neder-
landse identiteit en sluit aan op de periode die Willem Frijhoff eerder heeft behandeld. Aan-
vankelijk zal ik het onderzoek gedeeltelijk zelf doen, maar ik hoop dat anderen het van mij
overnemen. Zo werkt de Amerikaanse postdoc met wie ik mijn kamer deel binnen het
onderzoeksthema aan een vergelijkende studie over de positie van de islam in de Verenigde
Staten en in Nederland.’

Twee andere projecten binnen het onderzoeksthema betreffen padvinders en de noodza-
kelijke public virtue voor het behoud van een natiestaat. Kennedy zal zich zelf storten op het
project over de properheidsmythe. ‘Daarbij kan bijvoorbeeld de geschiedenis van de Neder-
landse reiniging aan bod komen, maar ook het oprapen van takken door Staatsbosbeheer.
Uiteraard kijken we voor het reinigingsverhaal naar de regionale verschillen binnen Neder-
land, maar ook in internationaal vergelijkend perspectief. Is Nederland schoner dan de om-
ringende landen? En wordt in Holland op maandag nog steeds het straatje geschrobd? Ik
verheug mij op de uitkomsten.’
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Afb. 4 Straten schrob-
ben in Hollands
kostuum tijdens het Tu-
lip Time Festival in Hol-
land, Michigan (foto:
Tulip Time Inc.)
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Maria Duijst van Voorhout werd op 22 janu-
ari 1662 geboren in Delft. Haar moeder
stierf drie jaar later in het kraambed. Maria
had twee broertjes, die beiden maar kort
leefden. Zij groeide op met haar jongere zus
Geertruijd. Hun vader overleed in 1674, toen
Maria 12 jaar oud was. Beide ouders kwa-
men uit welgestelde Delftse regentenfami-
lies waardoor Maria en haar zus Geertruijd
op de huwelijksmarkt begeerlijke erfdoch-
ters waren. Maria trouwde in 1681 op haar
negentiende met Dirk van Hoogenveen
maar werd al na twee jaar weduwe. Een jaar
daarna, in 1684, stierf ook haar enige zus
Geertruijd in het kraambed. In 1685 her-
trouwde ze met Frederik Adriaan baron van
Reede, vrijheer van Renswoude. Hij was, net
als zij, de enige overgeblevene uit een welge-
stelde familie. Ze kregen een dochtertje, Jo-
hanna Maria, dat niet langer dan 18 maan-
den leefde. In 1686 stierf tenslotte ook haar
grootmoeder Geertruijd van den Burgh, we-
duwe Duijst van Voorhout, zodat Maria op
haar 24ste zonder directe familie alleen met
haar man achterbleef. 

‘Renswou’, zoals Frederik Adriaan baron
van Reede door vrienden genoemd werd,

was een vooraanstaand edelman. Zijn ver-
mogen lag vooral in zijn titel en in het bezit
van Kasteel Renswoude, want geld voor zijn
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Hollands Spoor
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. Holland-redacteur Cindy van Weele krijgt dit keer een sneak preview van
‘Knappe jongens’, een tentoonstelling over de Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude in
het Haags Historisch Museum.

De knappe jongens van Maria Duijst
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude werd opgericht. De vrij-
vrouwe van Renswoude, Maria Duijst van Voorhout, stierf op 26 april 1754 op 92-jarige leeftijd. Zij was
zonder kinderen gebleven en na de dood van haar man, vijftien jaar eerder, was zij in het bezit gekomen van
de enorme erfenis van haar grootmoeder. Haar achterneven en -nichten zagen het testament van de vrijvrouwe
van Renswoude met spanning tegemoet. Er viel heel wat te erven: bijna 2 miljoen gulden. Maria Duijst van
Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude behoorde dan ook tot de rijkste vrouwen van Holland.

Afb. 1. Portret van Maria Duijst van Voorhout
van Renswoude, op 23-jarige leeftijd, Pieter Wil-
lem van Megen naar Aert Schouman, ets, 231 x
172 mm., RP-P-OB-23.401, Rijksmuseum Am-
sterdam.



royale levenswijze moest hij lenen bij zijn
echtgenote. Het huwelijk was zeer tegen de
zin van Maria’s grootmoeder. Misschien
werd er in Maria’s familie aanstoot geno-
men aan het feit dat er wel erg snel na de hu-
welijkssluiting een kindje kwam. Een reden
kan ook zijn dat de Baron van Reede actief
orangist was, terwijl de familie van Maria
staatsgezind was. 

