
“Dat heeft men uw Beleid, uw groot Beleid te danken”
Theatrale vieringen van de Vrede van Rijswijk (1697) in Amsterdam en

Hamburg*

Op wat voor manier gebruikten stedelijke machthebbers en stedelijke instituties in de zeventiende eeuw
het theater als een verlengstuk van de stedelijke politiek? Dat is de centrale vraag in onderstaand arti-
kel. Om deze vraag te beantwoorden zullen de feestelijkheden naar aanleiding van de Vrede van Rijs-
wijk in 1697 in Amsterdam en Hamburg met elkaar vergeleken worden. Amsterdam en Hamburg ken-
den beide een relatief grote politieke autonomie, welke echter per stad was ingebed in een geheel andere
politieke constellatie.1 Alhoewel de steden probeerden na het sluiten van de vrede zoveel mogelijk de eigen
autonomie en de vrije handel te verdedigen, hadden de vieringen per stad een opmerkelijk tegengesteld
karakter. Verschillende organisatoren namen het voortouw bij de organisatie van de festiviteiten zoals
het stadsbestuur, de diplomaten en de Admiraliteit, hetgeen van invloed was op het karakter en de in-
houd van de vieringen. Kennelijk hadden deze personen en organisaties zelf baat bij een theatrale vie-
ring van de gesloten vrede. Een analyse van die belangen geeft een beeld van het gebruik van kunst als
middel tot stedelijke politieke propaganda.

Vredestoneel in de 17de eeuw
Het afkondigen van de Vrede van Rijswijk in 1697 ging in veel Europese steden gepaard met
stedelijke vieringen. In de 17de en vroege 18de eeuw bedreigde oorlog steeds weer het wel-
zijn en de welvaart van de stadsburgers. De stedelijke overheid en de burgerij organiseerden
na afkondiging van de vrede in de stad vaak officiële feestelijkheden. De Republiek kende al
langer een traditie waarbij de stadsbesturen een feest- of dankdag organiseerden naar aan-
leiding van een gesloten vrede. In 1648 werd na de afkondiging van de Vrede van Munster in
verschillende steden van de Republiek “ten selven dage de klocken geluyt, gevuyrt ende an-
dere teyckenen van Blijdtschap na ouder gewoonten getoont.”2

Het afsteken van vuurwerk en het luiden van de klokken was niet alleen in de Republiek
een gebruik ‘na ouder gewoonten’. In verschillende andere Noord-Europese steden was er
vanaf de 16de eeuw een dergelijke traditie ontstaan. Het centrale element is ook buiten de
Republiek de officiële afkondiging en het luiden van de klokken. Het vuurwerk was een fe-
nomeen dat vanaf de 16de eeuw langzamerhand vanuit Italië ook in Noord-Europa bekend-
heid kreeg.3 De omlijsting van vieringen met praalwagens, erepoorten en stellages met zin-
nebeeldige vertoningen is ontleend aan de vieringen van ‘blijde inkomsten’, het bezoek van
een vorst aan een bepaalde stad.4 Zowel bij vertoningen als bij het afsteken van vuurwerk
maakten de organisatoren gebruik van wagens of stellages die zij ‘theaters’ of ‘toneelen’
noemden. In Amsterdam ontwikkelden deze vertoningen zich tegen het einde van de 16de
eeuw tot bewegende voorstellingen ofwel tableaux vivants.5 Zo werd op 5 mei 1609 ter ere van
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de viering van het bestand tussen de Republiek en Spanje, het begin van een twaalfjarige wa-
penstilstand tijdens de Tachtigjarige Oorlog, op de Dam een toneelstuk opgevoerd over de
vrijheidsstrijd van Brutus.6 Ook de Vrede van Munster in 1648 werd in Amsterdam met di-
verse toneelvoorstellingen gevierd, zowel binnen als buiten de Amsterdamse Schouwburg.7

De Hanzestad Hamburg kende eveneens een lange traditie van grote meerdaagse stede-
lijke vieringen en dankdagen die het stadsbestuur organiseerde naar aanleiding van belang-
rijke politieke gebeurtenissen.8 De vrije rijksstad Hamburg was politiek ingebed in het Hei-
lige Roomse Rijk en maakte als zodanig onderdeel uit van de Duitse Feiergemeinschaft.9 Steden
en staten die onder direct toezicht vielen van de keizer organiseerden traditiegetrouw naar
aanleiding van huwelijk, overlijden of geboorte van een lid van de keizerlijke familie specia-
le ‘dankdagen’. Stedelijke vieringen zonder directe relatie met gebeurtenissen binnen de
keizerlijke familie volgden hetzelfde stramien als deze dankdagen. Vanaf 1690 kregen de
vieringen in Hamburg steeds vaker een theatrale omlijsting op het toneel van de Hamburg-
se Opera, waar bepaalde politieke gebeurtenissen werden gevierd met feestopvoeringen.
Evenals in Amsterdam werd hierbij gebruik gemaakt van installaties met zinnebeeldige
voorstellingen, eventueel omlijst door vuurwerk. 

De Vrede van Rijswijk
Op 20 september 1697 sloten Frankrijk, Engeland, de Republiek en Zweden in Rijswijk vre-
de, waarmee zij een einde maakten aan de Negenjarige Oorlog (1689-1697). In 1689 had
Frankrijk de oorlog verklaard aan Engeland en de Republiek. De aanleiding daartoe vormde
de kroning van stadhouder Willem III tot koning van Engeland. De Republiek kreeg tijdens
deze oorlog officieel de steun van Oostenrijk. Samen met Spanje vormden zij de Grote Alli-
antie tegen Frankrijk. De Alliantie had verschillende eisen zoals het herstel van vroegere vre-
desafspraken en de teruggave van de Réunions, de door Frankrijk geclaimde ‘grenscorrecties’
in de Elzas en Lotharingen.10 De Franse koning probeerde onder de Duitse vorsten steun te
verwerven voor zijn politiek, met wisselend succes. De oorlog woedde daarom het hevigst
aan de Duitse grens met Frankrijk, maar ook de Spaanse Nederlanden hadden het zwaar te
verduren. Op beide fronten leed de Alliantie in eerste instantie (tussen 1691 en 1693) verlie-
zen tegen Frankrijk. Omdat Wenen verwikkeld was in een militair conflict met de Turken,
kon de stadhouder-koning niet werkelijk op grote militaire steun uit die hoek rekenen.

In 1693 deed de Zonnekoning een vredesvoorstel dat door de keizer werd afgewezen. Le-
opold I van Oostenrijk had als absolute eis dat de Elzas weer Oostenrijks zou worden, waar-
mee Frankrijk echter niet akkoord ging.11 In 1694 en 1695 boekte Willem III in de Spaanse
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Nederlanden enkele overwinningen, hetgeen de positie van de Alliantie versterkte. Tenslot-
te wist Willem III te bereiken dat de Fransen in 1696 zijn koningsschap over Engeland er-
kenden. Na deze overeenkomst begonnen de onderhandelingen te Rijswijk. Alleen de kei-
zer bleef dwarsliggen en traineerde de onderhandelingen. Wellicht hoopte Oostenrijk op
het snelle overlijden van de Spaanse koning zodat de Zuidelijke Nederlanden via erfopvol-
ging in handen van Oostenrijk zouden komen. Uiteindelijk kreeg Oostenrijk de Elzas niet
terug en moest Straatsburg worden ingeruild tegen Freiburg, Breisach en Philippsburg.12 De
keizer ging pas later morrend akkoord met de Vrede van Rijswijk. Het verstoorde de relatie
tussen Wenen en Den Haag ernstig.13 De Spaanse opvolgingskwestie zou ook de oorzaak
zijn van een nieuw politiek conflict dat na de Vrede van Rijswijk zou leiden tot de Spaanse
Successieoorlog.

Bij de Vrede van Rijswijk in het Huis ter Nieburch waren veel partijen betrokken. Zweden
trad bij de onderhandelingen op als bemiddelaar.14 Niet alleen grote politieke machten als
Engeland, Frankrijk en Oostenrijk hadden een stem bij de onderhandelingen, maar ook een
aantal kleine vorsten en steden onderhandelden mee. Zo hadden de Duitse rijkssteden Bre-
men, Lübeck en Hamburg tegen de wil van de keizer in afgevaardigden naar Rijswijk ge-
stuurd.15 De handelsvloten van de Hanzesteden liepen gevaar door de voortdurende oorlog
op zee. Deze kleinere politieke machten waren in verhouding even actief in het verdedigen
van hun regionale en lokale belangen als de grotere staten. In deze vergelijking tussen het
karakter van de festiviteiten in Amsterdam en Hamburg naar aanleiding van de gesloten vre-
de in 1697 zal met name gekeken worden naar deze lokale belangen en wat voor rol het
theater (in de brede zin van het woord) bij de verdediging van die belangen speelde.

Amsterdam
De relatie tussen Amsterdam en de koning-stadhouder was in het laatste decennium van de
zeventiende eeuw verre van stabiel. Begin jaren negentig van de zeventiende eeuw bereikte
deze zelfs een dieptepunt. De Amsterdamse burgemeesters lagen in 1690 met de stadhou-
der overhoop omtrent de benoeming van de schepenen en bovendien had Willem III de Re-
publiek in een nieuwe oorlog gestort. Het Amsterdamse stadsbestuur voerde een stevige
oppositie tegen de oorlogsplannen van de stadhouder.16 Een nieuwe oorlog zou de Amster-
damse handel in gevaar brengen en de Republiek opnieuw op kosten jagen. De regenten van
Amsterdam waren verdeeld in twee groepen, een staatsgezinde fractie en een meer gema-
tigde fractie. De laatste groep was wat sneller geneigd de zijde van de stadhouder te kiezen.
Uiteindelijk koos de vroedschap vier personen uit die laatste groep tot burgemeester. Am-
sterdam stemde vervolgens in met de voortzetting van de veldtocht van Willem III tegen Ja-
cobus II in Ierland en accepteerde ook de nieuwe benoemingsprocedure van de Amster-
damse vroedschap. 
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De kroning van de stadhouder tot koning van Engeland op 21 april 1689 werd in Amster-
dam uitbundig gevierd met klokgelui, salvo’s en grote vuurwerken, aangestoken door on-
der andere Engelse kooplieden en Franse refugées.17 De relatie tussen de koning-stadhou-
der en Amsterdam bleef echter in de komende jaren instabiel. Het belangrijkste doel van
het Amsterdamse stadsbestuur in de jaren 1691-1696 was een zo snel mogelijke beëindi-
ging van de oorlog met Frankrijk. Hiertoe onderhandelde de stad al in het geheim via de
Poolse resident Mollo met Frankijk, totdat vanaf 1693 de Amsterdamse burgemeesters
door Willem III en Heinsius tot de kring van onderhandelaars met Frankijk werden toege-
laten.18 In de stad heerste oorlogsmoeheid. Amsterdam moest flink meebetalen aan de oor-
log die daarmee financieel zwaar drukte op de stadsbegroting. Hoge belastingen waren het
gevolg. Een nieuwe belasting op trouwen en begraven maakte dat de bom barstte en enke-
le dagen later een groot oproer uitbrak in de stad, het bekende Aansprekersoproer (janua-
ri 1696). Het oproer was wellicht ook een uiting van oorlogsmoeheid van de kant van de
Amsterdamse bevolking. Het oproer richtte zich met name tegen burgemeester Boreel, die
niet alleen de initiatiefnemer was van de nieuwe belastingen maar ook als onderhandelaar
in Rijswijk optrad. De burgemeesters probeerden Willem III te blijven steunen in zijn toe-
geeflijkheid richting de keizer door telkens weer diens eisen in de onderhandelingen te be-
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trekken en hoopten hiermee het belang van een snelle vrede te dienen.19

In 1697 werd de vrede in Amsterdam met blijdschap ontvangen. Het stadsbestuur besloot
snel na het sluiten van de vrede (20 september) een dankdag te organiseren op 6 november
1697. Een correspondent van de Amsterdamse Courant bericht hierover op 7 november 1697: 

De Dankdag is ook solemneel geviert, en staen desen avond door alle de Heeren van de
Regeering en veele particulieren, Pektonnen en konstige Vuurwerken aengestoken, en
veele lichten aen de toorens en elders gehangen te worden.

De Amsterdamse Courant beschrijft vervolgens alleen het vuurwerk dat de Amsterdamse Ad-
miraliteit afstak als aanvulling op de feestelijkheden. Het Amsterdamse stadsbestuur dat
veel belang hechtte aan de bescherming van de Amsterdamse handelsbelangen, zal graag
toestemming gegeven hebben aan de Admiraliteit voor een dergelijk vuurwerk. Het stede-
lijke college van de Amsterdamse Admiraliteit, officieel onder het gezag van de Staten Ge-
neraal, had als opdracht de zeehandel te beschermen.20 Het is deze bescherming van de han-
delsbelangen van de stad die het vuurwerk aan de hand van enkele vertoningen moest
verbeelden. Bij de troon waar ‘de Vrede’ op was gezeten, stond “aen de voet van de Throon
ter rechterhand Mercurius, houdende in sijne rechterhand een stokbeurs en de geslangde
staf, en in de linkerhand het boek van Credit.”21 Aan de linkerzijde stond de godsdienst. De
vrije handel en de godsdienstvrijheid waren met de overwinning op Frankrijk weer veilig ge-
steld, zo lijkt de boodschap van de Amsterdamse Admiraliteit.

In Den Haag vond eveneens op 6 november 1697 een dankdag plaats.22 Deze werd gevierd
door het afschieten van enkele kanonschoten. Daarnaast werd er weer een vuurwerk afge-
stoken in de Hofvijver. De Amsterdamse Courant van 5 november 1697 schrijft over een vuur-
werk voor de ‘Generaliteyt, en een voor Holland’. De Europische Mercurius beschrijft de op-
richting van deze twee ‘Theaters’. Beide vuurwerken moesten de eendracht in de Republiek
en de vrede met Frankrijk verbeelden. Een derde ‘theater’ vereerde vooral ‘William Rex’. Op
een afbeelding in de Europische Mercurius prijken de W en de R met elkaar vervlochten in het
midden van deze stellage met daarboven een kroon geplaatst. Op een aparte ‘pedestal’
rechts werd Neptunus getoond, die de koopmanschap ter zee moest verbeelden en links
Vesta, de handel ter land verbeeldend. De feestelijkheden werden afgesloten met het ver-
branden van tweeduizend pektonnen, klokgelui en zeven salvo’s van veertig kanonnen op
de Vijverberg.23

Opvallend genoeg vinden we bij de feestelijkheden in Amsterdam in tegenstelling tot die in
Den Haag geen enkele verwijzing naar Willem III. De festiviteiten georganiseerd door het
stadsbestuur zelf bleven beperkt tot het aansteken van pektonnen en  van lichten aan de torens.
Het stadsbestuur vermeed hiermee een viering met teveel politieke lading. Voor zover bekend
werd alleen de Admiraliteit als beschermer van de Amsterdamse handel gelegenheid geboden
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zichzelf te huldigen. Wellicht zag het stadsbestuur ook zichzelf graag gevierd als vredestich-
ter, maar kon niet ontkennen dat met name de stadhouder zich had ingespannen voor de vre-
de. Het was de stadhouder geweest die met alle politieke middelen de pogingen van Oosten-
rijk om de vredesonderhandelingen te dwarsbomen had weten te omzeilen.

De Vrede Hersteld
De Amsterdamse Schouwburg nam in oktober een voorschot op de feestelijkheden door een
speciaal vredesstuk te programmeren met de titel De vrede hersteld.24 Volgens het titelblad
werd het 28 oktober 1697 voor de eerste keer opgevoerd. Tot 30 december lieten de schouw-
burgregenten het stuk in totaal negen keer vertonen.25 De Schouwburg werd in dat jaar be-
stuurd door Joan Pluimer en Pieter Bernagie.26 Met name Pluimer trad regelmatig op als
‘hofdichter’ van Willem III, getuige een aantal lofdichten die hij heeft opgedragen aan de
stadhouder-koning en die terug te vinden zijn in zijn verzamelde gedichten. Pluimer ont-
ving hiervoor zelfs een speciale gedenkpenning van Willem III.27 In een allegorisch “voor-
spel, toegepast op de tegenwoordige tyd” (1690) bij de Batavische Gebroeders van Vondel pleit-
te Pluimer in bedekte termen voor steun van het Amsterdamse stadsbestuur aan de strijd van
Willem III in Ierland.28 Naar aanleiding van de Glorious Revolution van 1689 had Pluimer voor
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de Schouwburg nog Engeland, En in Engeland, Europe, Verlost van Slaavernije geschreven, waar-
in de stadhouder-koning glorieert als overwinnaar.29

Het is mogelijk dat Pluimer ook de schrijver is geweest van De vrede hersteld.30 De vrede her-
steld is in tegenstelling tot de voornoemde toneelteksten van Pluimer volstrekt allegorisch
van aard en bevat geen enkele directe verwijzing naar de politieke werkelijkheid van dat mo-
ment. Typerend voor het Amsterdamse belang bij de gesloten vrede opent het spel in het eer-
ste bedrijf met een vertoning van “Neptunus, op zyn waagen” als beschermer van de handel
ter zee.31 Het is diezelfde zee, verbeeld door Oceaan, die het verloop van het spel bepaalt.
Oceaan ziet met verdriet zijn kinderen, de Hoofdrivieren, met elkaar strijden maar weet hen
uiteindelijk in het vijfde bedrijf toch weer in vrede bij elkaar te krijgen.32

In het laatste bedrijf worden ook de helden van het stuk getoond: “[...] die Heeren, welke
de Wysheid gebruikt heeft tot herstelling der Vrede;”33 Wie deze heren zijn, vermeldt de
tekst zelf niet. Bij een speciale opvoering van 27 december 1697 “voor de Heren” zal over de
identiteit van deze heroïsche heren minder twijfel bestaan hebben. Een afschrift van speci-
ale kosten die werden gemaakt bij bijzondere opvoeringen maakt melding van deze beslo-
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ten opvoering voor de Amsterdamse burgemeesters.34 Aan de Amsterdamse Schouwburg
bestond er een traditie waarbij tegen het einde van het kalenderjaar een speciale opvoering
voor de burgemeesters werd geprogrammeerd.35 In december 1697 besloten de schouw-
burgregenten het stuk naar aanleiding van de Vrede van Rijswijk voor die gelegenheid te ver-
tonen. Pluimer sprak traditiegetrouw de burgemeesters toe bij deze opvoeringen. In zijn
toespraak naar aanleiding van de herstelde vrede betrekt Pluimer in gezelschap van de ‘bur-
gervaders’ het bereiken van een vrede met Frankrijk geheel op het handelen van de Amster-
damse burgemeesters.36 De toespraak predikt slechts Amsterdams chauvinisme en gaat niet
in op de rol van andere spelers in het politieke veld van de Republiek: 

Nu mag men veilig zich op Land en Zee vertrouwen: 
Het woedende Oorelog verdwynt voor dit geval, 
’t Geen u de Vreê herstelt aanstonds vertoonen zal; 
Waar door aan Amsterdam, nu weêr van vreeze ontslagen, 
Een onwaardeerb’re schat werdt in de schoot gedraagen. 
Uw vakelooze zorg, ’s Lands welvaart toegedaan, 
Zal uw Regeering lang voorspoedig doen bestaan; 
Dat heeft men uw Beleid uw groot Beleid te danken.37

Met deze speciale opvoering van De Vrede hersteld kon het Amsterdamse stadsbestuur het to-
neel alsnog gebruiken om het eigen goede bestuur te laten bezingen. Dit gebeurde echter
niet in het openbaar. De opvoering voor “de Heren” was immers besloten. Bij de openbare
feestelijkheden koos het Amsterdamse stadsbestuur voor een politiek zoveel mogelijk on-
gekleurde viering, passend bij de politieke situatie van dat moment. De moeizame relatie
tussen Willem III en het Amsterdamse stadsbestuur en de onrust onder de burgerij maakte
zowel een politieke huldiging van de stadhouder als van het Amsterdamse stadsbestuur on-
mogelijk. De regenten van de Schouwburg wilden tijdens de feestelijkheden natuurlijk niet
de vingers branden aan politieke gevoeligheden en huldigden de Amsterdamse burge-
meesters enkel achter gesloten deuren.