Het is van alle tijden dat geprobeerd
wordt om het familiebezit uit handen van de
schoonfamilie te houden en Geertruijd van
de Burgh slaagde daar opmerkelijk goed in.
Bij haar overlijden bepaalde zij dat Maria pas
bij haar erfenis kon, als baron Van Reede
was overleden. In een veelheid van clausules
die rekening hielden met alle mogelijke sce-
nario’s verhinderde grootmoeder Van de
Burgh dat hij ook maar een cent van haar
geld zou zien. Hiermee blokkeerde zij, zon-
der het op dat moment te weten, 52 jaar lang
de erfenis voor Maria, misschien ook wel
om haar op die manier te beschermen tegen
de spilzucht van haar man.

Na 45 jaar huwelijk, in 1730, liepen de
schulden van Frederik Adriaan baron van
Reede bij Maria zó hoog op, dat hij zijn echt-
genote tot enige erfgename moest maken. In
datzelfde jaar werd de bon vivant in verband
gebracht met een verboden circuit van ‘sodo-
misten’ waarbij enkele regenten uit Delft en
Haarlem betrokken waren. Van Reede trok
zich terug uit de landspolitiek en nam de
wijk naar Duitsland. Dat was maar goed ook,
want het kwam bij het proces dat volgde
daadwerkelijk tot executies van mannen die
verdacht werden van homoseksuele hande-
lingen. Hoewel de gebeurtenissen ongetwij-
feld hun weerslag zullen hebben gehad op
het huwelijk bleef Maria haar man trouw.

Acht jaar na het incident, in 1738, stierf Fre-
derik Adriaan baron van Reede. Maria erfde
niet alleen zijn titel en bezittingen, maar ein-
delijk ook de erfenis van haar grootmoeder.

Maria Duijst van Voorhout, vrijvrouwe van
Renswoude was toen 76 jaar oud.

Vijf jaar voor haar dood stelde zij haar
testament op en liet het door de notaris ver-
zegelen. Er is wel eens gesuggereerd dat de
vrijvrouwe niet meer goed bij de tijd was.
Maar omdat de vrijvrouwe van Renswoude
tot het einde van haar leven een goede huis-
houdelijke administratie voerde en nauwge-
zet haar kasboek bijhield is het aannemelijk
dat ze tot op hoge leeftijd haar geestelijke
vermogens behouden heeft.

Het testament
Toen het testament een paar dagen na de
dood van Maria werd geopend, was geen van
de betrokkenen precies op de hoogte van de
inhoud. Zelfs de notaris niet. Het testament
werd niet in zijn geheel voorgelezen, maar
steeds aan kleine groepjes voor wie de in-
houd bestemd was. Toen de familieleden
hoorden dat de vrijvrouwe van Renswoude
het grootste deel van haar vermogen niet aan
hen, maar aan drie weeshuizen naliet, was
iedereen verbijsterd. Het was duidelijk dat
de vrijvrouwe ervoor gevreesd had dat haar
laatste wil zou worden aangevochten. Zij
had een aantal clausules in het testament
aangebracht die haar verwanten automa-
tisch onterfden, zodra zij het testament zou-
den aanvechten. Dat gebeurde ondanks alles
toch, en met succes. Een gedeelte van het
erfdeel van haar grootmoeder kwam terecht
bij de nazaten van haar zuster Geertruijd.
Het testament voorzag voor een bescheiden
deel wel in schenkingen aan verwanten. Het
kasteel van Renswoude met alle bijbehoren-
de percelen en goederen werd door de vrij-
vrouwe van Renswoude nagelaten aan Jaco-
ba Pijnssen van der A, weduwe Taets van
Amerongen, zoals de wens van haar man bij
diens overlijden was geweest. 

In het testament, waarvan een afschrift
wordt bewaard in het Gemeentearchief van
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Den Haag, staat dat van het overige geld ‘ee-
nige van de verstandigste, schranderste en
bekwaamste jongens’ uit drie weeshuizen
moesten worden opgeleid in ‘mathesis, tee-
kenen of schilderkonst, beeldhouwen of
beeldsnijden, oeffeningen in sware dijka-
gien tot behoudinge van ons landt of derge-
lijke libre consten’. Pas in een later regle-
ment, opgesteld door de regenten van de
Fundatie, zijn die beroepen nader uitge-
werkt tot waterbouwkundig ingenieur, ar-
chitect, waterbouwkundige, landmeter,
scheepstimmerman, instrumentenmaker
en nog enkele andere beroepen die vooral te
maken hadden met het beheersen van het
water. De jongens konden daarnaast ook
worden opgeleid tot tekenaar, graveur of
beeldhouwer.

Zelf gaf de vrijvrouwe als belangrijk motief
voor haar opmerkelijke testament dat zij een
bijdrage wilde leveren aan het behoud van het
land in de strijd tegen het water. Het vaderland
was tijdens het leven van de vrijvrouwe een paar
keer ernstig bedreigd geweest door dijkdoor-
braken en overstromingen.

Haar contacten met Anthonie van Leeuw-
enhoek, de Delftse natuuronderzoeker, heb-
ben vermoedelijk een rol gespeeld in het uit-
werken van haar plannen om een bijdrage te
leveren aan het versterken van het land. Ba-
ron van Reede ging gemakkelijk om met
interessante personen van zijn tijd. Zo kwam
Anthonie van Leeuwenhoek wel eens op be-
zoek in kasteel Renswoude. Maria hield
schriftelijk contact met hem over natuurwe-
tenschappelijke onderwerpen. In de 17de en
18de eeuw bestond daar bij de hogere klas-
sen een levendige belangstelling voor. 

Het bijzondere van het testament van de
vrijvrouwe van Renswoude lag in de investe-
ring die zij wilde doen in het onderwijs van
weesjongens. Beurzen bestonden er vóór
1750 ook al, maar waren vooral bedoeld voor
het ondersteunen van de eigen familie of bij-

voorbeeld alleen bestemd voor een oplei-
ding tot priester. De Fundatie van de vrij-
vrouwe van Renswoude bestemde de onder-
steuning uitdrukkelijk voor slimme en han-
dige weesjongens. In die tijd kregen wezen
tot de leeftijd van tien jaar slechts les in
godsdienst, lezen, schrijven en rekenen,
waarna ze aan het werk gingen bij een am-
bachtsbaas. Daar leerden zij veelal een tradi-
tioneel vak als schoenmaken, timmeren of
kleermaken. Men vond het in de regel onge-
past om kinderen een hogere opleiding te
geven dan bij hun achtergrond paste. Door
de Fundatie werden weeskinderen in staat
gesteld een opleiding te volgen die paste bij
hun talent en capaciteit.

Legaten van rijke weduwen waren niet
zeldzaam, maar werden in de regel aan de
kerk vermaakt. Het geld werd dan besteed
aan een directe verbetering van de leefsitua-
tie van de armsten: nieuwe schoenen, kleren
of extra dekens. De vrijvrouwe bestemde
haar geld voor de scholing van wezen, die
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Afb. 2. Anthonie van Leeuwenhoek (1632-
1723), Natuurkundige te Delft, Jan Verkolje (I),
olieverf op doek, 56 x 47,5 cm., SK-A-957,
Rijksmuseum Amsterdam.



daar niet direct profijt uit zouden krijgen.
Daarmee was het testament van de vrijvrou-
we van Renswoude haar tijd ver vooruit. 

De weeshuizen
De drie weeshuizen die de vrijvrouwe van
Renswoude als erfgenaam aanwees waren het
Burgerweeshuis in Den Haag, het Weeshuis
der Gereformeerden in Delft en het Stadsam-
bachtskinderhuis in Utrecht. De instellingen
kregen elk 500.000 gulden in beheer.

In 1756 werd aan het Burgerweeshuis een
vleugel gebouwd, waar aan de voorgevel een
gevelsteen werd aangebracht met het wapen
van de vrijvrouwe van Renswoude en daar-
onder: ‘Der Duisten leste telg Maria kleedt
en voedt/En queekt hier op in kunst het puik
der burgerwezen’.

In het testament was voorzien in de oplei-
ding van ten hoogste 25 leerlingen, maar
slechts de helft daarvan werd jaarlijks ge-
haald. Er waren ca. 12 leerlingen per jaar die
de Fundatie van de vrijvrouwe van Renswou-
de onder de hoede nam. Het selecteren van
de leerlingen was niet altijd een makkelijke
taak, en ook vielen er natuurlijk wel eens
leerlingen uit wier prestaties tegenvielen.

De weeshuizen moesten de genoemde
opleidingen zelf opzetten. Een hogere be-
roepsopleiding bestond nog niet in het
midden van de 18de eeuw. De eerste stappen
op weg naar de uitvoer van het testament
werden dan ook gezet in het aantrekken van
de leermeesters. Aert Schouman, bloem- en
portrettekenaar, werd bij de Haagse Funda-
tie als tekenmeester aangezocht, waar hij
van 1756 tot 1792 werkzaam was. 