Hamburg
Evenals een aantal andere Hanzesteden had het bestuur van Hamburg besloten zelfstandig
aan de onderhandelingen in Rijswijk deel te nemen, ook al streek die handelswijze in tegen
de haren van de keizerlijke autoriteit in Wenen.38 De vrije rijksstad kon zelfstandig beslis-
singen nemen, maar bezat zelf geen militaire macht. De rijkssteden waren bij politieke con-
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34 “Extraordinaire onkosten gedaan op de Schouwburg, als er voor de Edele Grootachtbaren Heeren Burgemeesteren en
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35 Een overzicht van dergelijke opvoeringen is eveneens te vinden in het HA: 319.
36 ‘Na het sluiten van den Vrede: Voor het spel’, Joan Pluimer, Gedichten, 412-413. Gesproken wordt over “’t Geen u de Vreê
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37 Idem, 412.
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wijk 1697 (Mainz 1998) 263-264.



flicten steeds afhankelijk van de hulp van de keizer of van politieke bondgenoten. Het
onderhouden van diplomatieke contacten was voor Hamburg daarom van groot belang wil-
de de stad haar autonomie en vrije handel niet in gevaar laten brengen. De Hamburgse han-
del ondervond veel last van kapers op zee, die vrij spel hadden als gevolg van de internatio-
nale spanningen. De Hanzesteden ontbrak het in de Negenjarige Oorlog aan enige politieke
en militaire bescherming van de handelsvloot.39 Hamburg had nauwelijks middelen om de
eigen vloot te verdedigen. Pas in 1668/1669 had de Hamburgse raad de stedelijke Admira-
liteit in de gelegenheid gesteld twee konvooischepen aan te schaffen voor de verdediging
van de vloot.40 Twee schepen waren natuurlijk onvoldoende voor een goede bescherming,
maar voor meer verdediging ontbrak het de stad eenvoudigweg aan middelen.

Hamburg probeerde vanwege haar zwakke militaire positie zoveel mogelijk haar neutra-
liteit te bewaren en iedereen te vriend te houden. Hiernaast ondernam de stad steeds weer
pogingen haar concurrentiepositie ten opzichte van andere handelssteden niet te laten ver-
slechteren door mee te doen aan onderhandelingen over verlaging van tol en scheepsbe-
lasting voor de Hamburgse schepen. Tijdens de Negenjarige Oorlog diende met name de
handel met Frankrijk veiliggesteld te worden. Hamburg zag zich hierbij gedwongen politiek
gelijk op te trekken met Engeland en de Republiek, wat niet altijd lukte vanwege de concur-
rerende belangen op zee.41 Zij waren echter de belangrijkste onderhandelaars en voor de
Hanzesteden was het van groot belang bij een eventueel akkoord niet buiten de boot te val-
len. Uiteindelijk werden de Hanzesteden inderdaad in het vredesverdrag opgenomen en de
vrije handel en de stedelijke autonomie voorlopig gewaarborgd.42

De Vrede van Rijswijk gaf in Hamburg daarom genoeg aanleiding een dankdag te orga-
niseren. Het stadsbestuur organiseerde de dankdag in de traditie van de genoemde feestda-
gen die in Hamburg regelmatig plaatsvonden in het kader van gebeurtenissen in de keizer-
lijke familie. In alle rijkssteden bestond een vast stramien van deze vieringen: ’s morgens
een uur klokgelui, ’s middags een uur klokgelui en torenmuziek, kanonsalvo’s van de wal-
len en/of saluutschoten, een feestbanket voor de stadsraad in samenzijn met diplomaten en
tegen de avond een afsluiting met vuurwerk.43 Op 30 en 31 januari 1698, drie maanden na de
ondertekening van het verdrag tussen de keizer en Frankrijk (30 oktober 1697), organiseer-
de Hamburg volgens deze traditie een dankfeest voor de vrede. Een vuurwerk werd in Ham-
burg in tegenstelling tot Den Haag en Amsterdam niet afgeschoten vanwege geldgebrek.44

Men zocht en vond een ander hoogtepunt door 31 januari een speciaal voor die gelegenheid
geschreven zangspel op te voeren in de Hamburgse Opera: Der bey der allgemeinen Welt=Friede
von dem Grossen Augustus geschlossene Tempel des Janus.45 De tekst was geschreven door Christian
Heinrich Postel en de muziek was gecomponeerd door Reinhard Keiser.

Het libretto beschrijft naast een aantal liefdesintriges de sluiting van de tempel van Janus
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onder keizer Augustus. De sluiting van deze oorlogstempel verbeeldt de vrede voor het ge-
hele Duitse rijk.46 Postel laat in zijn libretto op vergelijkbare wijze de Negenjarige Oorlog
door de Oostenrijkse keizer beëindigen. Hamburg had militair niet veel met de Negenjarige
Oorlog te maken gehad en alleen de negatieve consequenties van de oorlog voor de han-
delsbetrekkingen ondervonden. Waarschijnlijk was er in Hamburg meer opluchting over
het feit dat een intern conflict tijdelijk beslecht was. De strijd tussen de Hamburgse raad en
de anti-keizerlijke burgerlijke partij had in de jaren negentig van de zeventiende eeuw regel-
matig geleid tot grootschalige machtsconflicten en militair ingrijpen in de stad. Aan dit con-
flict lag de strijd binnen de lutherse kerk tussen orthodoxen en piëtisten ten grondslag.
Tijdens de zogenoemde Priesterstreit ontstonden grote rellen in de stad. In 1693 werd de pië-
tistische pastoor Horb uit de stad verbannen door de raad wat tot groot oproer leidde bij
diens aanhangers onder leiding van pastoor Mayer.47 De burgerlijke (piëtistische) partij stel-
de voortdurend de autoriteit van de keizer en de raad ter discussie. De Hamburgse raad
hechtte daarom veel belang aan een hernieuwd bewijs van loyaliteit van de stad Hamburg
aan de keizer. Bovendien zag het stadsbestuur zich vanwege de moeilijke financiële situatie
verplicht de keizer om verlaging van de rijksbijdrage te vragen.48

In tegenstelling tot Pluimer in diens De Vrede hersteld verwijst Postel in zijn tekst regelma-
tig naar de politieke werkelijkheid. Even voordat de tempel van Janus daadwerkelijk geslo-
ten zal worden, profeteert een priesteres dat Augustus ooit zal terugkeren in de gestalte van
keizer Leopold als vredesvorst: 

Ich seh in gantz entzückten Sinnen / 
O Oesterreich dein grosses Hauß! 
Ich seh mit Ruhm erhöht aus Himmels-Zinnen / 
Bekräntzet mit der Sternen-God / 
Den Wunder-grossen LEOPOLD.49

Hierna verschijnt Fama in een wolkenmachine die Leopold direct aanspreekt en hem prijst
om zijn militaire en politieke successen, zijn vaderlijke zorg over zijn onderdanen en zijn rol
als vredesvorst.50 Ondanks de tegenwerking van de keizer in de vredesonderhandelingen
met Frankrijk huldigt Hamburg Leopold als brenger van de vrede. Deze huldiging kan daar-
om niet anders gezien worden als een diplomatiek offensief richting de keizer om diens
gunst terug te winnen.

Toneel als diplomatiek middel
Aan de politieke steun van de keizer had Hamburg echter niet genoeg. Wenen lag ver weg
en had vele andere belangen te verdedigen, waaraan het Hamburgse belang ondergeschikt
was. Hamburg moest het daarom hebben van goede politieke contacten met andere staats-
hoofden. De Vrede van Rijswijk bood een uitstekende gelegenheid voor Hamburg om de di-
plomatieke contacten met Willem III aan te halen. Muziekhistorica Dorothea Schröder heeft
aannemelijk weten te maken dat Weense residenten in Hamburg het initiatief namen voor
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46 Schröder, Zeitgeschichte auf der Opernbühne, 97.
47 Uitgebreide beschrijving van deze strijd in: Gisela Rückleben, Niederwerfung der hamburgischen Ratsgewalt (Hamburg 1970).
48 Idem, 100-101.
49 Meyer, Die Hamburger Oper. Band I, 315.



de opvoering van Janus.51 Diplomaten van Engelse origine hadden volgens Schröder al vóór
het officiële dankfeest het voortouw genomen bij de organisatie van een ander vredesfeest.
Met name de Engelse gezant Paul Rycaut was de organisator van deze feestelijkheden. Uit
de correspondentie van Rycaut blijkt dat hij in samenspraak met Willem III van 6 tot en met
10 januari 1698 een meerdaags feest ter ere van de Vrede van Rijswijk in Hamburg had geor-
ganiseerd.52 Bij deze festiviteiten waren Engelse kooplieden uit Hamburg, de Hamburgse
raad en verschillende diplomaten aanwezig.

Rycaut beëindigde de feestelijkheden op 10 januari 1698 met een gelegenheidsopvoering
in de Hamburgse Opera ter ere van Willem III.53 De titel van dit Sing-Ballett is Die durch Wil-
helm den Grossen in Britannien wieder eingeführte Irene. Ook voor deze opvoering schreef Postel de
tekst en Keiser de muziek. Het stuk bestaat uit een herdersspel waarin de vereniging van
twee herdersparen en de aankomst van vredesvorstin Irene de handeling bepaalt.54 Merk-
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51 Idem, 100-101
52 Idem, 209. Ook op 21 april 1689 organiseerden Engelse onderdanen in Hamburg ter ere van de kroning van Willem III

“Triumphen” volgens een pamflet in de Atlas van Stolk (2787).
53 Ibidem.
54 Idem, 211-212.

Afb. 4 Titelpagina “Der bey
dem allgemeinen Welt-Friede
von dem Grossen Augustus ge-
scholossene Tempel des
Janus”, in 1698 opgevoerd te
Hamburg ter ere van de Vrede
van Rijswijk.



waardig genoeg speelt het herdersspel zich niet af in een bos of aan een rivier, maar in En-
geland. Het eerste bedrijf is zelfs gesitueerd in Londen. In de twaalfde scène daalt de tempel
van Irene naar beneden en wordt de door Engeland beschermde vrede in Europa bezongen.
Het stuk eindigt met het laten neerdalen van een beeltenis van de Engelse koning die eeuw-
igheid en onsterfelijkheid wordt toegedicht. De bezinging van Willem III in Hamburg doet
absoluut niet onder voor de viering van de vrede aan het hof in Londen, waar Willem III even-
eens wordt bezongen als een held. Willem III wordt geëerd als een zegen voor de mensheid,
maar in heel wat luchtiger bewoordingen dan in Hamburg:

Come, let us revel, drink and sing,
We have a Peace, we have our king,
Now, Britain, thou’rt a happy Nation.
Thy Lord, whose Toyls the World have freed,
That like a Chaos disagreed,
May rest, and view his new Creation.55

Officieel organiseerde Gerhard Schott als directeur van de Opera en als raadslid de feestop-
voering in Hamburg ter ere van Willem III. Onderzoek door Dorothea Schröder naar de cor-
respondentie van Rycaut maakt echter duidelijk dat toch vooral Rycaut de organisator was
van dit vredesfeest op het Hamburgse toneel. De Engelse handelaren in Hamburg, maar ook
de stad zelf, hadden groot belang bij politieke steun van de Engelse koning. Niet alleen voor
het Hamburgse stadsbestuur, maar ook voor de Engelse kooplieden in Hamburg was het
belangrijk dat de stad in het vredesakkoord zou worden opgenomen, zodat de goede han-
delsverbindingen behouden bleven. Uit een brief van Rycaut elf dagen na de opvoering van
Irene blijkt dat alle diplomatieke signalen vanuit Hamburg in de richting van Willem III niet
zonder succes waren geweest. Raadslid Lucas von Bostel kwam zojuist terug uit Den Haag
als Hamburgse afgezant en verklaarde in de woorden van Rycaut, 

that this city was greatly obliged to the King our Master, without whose favours they had
not been included in the General Peace, and that the Danes insisting that the Title of Li-
bera civitas Hamburgensis should be taken from them, his Majestie was too wise to
grant that Point to the Enemies of their City [...].56

Het stedelijk belang van politieke vieringen
Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat in Amsterdam en Hamburg de viering van de
Vrede van Rijswijk op het theater een totaal andere politieke inhoud had. Enerzijds omdat
de twee steden verschillende belangen hadden bij het sluiten van de Vrede van Rijswijk en
anderzijds omdat verschillende personen en instituties per stad de vieringen vorm gaven.
Zowel Amsterdam als Hamburg streefden naar behoud van hun politieke autonomie en de
vrije handel maar waren gedwongen daarbij verschillende politieke middelen te gebruiken.
Amsterdam maakte als stad deel uit van het politieke netwerk van de Republiek en hoefde
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zich niet veel zorgen te maken over de militaire bescherming. Vijf steden in de Republiek
hadden goed uitgeruste eigen Admiraliteitscolleges die deze steden en de handelsvloot
moesten verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. De militaire bescherming van Amster-
dam had de stad dus voor een groot deel zelf in handen. De vieringen georganiseerd door de
Amsterdamse Admiraliteit verzekerden de stad en haar burgers ervan dat Amsterdam op zee
in elk geval blijvend mocht rekenen op militaire bescherming. 

De vieringen in Amsterdam verwijzen niet of nauwelijks naar de politieke actualiteit en
hadden met diplomatie niets te maken. Zo kort na het Aansprekeroproer en de politieke
conflicten met de stadhouder-koning kon het Amsterdamse stadsbestuur zich een viering
van de Vrede van Rijswijk met veel politieke symboliek wellicht niet permitteren. De viering
bleef daarom bescheiden. Het ‘vredestoneel’ in de Amsterdamse Schouwburg was vooral al-
legorisch van aard en bevatte geen directe verwijzingen naar mogelijke politieke helden en
vredestichters zoals Willem III of de Amsterdamse burgemeesters. Alleen tijdens een beslo-
ten voorstelling in de Amsterdamse Schouwburg durfden de Amsterdamse burgemeesters
het aan zichzelf als brengers van de vrede te laten huldigen.

Hamburg daarentegen had zelf nauwelijks militaire bescherming en was volledig afhan-
kelijk van omringende steden en staten. De grootschalige viering van de Vrede van Rijswijk
in Hamburg had in tegenstelling tot Amsterdam vooral een diplomatieke functie. Zowel de
keizer als Willem III werden volop gehuldigd. Het Hamburgse stadsbestuur liet evenals de
Amsterdamse burgemeesters een openlijke huldiging van de eigen politieke koers liever
achterwege, wat niet verwonderlijk is, aangezien Hamburg nog meer dan Amsterdam in die
jaren te maken had met een oproerige bevolking. Door op theatrale wijze eerbetonen te or-
ganiseren aan de eigen machthebber en Willem III stelde Hamburg op diplomatieke wijze
haar positie veilig. In Den Haag en Rijswijk verdedigde het Hamburgse raadslid Von Bostel
actief de belangen van de vrije rijksstad Hamburg. De vredesopvoeringen dienden als ver-
lengstuk van die diplomatie. 

De huldiging van Leopold I en Willem III op het Hamburgse toneel werkt wellicht ver-
vreemdend voor een stad met relatief veel politieke vrijheid. Hamburg had echter geen an-
dere keus dan die vrijheid met diplomatieke middelen telkens weer te bevechten. In de Re-
publiek bestond er tussen de Staten, de steden en de stadhouder een wederzijdse politieke
en militaire afhankelijkheid die in Hamburg ontbrak. Amsterdam had voldoende formele
inspraakmogelijkheden binnen de Staten van Holland om de eigen positie te verdedigen. De
stadhouder moest kunnen rekenen op de steun van de lagere overheden als er een militair
conflict optrad. De keizer in Wenen daarentegen hoefde zich wat het eigen beleid betrof van
de rijkssteden niets of nauwelijks iets aan te trekken. Voor Hamburg was het daarom van
groot belang naar andere manieren te zoeken om de politiek van de keizer en andere staats-
hoofden te beïnvloeden.

Zowel het Hamburgse als het Amsterdamse vredestoneel van 1697 en 1698 verbeeldden
hiermee het streven van twee steden naar het stabiliseren van de stedelijke politiek, het ver-
dedigen van de stedelijke politieke belangen en vooral: het verdedigen van de vrije handel.
Dat het vredestoneel in Hamburg en in Amsterdam politieke doelen diende die stedelijk be-
paald en gedeeltelijk overeenkomstig waren, mag daarmee duidelijk zijn, maar de wijze
waarop het toneel dan ook daadwerkelijk functioneerde als politiek stedelijk instrument
was per stad totaal verschillend. De vieringen georganiseerd door het stadsbestuur en de
Admiraliteit van Amsterdam waren in zichzelf gekeerd, gericht op de eigen burgers en
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machthebbers, zonder al te veel politieke inhoud. De Hamburgse diplomatie trok alle re-
gisters open om zowel buitenlandse machthebbers als de keizer te bewegen ook in de toe-
komst de autonomie en belangen van Hamburg in het oog te houden. In Hamburg moesten
de opvoeringen door hun politieke boodschap opvallen en uitstraling hebben naar buiten
toe, waar in Amsterdam vooral vermeden werd de herstelde vrede met politiek beladen to-
neel alsnog in gevaar te brengen.
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Rode luiers, Hollands fabrikaat
Communistische gezinnen in de jaren vijftig

Tussen 1945 en 1960 kwam de Nederlandse communistische partij in de bloei van haar relatief korte
leven. Dat was juist de tijd van de Koude Oorlog, die maatschappelijk isolement voor communisten met
zich bracht. Niet alleen voor politieke en sociale actie, ook voor alle andere aspecten van het bestaan
hadden westerse communisten een recept naar sovjet-Russisch voorbeeld: voor opvoeding, opleiding en
werk, consumptie en recreatie, voor liefde, vriendschap en kameraadschap en zo voort. De wereld waar-
in ze moesten leven was de zelfde als die waartegen ze vol vuur streden. Hoe konden Nederlandse com-
munisten met die tegenstrijdigheid overweg, hoe richtten zij hun bestaan buiten de politiek in? Die
vraag, gesteld in de context van het ‘doorsnee’ communistische gezin van de jaren vijftig, staat centraal
in ‘Rode Luiers’. Een twintigtal vertegenwoordigers van de derde generatie communisten, luierdragers
tussen 1937 en 1952 dus tieners of pubers tijdens de Koude Oorlog, kreeg de vraag voorgelegd in een
interview. Zij vertelden over hun jeugd, gezinsleven, schooltijd en vakantie, pesterijen en inspanningen
om ‘gewoon’ net als anderen te zijn. Een beeld van twee werelden en veelal geslaagde pogingen om de
muur daartussen te slechten.

Als kind, dat weet ik nog heel goed, stond ik met mijn vader naar de vogels te kijken. Er
kwamen ’s winters veel vogels naar het water tegenover ons huis, want dat was warm
water van de gasfabriek. Ineens, ik zal het nooit vergeten, zei hij met trillende lippen:
‘Jij zal het misschien niet meemaken, maar je kinderen, en anders je kindskinderen wel:
dat ééns over de hele wereld het socialisme zal heersen.’ Ik weet nog heel goed dat ik
dacht: ‘dat kàn helemaal niet, de hele wereld, dat kàn toch helemaal niet?’1

Twee utopieën inéén ontvouwen zich aan de Haagse Suezkade, ergens halverwege de jaren
vijftig. Voor de eendjes is het paradijs op aarde al vrij simpel verwezenlijkt: met warm water,
afvalproduct van een naburige fabriek. Voor de mensen daarentegen is het ver weg: voorlo-
pig nog alleen aanwezig in de denkwereld van vader Jules de Leeuwe, fervent communist en
publicist.2 Het kind, Peter, een jaar of tien op dat moment, heeft het er moeilijk mee. Socia-
lisme in de héle wereld, dat gaat zijn bevattingsvermogen te boven. Maar in zijn wereld van
alledag, die van het huisgezin, waar zowel zijn vader als zijn moeder actieve CPN-ers zijn,
krijgt hij met de spreekwoordelijke paplepel het communisme ingegoten. Want voor alle
terreinen van het leven hadden communisten een recept. Voor de bevalling – pijnloos, naar
de sovjet-methode die Jules de Leeuwe zelf in Nederland propageerde. Voor opleiding en
werk – bij voorkeur geschoold handarbeider worden, altijd vakwerk leveren. Voor con-
sumptie en vrije tijd – in dienst van het ideaal en sober te besteden. Voor de omgang met an-
deren – kameraadschappelijk, solidair met de zwakkeren. En voor de blik op de toekomst  –
vol vertrouwen, strijdbaar en optimistisch. 

Margreet Schrevel

1 Interview Peter de Leeuwe, juni 2002, één van de tweeëntwintig getuigenissen die de basis van dit artikel vormen. Een deel
van de interviews is afgenomen door Elke Weesjes, stagiaire. Haar en de respondenten ben ik veel dank verschuldigd.
Ariane Blokzijl, Lieuwe Dijksen en Arend Luppens danken wij voor hun interviews, die voor dit artikel uiteindelijk niet
zijn gebruikt. Lex Heerma van Voss, Els Wagenaar en Joop IJisberg dank ik voor hun opmerkingen en steun. 



Hoe konden Nederlandse communisten met zo’n totaalrecept overweg? De wereld waar-
in ze leefden was dezelfde als die waartegen ze vol vuur streden. Hun kinderen gingen ‘s zo-
mers naar een jeugdkamp van de CPN en moesten zich de rest van het jaar aanpassen aan de
meerderheid op school. Ze werkten op het filiaal van een bank en demonstreerden tegen het
kapitalisme. Ze kwamen thuis hun nieuwe verovering voorstellen: de dochter van de burge-
meester. 

Kinderen van communisten
De enige periode waarin de CPN een substantieel aantal leden en kiezers had, was ook de
tijd van Koude Oorlog, dus van maatschappelijke verguizing en isolement. De sociologe Jo-
lande Withuis heeft dit isolement benadrukt en het proces van karaktervorming binnen de
steeds meer op zichzelf teruggeworpen groep communisten beschreven.3 Zij ziet opti-
misme, plichtsbesef, doorzettingsvermogen, opofferingsgezindheid en strijdbaarheid als
specifiek bij communisten horende eigenschappen. Withuis concentreerde zich in haar
onderzoek op de generatie vrouwen die, omstreeks 1920 geboren, na de oorlog actief waren
in de communistische vrouwenbeweging (NVB). Het waren de moeders die in de jaren veer-
tig gezinnen stichtten en hun kinderen naar communistisch model opvoedden. Ook aan die
opvoedingsprocessen besteedde Withuis veel aandacht. Haar boek over de NVB mondde al-
dus uit in een alomvattende typering van de mentaliteit en cultuur van Nederlandse com-
munisten, die de afgelopen tien jaar in de geschiedschrijving gezaghebbend is geworden.
De autobiografie van de journalist Gijs Schreuders (geboren in 1942), De man die faalde 4 be-
gint in een voorbeeldig communistisch gezin. Ook hier volop maatschappelijke ijver, ge-
combineerd met een geschiedenis van verdrukking en verzet. In Amerika hebben de kinde-
ren uit deze gezinnen een verzamelnaam gekregen: de red diaper babies. De titel van dit artikel
is er aan ontleend. In een bundel met hun levensverhalen speelt de repressie tijdens het
McCarthy-tijdperk de hoofdrol, reden waarom verdere vergelijking met de Nederlandse si-
tuatie weinig op lijkt te leveren.5 In Nederland is geen gebrek aan politieke geschiedenissen
van de CPN en biografisch materiaal van en over spraakmakende communisten. Maar lite-
ratuur die ingaat op de vraag hoe ‘gewone’ communisten hun leven buiten de politiek in-
richtten is nogal dun gezaaid.6

Die vraag staat centraal in mijn onderzoek, waarvoor ik het gezin als uitgangspunt heb
genomen. De voornaamste bron is een reeks interviews met een twintigtal vertegenwoordi-
gers van de derde en laatste generatie communisten – geboren tussen 1937 en 1952, dus
tijdens de Koude Oorlog tiener of puber. In de context van het gezin dienen thema’s als op-
voeding, school, werk, partnerkeuze, seksuele moraal, interne rolverdeling en maatschap-
pelijke integratie zich op een vanzelfsprekende manier aan. Hoe verbreid was het gezin
waarin beide ouders actief waren in de CPN en haar nevenorganisaties in de jaren vijftig? Cij-
fers over ledenaantallen kunnen hier niet meer dan een indicatie geven. Ze zeggen niets over
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leeftijd, niets over het tijdstip van toetreden, laat staan over de mate van betrokkenheid van
de leden. We kunnen dus niet een deel van de 53.000 partijleden in 1948, of de 12.000 in
1958, zomaar als gezinshoofd betitelen. We komen niet verder dan een vage aanduiding: en-
kele duizenden gezinnen, die ongeregeld verspreid over het land waren. In bepaalde Am-
sterdamse buurten woonden communisten bijna huis aan huis, in andere gemeenten waren
ze vrijwel onzichtbaar. 

De laatste generatie die met het communisme opgroeide is nu een jaar of zestig, hun
ouders zijn hoogbejaard of overleden. Tweeëntwintig representanten van deze generatie,
elf mannen en elf vrouwen, hebben over hun ouders en hun jeugd verteld. Wij zochten als
het ware leden van de communistische familie Doorsnee, al heeft die uiteraard nooit be-
staan. Desgevraagd leverden zes verschillende zegslieden – historici van de CPN of (ex-)
activisten – enkele tientallen namen van mogelijke respondenten. De lijst op zich al was
representatief voor de CPN zoals die in de jaren vijftig samengesteld was: het overgrote
deel van de leden van arbeidersafkomst, een verdwaalde intellectueel, een concentratie in
de Randstad met als klassiek bolwerk Amsterdam, een enkeling in de buitengewesten.
Nederlands communisme hoorde bij het geïndustrialiseerde en verstedelijkte westen en
bij de Groningse landarbeiders in Finsterwolde en omstreken. Bij de uiteindelijke keuze
uit de lijst van respondenten hebben we ons tot de stedelijke gebieden van het eigenlijke
Holland beperkt, de Oostgroningse communistische enclaves bleven letterlijk en figuur-
lijk buiten bereik. Het merendeel van ‘onze’ gezinshoofden was geschoold arbeider. En-
kele vaders deden ander werk: drie in de journalistiek, twee in de ambtenarij, één was gra-
fisch ontwerper. Gezinnen van partijleiders of andere prominenten lieten wij met opzet
buiten het interviewproject. De ouders van de respondenten hoorden veelal tot het
middenkader van de partij. Dit gegeven was eigenlijk een onbedoeld gevolg van onze
vraagstelling, waarbij we immers duurzame activisten zochten. Juist die stegen vrij snel
op naar de kaderfuncties in de partij. Ze leerden door scholing en in de praktijk ook aller-
lei vaardigheden die meer bij de witteboordenberoepen horen: notuleren, schrijven voor
de (bedrijfs)krant, ledenadministratie en zo voort. Zo ontwikkelde één van de vaders, van
oorsprong huisschilder, zich tot directeur van een groot Oost-Europa-reisbureau. Staken
deze mensen in de partij dus al boven de middelmaat der komende en gaande leden uit,
zij waren vermoedelijk ook administratief en cultureel meer onderlegd dan de gemiddel-
de arbeider die niet een partijpolitieke carrière doorlopen had. Zelf beschouwden zij zich
als vertegenwoordigers van de arbeidersklasse bij uitstek, en wat inkomenspositie betreft
hadden ze daarin zeker gelijk. 

De hoofdvraag van de interviews was: hoe zien we de communistische levensbeschou-
wing terug in de opvoeding, op school, in werk en vrije tijd, in de omgang met anderen,
kortom in alle niet-politieke aspecten van het bestaan. Die hoofdvraag hebben we in een
groot aantal sub-vragen uiteengerafeld die we vanuit een soort checklist hanteerden en die
altijd, maar niet in een vastgestelde volgorde, aan bod kwamen: wie kwamen er over de
vloer, hoe zag de vakantie er uit, wat voor boeken stonden thuis op de plank, en zo voort.
Daarnaast interesseerde het ons hoe de respondenten nù hun communistische jeugd
waarderen, en wat zij hieruit bewust verder gedragen hebben. De interviews duurden ge-
middeld twee uur. Behalve deze mondelinge bronnen van nu zijn voor dit artikel uiteraard
ook de gedrukte en schriftelijke bronnen van toen gebruikt, voor zover ze een licht werpen
op de vraag die ons bezighoudt, zoals adviezen over opvoeding en Lieve Lita-achtige rubrie-
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ken in de partijbladen.7 Biografische gegevens van de gezinsleden zijn opgenomen in een
bijlage.

Hoe plezierig en ontspannen de sfeer tijdens de interviews ook was, toch bleef natuurlijk
veel ongezegd. De geheugenopslag van de gesprekspartners bleek niet altijd toereikend en
ongetwijfeld hebben zij over bepaalde kwesties maar liever gezwegen. Bij de meesten leek
een zekere mildheid postgevat te hebben. Zelf inmiddels ouder, soms al grootouder, had-
den zij hun best gedaan goede opvoeders te zijn en gemerkt hoe ingewikkeld dat kan zijn.
Zouden hun eigen ouders dan ook niet op zijn minst vanuit goede intenties gehandeld heb-
ben? Ieder die zijn of haar levensverhaal vertelt, streeft daarin voor zichzelf naar recht-
vaardiging en probeert zijn eigen geschiedenis acceptabel te maken. De zelfstandige, even-
wichtige en weldenkende mens die men hopelijk geworden is, moet deze goede
eigenschappen haast wel in zijn jeugd aangemeten hebben gekregen. De twijfelende, ang-
stige en boze mens die men helaas tegelijkertijd ook kan zijn, is met het oog op het inter-
view even met verlof gestuurd. 

Bij de ene respondent stond een levensgroot Boeddhabeeld centraal in de zitkamer, bij een
ander lag daar een kanjer van een hond in zijn mand. De een vertelde een triest levensverhaal
vol verlies, de ander reeg de ene grappige anekdote aan de volgende. Wij hadden de indruk
dat de vrouwen meer met het fenomeen zelfreflectie bekend waren dan de mannen. Maar hoe
individueel verschillend de gesprekspartners ook waren, toch zat er uiteindelijk in de verha-
len over hun jeugd veel overeenkomst. Beschouwingen over herinneringen en levensverha-
len als historische bron zijn er inmiddels legio.8 In herinneringen is er altijd een deel dat he-
lemaal niet, een deel dat voor de helft, en een deel dat voor bijna honderd procent klopt. De
ene onderzoeksstroming denkt via herinneringen de historische werkelijkheid te kunnen
achterhalen, de andere meent dat herinneringen alleen iets zeggen over het zelfbeeld van de
persoon in de specifieke tijd waarin hij of zij ze vertelt. De meeste onderzoekers proberen
hierin een middenweg te vinden. Door mondelinge aan documentaire bronnen te relateren
en door steeds alert te blijven op de listen en lagen van het geheugen, verwachten zij bij een
aannemelijk beeld van het verleden uit te komen. Meer dan dat kunnen historici al toch niet
willen, van welke bron ze zich ook zouden bedienen. Bij onze mondelinge bronnen tekent
zich rond veel thema’s een duidelijk gemeenschappelijk patroon af, zowel waar het om ‘har-
de’ gegevens gaat als om interpretatie van de respondenten achteraf. Ondanks allerlei varia-
belen – man of vrouw, aardige of juist vreselijke ouders, afkomstig uit een Amsterdamse
volkswijk of uit de ‘betere’ buurt in Den Haag, intellectueel of handarbeider – zijn er rode
draden die alle verhalen aan elkaar verbinden. De auteur ontwaart en ontwart die, zoekt naar
de gemene deler en meldt wanneer die niet te vinden is, vergelijkt met andere bronnen en
interpreteert op haar beurt de interpretaties van de gesprekspartners. Maar al deze tweeën-
twintig individuen vertellen ook weer een heel eigen en bijzonder verhaal, en daarom komen
ze hierna vaak zelf aan het woord om het betoog te onderstrepen of te nuanceren. 

Familietradities
De luiers van onze respondenten waren dus rood en die van hun ouders, ooms en tantes
meestal ook. Doorgaans was op zijn minst één van de twee grootvaders vrijdenker, syndica-
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list, sociaal-democraat of pionier in de CPN geweest. Het communisme leek in de genen te
zijn gaan zitten. Maar als we ten aanzien van het communisme van overerving willen spre-
ken, dan hield die al op met ‘onze’, de derde, generatie. De geloofsijver van hun ouders kon
al binnen het eigen gezin tegen grenzen aan lopen. De respondenten voeren regelmatig een
broer of zus ten tonele die ‘er niets van moest hebben’. Niettemin volgden verreweg de
meeste kinderen in deze gezinnen het voorbeeld van hun ouders. Ze groeiden als vanzelf in
hun politieke rol, want dat gebeurde in het verlengde van het gezinsleven.

De partij die nu vooral associaties met grimmigheid oproept deed ook aan gezelligheid.
Er was een familieblad voor alle leeftijdsgroepen, Uilenspiegel. Het dagblad De Waarheid or-
ganiseerde jaarlijks een massaal bezochte landdag, waar het ‘wij-gevoel’ krachtig rond zin-
derde. Gewone volksfeesten als Sinterklaas werden in het partijgebouw gevierd. Al met acht
jaar konden kinderen lid worden van een communistische club die veel weg had van de pad-
vinderij.9 Van daaruit werd de overstap naar een volgende jeugdorganisatie aangemoedigd
en vergemakkelijkt. Ook belden op een gegeven moment pastorale types vanuit de partij aan
de deur om de jongeren lid te maken. Op dat moment was de bodem al enkele jaren rijp, de
kinderen ‘rolden erin’.

Ik denk niet dat mijn ouders er een probleem van hadden gemaakt als één van de kin-
deren geen lid was geworden. Er was dus geen druk. Wel was er een soort morele druk,
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je wist dat het belangrijk was om je te organiseren, je kon je er niet aan onttrekken.
Sommige mensen noemen dat indoctrinatie, maar ik zou het niet zo noemen. Ik vind
het zo’n negatieve term. Alle kinderen worden beinvloed door hun ouders. [Mario
Blokzijl]

In alle gezinnen heerste een uitgesproken discussiecultuur, waarbij het er fel aan toe kon
gaan. De respondenten waarderen het nu als een positief aspect van hun opvoeding dat ze
van huis uit de fijne kneepjes van het discussiëren hebben meegekregen.

Je werd al vroeg op de hoogte gebracht van de internationale ontwikkelingen. Welk
kind praat er nou op zeer jonge leeftijd met zijn ouders over de effecten van de Cubacri-
sis? Maar het ontbrak je aan feitelijke kennis om je te mengen in de discussie, dus nam
je de gangbare mening over.[Mario Blokzijl]

Er werd dan echt geschreeuwd en soms liepen familieleden kwaad weg. Maar het waren
geen ongefundeerde ruzies, ze hadden wezenlijke argumenten. Als kind leerde je er wel
veel van, je was toch wel iets bewuster dan andere kinderen. Ook door die verhalen over
de oorlog natuurlijk. [Frank Schabracq]

De partij kwam aan huis. Scholingsavonden, filmvoorstellingen werden bij de kaderleden
thuis georganiseerd. Er kwamen dan partijgenoten die tegelijkertijd buurtgenoten en niet
zelden ook weer familieleden waren. Voor een kleuter kon de eerste kennismaking met po-
litiek een gevoel van geborgenheid opleveren:

We hadden van die avonden thuis. Dan werd ik wakker, en dan mocht ik heerlijk bij ie-
mand op schoot zitten in m’n pyjamaatje. Dat vond ik reuze interessant, dat dat zomaar
allemaal kon bij ons thuis. Bij mijn vriendjes vond ik het saai.[Peter de Leeuwe]

Vaak ook waren de ouders ‘s avonds weg naar deze of gene partij-bijeenkomst. In de herin-
nering van sommige kinderen waren de ouders zowel lijfelijk als geestelijk afwezig, dus in
heel zijn trieste totaliteit. Bijna de helft van de respondenten meent desgevraagd dat op zijn
minst voor één van de ouders niet het gezin, maar de politiek op de eerste plaats kwam.
Geen seconde hoefden de gesprekspartners over deze vraag na te denken, het antwoord
kwam met grote stelligheid en heftigheid. 

Nee, de kinderen kwamen niet op de eerste plaats, ik weet wel zeker dat dat niet zo was. Mijn
vader was altijd bezig, lezingen, scholingen, hij zat altijd te werken boven op zijn kamer,
terwijl mijn moeder dan onderbroeken aan het verstellen was of zo.[Hannah de Leeuwe] 

Politieke scheidslijnen konden dwars door een familie lopen. Een moeder sprak niet meer
met haar dochter, de broers van vader kwamen niet meer over de vloer. Eind jaren vijftig en
halverwege de jaren zestig kwamen enkele honderden communisten buiten de partij te
staan. Sommigen omdat ze werkelijk dissidente ideeën hadden, de meesten echter waren
het slachtoffer van obscure zuiveringsmechanismen. De zuivering werd in alle CPN-organi-
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saties doorgevoerd in een sfeer van verdachtmakingen en klikpartijen.10 Ook in ’onze’ ge-
zinnen werd die strijd soms heel drastisch gevoerd.

Die jaren na 1958, dat was gewoon een ramp thuis. Ik mocht niet meer met die omgaan,
ik mocht niet meer met die omgaan...Die wel groeten, die niet groeten, daar mocht ik niet
meer komen. Nou, dat kan je toch niet maken tegen kinderen? Dat is toch voor een
twaalfjarige niet te doen? [Carla van Buuren]

Loes Narings, die bij partij-uitgeverij Pegasus werkte, zag zich bij een later politiek conflict
gedwongen ontslag te nemen. Iemand anders nam daarop haar werk over, en dat was haar
eigen zus. Zo kregen de ideeën over solidariteit die bij communisme horen binnenshuis
soms een heel andere invulling, die het kind van die tijd voor raadsels gesteld moet hebben. 

We zouden verwachten dat ook op het punt van de partnerkeuze de politieke achtergrond
van de aankomende geliefde in deze gezinnen een zwaarwegende factor zou zijn. De res-
pondenten wezen deze suggestie echter bijna verontwaardigd van de hand. Nu was het
natuurlijk zo dat de meesten toch wel thuis kwamen met een verovering uit eigen kring,
meestal vanuit de communistische jeugdorganisatie. Maar dat ging niet altijd op. Greetje
Zoutendijk trouwde ‘een rijke man’, Joop IJisberg kwam met een ‘keurig protestants meis-
je’ thuis, Hannah de Leeuwe met de zoon van een plaatselijke VVD-politicus. Volgens de
kinderen hebben hun ouders hun bij de partnerkeuze geen strobreed in de weg gelegd. Maar
aan de andere kant, bij de ouders van het protestantse, katholieke of liberale vriendje, wer-
den paniekerig de deuren voor de communisten dichtgesmeten.

Ik heb er veel gedonder mee gehad. Had ik een vriendinnetje, dan kreeg ik na enige tijd
weer een brief of een telefoontje van haar vader: ‘zeg, ik heb in de gaten dat jij met mijn
dochter....’ en of ik dan wel wilde kappen, want mijn vader was communist en deze vader
had een eigen bedrijfje of zoiets. Andersom vonden mijn ouders het geen enkel pro-
bleem.[Henk Hulst]

In het enige genoemde geval waarin een partner wèl vijandig bejegend werd door de eigen
ouders, ging het om iemand uit de CPN.

De grootste klapper: mijn ouders gingen met de grote breuk van 1958 uit de CPN naar
de Bruggroep. Ik had vanaf zestien verkering en die jongen kwam uit een gezin dat nog
bij de CPN zat. Constant problemen. Ja, mijn ouders waren wel bij ons huwelijk, maar
verder werd hij niet geaccepteerd en zijn ouders ook niet. Bij verjaardagen voelde je dat,
als onze kinderen jarig waren en de wederzijdse ouders kwamen. Altijd spanning.[Car-
la van Buuren]

Als het om communisten ging, werd de lat een stuk hoger gelegd dan bij (aankomende) fa-
milieleden uit andere kringen. 
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Opvoeding
Of de ouders nu honderd procent of minder toegewijd waren aan hun kinderen, hun opvoe-
dingsstijl in zijn algemeenheid wordt door diezelfde kinderen – op twee uitzonderingen na
– gekenschetst als ‘vrij’ tot ‘zeer vrij’. Dwang en lijfstraffen hoorden in deze gezinnen niet
thuis. Vrijheid, ruimte en vertrouwen zijn kernwoorden in de verhalen van de respondenten
over hun opvoeding. Het zegt vooral veel over hun waardering en zelfbeeld van nu. Bronnen
uit de tijd zelf zijn de teksten over opvoeding in de communistische pers van de jaren vijftig.
Ook hier klinkt het ideaal van het affectieve gezinsklimaat, dat in Nederland al vóór de oor-
log tot in alle milieus was doorgedrongen.11 De boodschappen zijn hier steeds dezelfde:
Ouders, schenk uw kind vertrouwen, doe niet of u volmaakt bent, toon ook eens uw zwak-
heden. Waardeer uw kind zoals het is, stel niet voortdurend eisen. Maak geen onderscheid
tussen meisjes en jongens. Kritiek en verwijten, bang maken, dreigen en schelden zijn ta-
boe. Veel geduld en liefde rieden de partijbladen aan, in een opvoedingsbewustheid die ons
ook heden ten dage nog heel vertrouwd voorkomt. Het bijbrengen van gehoorzaamheid, in
het begin van de twintigste eeuw nog een centrale functie van opvoeding, maakte in deze
aanbevelingen uit de jaren vijftig al geen deel meer uit van het repertoire. Door de naoor-
logse opiniërende pedagogen vanuit de CPN werden kinderen als te respecteren individuen
in wording aangemerkt. Aan deze pedagogen lijken de klassieke communistische opvoe-
dingsbeginselen geheel en al voorbijgegaan te zijn.12 Daarin stond immers juist de opvoe-
ding tot onpersoonlijk deel van een collectief centraal, en waren discipline, klassenbewust-
zijn en strijdlust de aan te leren eigenschappen. Het kind was in deze sovjet-pedagogiek niet
een individu-, maar een gemeenschapsmens-in- wording. Voor de persoonlijke geschiede-
nis en achtergrond van een kind bestond geen interesse. Deze inzichten hebben in het
Nederlands communisme vergeefs wortel proberen te schieten in de Pioniersbond en zijn
opvolger, de Uilenspiegelclub. Clubs die door amateurs zonder enige pedagogische oplei-
ding waren opgezet en geleid. Van een massale toeloop van leden is in deze twee clubs ove-
rigens nooit sprake geweest. 