De kwekelingen
Door de jaren heen betekende de Fundatie
voor honderden weesjongens een goede
kans op het verbeteren van hun toekomst.
Ze werden gerecruteerd op basis van hun
eigen capaciteiten, niet op hun afkomst. Het

bestuur deed er alles aan om de jongens zo
goed mogelijk te begeleiden tijdens hun stu-
die. Hun vorderingen werden periodiek bij-
gehouden en wanneer zij niet voldoende
presteerden werden ze bijgespijkerd. Als ze
zich misdroegen, werd er alles aan gedaan
om ze op het rechte pad te houden. Degenen
die de opleiding afmaakten konden ook la-
ter in hun carrière rekenen op ondersteu-
ning bij het opzetten van hun bedrijf.

De lijst van fundatiekwekelingen van het
Delftse weeshuis is lang en indrukwekkend.
De eerste kwekelingen begonnen in 1756,
twee jaar na het voorlezen van het testament,
met hun opleiding. De eersten op de lijst vol-
tooiden de opleiding tot stuurman, instru-
mentenmaker, schrijnwerker, scheepstim-
merman en timmerman-landmeter. Van
sommige pupillen staat ook het verdere ver-
loop van de carrière vermeld. Jan Sabier bij-
voorbeeld genoot van 1778 tot 1787 een op-
leiding tot timmerman-molenmaker, deed
landmetersexamen, werd adjunct-landme-
ter bij de gecommitteerde raden van Hol-
lands Zuiderkwartier in 1787, inspecteur
aan het bureau van de agent van Waterstaat
in 1799 en landmeter van de departementen
van de Eems en de Oude IJssel in 1800.

Niet elke leerling kon de verwachting
waarmaken. In de lijst is sprake van de leer-
ling Leendert Klouser die na een jaar uit de
Fundatie werd verwijderd wegens gebrek
aan aanleg en vlijt. Een aantal van de pupil-
len dat wegens tegenvallende resultaten uit-
viel werd op een schip naar Oost-Indië ge-
zet. Bij Johannes Kasteel staat vermeld:
‘Geen studiegaven. Afgekeurd wegens plat-
voeten voor instructiebataljon Kampen.
Driemaal gezakt voor toelatingsexamen ma-
chinistenopleiding.’ 

Een interessant geval is Pieter van der
Beek die van 1800 tot 1808 de opleiding voor
tekenaar en graveur volgde, waarna hij
wegens wangedrag uit de Fundatie werd ver-
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wijderd. Hij had in die tijd toch wel wat ge-
leerd, zowel van zijn leraar als van zijn wel-
doenster. Het Rijksprentenkabinet bewaart
een gravure van Pieter van der Beek die ver-
moedelijk is gemaakt tijdens zijn opleiding,
met de toepasselijke titel Moederlijke liefde.
Het is een uitbeelding van de deugd ‘Cari-
tas’, en werd oorspronkelijk door Singleton
uitgebeeld als een burgerlijke versie van het
bestaande thema christelijke naastenliefde.
Pieter van der Beek mocht dus, als wees, dit
toonbeeld van huiselijk geluk natekenen en
in prent brengen. In het onderschrift staat te
lezen: ‘Opgedragen aan WelEdele Heeren
Regenten van de Delftsche Fundatie van wij-
len de Vrij-vrouwe van Renswoude etc. etc.
door Hun WelEd. Ootmoedige en zeer ver-
pligten Dienaar P. van der Beek, discipel van
L. Portman.’ Hij bleef later toch enigszins in
het vak door uitgever te worden.

‘De Liefde leert en kweekt’
Het merendeel van de weesjongens, en later
ook meisjes, kon met hulp van de Fundatie
het eigen talent ontwikkelen en maakte de
opleiding af. Bij het vijftigjarig bestaan van
de Fundatie werd een gedenkpenning gesla-
gen waarop staat te lezen: ‘De Liefde leert en
kweekt, waar oud’ren zorg ontbreekt.’ Er
zijn in de afgelopen 250 jaar honderden
kansarme jongeren opgeleid.

De Fundatie van de vrijvrouwe van Rens-
woude bestaat nog altijd, al zijn de weeshui-
zen inmiddels verdwenen. De bestuurders
van de Fundatie hebben telkens moeten in-
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Afb. 3. Moederlijke liefde, Pieter van der Beek
(fundatiekwekeling in 1800-1808) naar Henry
Singleton, ets, 515 x 355 mm., RP-P-1907-2066,
Rijksmuseum Amsterdam.