Ook de seksuele opvoeding wordt door de meerderheid van de respondenten ‘vrij’, ‘libe-
raal’, of ‘open-minded’ genoemd. In veel gezinnen waren de ouders lid van de NVSH en slin-
gerde Verstandig Ouderschap rond. Slechts twee respondenten kregen te maken met de bene-
pen instelling die rond het onderwerp seks altijd met de jaren vijftig in verband wordt
gebracht. De ouders van één van die twee kwamen uit Maastricht en en zij meent dan ook
dat het katholicisme in het geding was.

Mijn moeder is communist geworden, maar het katholicisme zat toch in haar hoofd.
Wij zijn zo aseksueel opgevoed! Er was altijd een soort afstandelijkheid. Toen ik een
vriend had, ook uit de CPN trouwens, kreeg ik geen greintje ruimte. We mochten niet
alleen zijn, terwijl ik toch al in de twintig was.[Loes Narings]

Op deze uitzonderingen na zagen de mores in deze kring er samengevat zo uit: elkaar bloot
zien was niet raar of schaamtevol. Seks kon, mocht, en gebeurde ook vanaf zeventien jaar,
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mits met één partner. Homoseksualiteit was onbestaanbaar. Abortus was geen actiepunt,
maar het kwam wel voor en het was niet zo taboe dat de dochters die het deden met een
schuldgevoel opgezadeld werden. Seksualiteit was niet per definitie met angst en verbor-
genheid omgeven, ook al had men het er liever niet over. Ook hier gold het geheim van de
slaapkamer. De mogelijke resultaten van on-voorbehoede seks waren vanouds bekend,13

dus niemand leek hiervan op te kijken. Iemand spreekt hier zelfs van een familietraditie:

In ’47 was mijn moeder zwanger, dus er moest getrouwd worden. Ik geloof niet dat dit een
groot drama was, nee. Mijn opa en oma van moederskant ‘moesten’ ook trouwen, en er is
een vaag verhaal dat ook opa en oma van vaderskant....Alleen, die deden er wèl geheim-
zinnig over. Mijn oudste zus heeft een herhaling van het familiepatroon ingezet door op
18-jarige leeftijd haar eerste dochter te krijgen. Toen is ze getrouwd.[Nettie van Raat]

De zeden waren in sommige gezinnen zo vrij, dat een buitenstaander uit een ander arbei-
dersmilieu er van opkeek.

Ik was zeventien toen ik aan de pil ging, mijn vriend achttien. Hij kwam uit een PvdA-
gezin, hij begreep er niets van hoe het er bij ons aan toe ging! Wij trokken in de huiska-
mer ons pyjama aan, mijn vader zat dan in een stoel te lezen terwijl wij bloot rondliepen.
Ik begreep er op mijn beurt niets van dat ze bij mijn vriend thuis de badkamerdeur op
slot deden. Als ik daar een weekend kwam, mocht ik niet bij hem slapen. Ja dahag, dat
deed ik natuurlijk toch! [Marja Verwaard]

Communisten lijken met deze permissieve houding ten aanzien van seksualiteit een tiental
jaar voor te lopen op de algemene maatschappelijke tendens. Maar in deze kring konden de
vrijere opvattingen en praktijken ook al één of zelfs twee generaties terug, bij de opa’s en
oma’s van de respondenten, begonnen zijn. Sinds het begin van de twintigste eeuw had het
progressieve kamp in Nederland het ideaal van een vrijere seksuele moraal beleden.14 Mede
vanuit deze traditie onderscheidden ‘onze’ gezinnen in de jaren vijftig zich door een grote-
re onbevangenheid op het vlak van seksualiteit. Overigens was die onbevangenheid wel de-
gelijk en duidelijk begrensd. Ook hier was seks gekoppeld aan één vaste partner, ook hier
werd het bestaan van homoseksualiteit liever ontkend. En in de zwijgzaamheid over alles
wat met seks te maken had paste men ineens weer verrassend veel bij de rest van Nederland. 

Erfenis van de oorlog
De oorlogsgeschiedenis van de ouders was bepalend voor de stemming in het gezin, zij het,
zoals meestal met stemmingen, onderhuids. Van de meeste respondenten waren beide
ouders – en daarbij nog andere naaste familieleden – actief in het verzet. De ouders die in
1940 daarvoor nog niet de leeftijd hadden, of die de oorlog in de onderduik doorkwamen,
waren tijdens de bezetting geradicaliseerd en communist geworden. De meeste responden-
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ten, zo valt op, hebben niet meer dan een vage notie over wat hun ouders nu precies gedaan
hebben. Veel herinneringen gaan ongeveer zoals die van Jan Lensen:

Tijdens de bezetting heeft mijn vader uiteraard in het verzet gezeten. Mijn moeder ook,
die bracht de illegale Waarheid rond in een kinderwagen. Mijn vader praatte nooit over
die tijd. Het beetje wàt ik weet, weet ik van ouwe kameraden van hem. Echte verzets-
mensen praten er niet over. [Jan Lensen]

Sommige ouders vertelden hun kinderen bijna niets, anderen kwamen met verhalen en her-
haalden die soms vele malen. Pantsering tegen al te grote emoties trad aan beide zijden op.
Ouders probeerden hun kinderen te beschermen door veel te verzwijgen, kinderen probeer-
den hun ouders te sparen door niet verder te vragen en goed hun best te doen.

Ik heb als kind nooit naar hun oorlogsverleden gevraagd. Niet omdat dat taboe was,
maar omdat ik wist dat het pijnlijke herinneringen naar boven zou brengen. Ik wilde
wel eens dat het wat luchtiger was bij ons thuis. Ik wilde graag het zonnetje in huis zijn,
het leven van mijn ouders wat prettiger maken. Daarom ben ik ook vrij lang thuis blij-
ven wonen: omdat ik mijn ouders door wat zij in de oorlog hebben meegemaakt niet in
de steek wilde laten.[Els Wagenaar]

Respect voor het verzetsverleden van communisten leverde uiteindelijk een zekere mate van
maatschappelijk aanzien op. Maar de Koude Oorlog moest voorbij zijn voordat dit inzicht
baan brak. De dochter van een ‘gepatenteerde’ verzetsman uit de Zaanstreek, Jan Brasser ali-
as Witte Ko, zegt:

Ja, in het dorp hadden we een zekere bekendheid, maar dat is dan meer omdat mijn vader
in de gemeenteraad zat dan omdat hij in het verzet zat. Dat is pas later gekomen, misschien
ook door dat boek van Theun de Vries ‘Het meisje met het rode haar’. [Anja Brasser]

De nalatenschap van de oorlog in deze gezinnen was intern altijd voelbaar. Psychische pro-
blemen bleven niet uit. De kinderen van nu definiëren en dateren de oorlogsproblematiek
van hun ouders aldus: ‘Mijn vader is eind jaren zestig ziek geworden: concentratiekamp-
syndroom. Hij is heel erg paranoïde geworden en later in een inrichting overleden.’ ‘Mijn va-
der was een vreselijke zenuwenlijer’. ‘Mijn moeder heeft natuurlijk toch een tic overgehou-
den van de oorlog.’ ‘Mijn moeder kwam met een enorm verdriet uit de oorlog, ze leefde meer
in het verleden.’ ‘Mijn vader was begin jaren ’50 overspannen.’ ‘Mijn moeder werd in de oor-
log ziek, alle zorgen en ellende hebben haar letterlijk gek gemaakt.’ ‘Toen mijn vader aan
het eind van zijn leven last van wanen kreeg, beleefde hij de oorlog opnieuw.’ ‘Mijn vader
heeft zich altijd verantwoordelijk gevoeld voor de dood van zijn broer, die gefusilleerd is, dat
is altijd een zware last geweest.’15 En een zelfde soort diagnose geldt voor veel ooms, tantes
en andere naaste familieleden van de respondenten. Iemand zegt over het CPN-kader in de
naoorlogse tijd in het algemeen:
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De ene was nog gekker dan de andere, ze hadden allemaal nachtmerries, ze zaten alle-
maal bij de Stichting 40-45 toen ze vijftig, zestig waren. Ze hadden hulp nodig, psychi-
sche hulp. Maar daar kon je niet mee aankomen, dat was elitair, burgerlijk, belache-
lijk....Nou en diè mensen moesten dan kinderen opvoeden! [Carla van Buuren]

Jolande Withuis heeft ook de houding van communisten in de oorlog en de doorwerking van
oorlogservaringen nadien gekoppeld aan haar visie op de mentaliteit van communisten in
het algemeen. Daarin nemen besef van eigen kracht en verwerping van de slachtoffer-rol
een grote plaats in. Communisten in concentratie- en werkkampen lieten een relatief grote
redzaamheid zien en hadden daarmee ook meer overlevingskans dan andere groeperingen.
Iets als depressie – volgens de klassieke definitie van de psychiatrie veroorzaakt door woe-
de die zich op de eigen persoon richt – zou volgens Withuis onder communisten zeldzaam
zijn. Zo ook de schuldgevoelens die overlevenden kunnen kwellen en die samenvattend sur-
vivors guilt genoemd worden. Communisten hebben immers voor zichzelf een sluitend ver-
haal over wie de ware schuldigen zijn: zij zelf in elk geval niet. Zo kon de communistische
mentaliteit bij voorbaat een helend effect hebben op datgene wat nu oorlogstrauma is gaan
heten, schrijft Withuis onder de kop ‘ideologie als remedie’.16 Maar voor deze opvatting is in
onze interviews geen enkele bevestiging te vinden. Weliswaar zijn termen als depressie,
trauma of oorlogsslachtoffer door niemand in de mond genomen, de bovenstaande be-
schrijvingen liegen er toch ook niet om. Psychische aandoeningen hebben blijkbaar niet het
adequate etiket gekregen, maar daarmee wordt hun bestaan nog niet minder heftig. Mis-
schien is op het niveau van individu en gezin de verwerking van oorlogsleed toch meer een
hoogst eigen emotie, en komen we hier niet uit door er kenmerken van een groepsmenta-
liteit op van toepassing te verklaren. Hoewel de respondenten goeddeels dezelfde achter-
grond hebben, heeft daarmee niet iedereen ook hetzelfde probleem. Twee respondenten ga-
ven duidelijk aan onder de oorlogsgeschiedenis van hun ouders geleden te hebben. Zij
hadden in enigerlei vorm last van tweede generatie-problematiek, zoals die in de psycholo-
gie en psychiatrie inmiddels een welomschreven plaats heeft gekregen.17 Anderen leken er
minder door geraakt. Overigens lag het niet in de bedoeling van het onderzoek om hier uit-
voerig over door te vragen.

Vorming en scholing golden in deze gezinnen als belangrijke zaken. Bijna alle responden-
ten verklaren als kind al ‘alles wat los en vast zat’ te hebben gelezen, en dat in navolging van
hun ouders. Zelf werkten de ouders ook steeds aan hun ontwikkeling, en het geleerde werd
ingezet ter verbreiding van het ideaal:

Mijn vader was bouwvakker. Hij wilde heel bewust deel uitmaken van het volk, maar hij
schoolde zich wel verder. Hij heeft bijvoorbeeld een cursus journalistiek gedaan om ar-
tikelen te kunnen schrijven voor krantjes van de vakbond en partij. [Els Wagenaar]
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Leren was hoofdzaak, maar dan vooral vanwege de ontplooiende en vormende waarde ervan,
niet om maatschappelijk hogerop te komen. Terwijl voor de rest van Nederland, inclusief het
sociaal-democratische kamp, het devies leek te zijn dat een mens zich omhoog moest wer-
ken18, was voor communisten sociale stijging per se niet nastrevenswaardig. Net zo min als
daling, overigens. Als kinderen van laaggeschoolde en in sociaal opzicht bovendien weinig
ambitieuze ouders kregen onze respondenten op school volop de daarbij behorende proble-
matiek voor hun kiezen. Het ontbrak hun aan ondersteuning van thuis en een duidelijk van-
uit een beroepsperspectief uitgestippeld werkplan. Bij de meesten zien we dan ook tamelijk
grillige, voortijdig afgebroken en veel later pas weer opgepakte schoolcarrières.19

Deze onverschilligheid ten aanzien van sociale stijging werd thuis ook op een heel direc-
te manier beleefd. Enkele respondenten vertellen dat hun vaders promotiekansen bewust
lieten liggen. Sommige vaders werden om de haverklap ontslagen omdat ze hun politieke
idealen nu eenmaal uit wilden dragen.

Mijn vader liep bij stakingen altijd vooraan en was meestal de woordvoerder. Ik kan me
nog herinneren dat mijn moeder uitviel en zei: ‘denk toch eens om je kinderen!’ Ze was
natuurlijk bang dat hij zijn baan kwijt zou raken, het was toch al geen vetpot bij ons
thuis.[Kees Gnirrep]

Voor communisten stonk geld wel degelijk. De politiek ging vóór een mogelijk grotere fi-
nanciële armslag van het gezin. De moeders van die gezinnen komen uit de verhalen van nu
te voorschijn als vindingrijke huishoudsters, naaiend en verstellend en altijd bezig de eind-
jes aan elkaar te knopen. Dit laatste ook door er af en toe een werkhuis bij te nemen, of een
ander tijdelijk baantje. De vaders waren kostwinner, de moeders – een enkele uitzondering
daargelaten – spijkerden het inkomen bij, maar hun hoofdtaak was toch de zorg voor de kin-
deren. Bovendien beheerden zij het geld. Door de actiebereidheid van hun mannen hadden
ze redenen genoeg om daar zorgelijk en zuinig mee om te springen. Zij hadden hier een re-
gelende en ook wel remmende rol. Ook bij communisten deden de in Nederlandse arbei-
dersgezinnen traditionele rolpatronen zich gelden, alle revolutionaire ideeën uit de wereld-
beweging hieromtrent ten spijt.

Isolement?
Langs allerlei draden was het communistische gezin met de wereld daarbuiten verbonden: de
vriendjes van de kinderen, de school, het werk, de buren, enzovoort. Geen van de respon-
denten zou, achteraf gezien, van een maatschappelijk isolement willen spreken. Integendeel,
zij komen met verhalen over openheid en een bewust reiken over de grenzen van maatschap-
pelijke groeperingen heen. De sfeer in het gezin wordt doorgaans als gastvrij omschreven.
‘Het was bij ons de zoete inval’, ‘van alles kwam bij ons over de vloer’,’wij waren gewoon een
gezellig gezin, denk ik’. De respondenten dragen ook terloops nog allerlei voorbeelden aan
van maatschappelijke integratie. Zo bezocht iemand een katholiek buurthuis voor balletles,
een ander zelfs een soort zondagsschool, mede op aandringen van moeder:
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Dat was een kinderclub van de Maranathakerk, je ging eerst bidden, uit de bijbel lezen
en zingen, daarna gingen we iets leuks doen. Al mijn vriendinnetjes van school gingen
er op, dus dat was wel gezellig. Ik lag wel altijd in de clinch met de juf, want die vond
communisten slechte mensen. Altijd had ik ruzie met dat mens, en toch bleef ik erop.
[Marja Verwaard]

De moeder van Loes Narings, die thuisnaaister was, ontving veel katholieke klanten die
doop- of communiejurkjes kwamen bestellen.

Ik kan me herinneren dat mijn moeder heel erg d’r best deed om met iedereen vriend-
jes te zijn. Vriendelijk zijn, zodat de mensen vooral geen aanmerkingen op ons konden
hebben. Wie waren nou in Maastricht mijn vriendinnen? Ik kan me nog twee zusjes her-
inneren, dat waren protestanten! [Loes Narings]

De ‘maatschappelijk verworpenen’ leken elkaar op te zoeken:

Ik weet nog dat een paar huizen verderop een jongetje woonde wiens vader bij de NSB
had gezeten. Nu mocht niemand in onze straat met dat jongetje spelen, en mijn moeder
vond dat heel erg: ‘dat arme kind kan er ook niets aan doen’ zei ze. Ik was de enige die
wel met hem mocht spelen.[Sonja Gramberg] 

Op m’n zestiende ging ik bij de Amsterdamse Bank werken, kantoorwerk, ja totaal ver-
knipt. Ik ging daar met een hele leuke collega om, later hoorde ik dat het een homo was.
Dat was ook een outcast man daar.[Carla van Buuren]
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Er was dus beslist geen sprake van dat deze gezinnen zichzelf moedwillig in een isolement
manoeuvreerden. Ze deden juist erg hun best om gewoon te zijn en met allerlei initiatieven
mee te doen. Maar vanuit de andere kant kregen ze wel degelijk te maken met afwijzing. Tal-
rijk zijn de verhalen over klas- of buurtgenoten waarvan de ouders niet wilden dat ze met
communisten om zouden gaan. Even vaak wordt daar aan toegevoegd dat de kinderen zich
niets van het ouderlijk verbod aantrokken en toch het contact bleven doorzetten.

Er was in de zesde klas een jongen die op mij viel, en ik op hem. Iemand vertelde hem
dat mijn vader bij de CPN was. Hij stelde me toen voor de keus: ik moest zeggen dat ik
geen communist was, anders maakte hij het uit. Het ging dus uit, en die jongen is me
blijven pesten met het feit dat ik communist was. Ik had een vriendinnetje, die mocht
niet op mijn verjaardag komen van haar ouders. Omdat we communist waren. Terwijl
bij óns wel iedereen over de vloer mocht komen! [Anja Brasser]

Beroepsverboden en onderzoekingen door de Binnenlandse Veiligheidsdienst waren in
deze kring schering en inslag. Of het nu echt zo was of niet, doet er niet zo veel toe: de ge-
zinnen hadden het gevoel dat ze in de gaten gehouden werden. Henk Hulst herinnert zich
een merkwaardig kastje aan de zijmuur van het huis met ‘apparatuur voor kabeltelevisie of
zo’, dat ineens voorgoed werd dichtgeschroefd nadat zijn vader met pensioen en uit de par-
tij ging. Jan Lensen ondervond bij verschillende sollicitaties in het bedrijfsleven dat men al
bij zijn binnenkomst van de hoed en de rand wist. Toch was deze repressie ook weer niet
alomvattend. Veelzeggend zijn hier de ervaringen van de zes respondenten die de dienst-
plicht vervulden. Ze werden stuk voor stuk bij een onderdeel geplaatst waar ze niet veel
kwaad konden, zoals de geneeskundige dienst of de lijkenidentificatiedienst. Ze kwamen
geen van allen hogerop, hoewel sommigen meenden gekwalificeerd te zijn voor de offi-
ciersopleiding. Als ergens van sabotage sprake was, kregen zij al gauw de schuld. Vormen
van isolement dus zonder twijfel, maar toch meldt slechts drie van de zes voormalige rekru-
ten last gehad te hebben van een achterdochtige en vijandige bejegening door superieuren.
De anderen bewaren juist hele goede herinneringen aan hun diensttijd.