Afb. 4. Gedenkteeken van de Milddadige Dispositiën
by den Dood der HoogEd. Welgeboren “Vrouwe van
Renswoude” Maria Duyst van Voorhout, Baronesse van
Reede, met de Hoorn des Overvloeds en drie putti
met de wapenschilden van Delft, Utrecht en ’s-
Gravenhage, Simon Fokke, ets, 165 x 108 mm.,
RP-P-OB-50.791X, Rijksmuseum Amsterdam.



spelen op de eisen van de tijd. Sinds 1906
konden ook meisjes een studiebeurs krijgen
en is het aantal opleidingen behoorlijk uit-
gebreid, vooral met medische beroepen.

In het Fondsenboek van 2003/2004 staat
onder het kopje ‘Doelstelling van de Funda-
tie’ in bijna dezelfde bewoording als in het
testament: ‘Het verlenen van financiële
steun aan studerenden tussen de 15 en 29
jaar, die wegens verstand, schranderheid of
bekwaamheid verdienen te worden ge-
steund in hun opleiding of verdere studiën.’
De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswou-
de kan tegenwoordig nog altijd een bijdrage
leveren in de studiekosten. Eén van de meer
recente bursalen was Ben van Berkel die,
waarschijnlijk helemaal in de geest van zijn
weldoenster, de Erasmusbrug (1996) in Rot-
terdam ontwierp.

De tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Knappe jongens’ in het
Haags Historisch Museum besteedt aan-
dacht aan de grote hoeveelheid betrekkelijk
anoniem gebleven jongens die met behulp
van de Fundatie van de vrijvrouwe van Rens-
woude een goede opleiding kregen. Sommi-
gen van hen zijn tijdens de studie geportret-
teerd door klasgenoten, die de opleiding
voor tekenaar of graveur volgden. Ook geeft
de tentoonstelling een indruk van de leslo-
kalen en leermiddelen. Er zijn oefenstukken
van leerlingen en instrumenten te zien.

Een gedeelte van de tentoonstelling is ge-
wijd aan het leven van de vrijvrouwe van Rens-
woude, en toont het verrassende verhaal van
een vrouw die op jonge leeftijd wees werd en
op hoge leeftijd als miljonair haar geld be-
stemde voor scholing van kansarmen.
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Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie over de rijke geschiedenis van de Funda-
tie van de vrijvrouwe van Renswoude: Robert van Lit, ‘Knappe jongens’, 2004, prijs ca.
€ 12,50,–

Eerder is over dit onderwerp verschenen:
Hollandse Studiën deel 15. E.P. de Booy e.a., Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de vrij-
vrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de ‘vrije kunsten’ in de 18de en 19de eeuw. De
fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw (Hilversum 1985), 320 blz., ISBN 90-70403-15-3.
Winkelprijs €23,00; leden van de Vereniging Holland betalen €11,50 (exclusief €3,50
verzendkosten).

Er is nog een beperkt aantal exemplaren verkrijgbaar. U kunt een e-mail sturen naar:
jrotteveel@noordhollandsarchief.nl of bellen met: Jules Rotteveel, Rijksarchief in Noord-
Holland, 023-517 2700.

‘Knappe jongens’
(9 april-17 juni 2004) Haags Historisch Museum
di t/m vr 11.00-17.00 uur Korte Vijverberg 7
za en zo 12.00-17.00 uur tel: 070-3646940

www.haagshistorischmuseum.nl



Eind 2001 kregen stadshistorici Jacques
Börger en Paul van de Laar de opdracht om
de Rotterdamse geschiedenis in Het Schie-
landshuis op een andere wijze aan de man te
brengen. De voormalige opstelling was
chronologisch ingedeeld. Bezoekers start-
ten bij de oudste geschiedenis van de neder-
zetting Rotterdam en eindigden ergens in de
jaren zeventig van de twintigste eeuw. Dat
moest anders, en de heren kregen daarbij
alle vrijheid. Bezoekers die nu de tentoon-
stelling bekijken, worden – bijna letterlijk –
aan de hand meegenomen door de meest re-
cente geschiedenis van Rotterdam: van 1880
tot nu. 

In deze constatering zitten al twee duide-
lijke keuzes besloten. Het verhaal van de
stad richt zich vooral op de moderne ge-
schiedenis én het bezoek aan de tentoon-
stelling is volledig geregisseerd. Door
middel van licht en geluid wordt de bezoe-
ker langs de geschiedenis van de stad ge-
loodst. Beter gezegd: de bezoeker flaneert
over de historische straten van Rotterdam.
Dat is immers de bedoeling van de nieuwe
opstelling. Mensen flaneren door het straat-

beeld en pikken zo allerlei verschillende
onderwerpen mee. De tentoonstelling is dan
ook opgesteld langs een daadwerkelijke
boulevard waarover de bezoekers lopen.
Links, rechts, boven en – soms – onder ko-
men beelden en geluiden tevoorschijn die
het verhaal van de stad vertellen. 

De term flaneren impliceert wellicht een
lichtvoetige en versimpelde presentatie van
de historie. Die vlieger gaat echter niet hele-
maal op. De makers hebben bewuste keuzes
gemaakt over hoe de geschiedenis van de
stad verbeeld kon worden, zonder daarbij al-
leen naar ‘de smaak van het publiek’ te kij-
ken.

Metamorfose van de stad
‘Het is onmogelijk om bezoekers de gehele
geschiedenis van Rotterdam voor te schote-
len’, aldus Paul van de Laar. ‘De keuze is ge-
vallen op de periode na 1880, een historisch-
wetenschappelijk verantwoord tijdvak. Van-
af dat moment ontwikkelde de stad zich na-
melijk drastisch. De expansie nam een aan-
vang en de eerste grote havens werden aan-
gelegd. Sindsdien is Rotterdam veranderd

Tijdingen 53

Tijdingen
Geen historisch tijdschrift zonder nieuwsbericht. De redactie houdt u zo goed mogelijk op
de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen het historische wereldje van onze provincies. Dit-
maal doet Ingrid van der Vlis Rotterdam aan.

Flaneren door Rotterdams historie: stad van Rotterdammers in Het Schielandshuis
Speerpunten uit de IJzertijd, een middeleeuwse stenen pot, een 17de-eeuws schilderij, een vaandel uit de Ba-
taafs-Franse periode en een jaren vijftig-servies... Als dat is wat u ongeveer verwacht van een tentoonstel-
ling in een historisch stadsmuseum, dan komt u in Rotterdam bedrogen uit. Historisch Museum Het Schie-
landshuis heeft daar immers een totaal vernieuwde presentatie van de stadsgeschiedenis opgezet: Stad van
Rotterdammers. Geen enkel audiovisueel middel wordt geschuwd om de tentoonstelling te verlevendigen,
maar dat is niet de enige verandering. De tentoonstellingsmakers Jacques Börger en Paul van de Laar
maakten enkele drastische keuzes waardoor de stadsgeschiedenis op een totaal andere manier aan u voor-
geschoteld wordt.



van een rustige preïndustriële koopmans-
stad tot een drukke metropool met de groot-
ste haven ter wereld. Die metamorfose
wordt perfect verbeeld door de Coolsingel,
de straat die we centraal hebben gesteld in
ons verhaal.’ 

De Coolsingel was in de 19de eeuw nog
slechts een onderdeel van de middeleeuwse
veste en stond op de nominatie om te ver-
dwijnen. De singel moest gedempt, zodat er
nadien een hele nieuwe verkeersader op ge-
bouwd kon worden: de transformatie in een
notendop. Van de Laar: ‘Je moet eerst iets af-
breken voordat je aan iets nieuws kunt be-
ginnen. Dat is precies wat Rotterdam als
stad kenmerkt; de stad is rusteloos en altijd
in beweging. Op deze manier konden we
ook direct het eigene van de stad tonen. Als
je dat niet doet, dan lijken alle stadsgeschie-
denissen op elkaar. De sociaal-economische

geschiedenis van Hollandse grote steden is
immers in principe overal hetzelfde: Den
Haag, Amsterdam... Er zijn soms tentoon-
stellingen waarbij je slechts aan de details
ziet om welke stad het gaat. Dat wilden we
bij deze opstelling zien te voorkomen.’

Theater
Bezoekers van het museum worden in een
video-arena verwelkomd, waar zij een korte
introductie krijgen door acteur Paul Kooij.
Op acht videoschermen die rondom in de
ruimte gemonteerd zijn, vertelt hij verschil-
lende verhalen over de preïndustriële ge-
schiedenis van Rotterdam. De bril en het
stokje van Johan van Oldenbarnevelt komen
hier bijvoorbeeld voorbij, maar ook een hel-
dere uitleg over de Hoekse en Kabeljauwse
twisten. Na deze introductie nodigt Paul
Kooij als een ware theaterdirecteur de be-
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Afb. 1. Bootwerkers, circa 1900 (Collectie Gemeentearchief Rotterdam).



zoekers uit om ‘die stad!’ te gaan bekijken
en vooral te beleven. 