Ik heb geen enkele dag last gehad. Terwijl ik wèl een batterijstaking heb georganiseerd
en allerlei Pegasusboeken in mijn kast had. Ik kreeg wel eens van mijn meerderen de op-
merking: ‘Gnirrep, je lijkt wel een communist!’ ‘Bèn ik ook’, riep ik dan. [Kees Gnirrep]

Het moment waarop de verguizing van communisten een hoogtepunt bereikte was de inval
van de Sovjet-Unie in Hongarije, in november 1956. In de herinnering van Nederlandse
communisten is toen een titanenstrijd op vaderlandse bodem gevoerd. De tragische ont-
wikkelingen in Hongarije zelf zijn er naast verbleekt. Onbevreesde CPN’ers verschansten
zich in die novemberdagen in de partijgebouwen om die te verdedigen tegen de opdringen-
de horden, terwijl de politie werkeloos toekeek. In de verhalen van de respondenten komt
dit beeld volop terug. Hun vaders zijn, vrijwel zonder uitzondering, uitgerukt voor diverse
defensieve acties. Ieder herinnert zich een angstige toestand, vijandigheid en achterbaks ge-
sis op school. Enkele gezinnen doken in die tijd uit angst voor geweld onder. Allerlei in-
drukwekkende voorvallen die zich in een kinderleven voor kunnen doen, vonden in de her-
innering van de respondenten juist in deze novemberdagen plaats: een val van de fiets, een
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hersenschudding, verduisterde ramen, een opa dreigend met een honkbalknuppel. Rond
‘Hongarije’ heeft vrijwel zeker epische verdichting plaatsgevonden, maar de sfeer van angst,
bedreiging en isolement blijft recht overeind.

Die Hongarijetoestand. Door mijn moeder was mij natuurlijk verboden om naar de
Heemraadssingel te gaan, want daar stonden duizenden mensen voor de deur met ste-
nen, het partijgebouw werd bekogeld. Ik natuurlijk tòch naar de Heemraadssingel! Vol-
wassenen kwamen mij als elfjarige achterna met stenen! ‘Daar loopt dat communisten-
jong’. Het is het enige moment waarop ik bang geweest ben.[Ans Mantel]

Deze uitbarsting van anticommunisme was zowel in fanatisme als in tijd begrensd. Maar
wantrouwen en weerstand ten opzichte van communisten bleven tot in de jaren zestig be-
staan. De voortdurende confrontatie hiermee leidde in veel communistische gezinnen tot
een soort over-acting: ze moesten bewijzen dat ze heel aardig en normaal waren.

Vooral mijn moeder had veel gevoel voor verhoudingen in de buurt en op school, ze wil-
de niet dat wij als kinderen uit een communistisch gezin bekend zouden staan. In de
straat wisten ze het. Soms zeiden ze: ‘jullie zijn zùlke fatsoenlijke mensen, we kunnen
ons bijna niet voorstellen dat jullie bij de CPN zitten.’[Alex Geelhoed]

In de buurt hadden we niet veel contacten. Ouders verboden hun kinderen met ons te
spelen. Alsof je een soort melaatse was. Wat voor ons belangrijk was: niet van het rech-
te pad afwijken, je gedeisd houden. Precies volgens de regels leven, zodat ze geen aan-
merkingen op je konden hebben. Niet je stem verheffen tegen iets of iemand. Dus je
moest echt in een keurslijf lopen.[Sally Klomp]

Een grote meerderheid van de respondenten meldt in dit verband pijnlijke herinneringen
aan de schooltijd. Niemand kon zijn of haar communistische achtergrond onder stoelen of
banken steken, daar zorgden de ouders met hun uitgesproken principes wel voor.

Tijdens de verkiezingen hingen er grote borden voor de ramen, dus al mijn klasgenoten
wisten dat de Blokzijltjes communisten waren. Ik heb daar best wel last van gehad, ik
was echt een vreemde eend in de bijt. Ik heb ook problemen gehad met het 1 mei-feno-
meen, ik moest natuurlijk vrij vragen op die dag.[Mario Blokzijl]

Pesterijen op school leken vooral uit te gaan van de leraren en directie. De verhalen zijn soms
onthutsend. Nooit zullen we met zekerheid weten of de vuige daden van leraren werkelijk
toegeschreven kunnen worden aan anti-communistische motieven, of dat er andere proble-
men in het spel waren.

Op school wisten ze het precies, op de MULO ook. Ik heb er heel veel last van gehad. Ik
kreeg toen met Hongarije een stomp in mijn buik van de lerares handwerken. Ik werd
gepest, door andere kinderen ook.[Anja Brasser]

Afgaand op de verhalen maakte het voor het ‘politieke pesten’ niet zo veel uit in welke buurt de
school stond, al zouden we juist verwachten dat het in een arbeidersbuurt minder voorkwam
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dan in een gemêleerde of rijke buurt. Joop IJisberg denkt dat het in eerste instantie de leraren
waren die het kind als communist etiketteerden, waarna leerlingen het als scheldwoord over-
namen. Twee respondenten, even oud, bleken in dezelfde Amsterdamse arbeidersbuurt op-
gegroeid en naar dezelfde school te zijn gegaan. De een had nooit last gehad van pesten, de an-
der juist veel. Dit doet vermoeden dat een kreet als ‘vuile communist’ niet per definitie politiek
geladen was. Was het één van de scheldwoorden uit het scala dat de puber in de jaren vijftig ter
beschikking stond? Misschien stond een communist die goed kon voetballen minder bloot aan
spotternij dan een die steeds met zijn neus in de boeken zat. De reacties op de pesterijen ver-
schillen hemelsbreed. Het ene kind trok zich op zichzelf terug, het andere beet van zich af. Of
het wilde of niet, een kind van communisten was hoe dan ook op school iets aparts.

Ik heb op school altijd het gevoel gehad dat ik tegen de stroom in moest zwemmen. Ik
was altijd aan het discussiëren, met name op het lyceum kwam ik in heftige debatten te-
recht. Ik schepte er over op dat ik communist was, ik gebruikte mijn communistische
achtergrond om me te onderscheiden van de rest. [Ben Wellerdieck]

Je werd gepest. Door leerlingen, maar ik denk ook wel door leraren die gemene dingen
deden. Wij waren bijvoorbeeld op 1 mei vrij, heel demonstratief. Mijn vader schreef dan
gewoon een briefje van tevoren. Ik genoot daar wel van, dat is een beetje tegen de draad
in. Ik vond het niet zo erg dat ons van alles werd nagedragen. [Marja Verwaard]

In de contacten met de ‘buitenwereld’ was altijd wel een zekere mate van weerstand te over-
winnen. De politieke overtuiging verzwijgen was niet mogelijk: men wist het, meestal om-
dat de ouders het in verkiezingstijden letterlijk van de daken schreeuwden. Er zo weinig mo-
gelijk over praten en gewoon doen leverde de minste confrontaties op. Communisten
probeerden de muren die van buitenaf rond hen werden opgemetseld van binnenuit weer te
slechten. Voor de partij aan de binnenkant was dat steeds heel hard werken.

Cultuur
Buiten school, op sportclubs en verenigingen, in bibliotheken en bioscopen, werd ook cul-
tureel kapitaal verworven. Veel geld hadden de gezinnen er niet voor. Gelukkig kon heel wat
kennis spotgoedkoop overgedragen worden door familieleden of partijgenoten.

Mijn vader was een muzikaal man en had voor de oorlog een piano op de kop getikt. De
huispianist van het koor Morgenrood was een kennis van mijn ouders en die gaf mij
voor een vriendenprijsje les.[Bob Albrecht]

Thuis was je gewend: je sneed je vlees met een mes, en dan at je verder met een vork. Dat
was de arbeidersachtergrond. Maar op de Uilenspiegelclub leerde je dat je de héle tijd
met een mes moest eten. De algemeen geldende etiquette, die heb ik daar geleerd, ab-
soluut. [Carla van Buuren]

De bewoners van grote steden konden op de zondagochtend bijna voor niets naar de bio-
scoop, die dan afgehuurd was door een van de culturele instellingen van de CPN. Door geld-
gebrek was lang niet alles wat de kinderen wilden haalbaar. Het was blokfluiten, geen vi-
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oolspelen. Ritmisch dansen, geen balletles. Maar de meeste kinderen zaten ondanks de
krappe beurzen toch wel op tenminste één sport of andere georganiseerde activiteit.

In alle gezinnen zaten fervente lezers. De ouders waren grootafnemers van de commu-
nistische uitgeverij en boekhandel Pegasus, die behalve prachtig geïllustreerde Russische
kinderboeken ook een oorspronkelijk-Nederlandse serie, de Greetje-cyclus uitgaf. Ongeacht
de thematiek straalden deze politiek correcte boeken altijd levenslust en dadendrang uit.
Maar bij Pegasus was literatuur en lectuur in alle soorten te koop, en in de communistische
pers waren klassiekers als Fulco de Minstreel, Bolke de Beer en de Scheepsjongens van Bon-
tekoe net zo goed aanraders. In vrijwel alle gezinnen kwam Donald Duck binnen, of de
ouders het nu leuk vonden of niet. Al met al was de leesconsumptie zeer gemêleerd en door-
gaans veel breder dan in niet-communistische lezende gezinnen.20

Dik Trom, Jules Verne.... Mijn moeder bracht ook wel eens uit het Russisch vertaalde
boeken mee naar huis, dat vond ik maar niets. Die ingewikkelde namen kon ik niet ont-
houden. Ik wilde graag lid worden van Donald Duck. Mijn moeder had het er niet op,
maar mijn vader heeft er voor gezorgd dat het toch bij ons thuis kwam.[Bob Albrecht]

Ik was een echte lezer, ik ging veel naar de bibliotheek en mijn ouders controleerden
nooit wat ik leende. Ik las Karl May, ging naar cowboyfilms. En ook naar allerlei ande-
re Hollywoodproducties.[Joop IJisberg]

Een apart soort vrijetijdsbesteding in deze gezinnen waren de kampweken. De CPN exploi-
teerde een eigen kampterrein op de Veluwe. Daar konden zo’n achthonderd mensen onder-
gebracht worden in tenten. De bewoners, volwassenen en kinderen, kwamen er niet als ge-
zin, maar als groep vanuit één of andere CPN-organisatie. Ze deden wat alle Nederlandse
kinderen in kampen toen deden: ochtendgymnastiek, vrije wandeling, sport en bonte avond
bij het kampvuur. De kampleiding dacht dat zo de kinderen vanzelf iets zouden leren over so-
lidariteit en het belang van de gemeenschap. Vanuit ditzelfde idee werkten de internationale
kampen, maar deze hadden méér dan de Nederlandse een politieke impact. Een bezoek aan
een voormalig concentratiekamp hoorde er altijd wel bij. Een verblijf in het buitenland was
voor een kind uit de jaren vijftig een bijzonder luxe vakantiebesteding. Voor ‘onze’ gezinnen
was zoiets alleen mogelijk omdat de reis, voor het deel vanaf de grens althans, betaald werd
door het gastland. Soms ging het zelfs per vliegtuig. Op een enkeling na hebben al onze res-
pondenten ervaringen met vakantiekampen. Terwijl de ene helft het er plezierig, bevrijdend
en ontspannend vond, was het voor de andere helft één en al verplichting en gruwel.

De partij zond zieke kameraden met hun gezin naar het Oostblok om aan te sterken.

Wij zijn in de jaren ’50 ook nog een paar keer op kosten van de partij naar het buiten-
land geweest. Mijn vader was toen overspannen en hij mocht gaan kuren in Hongarije.
We verbleven toen in een partijpension. Ik heb er leuke herinneringen aan. Je realiseert
je als kind niet dat zo’n vakantie iets met de partij te maken heeft![Alex Geelhoed]

Rode luiers, Hollands fabrikaat 343

20 Vergelijk Withuis, Opoffering, 214, die een eenzijdig beeld geeft als ze schrijft: ‘Er werden geen damesbladen, geen strips
en geen andere kranten en tijdschriften gelezen dan De Waarheid, Vrouwen voor Vrede en Opbouw en het familieblad Tijl
Uilenspiegel’.



Mijn vader was van de Vereniging Nederland-USSR, die zich sterk maakte voor culture-
le uitwisseling. Geld voor vakantie hadden we niet, maar ik ben dus wel naar Rusland
geweest, ik heb in het paleis van de tsaar geslapen daar. En dat is natuurlijk ook een
vorm van luxe, iets wat je er óók bij moet rekenen.[Henk Hulst]

De CPN bezag met lede ogen de nieuwe vrijetijdsstijl die vanuit Amerika medio jaren vijftig
Nederland binnenwaaide. Badinerend of ronduit afkeurend werd in de bladen geschreven
over jazz en rock&roll, muziekbladen, jukeboxen etc. Maar al dit geschrijf bleek het tij niet
te kunnen keren en in de loop van de jaren zestig hield het dan ook in arren moede op. De
animo voor volksdansen was toen ook onder CPN-kinderen zienderogen afgenomen. Net
als alle andere jeugdorganisaties van natuurvrienden en padvinders leden de communisti-
sche clubs met dit oogmerk gevoelig ledenverlies. De meisjes lakten liever hun nagels knal-
rood en omhelsden de minimode.

Ik kocht kleren bij Boutique à Gogo. Ik had hele lange nagels en aanplakwimpers bo-
ven en beneden. Ik kan me herinneren dat we naar de Chinese ambassade in Den Haag
gingen, ik trok dan een mini-rokje aan. Ik vond dat ik er dan heel netjes uitzag, maar of
die Chinezen dat nou ook vonden??[Nettie van Raat]

Het is een fraai beeld voor de twee culturen waarmee communistische gezinnen dagelijks te
maken hadden. Bijles in dialectisch materialisme en beatdansen, vakantie in een Hongaars
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partijpension, lezend over het geldpakhuis van Dagobert Duck. Kinderen van communisten
deden als alle andere Nederlandse arbeiderskinderen, met wie ze naar school gingen of op
sporten zaten. Eerst en vooral hoorden ze bij de gewone wereld. Maar daar bovenop ver-
gaarden ze een ander soort culturele bagage. Behalve Dik Trom en Pietje Bell kregen ze via
een Russisch boek, film, of tijdens de bosbespluk in een vakantiekamp een benul van col-
lectiviteit, solidariteit en discipline bijgebracht. Hoe verschillend die werelden ook waren,
het kind kon ze schijnbaar moeiteloos met elkaar verzoenen. Caterina Valente draaide naast
de Russische speelfilm over de collectivistische opvoedingspraktijk van Makarenko. De
ouders of de partij mochten dan bepaalde soorten vrijetijdsbesteding ontmoedigen of een
stripheld afkeuren, toch werden ze met overgave beleden en gelezen. Als de culturele con-
sumptie niettemin beperkt was, dan lag dat aan het eeuwige geldgebrek dat communisti-
sche gezinnen parten speelde. 

Goed en kwaad
De wereld was verdeeld in de goeden en de kwaden, en de communisten waren de goeden.
De onberispelijke verzetshouding van de communisten tijdens de tweede wereldoorlog be-
stendigde dit idee. Zij hadden het morele gelijk aan hun kant gehad. Als kind waren onze
respondenten er vast van overtuigd dat ze, zoals sommigen het uitdrukken, uit een goed
nest kwamen. Een enkeling zegt ronduit dat er van superioriteitsgevoel sprake was. Ande-
ren menen dat ze zich als kind niet ervan bewust waren tot een elite te behoren, maar onder-
kennen achteraf toch wel dat dit onbewust speelde. Waren er nu twéé werelden, was er in
het leven van alledag steeds een brug van de ene naar de andere te gaan? De meeste respon-
denten zeggen dat nooit zo ervaren te hebben. Schijnbaar moeiteloos konden ze tegenstel-
lingen verzoenen door twee gewichten om en om in de schaal te leggen: dat van de trots, het
openlijke, en dat van de schaamte, het verborgene. Trots werd voor een belangrijk deel ont-
leend aan de oorlog.

Ik heb tijdens de Koude Oorlog wel vijandigheid van buitenaf ervaren. Ik ben wel eens
huilend binnen komen stormen, omdat ik uitgescholden was voor communist. Mijn
moeder nam me op schoot en ze wees naar het dressoir, waar een foto van Hannie
Schaft stond. Ze zei zoiets van ‘daar moet je trots op zijn, daar hoor je bij’. Zo’n gevoel
gaf ze me. [Loes Narings]

Misschien compenseerden schaamte en trots elkaar zelfs zo, dat velen achteraf toch het ge-
voel kunnen hebben probleemloos en onbevangen door het leven gegaan te zijn.

Ik heb het voordeel gehad dat ik er nooit problemen mee gehad heb, met het commu-
nisme. Als kind verborg ik het toch een beetje, ik ben er nooit voor uitgekomen. Waar
ik dan bang voor was? Dat ze je gingen uitschelden. Je was natuurlijk toch heel klein. Je
schaamde je wel voor je vriendinnetjes van school. Maar aan de andere kant dacht je: wij
staan hier voor de goeie dingen. We doen het tòch beter![Greetje Zoutendijk]

Ik heb nooit het idee gehad dat ik in twee werelden leefde. Ja, op balletles, of bij de krui-
deniersfamilie waar ik thuis kwam, daar heerste een ander soort sfeer. Ik denk dat je dat
als kind aanvoelt en je daaraan aanpast. Dus: bij balletles het niet hebben over ouders
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en communisten, laat het dààr een beetje in de mist. Zo doe je dat, je denkt er niet be-
wust over na. [Nettie van Raat]

De loyaliteit die kinderen bijna altijd ten opzichte van hun ouders voelen, vloeide bij deze ge-
neratie in één moeite door naar de politieke beweging. Aan die beweging ontrouw durven
zijn, het partijlidmaatschap verwerpen, dat leverde ruzie met thuis, schuldgevoel en verwar-
ring op.

Toen ik zeventien was, wou ik geen lid van de partij worden. Mijn vader stuurde me naar
een partijgenoot, die zou me dan wel bekeren. Met het lood in de schoenen ging ik er
heen. Aan de deur zegt die man: ‘ik zie al aan je gezicht dat je er geen zin in hebt.’ Ik op-
gelucht! Ik weet nog wel dat ik het heel triest vond om terug naar huis te gaan en dat tegen
m’n vader te moeten zeggen. Hij zou zwaar teleurgesteld in me zijn.[Peter de Leeuwe]

Terwijl ik toen al over de dertig was, heb ik nooit aan mijn ouders durven zeggen dat ik
de partij verlaten had. Ik was bang dat mijn vader teleurgesteld zou zijn. Juist van de
mensen die hun het meest na stonden, konden ze afvalligheid niet verdragen. Ik ben
uiteindelijk meer de individuele en spirituele kant opgegaan, maar dat is echt een los-
wekingsproces geweest [Anja Brasser]

Loyaliteit en trots klinken ook nog steeds door in de antwoorden op de vraag welke waarden
hun als kind bijgebracht zijn. Alle respondenten reageren onmiddellijk met: ‘solidariteit
met de verdrukten’, ‘gevoel voor rechtvaardigheid’, ‘dat je niet voor jezelf alleen leeft’, en-
zovoort. Degenen die zelf ouder zijn, hebben welbewust geprobeerd dit op de volgende ge-
neratie over te dragen Maar niet altijd is dat naar hun gevoel ook helemaal gelukt.

Ik heb geprobeerd mijn kinderen op te voeden met dezelfde idealen als mijn ouders ons
hebben opgevoed. Mijn kinderen zijn antifascistisch, dat zit in onze genen. Ze zijn so-
ciaal bewogen. Maar op politiek gebied is het helemaal niets, het interesseert ze niet
echt.[Mario Blokzijl]

Verder terugblikkend op de positieve kanten van hun communistische opvoeding noemen
de respondenten een felle, activistische levenshouding en een helder inzicht in de werking
van de maatschappij. Het woord ‘strijd’ rolt vaak over tafel. Soberheid en spaarzaamheid
worden evenzeer hoog gewaardeerd en nog steeds beleden.

Dat mijn moeder altijd tegen de stroom in haar mening verkondigde, daar was ik als
kind heel trots op. Een gevoel van rechtvaardigheid, dat hebben wij met de paplepel in-
gegoten gekregen. Ja ik voel me wel gesterkt door mijn opvoeding. Je werd tegenge-
werkt, daar werd je hard van. Ik ben voor de duvel niet bang. Ik ben niet minder dan an-
deren, dat strijdbare heb ik meegekregen. [Marja Verwaard] 

Ik heb door m’n opvoeding geleerd de juiste weg te bewandelen om iets gedaan te krij-
gen in de maatschappij. Ik heb een grote maatschappelijke kennis over allerlei zaken.
Dat heb ik dus echt van m’n ouders geleerd... [Sally Klomp]
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Opgroeien in een tijd van echte, en vervolgens Koude oorlog leidde dus tot een permanente
staat van alertheid. Sommige respondenten benadrukken meer de donkere kanten die daar
ook aan vast zitten.