Eenmaal in de tentoonstellingsruimte ne-
men de muziek, de vertelstem en het licht de
presentatie over. Spots schijnen afwisselend
op verschillende objecten uit de presentatie,
waarbij dan een en ander uitgelegd wordt.
Afwisselend links en rechts worden diverse
episodes uit de Rotterdamse historie be-
licht. Bordelen, stedenbouwers, winkels,
migranten, feesten, crises en oorlogsellende
wisselen elkaar af. Bezoekers moeten dan
ook behoorlijk bij de les blijven om het hele
verhaal te volgen. Van de Laar vergelijkt het
graag met een toneelvoorstelling of een ope-

ra: ‘Het was voor ons een heidense klus om
alle verschillende dimensies op elkaar af te
stemmen, maar het is ook pittig voor de toe-
schouwer. Het vraagt een iets andere instel-
ling van de bezoeker. Wanneer je naar een
toneelvoorstelling gaat, moet je ook oplet-
ten en proberen niets van het verhaal te mis-
sen. Dat is hier eveneens het geval, alhoewel
je natuurlijk altijd na afloop kunt beslissen
om de boulevard nogmaals af te lopen.’ 

Aan het einde van de een half uur durende
rondwandeling komt de bezoeker immers
weer in de video-arena terecht, waar vertel-
ler Paul Kooij nog enkele andere episodes
uit de geschiedenis van de stad behandelt.
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Afb. 2. Zicht op de Coolsingel met de Passage 1909. Foto van Henri Berssenbrugge (Collectie Ge-
meentearchief Rotterdam [G4859])



Enkele bezoekers blijken dan echter al de
versnelde route gekozen te hebben en ko-
men dus eerder in de hal terecht. Wellicht
komt dit door de thema’s die aan het eind
van de boulevard behandeld worden. Mi-
granten vormen momenteel een gevoelig
onderwerp in Rotterdam en de afsluitende
videopresentatie heeft wel erg veel weg van
een VVV-reclame voor de stad.

Muziek
Paul van de Laar geeft direct toe dat het mu-
seum met deze vernieuwde presentatie be-
hoorlijk de nek heeft uitgestoken. ‘Het zijn
vooral de collega’s van kunstmusea die aan-
geven dat het eigenlijk niet op deze manier
kan. Bezoekers krijgen van ons relatief wei-
nig ruimte om hun eigen weg te gaan en om
lang bij een bepaald schilderij te blijven
staan. Maar dat is niet waar het ons om te
doen is. Wij willen graag het verhaal van de
stad vertellen, en dat staat dus ook voorop.
Één en ander hoeft elkaar wat ons betreft
overigens niet uit te sluiten. Ook in deze ex-
positie stellen we topobjecten ten toon. De

bezoeker staat direct bij binnenkomst al oog
in oog met een prachtig 19de-eeuws schilde-
rij van J.B. Jongkind. De andere objecten zijn
eveneens met veel zorg uitgekozen. De eta-
lages zoals die na de Tweede Wereldoorlog
op de Lijnbaan ingericht waren, zijn exact
nagebootst met authentieke kunstvoorwer-
pen en kledingstukken. Toen we in Neder-
land geen paspoppen vonden die chique ge-
noeg waren, hebben we die uit Italië over la-
ten komen.’

Muziek en licht spelen beide een belang-
rijke rol in het concept, iets wat een unicum
lijkt te zijn in de wereld van historische mu-
sea. Voordat de opstelling helemaal gereed
was, was er maar liefst veertien kilometer
kabel nodig om alle apparatuur te laten wer-
ken. Niets lijkt aan het toeval overgelaten,
elke beweging van de bezoeker is geregis-
seerd. De muziek die de bezoeker tijdens de
tentoonstelling begeleidt, is zelfs speciaal
voor dit doel gecomponeerd. De Rotterdam-
se musicus Oscar van Dillen maakte een
compositie waarin de verandering van de
stad tot uiting wordt gebracht, iets wat de
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Afb. 3. Hofplein 1929 (Collectie Gemeentearchief Rotterdam [G4301]).
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audiovisuele beleving van de tentoonstelling
zeker een extra dimensie geeft. Een extra di-
mensie overigens die wisselend gewaar-
deerd wordt door de bezoekers.