Van jongs af aan leerde je – en dat is natuurlijk in de oorlog al gekomen –: ‘praat met
niemand ergens over. Wees altijd voorzichtig.’ Dat is eigenlijk altijd, totdat ik er hele-
maal van los kwam te staan, mijn houding gebleven. [Henk Hulst]

Ik werd grootgebracht met een gigantische vorm van wantrouwen. Het was altijd: ver-
trouw nooit wat je leest of ziet, ga altijd zelf op onderzoek uit. Tenzij het in De Waarheid
stond natuurlijk, daar twijfelde je niet aan. [Sonja Gramberg]

De positieve waarden die ze aan hun communistische jeugd hebben overgehouden blijken
voor de meesten veruit op te wegen tegen de negatieve. Na ons uitdrukkelijk vragen naar ne-
gatieve aspecten viel vaak een lange denkpauze. ‘Daar vraag je me wat!’ Genoemd werden
tenslotte de drammerigheid van een vader of moeder, gevoelsarmoede of een psychische
stoornis, die in verband werd gebracht met de oorlog. 

De bloedige kant van het communisme, dat tenslotte elders op de wereld tientallen mil-
joenen doden op de rekening heeft staan, is de respondenten natuurlijk niet ontgaan. Ze er-
kennen dat de ideologie daar bijzonder beroerd is uitgewerkt, maar de grote meerderheid
verwerpt daarmee niet ook die ideologie als zodanig. Geweld en vernietiging zien ze niet als
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een onlosmakelijk deel van het communisme. Het vraagstuk van medeplichtigheid heeft
hen niet beziggehouden: ze koppelen het Nederlandse communisme los van wat er in de
rest van de wereld aan misstanden gebeurde en gebeurt. Hun ouders zijn, voor zover ze het
nog bewust meemaakten, door een diep dal gegaan na het demasqué van het Sovjet-com-
munisme. Maar bij de volgende generatie is de slag in afgezwakte vorm aangekomen.

Van die idealen die je vroeger meekreeg, daar is in de Sovjet-Unie zelf toch ook helemaal
niets van terechtgekomen. En dat is best een klap die je dan te verwerken krijgt. Maar
wat blijft, is dan toch het solidariteitsgevoel. Ik kijk absoluut niet terug op een rotjeugd,
ik heb er nu ook absoluut geen schaamtegevoel over dat ik ooit communist geweest
ben.[Greetje Zoutendijk] 

Het is heel gecompliceerd, zo’n jeugd. Ik denk dat ik er zelf nog wel goed uitgekomen
ben, je had er evengoed gefrustreerd van kunnen raken. Dat je je ouders dingen kwalijk
ging nemen. Zo is het eigenlijk niet: hun hoofdgedachte was prima.[Henk Hulst]

Alle respondenten zijn politiek links georiënteerd gebleven. Velen waren op CPN-afde-
lingsniveau, in gemeenteraden, ondernemingsraden, actiegroepen of herdenkingscomité’s
actief. Eén is op jeugdige leeftijd een carrière in de landelijke partij begonnen en heeft het
tot secretaris gebracht. Twee zijn de spirituele kant opgegaan. Sommigen knapten in de
loop der tijd af op de organisatie van de partij of om politieke verschillen van inzicht. Over
het hoe en waarom daarvan vertellen zij niet graag, maar wel is duidelijk dat het een inge-
wikkeld losmakingsproces is geweest. Geen van deze communisten van het laatste uur heeft
zomaar zonder slag of stoot de beweging vaarwel gezegd. Op de vraag in welk jaar men de
partij daadwerkelijk verlaten heeft, klinkt vaak iets als ‘laat...., heel laat....’. Twee respon-
denten zijn, behalve misschien een kortstondig lidmaatschap van de kinderclub, nooit de
partij binnengestapt. Dat heeft de nodige conflicten met thuis opgeleverd. Hannah de Leeu-
we legt uit dat het communisme niet bij haar persoon paste:

Alles stond in het teken van het communisme bij ons thuis. Waar je het ook over had,
het kwam er altijd op terug, al had je het over kaneelbeschuitjes. Voor mij had dat iets
heel verstikkends. Die manifestaties, die dingen met zijn allen, dat lag helemaal niet in
mijn aard. Ik heb dus altijd geweigerd lid te worden. Nee ik heb niet een grondige hekel
aan de communistische ideologie gekregen, dat is het gekke...ik denk dat die in de
praktijk verkeerd is uitgepakt.[Hannah de Leeuwe]

Slechts twee van onze gesprekspartners hebben het communisme met ideologie en al ach-
ter zich gelaten. Het kan haast niet toevallig zijn dat deze twee ook in de gezinssfeer ingrij-
pende problemen ervaren hebben. Beiden vonden als kind een bijna-vervangend gezin in de
communistische kinderclub, waarover ze in de meest warme bewoordingen herinneringen
ophalen. Beiden werden ze op latere leeftijd in de partij gedwarsboomd en buiten de deur
gezet of gehouden: de een nam vanwege een politieke vete ontslag bij de partij-uitgeverij, de
ander kreeg in de CPN nooit een voet aan de grond omdat haar ouders een afwijkende rich-
ting aanhingen. Zij zijn verschillende malen met harde hand aan de kant gezet, zowel door
hun ouders als door de partij.
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Er was een enorme taaiheid, strakheid. Als het erop aankwam, waren ze thuis helemaal
niet zo sociaal. Helemaal niet solidair, niet met hun eigen kind! Ik was het zwarte
schaap in de familie, ik werd doodgezwegen. Die verhalen over de Gulag. Mijn moeder
zei: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders.’ Ik dacht dan ‘Tjezus, je zou toch eens je ogen
moeten openen.’ Ik vond dat je bij jezelf moet beginnen als je de wereld wilt veranderen.
[Loes Narings]

Als je mijn moeders lijn niet volgde...! Het was des CPN’s in de privé-sfeer: als je niet
doet wat ik zeg, word je uitgestoten. In de CPN heb ik me nooit thuis gevoeld. Ik kreeg
geen functies, omdat mijn ouders in ‘58 uit de partij gestapt waren! Zo bekrompen! Na
‘89 heb ik me kapot geschaamd dat ik daaraan mee heb gedaan. Godsamme, alles bleek
onwaar geweest...[Carla van Buuren]

Wie van communistische huize is, kan blijkbaar alleen ten koste van een ingrijpende per-
soonlijke crisis het geloof van zijn of haar ouders in zijn geheel afzweren. Anders lag dat
voor de vertegenwoordigers van de studentengeneratie van de jaren zeventig, die vanuit een
niet-communistische achtergrond lid van de partij werden. Voor hen kon een vaarwel aan de
beweging louter de uitkomst zijn van een denkproces, een intellectuele exercitie.21 Onze res-
pondenten echter hebben bijna allemaal wel iets van vroeger overeind gehouden: één onder-
deel van het grote ideaal, de solidariteit met name, of de verknochtheid aan de familieband
waar dit ideaal zo’n grote rol speelde, of aan een vader en moeder die het ideaal niet alleen
beleden, maar het vooral metterdaad ten uitvoer brachten. 

Conclusies
In het Nederland van nu maken weinigen zich nog druk over het communisme. Mede daar-
om is in de in de verhalen van de respondenten weinig wrok of schaamte te beluisteren. Het
hele bouwsel is ingestort, de tijd voor weemoedige terugblikken is aangebroken. Commu-
nistische gezinnen komen daaruit vooral naar voren als doodgewone arbeidersgezinnen uit
de jaren vijftig. Gezinnen waarin de vader kostwinner was en de moeder hoofdzakelijk voor
de kinderen en het huishouden zorgde. Waar opvoedingsidealen als gezelligheid, gebor-
genheid, individuele aandacht en ontplooiingskansen voor iedereen op zijn minst nage-
streefd werden. Waar het geen vetpot was, maar toch het nodige geld werd vrijgemaakt voor
gezinsvakanties en sportclubjes. Waar het uit den boze was om te klagen en emoties te la-
ten zien, terwijl hard werken met de kiezen op elkaar hogelijk gewaardeerd werd. Waar ge-
meenschapsgevoel en onderlinge solidariteit bovenaan op de lijst van normen en waarden
stonden. Inzichten van de moderne pedagogiek en ‘burgerlijke’ gezinsidealen, zoals het be-
lang van een geregeld leven en huiselijkheid, hadden al ruim voor de oorlog ook in arbei-
dersmilieus ingang gevonden. In dit opzicht leek het arbeidersgezin van de jaren vijftig op
een doorsnee huisgezin uit de middengroepen. Oók het communistische arbeidersgezin,
ondanks alle revolutionaire boodschappen over de ‘nieuwe mens’ in Rusland die het via par-
tijbladen en in films kreeg voorgespiegeld.22 De familie Van Egters uit Reve’s autobiografi-
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sche roman De Avonden (1947) is onsterfelijk geworden als hèt kleinburgerlijke, duffe en be-
krompen Hollandse huisgezin van kort na de oorlog. De Van het Reves waren echter, zoals
pas later in brede kring bekend is geworden, bevlogen bolsjewieken. Vader Gerard herken-
de zich zelf en alle andere figuren in de roman en vond het een weliswaar vertekend, maar
toch ook niet leugenachtig portret.23

Flinkheid, plichtsbetrachting, collectiviteit en opoffering – dezelfde algemene kenmer-
ken van een mentaliteit die volgens het heersende geschiedbeeld voor heel naoorlogs
Nederland gold, zijn volgens Withuis juist de bijzondere kenmerken van de mentaliteit van
communisten. Zij schetst het beeld van een geïsoleerde groep, die in een krimpende wereld
verstarde in deze mentale codes en zo zijn eigen verguizing verder in de hand werkte. Maat-
schappelijk isolement was in haar ogen zelfs een overlevingswaarde, een manier om de
wereld overzichtelijk te verdelen in goed en kwaad en zelf, als bedreigde soort, vanzelfspre-
kend tot de goeden te horen. Van de gezinnen uit ons onderzoek komt slechts een drietal
enigszins in de buurt van deze voorstelling van Withuis. De meeste gezinnen probeerden
juist mee te gaan in de hoofdstroom. Wel groeiden de kinderen uit deze zo nadrukkelijk
naar gewoonheid strevende gezinnen op in bijzondere omstandigheden. Ze stonden bloot
aan pesterijen, ze ontmoetten wantrouwen, niet alleen van de kant van leeftijdgenoten, ook
van onderwijzers en andere officiële instanties. Aan de andere kant, thuis, werd hun gevoel
van eigenwaarde behoorlijk opgekalefaterd. Ze konden er trots op zijn tot een groep te be-
horen die het in de oorlog bij het rechte eind had, een groep bovendien die verbonden was
met een machtige wereldbeweging. In Nederland was die beweging echter veel te gering van
omvang om een zelfvoorzienend eiland voor haar aanhang te kunnen vormen. Alleen daar-
om al bleef maatschappelijk isolement beperkt. Communisten moesten naar de openbare
school op de hoek, voor dansles naar een katholiek buurthuis, en een enkeling bezocht zelfs
een zondagsschool. In hun werk, in militaire dienst en een groot deel van hun vrije tijd wa-
ren er evenzoveel bindingen met andere milieus. Bij al die activiteiten en contacten buiten
de eigen deur moest een zekere argwaan of tegenzin overwonnen worden. De meest ge-
bruikte strategie daarbij was: zo min mogelijk opvallen en het juiste woord voor de juiste tijd
en plaats bewaren. Ten behoeve van de politiek werd die strategie echter zonder aarzelen op-
zij gezet. Dan timmerden communisten weer eens een verkiezingsbord op het balkon waar-
van het lijst-nummer allengs richting tien zakte. 

Wat deze gezinnen bijzonder maakte, was dat ze politiek op alle fronten de eerste plaats
gunden. Politieke discussie, het overal een mening over hebben en die heftig ventileren, was
tot een cultuur verheven. De kleine interne CPN-politiek verhitte de gemoederen het meest
en kon tot complete breuken binnen de familie leiden. Kinderen kregen zo in het leven van
alledag de indruk dat politiek vóór bloedverwantschap ging. De harten van de ouders klop-
ten, hier minder, daar meer, voor de partij. Hun veelvuldige afwezigheid bepaalde mede de
affect-huishouding in het gezin. Wat was belangrijker, de politiek of het kind? Het ant-
woord op die vraag kan sommige kinderen nu nog treurig stemmen. Politiek ging ook bo-
ven de geldbuidel. Actie moest gevoerd worden, de gerede kans op ontslag werd dan maar
op de koop toe genomen. Promotie op het werk werd door vader van de hand gewezen om-
dat hij geen mensen onder zich wilde bestieren. Handarbeid genoot een hoge status, ambi-
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23 G.J.M. van het Reve, Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek (herdruk Haarlem 1982) 250. Een recensent over ‘De
Avonden’uit die tijd: ‘Leeg van idealen, arm aan liefde zijn vrijwel alle figuren in dit boek....’[schrijver weet zich te bevrij-
den van] ‘den druk hunner burgerlijkheid en zieligheid’ (Literair maandblad van de boekhandel, februari 1948).



ties om hoger op de sociale ladder te stijgen waren uit den boze. Moeders knoopten de los-
se financiële eindjes aan elkaar. Kinderen werden al heel jong getraind in het denken over
maatschappelijke posities, vrede en oorlog. Naast het gewone culturele aanbod van Donald
Duck en consorten leerden ze in vakantiekampen en kinderclubs het een en ander over dis-
cipline, strijd en collectief optreden. Hun culturele consumptie was daarmee rijker gescha-
keerd dan die van andere Nederlandse kinderen. Denkend over wat ze in hun jeugd aan nor-
men en waarden hebben meegekregen, komen de respondenten ook weer uit bij politieke
aspecten: solidariteit, het kunnen denken in termen van macht, het kennen van de wegen
om een maatschappelijk doel te bereiken. Dat hebben zij weer op hun eigen kinderen pro-
beren over te dragen. De gruwelen die bij het wereldwijde communisme horen zijn voor de
meesten ver van het bed gebleven. Loyaliteit aan het ouderlijk huis maakte het afwijzen en
loslaten van de beweging tot een moeizame, schuldgevoel opwekkende affaire. Bijna nie-
mand nam dan ook alomvattend en definitief afscheid van het communisme. Alleen de en-
kelingen die zowel door het ouderlijk huis als door de partij werden uitgestoten wisten dat
uiteindelijk te volbrengen

Bijlage: de respondenten
Bob Albrecht (1946), administratief werk. Vader 1912, kleermaker, moeder 1917, admi-

nistratief werk. Enig kind, Amsterdam Staatsliedenbuurt.
Mario Blokzijl (1950), geestelijke gezondheidszorg. Vader 1921, journalist De Waarheid,

moeder 1921, correctrice. Gezin van vijf kinderen, Amsterdam West.
Anja Brasser (1946), andragologe, coach/trainer. Vader 1908, grondwerker, moeder 1907.

Gezin van twee kinderen waarvan één uit eerder huwelijk van de moeder, Zaanstreek.
Carla van Buuren (1945), graficus. Vader 1915, machinebankwerker, moeder 1913. Gezin

van twee kinderen, Amsterdam Oost. 
Alex Geelhoed (1947), studeerde politieke en sociale geschiedenis. Vader 1920, journalist en

hoofd propagandabureau CPN, moeder 1923. Gezin van drie kinderen, Amsterdam 
Kees Gnirrep (1940), sociaal geograaf, conservator universteitsbibliotheek. Vader 1918,

loodgieter; moeder 1923, typiste/telefoniste. Gezin van drie kinderen, Amsterdam Zuid. 
Sonja Gramberg (1952), lerares. Vader 1926, metaaldraaier, moeder 1927. Gezin van twee

kinderen, Amsterdam West.
Henk Hulst (1940), hoofdverpleegkundige. Vader 1916, huisschilder, moeder 1915, onder-

wijzeres. Enig kind, Zaanstreek. 
Sally Klomp (1948), administratief werk. Vader 1914, veenarbeider, moeder 1915. Gezin van

vier kinderen, Amsterdam Oost.
Hannah de Leeuwe (1948), danseres, docente HBO-dansonderwijs. Vader 1913, psycholoog

en cultureel antropoloog, moeder 1908. Gezin van twee kinderen, Den Haag.
Peter de Leeuwe (1942), beeldend kunstenaar. (‘Tweede’) vader 1913, psycholoog en cultu-

reel antropoloog; moeder 1908. Gezin van twee kinderen, Den Haag.
Jan Lensen (1937), onderhoudsmonteur. Vader 1906, machinebankwerker, moeder 1912.

Enig kind, Amsterdam Staatsliedenbuurt.
Ans Mantel (1945), administratief werk. Vader 1920, bouwvakarbeider, moeder 1919. Gezin

van drie kinderen, Rotterdam Overschie. 
Loes Narings (1943), administratief werk. Vader 1905, huisschilder, moeder 1908, thuis-

naaister. Gezin van twee kinderen, Maastricht, later Noord-Holland. 
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Nettie van Raat (1949), massagetherapiepraktijk. Vader 1926, machinebankwerker, moeder
1928. Gezin van vier kinderen, Amsterdam Oost.

Frank Schabracq (1952), automonteur, leraar. Vader 1910, lasser, moeder 1914, typiste. Ge-
zin van twee kinderen, Amsterdam West.

Marja Verwaard (1948), administratief werk. Vader 1919, bouwvakarbeider, moeder 1924.
Gezin van drie kinderen, Rotterdam Overschie.

Els Wagenaar (1946), slaviste, wetenschappelijk werk. Vader (Klaas Staphorst) 1911, bouw-
vakarbeider, moeder 1910. Gezin van twee kinderen, Amsterdam Staatsliedenbuurt. 

Ben Wellerdieck (1946), bouwkundig ingenieur. Vader 1911, ontwerper/schilder, moeder
1918. Gezin van twee kinderen, Amsterdam West.

Ed de Witte (1943), boekhouder. Vader 1919, ambtenaar, moeder 1919, werkte bij bakker.
Gezin van drie kinderen, Rotterdam Zuid.

Joop IJisberg (1943), uitgever. Vader 1904, gemeentewerker, moeder 1916, telefoniste. Ge-
zin van drie kinderen, Amsterdam Noord.

Greetje Zoutendijk (1944), administratief werk. Vader 1919, administratief werk, moeder
1922. Gezin van vijf kinderen, Den Haag.

De namenlijst kwam tot stand op basis van gegevens verstrekt door A.A. de Jonge, Henk Nij-
man, Jan Willem Stutje, Teun Twigt, Els Wagenaar en Joop IJisberg. 
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Op 21 januari 1787 vertrok het VOC-schip Straa-
len uit de haven van Casserijen, in de monding
van de Hugli rivier, bij Calcutta (India), op weg
naar de thuishaven in Holland. Alle voorberei-

dingen waren getroffen. De bemanning was
aan boord, het tuigage was gecontroleerd, alle
lading had een plek gevonden en het schip was
klaar om de lange terugreis naar de andere kant

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. In-
grid van der Vlis doet verslag van een onderzoek naar het historisch klimaat.

Klimaat wereldzeeën in kaart met dank aan Hollandse zeevaarders
Het KNMI bestond in 2004 precies 150 jaar, een respectabele leeftijd. Reeds anderhalve eeuw worden voor
het hele land metereologische gegevens in gestandaardiseerde vorm vastgelegd, een nog nauwelijks gebruik-
te historische goudmijn. Met alle aandacht voor het weer en – in breder verband – het klimaat bleek de ver-
gevorderde historie van het weerstation echter nog niet oud genoeg. Langetermijneffecten als broeikaseffect,
de opwarming van de aarde en bijvoorbeeld het voorspellen van zware stormen maken langetermijngege-
vens immers van essentieel belang. Eén van de projecten die dit jaar afgerond werd, betrof dan ook juist de
periode vóór het ontstaan van het KNMI. Binnen Europees kader werd een database gepresenteerd met weer-
en klimaatgegevens van de wereldzeeën over de periode 1750-1850. Deze gegevens konden verzameld wor-
den met dank aan onder andere de Hollandse zeelui die op een VOC-schip naar ‘de Oost’ vertrokken.