Reacties
Nu de tentoonstelling enkele maanden oud
is, is het mogelijk om de reacties van het pu-
bliek te peilen. Getuige het gastenboek bij de
balie zijn die reacties zeer wisselend én uit-
gebreid. Bijna niemand houdt het bij een
korte opmerking als ‘leuke tentoonstelling’
of ‘gemiste kans’. Het zijn bijna allemaal uit-
gebreide epistels met suggesties ter verbete-
ring of verandering. Bezoekers die het een
‘mallemolen’ noemen of die de muziek te
opdringerig vinden, staan zij aan zij met be-
zoekers die de onorthodoxe manier van pre-
senteren roemen en aangeven zeker nog
eens terug te komen. Sommigen staan uitge-
breid stil bij wat ze missen in de opstelling,
variërend van een specifieke historische ge-
beurtenis tot het werken met echte geuren in
de presentatie. Paul van de Laar is blij met
alle reacties. ‘Het is goed om te zien dat de
tentoonstelling tot uitspraken dwingt. Men-

sen blijven er in ieder geval niet onverschillig
onder. Ze vinden het goed of ze vinden het
helemaal niks. Die dialoog wordt door ons
zeer zeker gewenst. Je vertelt immers niet al-
leen het formele geschiedenisverhaal, maar
ook het verhaal van iedere individuele bezoe-
ker zelf.’

Op het praktische vlak werden al snel na
de opening van de tentoonstelling aanpas-
singen gedaan. Zo waren er bezoekers die de
boulevard zelf te onduidelijk vonden en
bang waren naast het looppad te stappen.
Dit is nu aangepast door er lichtgevende
stroken langs te plaatsen. Ook straatnaam-
bordjes zijn op verzoek van de bezoekers
aangebracht; zij zagen niet direct waar de
historische foto’s gesitueerd waren. De ten-
toonstelling heeft – met name vanwege het
kostenaspect – een looptijd van zes jaar,
maar dat weerhoudt de makers ervan niet
om tussentijds veranderingen aan te bren-
gen. Van de Laar: ‘Er valt altijd iets te verbe-
teren of te schaven aan een opstelling, en dat
zullen we ook zeker niet laten. Alleen op die
manier blijft de tentoonstelling net zo dyna-
misch als het onderwerp dat het verbeeldt.’

Op 6 maart 2004 brachten diverse leden van historische vereniging Holland reeds een be-
zoek aan Het Schielandshuis. Was u toen niet in de gelegenheid, dan kunt u er van dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00 tot 17.00 uur te-
recht. Meer informatie treft u aan op www.hmr.rotterdam.nl
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Op het omslag: ‘Dutch Kids’, collectie Hope College, Orange City, Amerika.
Zo op het oog Nederlandse kinderen in klederdracht. Maar schijn bedriegt, want deze twee
kinderen kennen hooguit een paar woorden Nederlands: ze zijn inwoners van Orange City,
een stadje in het hart van Amerika dat zich voorstaat op de Nederlandse achtergrond van de
eerste bewoners van het gebied. Jaarlijks houdt Orange City, net als andere ‘Nederlandse’
plaatsen in Amerika, een Tulpenfeest: De inwoners dossen zich uit in klederdracht of ande-
re ‘typical Dutch’ kostuums, dansen Nederlandse volksdansen, spelen Oud-Hollandse spel-
letjes en schrobben collectief de stoep. Hollandser kan het niet – of moeten we zeggen,
Amerikaanser kan het niet?

Annemarieke Willemsen, beeldredacteur

Oproep voor kopij

Historisch tijdschrift Holland publiceert artikelen over allerlei onderwerpen uit de ge-
schiedenis van Noord- en Zuid-Holland. De redactie streeft ernaar de verschillende tijd-
vakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. De redactie wil hierbij le-
zers oproepen om bijdragen in te zenden voor de komende jaargangen. Belangrijke voor-
waarden voor plaatsing in het tijdschrift zijn dat een artikel is gebaseerd op eigen onder-
zoek en verbanden legt met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel dient
lezenswaardig te zijn voor een breed publiek. Niet in aanmerking voor publicatie komen
zeer specialistische bijdragen die moeilijk toegankelijk zijn voor niet-vakgenoten en bij-
dragen die het strikt lokale belang niet overstijgen. Nadere informatie en richtlijnen voor
auteurs zijn op te vragen bij de redactiesecretaris mevrouw Ariadne Schmidt (adres; zie
colofon) of op de website www.verenigingholland.nl.
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bij de uitgever worden verzendkosten in rekening gebracht. Onze nieuwe Fondslijst met een com-
pleet overzicht van al onze uitgaven is op aanvraag gratis verkrijgbaar. Uitgebreide informatie over
onze uitgaven is ook te raadplegen op internet: www.verloren.nl

Uitgeverij Verloren
Postbus 1741, 1200 BS Hilversum tel. 035-6859856 fax 035-66836557 e-mail info@verloren.nl