Afb. 1 Een bladzijde uit het journaal van het schip Noordbeveland in 1761, varende in het Kanaal. Het
afgebeelde schip is de Engelsman Acton, dat als een soort douane in het Kanaal patrouilleerde en dat
de Noordbeveland aanhield en ondervroeg. Collectie: Nationaal Archief, Den Haag.



van de wereld te maken. Om de heren bewind-
hebbers goed op de hoogte te houden van de
wederwaardigheden tijdens de reis, hadden de
stuurlui al op de heenweg een scheepslogboek
meegekregen. Zij noteerden hierin de dagelijkse
gang van zaken, vermeldden hun positie op zee
en gaven aan hoe snel of langzaam zij deze keer
de reis maakten. De weertypen waar ze mee te
maken kregen, noteerden zij ook. Een boven-
bramzeilskoelte, een storm of een fikse hagel-
bui – alles kreeg een plek in de logboeken. Zij
wisten dat de bewindhebbers belang stelden in
hun gegevens, maar de matrozen en stuurlui
aan boord van dit VOC-schip hadden nooit
kunnen vermoeden dat hun waarnemingen ook
eeuwen later nog van groot wetenschappelijk
belang zouden zijn. Het zijn echter juist deze
gegevens die gebruikt werden om een inter-
nationale database aan te leggen met klimato-
logische gegevens over de wereldzeeën. Aan-
gezien de Hollanders vaak ver van huis gingen
met hun schepen, stelden onderzoekers veel be-
lang in hun aantekeningen. Samen met de we-
derwaardigheden van Engelse, Franse en
Spaanse zeevarenden stonden hun logboeken
garant voor een schat aan informatie over de
weersomstandigheden op de oceanen.

Spannende roman
Onlangs vond de afronding plaats van het Eu-
ropese project Climatological database for the
world’s oceans (CLIWOC). Dit project behelsde
de invoer van weer- en klimaatgegevens uit
diverse landen voor de periode 1750-1850.
Frits Koek is maritiem metereoloog bij het
KNMI en was de afgelopen jaren belast met
de organisatie van het Nederlandse deel van
dit CLIWOC-project. De vele scheepslogboe-
ken van de VOC uit het Nationaal Archief
vormden hiertoe de voornaamste bron, sa-
men met journalen van de Middelburgse
Commercie Compagnie en de Admiraliteit.
‘Dat er uit de periode vóór 1854 veel informa-
tie in archieven lag, dat wisten we eigenlijk
wel. Gebrek aan tijd en geld waren er echter

debet aan dat er niets mee gedaan werd. En-
kele jaren geleden is daarom op internatio-
naal niveau een subsidieaanvraag ingediend
bij de EU, die gehonoreerd werd en leidde tot
de uitvoering van het CLIWOC-project waar-
toe honderden scheepslogboeken systema-
tisch doorgespit konden worden.’ Dergelijke
boeken werden al lange tijd gehanteerd in de
scheepvaart. Frits Koek: ‘De scheepvaart be-
gon pas echt logboeken te gebruiken na de
oversteek van Columbus. Hij noteerde ook al
veel over zijn wederwaardigheden op zee,
maar zeker na die tijd werd het – met het toe-
nemende zeeverkeer – een vast gebruik.’ De
onderzoekers hebben een aantal jaar gewerkt
aan de invoer van de metereologische gege-
vens. Zij moesten daartoe echter wel steeds
het hele scheepslogboek doorwerken. Vol-
gens Frits Koek was dit geen straf. ‘Sommige
logboeken lazen als een spannende roman.
De stuurlui noteerden immers niet alleen de
weersgesteldheid, maar vermeldden ook bij-
zonderheden onderweg. Ruzies aan boord,
sterfgevallen, uitzonderlijke vissen en bijzon-
dere ontmoetingen op zee kwamen allen voor
in de boeken.’ Wanneer onderzoekers derge-
lijke zaken aantroffen, konden zij hier niet
uitgebreid bij stilstaan maar werd er wel een
aantekening gemaakt. Op die manier kunnen
andere onderzoekers in de toekomst wellicht
nog aan de slag met deze informatie.

Bovenbramzeil
De handgeschreven notities van achttiende-
en negentiende-eeuwse stuurlui waren
uiteraard niet direct vertaalbaar naar moder-
ne metereologische termen. Het gebruik van
thermometer en barometer aan boord van
schepen kwam bijvoorbeeld pas op aan het
eind van de onderzochte periode, omstreeks
1830. Vanaf dat moment konden ook de
luchtdruk en de temperaturen meegenomen
worden in het onderzoek. Desalniettemin
hanteerden de logboekschrijvers ook voor
die tijd wel enigszins vaste begrippen. Enke-
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le malen per dag werden weergegevens ge-
noteerd, meestal bij de wisseling van de
wacht. Op het midden van de dag – als de
zon op het hoogste punt stond – werd tevens
de positie van het schip bepaald. Voor het
CLIWOC-project waren dat de meest ge-
schikte aantekeningen. De positie samen
met de weersgesteldheid vormden samen
het juiste basismateriaal. Op deze wijze kon
de precieze route van ieder schip gerecon-
strueerd worden, compleet met de weerge-
gevens waar het schip onderweg mee te ma-
ken had gehad. Het feit dat er duizenden
schepen over de wereldzeeën voeren, vormt
de kracht van deze vermeldingen. In totaal
telt de database thans bijna 130.000 Neder-
landse records afkomstig uit 613 verschil-
lende logboeken. Een groep van ruim twin-
tig onderzoekers voerde deze gegevens in.
Dit waren niet louter historici, het betrof een

team van zeer divers pluimage. Zij moesten
dan ook ingewerkt worden in de terminolo-
gie, zowel qua historische als qua metereo-
logische en zeetechnische gegevens. Voor-
dat de onderzoekers van start gingen, toog
projectleider Frits Koek eerst met hen naar
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
‘Gewoon om hen eens te laten zien hoe zo’n
schip er uitzag. Dat maakt het logboek een
stuk levendiger en verduidelijkt de genoteer-
de gegevens. Je moet toch weten over welke
zeilen men het heeft en wat de omvang van
zo’n vaartuig was. Dat werkte heel positief.
Zelf heb ik mijn kennis juist uit die hoek. Ik
heb vroeger zelf gevaren, ben begonnen als
stuurman. Nu werk ik alweer 25 jaar bij het
KNMI, uiteraard op de maritieme afdeling.’

Ook voor een voormalig zeevaarder was
het niet altijd even eenvoudig om de vertaal-
slag te maken. De windrichting was goed te
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Afb. 2 Een pagina uit het journaal van de Vrouwe Cornelia Hillegonda, varende tussen de banken van
Bengalen. Wat opvalt is het aantal genummerde doodskoppen in de kantlijn. Elke kop stelt een
sterfgeval aan boord voor. Collectie: Nationaal Archief, Den Haag.



achterhalen; dat deed men indertijd ook al in
kompasstreken met termen als noordweste-
lijke of oostelijke wind. Anders was het met
de windkracht en de windsnelheden, de be-
langrijkste weerelementen op zee. De thans
gebruikte schaal van Beaufort was toen nog
niet bekend. Frits Koek: ‘Op Nederlandse
schepen bleken ze echter wel een bepaalde
schaal te hanteren. De stuurlui gaven aan
hoeveel zeilen er gehesen moesten worden,
of preciezer gezegd: wat het hoogste zeil was
dat gehesen werd. Op achttiende-eeuwse
schepen had men meestal per mast drie tot
vier vierkante zeilen boven elkaar. Van boven
naar beneden waren dit het bovenbramzeil,
bramzeil, marszeil en grootzeil. Als het maar
zacht waaide en er dus een lage windsnel-
heid was, dan moesten er veel zeilen op. De
stuurman noteerde dan dat het bovenste

bramzeil gehesen moest worden, wat over-
eenkwam met een zogenaamde bovenbram-
zeilswind of een bovenbramzeilskoelte.
Waaide het harder, dan was het bramzeil het
hoogst gehesen zeil en was er sprake van een
bramzeilskoelte. Nog meer wind leidde tot
het laten zakken (strijken) van het bramzeil
zodat de onderste twee zeilen, het grootzeil
en het marszeil nog overbleven. Naar dit
soort zaken was al wel wat onderzoek ge-
daan, zodat we er vrij eenvoudig een Beau-
fort-schaal naast konden leggen. Dit zorgde
ervoor dat bij het lezen van een scheepslog-
boek de windsnelheden ontrafeld konden
worden.’ Een fikse stormwind met kracht 10
op de schaal van Beaufort kon in een acht-
tiende-eeuws scheepslogboek rekenen op de
vermelding ‘onderzeilskoelte’ of het ook
thans beter begrijpelijke ‘swaere storm’.
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Afb. 3 Het sterfgeval van een Chinees bemanningslid gemeld in het scheepsloboek van de IJstroom
tussen Middelburg en Kaap de Goede Hoop. Collectie: Nationaal Archief, Den Haag.
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Resultaten
CLIWOC is thans afgerond en heeft een da-
tabase opgeleverd met veel scheepswaarne-
mingen uit de onderzochte periode. Met
name de informatie over windsnelheden en
windrichtingen beantwoordt aan de vragen
van klimatologische onderzoekers. Even-
tuele temperatuurstijging is moeilijker te
achterhalen via deze gegevens, aangezien
dergelijke metingen pas vanaf begin negen-
tiende eeuw gedaan werden. De database is
publiek toegankelijk gemaakt via Internet.
Op daadwerkelijke inhoudelijke resultaten
zal echter nog even gewacht moeten wor-
den. Frits Koek: ‘In feite ligt de bal nu bij
onderzoekers uit de hele wereld om met
deze data aan de slag te gaan.’ Dat de gege-
vens goed bruikbaar zijn, is inmiddels overi-
gens reeds bevestigd. Voorheen was er voor-
al veel informatie beschikbaar over weersge-
steldheid boven land, maar kwamen de
wereldzeeën er wat bekaaid vanaf. De voor-
aanstaande Engelse klimatoloog prof. P.D.
Jones van de University of East Anglia heeft
de CLIWOC-data al enigszins bestudeerd en
aangegeven dat de te verwachten recon-
structies waarschijnlijk van hoog niveau zul-
len zijn. Met name voor kennis over de win-

den op de Noord-Atlantische en Indische
Oceaan zijn dergelijke data onontbeerlijk.

Frits Koek heeft inmiddels het project
CLIWOC succesvol kunnen afsluiten, maar
geeft direct aan dat het werk aan historische
weersgegevens nog lang niet afgerond is.
‘Er is nog heel veel meer informatie uit de
scheepslogboeken te halen. De selectie in
Nederland betrof vooral schepen op open
zee. Er voeren echter ook veel schepen naar
de Oostzee en de Middellandse Zee. We heb-
ben nu vooral naar de lange afstandsvaarten
gekeken, maar we zouden nog veel meer in-
formatie kunnen achterhalen. Voor Neder-
land schatten we dat we nu ongeveer de helft
ingevoerd hebben. In Spanje zeggen ze dat
ze in dit project alles meegenomen hebben,
maar in Engeland houden ze het zelfs maar
op een 5% die nu ingevoerd is. Toch hebben
alle drie de landen ongeveer dezelfde hoe-
veelheid gegevens voor het project geleverd.’
De database met de resultaten van het CLI-
WOC-project is te downloaden via de inter-
nationale website http://www.ucm.es/info/
cliwoc/. Meer informatie over klimaatonder-
zoek in het algemeen en de geschiedenis van
het weer in Nederland in het bijzonder is te
vinden op http://www.knmi.nl.

150 Jaar weermeting
De oprichting van het KNMI hangt samen met een maritiem congres dat in 1853 te Brussel ge-
houden werd. Men sprak hier over standaardisering van weersinformatie op internationaal ni-
veau. België had toen al een goede reputatie op dit vlak, want herbergde al een nationaal weer-
instituut. Nederland en Engeland zouden kort daarna volgen. Buys Ballot is één van de Neder-
landse initiatiefnemers, die ook in de jaren voorafgaand al had aangedrongen op een officieel
instituut. Op 31 januari 1854 was dit een feit. Vanaf 1897 zetelde het KNMI in De Bilt op land-
goed Koelenberg, waar het zich thans nog steeds bevindt. De metingen en waarnemingen na-
men in de loop der decennia toe, met telkens meer geavanceerde apparatuur. Vastlegging van
gegevens was en is één van de kerntaken van het KNMI. Aanvankelijk waren de landelijke kran-
ten zelfs niet enthousiast over een weerbericht voor hun lezers; zij namen het nauwelijks op.
Weersverwachtingen werden wel van belang geacht voor agrariërs, maar zouden geen weer-
klank vinden bij het grote publiek. Pas in de loop van de twintigste eeuw werd het dagelijks
weerbericht voor iedereen een feit.



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:

Frits van Oostrom over Holland
“Vlak, nat en een beetje eng”. Zo beschreef Frits van Oostrom ooit de visie van de Henegouwse graven op
Holland. Zelf is de gelauwerde neerlandicus aanmerkelijk positiever over het gewest, ondanks zijn overstap
van de Leidse naar de Utrechtse Universiteit. Daar houdt hij zich sinds 2002 als universiteitshoogleraar
bezig met de voltooiing van zijn nieuwe grote Nederlandse literatuurgeschiedenis van de eerste Nederland-
se zin tot aan de boekdrukkunst. In 2006, tien jaar na zijn bestseller Maerlants wereld, zal het eerste deel
van dit magnum opus verschijnen. Zijn verkondiging dat zich in de eerste Nederlandse dichtregels (“Heb-
ban olla vogala...”) een vrouw uitspreekt, haalde de kranten en zelfs het NOS-journaal wijdde er een item
aan. Van Oostrom blijft er bescheiden onder. “Mensen vinden het aardig op zijn tijd iets nieuws over zo’n
eerste zin te horen. Vervolgens is het maatschappelijk nut nihil, maar toch denkt men even: ‘wat is dat leuk
en waardevol’.”

De toegang van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) in de Utrecht-
se binnenstad is versperd. Door een rij dozen is een elegante huppel nodig om de hal te be-

treden. Deze gebrekkige toegankelijkheid van het gebouw is in
tegenspraak met de uitgangspunten van neerlandicus Frits van
Oostrom, die daar zijn werkkamer heeft. Vergeleken met veel vak-
genoten schrijft hij leesbaar en helder en probeert hij bewust een
groter publiek te interesseren in Middelnederlandse literatuur. En
met succes: zijn studie naar de 13e-eeuwse auteur Jacob van Maer-
lant (Maerlants wereld) leverde hem de AKO-literatuurprijs op en
ging reeds 65.000 keer over de toonbank. Van Oostrom relativeert:
“De helft van de kopers heeft het waarschijnlijk niet uitgelezen,
maar dat geldt voor de meeste boeken. Wel heb ik heb een enorm
dikke map met brieven over dat boek. Op neerslachtige momenten
blader ik daar door en denk ik: toch niet voor niets geleefd.

“Die brieven hebben echter allemaal dezelfde strekking: ‘Wat heb ik genoten van uw boek,
wat prachtig en wat weet u toch veel! Alleen blijkt u niet het fijne te weten van de bijenteelt.
Ik ben namelijk zelf al mijn hele leven imker...’ Die briefschrijvers hebben natuurlijk altijd
gelijk. Sommigen sturen mij een lijst op met taalfoutjes. Ook heb ik wel zes brieven gekre-
gen waarin mij wordt uitgelegd dat Bommenede niet op Overflakkee ligt. Ik heb het precies
verkeerd geschreven, terwijl ik juist zo van Zeeland hou.”

AKO-cabrio
In zijn klassiek ingerichte werkkamer met uitzicht op oud Utrecht hangt tussen keurig in-
gelijste middeleeuwse handschriften en eerbewijzen een foto van het beruchte AKO-bom-
incident op het Damrak te Amsterdam. Een verschrikt en tegelijk euforisch ogende Van

‘De helft van de
kopers heeft
Maerlants
wereld
waarschijnlijk
niet uitgelezen’



Oostrom nam daar temidden van notabelen en nieuwsgierige voorbijgangers in 1996 de
prijs van de kioskengigant in ontvangst. Op de vraag of hij het prijzengeld (100.000 gld.)
heeft besteed aan een mooi middeleeuws handschrift, reageert Van Oostrom afwijzend. “Na
betaling van de belasting heb ik er een cabriolet van gekocht. Letterenmensen, en ik ook,
hebben toch een wat depressieve aanleg. Vandaar dat ze zoveel klagen. Dat is ook hun char-
me, want het is vaak relativerend, maar je moet jezelf af en toe ook wat vrolijkheid gunnen.
Telkens als ik naar die cabrio kijk, denk ik: ja, de AKO-prijs.”

In een gloedvol betoog vertelt de Utrechtse universiteitsprofes-
sor over zijn lange weg naar dit commerciële hoogtepunt. Aan het
begin van de jaren zeventig (van de vorige eeuw) ging hij in Utrecht
Nederlandse taal- en letterkunde studeren vanwege zijn interesse in
moderne literatuur. Het onderwijs over middeleeuwse literatuur was
voor Van Oostrom echter een veel grotere openbaring, want dat had
hij nog nauwelijks op school gehad. “Nederlands en geschiedenis
hadden toentertijd echter nog weinig met elkaar te maken. Bij Neder-
lands bespraken we de echte literatuur en bij geschiedenis de ambtelijke bronnen. Het waren
volkomen gescheiden werelden. Toen ik tot de junior-staf was doorgedrongen, zei één van
de medewerkers van professor Hugenholtz eens tegen mij: ‘Die hoofse cultuur van jullie, daar
zie ik niet veel van in de bronnen’. En hij stapte op zijn fiets en reed naar huis.
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“Sindsdien zijn beide vakken geëvolueerd en naar elkaar toe gegroeid. Vanuit de litera-
tuur is er veel interesse gekomen voor de historische context, terwijl historici gevoeliger zijn
geworden voor de culturele kant van de geschiedenis, als vorm van identiteitsbepaling in de
Middeleeuwen. In de geschiedwetenschap zelf rees tegelijkertijd het besef dat er toch een
verhaal wordt verteld, met alle riskante kanten van dien.” Tijdens zijn studie is Van Oostrom
vooral bezig geweest met ridderliteratuur, een traditie in Utrecht. Hij is dan ook gepromo-
veerd op de Arturromans. Van Oostrom: “In die fase ontdekte ik, dat de meer literatuurso-
ciologische benadering van middeleeuwse literatuur, waaraan wij in de studie helemaal
niets hadden gedaan, met name in Duitsland diep wortel had geschoten. Voor mijn proef-
schrift kon ik daar weinig mee, want de door mij behandelde tekst was historisch niet goed
te plaatsen.”

Eigen geluid
In 1982 was de 29-jarige Van Oostrom als jongste hoogleraar ooit in Leiden benoemd. Daar
kon hij een langlopend onderzoeksproject opzetten volgens de ‘tekst-context’-benadering.
Van Oostrom zocht een casus waarover interessante Middelnederlandse teksten beschik-
baar waren en waarvan de historische context redelijk bekend was. “Dan is het Hollands-
Beierse hof een evident geval. Voor die gelegenheid heb ik mij ingewerkt in de Hollandse,
laatmiddeleeuwse geschiedenis. Voor die tijd had ik van dat Beierse hof nooit bewust ge-
hoord, in ieder geval had ik de Hoekse en Kabeljauwse twisten en Jacoba van Beieren nooit
echt bestudeerd. Daarbij kwam het eveneens in Leiden opgestarte rekeningenproject van
H.P.H. Jansen mij goed van pas: auteurs zoals Willem van Hildegaersberch, Dirc Potter en
Dirc van Delft kwamen namelijk in die rekeningen voor.

“Uit dit onderzoek is Het woord van eer voortgekomen. Voor de
neerlandistiek was dat extra leuk, want wie Middelnederlandse li-
teratuur zegt, zegt Vlaanderen. Dat is terecht, want de grote au-
teurs, zoals Hadewijch, komen uit de Zuidelijke Nederlanden.
Maar je moet die Hollandse literatuur en ook het aristocratische
aandeel niet onderschatten. We zijn gewend de middeleeuwse,
Vlaamse literatuur in het perspectief te zien van de vroege verste-
delijking van Vlaanderen, de burgerlijke cultuur. Dat was allemaal

even belangrijk en daar neem ik geen afstand van, maar het was weleens mooi om te laten
zien dat er ook wel degelijk hofliteratuur bestond in het Nederlands.
“Het uitgangspunt bij Het woord van eer was dat de context veel zei over de teksten die erin tot
stand kwamen. Daarnaast merkte ik dat de in het boek behandelde teksten een grote eigen-
heid bezitten. Er is veel verschil tussen Dirc van Delft of Dirc Potter, ieder hebben zij hun
eigen geluid. Interessant genoeg geldt dat voor de middeleeuwse auteurs in het algemeen:
het is zo’n klein groepje en dan zijn er zulke individuele auteurs.”

Tegen de Friezen
Met enige moeite valt er in de Middelnederlandse teksten uit Holland ook enig gewestelijk
chauvinisme te bespeuren, meent Van Oostrom. “Er moet iets achter het ‘project Melis Sto-
ke’ hebben gezeten. De totstandkoming van een gewestelijke geschiedenis, waarin zo evi-
dent de graven worden verheerlijkt en de anciënniteit van het gewest wordt bezongen, duidt
op het besef van een Hollandse identiteit of tenminste op de wens dat die zich zal vestigen.
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Zoals dat in de Brabantse historiografie voor Brabant is gebeurd, wordt daar vervolgens in
de tekst toch wel een soort saamhorigheidsgevoel gekweekt. Niet ‘wij, Hollanders zijn er
voor onze graaf’, maar ‘onze graaf is er voor Holland’ en ‘wij zijn met z’n allen’. En tegen de
Friezen natuurlijk.”

“Met historicus Antheun Janse heb ik het weleens gehad over de werkelijke motieven ach-
ter de Friese oorlogen. Ik voel veel voor de gedachte dat de overgeërfde wraak, de historische
en psychologische drijfveren, erg belangrijk zijn geweest, meer nog dan de handelswegen
naar Hanze, terwijl Janse zegt: als ik het niet in de bronnen kan aantonen dan heeft het wei-
nig zin om je er druk over te maken. Dat is ook zo en daar moet je erg mee oppassen, maar
er kan ook een soort tirannie van bronnen ontstaan, waarbij de beschikbaarheid van be-
paalde bronnen volledig ons beeld van de geschiedenis bepaalt. Zelfs als we dat in kaart
hebben gebracht, is dat nog niet het hele verleden.”

Na Het woord van eer raakte Van Oostrom gefascineerd door de ‘stem van de auteur’. Hij be-
sloot jarenlang onderzoek te wijden aan Jacob van Maerlant. Van Oostrom: “Het was een groot
en zeer invloedrijke auteur en honderd jaar geleden was het laatste boek over hem gepubli-
ceerd. Over hem kon ik dus wel wat nieuws brengen. Historisch was het een gang terug in de
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tijd, naar de 13e eeuw, en geografisch moest ik mij meer met Vlaanderen bezighouden, omdat
Maerlant daar nu eenmaal vandaan kwam en er heeft geschreven. Toch had het boek opnieuw
een Hollandse component, zoals Maerlants connectie met graaf Floris V en diens hofkring. Ik
was niet de eerste die beweerde dat er een relatie tussen hen bestond en het staat gewoon in
zijn teksten, dus ik heb het niet verzonnen maar slechts serieus genomen. Sindsdien zijn er
dingen aan het licht gekomen die er nog sterker voor pleiten, dus ik heb daar geen spijt van.”

Versplinterde kennis
Na voltooiing van Maerlants wereld stortte Van Oostrom zich op een oude ambitie: het schrij-
ven van een literatuurgeschiedenis van het Middelnederlands. Na de laatste literatuurge-

schiedenis van de mediëvist Van Mierlo is er een hausse aan weten-
schappelijke studies gepubliceerd, waarvan Van Oostrom een in-
drukwekkend piekende grafiek toont. “Een kwart van die publica-
ties had misschien net zo goed niet kunnen verschijnen, maar drie-
kwart toch wel en dat is bijna allemaal nieuwe wetenschappelijke
kennis. Dat is mijn hoofdmotief om het boek te maken. Als je ziet
wat we nu van Hadewijch weten in vergelijking met wat Van Mier-
lo van haar wist, dan is het tijd om dat op te schrijven en te probe-
ren die enorme hoeveelheid versplinterde kennis te synthetiseren.”

Net als bij Maerlants wereld vindt het grote schrijfwerk de komen-
de maanden voltijds vanaf zes uur ’s ochtends plaats in het NIAS te
Wassenaar. Bij de opzet van de literatuurgeschiedenis werkt Van

Oostrom niet meer zo nadrukkelijk vanuit het tekst-context-paradigma. “Van veel teksten
valt niet eens te zeggen bij welk milieu ze horen. De literatuurgeschiedenis is wat traditione-
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ler opgezet. Het wordt een historisch verhaal, globaal chronologisch en enigszins naar gen-
re geordend. Uiteindelijk worden het waarschijnlijk twee boeken. Ik ben nu bij het jaar 1300
en hierna, na Maerlant, komt het volgende deel. Tijdens mijn hoogleraarschap en president-
schap van de KNAW, boegbeeld van de wetenschapsbeoefening in Nederland, probeer ik ’s
ochtendsvroeg aan de ruwste versie van het tweede boek te werken. Als ik president-af ben,
zal het vervolg hopelijk zijn beslag krijgen en verschijnen, dus rond 2012.

“In het eerste boek wordt het allervroegste Nederlands behandeld, als er nog helemaal
geen literatuur is. Via teksten, losse woorden uit de 7e, 8e eeuw, waar we er toch al wat van
hebben, werkt dat toe naar ‘Hebban olla vogala’ als de eerste poëzie.” Via Volkskrant-corres-
pondent en kennis Michaël Zeeman haalde Van Oostroms these dat ‘Hebban olla vogala’ uit
een door een vrouw gezegd gedicht zou komen de voorpagina’s. De beroemde 11e-eeuwse
regel past in een door vrouwen belichaamde traditie van Moorse en Arabische poëzie uit
Spanje, de chansons des femmes. In dagblad Trouw reageerde literatuurprofessor Mieke Bal wei-
nig enthousiast op dit nieuws. Zij zei het allang te weten, omdat haar leraar op de middel-
bare school haar al had geleerd: “liefdespoëzie van mannen gaat over borsten, die van vrou-
wen over nestjes bouwen.” Van Oostrom blijft erbij dat zijn stelling nieuw is. “Als Mieke Bal
het eerder had geschreven had misschien niemand het geloofd, en als ik het beargumenteer,
hopelijk wel.”

Hollandse wortels
In de literatuurgeschiedenis volgt na ‘Hebban olla vogala’ een hoofdstuk over Hendrik van
Veldeke. Daarna verlegt het zwaartepunt van het verhaal zich naar Vlaanderen in de 13e eeuw
met de ridderroman als grote doorbraak. Van Oostrom: “Voor het eerst worden er dan in de
volkstaal, op rijm teksten te boek gesteld in plaats van in proza mondeling verteld. Ook
daarin heeft Holland toch een groter aandeel gehad dan men soms denkt, omdat het Vlaam-
se hof natuurlijk heel sterk Franstalig is, ook al in de 13e eeuw. Een deel van die Middelne-
derlandse teksten, vaak vertalingen uit het Frans, kan in verband gebracht worden met de
Hollandse herkomst. Net als Gysseling meen ik dat de Hollandse graven in de 13e eeuw de
enige vorsten zijn die heel nadrukkelijk het Nederlands als voertaal hebben bevorderd. Wat
dat betreft is het dus ook geen toeval dat je daar al Melis Stoke vindt, terwijl de eerste Vlaam-
se kroniek in het Nederlands van die allure nog geschreven moet worden. Ik neem het dus
weer even op voor mijn Hollandse ‘wortels’, maar dat zit dus ingebed in een breder verhaal.”

Echt bewust van zijn eigen Hollandse wortels werd Van Oostrom pas tijdens een verblijf
van een half jaar aan de Harvard University in de VS. “Eigenlijk heb ik alleen maar in Utrecht
en Leiden gewoond. In Amerika was ik een beetje de Nederlander van dienst. Als op Harvard
een Hollander ter sprake kwam, dan kende ik die meestal wel. Dat was een overzichtelijk ge-
zelschap, dus ik heb Harvard achtergelaten met de indruk dat in Nederland iedereen elkaar
kent. Sindsdien begrijp ik beter dat Amerikanen Nederland als een soort Madurodam be-
schouwen. In Vlaanderen, waar ik veel kom, realiseer ik mij iedere keer dat ik een Neder-
lander ben met de Nederlandse ‘geplogenheden’ [gewoonten], om eens een Vlaams woord
te gebruiken. Een lunch van een uur vind je al heel wat. Intussen weet ik nu dat het een be-
lediging is om iemand uit Vlaanderen broodjes uit plastic voor te zetten.”
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Bio en bibliografie Prof.dr. Frits Pieter van Oostrom (Utrecht 1953)

Studie(s)/ambt(en)
Gymnasium bèta te Leiden (1965-1971)
Studie Nederlands (1971-1976, cum laude) en promotie (1981, cum laude) te Utrecht
Hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek te Leiden (1982-2001)
Gasthoogleraar Erasmus chair Harvard University (1999)
Decaan en vice-decaan Faculteit Letteren Leiden (1998-2000)

Belangrijke/recente publicatie(s)
Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking

van de “Lancelot en prose” (proefschrift; Amsterdam 1981)
Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 (Amsterdam 1987)
Aanvaard dit werk: over Middelnederlandse auteurs en hun publiek (Amsterdam 1992)
Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen (samen met

Dini Hogenelst) (Amsterdam 1995)
Maerlants wereld (Amsterdam 1996)

Huidige functie(s)
Universiteitshoogleraar te Utrecht (2002-)
President Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (vanaf mei 2005)

Bijzonder
Prins Bernhard Fonds Prijs voor wetenschappelijk onderzoek (1982)
Wijnaendts Francken Prijs voor cultuurgeschiedenis (1988)
Pionier NWO (1989)
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1994)
Eredoctoraat Katholieke Universiteit Brussel (1995)
Spinozaprijs NWO (1995)
AKO-literatuurprijs (1996)
Fleerackersprijs voor Vlaams-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking (1999, samen

met prof. Frank Willaert, Antwerpen)
Keizer Karelprijs (2000)
Buitenlands erelid Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (Vlaande-

ren) (2003)
Lid Republikeins Genootschap en ooit bijna aangereden door W-A (“geen causaal verband”)
Getrouwd met Saskia de Vries, directeur-uitgever van Amsterdam University Press. Zij heb-

ben drie zoons: David (1988), Maarten (1990) en Sander (1995).

Denkend aan Holland...
‘...zie ik brede sporen (van Schiphol en HSL) al te snel door zeer eindig laagland gaan. Bij al
die infrastructurele projecten in de Randstad en wat daarvoor wordt platgegooid om een
kwartier eerder in Parijs aan te komen, denk ik: dan lunch je toch een kwartiertje korter?
Maar op die manier is heel wat evidente vooruitgang kritisch begroet. Misschien blijk ik la-
ter ook zo’n keuterboertje te zijn geweest dat zich afvraagt waar we de boekdrukkunst eigen-
lijk voor nodig hebben.’



De archievenman
De Archievenman bezoekt voor het Historisch Tijdschrift Holland archieven in Holland. Dit
keer ging hij langs bij het gemeentearchief van Katwijk.

Ongebaande wegen
Zoals zoveel historici is de archievenman meestal wat huiverig als het op de kleinere archie-
ven aankomt. Buiten de grotere instellingen is de toegankelijkheid van de archieffondsen
immers vaak slecht, zijn de werkomstandigheden niet optimaal, en is de dienstverlening
beperkt. Of valt het allemaal toch wel mee? In een avontuurlijke stemming bezocht de ar-
chievenman op een mooie nazomerdag het gemeentearchief van Katwijk, gevestigd in het
gemeentehuis van het vissersdorp.

De website van de gemeente Katwijk geeft een summiere introductie van het archief.
Vooraf dient een afspraak met één van de ambtenaren gemaakt te worden, wat redelijk vlot
gaat: de archievenman kan de volgende dag al terecht. Vanuit Leiden is het vijfentwintig mi-
nuten reizen met het openbaar vervoer en de bus stopt op een steenworp afstand van het ge-
meentehuis. Voor bezoekers die met de auto komen is er ruim voldoende gelegenheid tot
parkeren. De archievenman meldt zich bij de balie en krijgt een bezoekerspas opgespeld.
Een vriendelijke ambtenaar brengt de archievenman naar de studiezaal. Nou ja, studie-
zaal{04056} het werk zal moeten worden gedaan in een ruime kamer die door een handvol
ambtenaren wordt bemand. Het is wat rumoerig, en op de achtergrond staat Sky Radio aan.
Maar vooruit, de inventarissen liggen al klaar en de archievenman heeft een eigen tafel om
aan te werken. Op één van zijn vragen betreffende een inventaris wordt druk overlegd; er
komen blijkbaar maar weinig bezoekers over de vloer. De stukken laten een klein kwartier
op zich wachten en eenmaal op tafel kan de archievenman zich er eens flink op uitleven.
Niets instructies over hoe met het materiaal om te gaan en geen woord over de pen die de ar-
chievenman hanteert. Sterker nog, het aangeboden kopje koffie wordt achteloos vlak naast
de stukken op tafel gezet! Zenuwachtig drinkt de archievenman het op, het doembeeld van
met koffie doordrenkte stukken voor ogen. Toegegeven, het is weer eens iets anders dan de
nauwgezetheid waarmee de archiefbezoeker meestal wordt geconfronteerd, maar iets meer
voorzichtigheid zou toch echt geen kwaad kunnen. 

Wie geïnteresseerd is in de periode na 1811 kan prima terecht in het archief. Het herbergt
een keur aan fondsen die zijn aangelegd door de lokale overheid, onder meer betreffende
onderwijs, maatschappelijke zorg en militaire zaken, en bovendien de archieven van ver-
schillende Katwijkse ambtenaren. De vroegere periode is echter minder goed vertegen-
woordigd: de meeste stukken van voor 1811 stammen uit het einde van de achttiende en het
begin van de negentiende eeuw. Het oudste stuk in de archieven van de gemeente is een
transportakte van een huis en erf in Katwijk aan den Rijn uit 1613. Ook een dorpsrekening
over de jaren 1655-1656 verdient vermelding. De gedeponeerde archieven van de Neder-
lands Hervormde gemeente van Katwijk aan zee en Katwijk aan den Rijn gaan beiden terug
tot 1590. Ouder materiaal is inmiddels vervreemd en bij het Nationaal Archief onderge-
bracht, zoals de archieven van ‘de heren van de beide Katwijken en het Zand en van Valken-
burg’, dat teruggaat tot maar liefst 1203! De archieven van de lage en hoge rechtspraak,
weeskamer, en kerkelijke registers zijn dezelfde weg gegaan. 



Veel lokale archieven hebben met een dergelijke versnippering te maken; een deel van de
fondsen is ondergebracht bij grotere archieven, waar de conservatiemogelijkheden beter
zijn. Op het restant is de Archiefwet van toepassing, die het eenieder mogelijk maakt de
stukken in te zien. Dat er daarbij geen speciale voorzieningen voor archiefbezoekers zijn ge-
troffen moet de bezoeker maar voor lief nemen. Ook in Katwijk ontbreken faciliteiten en
diensten die de meeste historici zeer vanzelfsprekend vinden: geen handbibliotheek en geen
deskundigen die eventueel kunnen assisteren bij het lezen van een vervelend handschrift.
Maar wie zich tevoren al inleest in de inventarissen, die in de meeste grote bibliotheken
voorhanden zijn en in het geval van Katwijk bovendien op het internet zijn gepubliceerd, zal
verder weinig problemen ondervinden. En misschien stuit de argeloze bezoeker nog wel op
een prachtige bron die nog onvoldoende op waarde is geschat. In de al deskundig uitgeplo-
zen grotere archieven is die kans immers veel kleiner. Het is deze stiekeme hoop iets nieuws
te ontdekken die zich ook van de Archievenman meester maakt; even waant hij zich een ware
avonturier als hij door de stukken bladert. Sky Radio hoort hij allang niet meer. 
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Gemeentearchief Katwijk
Zeeweg 127, Katwijk
Bezoek na afspraak: (071)-4062535
Internet: http://www.katwijk.nl

Een archievenoverzicht en enkele inventarissen zijn te vinden op de website van de 
heer Parlevliet: http://home-1.worldonline.nl/-dparlevl/archief.htm



Nieuwbouw Informatiecentrum Vikingen
op Wieringen
De ontvangst in het Informatiecentrum is
allerhartelijkst. Directeur Jan Stobbe van
zowel de Stichting Weg van de Vikingen als
van de Stichting Huis van de Aarde toont vol
trots de door inzet van vele vrijwilligershan-
den gerealiseerde nieuwbouw. Het infor-
matiecentrum is nu officieel geopend, maar
er wordt nog hard gewerkt om het verder in
te richten, met bij voorbeeld een uitgebreide
educatieve ontvangstruimte. Nu al oogt de
combinatie van geel-paarse kleuren, vitri-
nes en overzichtelijke panelen fris. De
ruimte wordt verder gevuld met replica’s
van een vikingschip en van een woontent. In
de vitrines zijn voornamelijk originele han-
delsobjecten en -producten van Vikingen
uit de tijd tussen 650 en 1100 na Christus ge-
ëxposeerd.

De presentatie neemt Wieringen als bron
en als startpunt. Belangrijkste aanleiding
voor de oprichting van het inmiddels geslo-
ten museum ‘Huis van de Aarde’ vormde de
vikingschat ‘Westerklief I’. Deze zilverschat
werd in 1996 op Wieringen door de heer T.
van Deutekom met een metaaldetector ge-
vonden. In een kleine pot, vervaardigd van
zogenaamd Badorf-aardewerk, trof hij zilve-
ren sieraden (zoals gevlochten armringen

en munthangers), zilverbaren en munten
aan. De originele schat is te bewonderen in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden;
een replica is in het Vikingeninformatiecen-
trum aanwezig. Onder de munten zijn
exemplaren afkomstig uit een gebied, dat
veel groter is dan de experts tot dan toe
dachten. De Karolingers (Frankisch vor-
stenhuis in de achtste en negende eeuw, ver-
noemd naar Karel de Grote) hadden han-
delscontacten in heel West-Europa, dus Ka-
rolingische munten waren in het Fries-Fran-
kische gebied volop aanwezig. De Vikingen
zijn op hun handelstochten zelfs tot in Rus-
land gekomen, waar zij handelsproducten
als huiden ruilden tegen Abbasidische en Sassa-
nidische dirhems (Arabische munten uit Irak
en Iran. Deze munten zijn langs een lange
omweg vermoedelijk via Gotland en Dene-
marken naar Wieringen gekomen).

De voorwerpen in de schat ‘Westerklief I’
zijn te dateren op vrij kort na het jaar 850. De
andere – respectievelijk in 1999 en 2001 in
twee delen op Wieringen gevonden – zilver-
schat ‘Westerklief II’ bevindt zich wel in ori-
ginele staat in het informatiecentrum Vikin-
gen. Eveneens opgeborgen in een Badorfpot
waren een groot aantal munten, sieraden en
(fragmenten van) zilverbaren. Ze dateren
van rond het jaar 880. De vondst van deze

Hollands Spoor
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. 

Het Informatiecentrum Vikingen op Wieringen
Sinds afgelopen juli heeft de Kop van Noord-Holland er een attractie bij. Aan de voet van de Afsluitdijk
ligt het gloednieuwe Informatiecentrum Vikingen op Wieringen. In het informatiecentrum staat de ge-
schiedenis van de Vroege Middeleeuwen van het voormalige waddeneiland centraal. Kern van de presen-
tatie vormen de drie op Wieringen gevonden Vikingschatten. De plaatselijke VVV is eveneens in het pand
gehuisvest, waardoor het ‘geheime eiland Wieringen’ nog beter voor toeristen en andere bezoekers toegan-
kelijk is gemaakt. Holland-redacteur Patrick Vlegels is er in augustus direct gaan kijken. 



zilverschatten is een bewijs voor (handels)
contacten tussen de oorspronkelijke bewo-
ners van de kop van Noord-Holland (voor-
namelijk Friezen; het gebied werd Frisia ge-
noemd) en de uit Scandinavië afkomstige

Vikingen. Het is namelijk zeer waarschijn-
lijk dat de schat eigendom was van een
(Deense) Viking, die vermoedelijk de inten-
tie had enige tijd in de handelsnederzetting
Wieringen te verblijven.
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Het schilderij heeft mede bekendheid gekre-
gen doordat Simon Schama het koos voor de
omslag van zijn boek ‘Overvloed en onbeha-
gen’ over de Nederlandse cultuur in de Gou-
den Eeuw, dat sinds 1987 vele herdrukken
heeft beleefd. Voor Schama symboliseerde
het schilderij dat welvaart in de calvinistische
Nederlandse samenleving niet genoten kon

worden zonder gêne over het lot van de min-
derbedeelden. Als motto gaf hij zijn boek het
citaat van Calvijn mee: ‘Laten zij die over-
vloed hebben eraan denken dat ze zijn omge-
ven door doornen, en laten ze goed oppassen
dat ze er niet door geprikt worden’. 

Uitgever en kunstkenner Pierre Vinken
ging onlangs in de Haagse Post nog een stap
verder door te beweren dat de man op het

Informatiecentrum Weg van de Vikingen
Havenweg 1
1779 XT Den Oever
tel.: 0227 51 04 67 (b.g.g. 0224 21 42 37 of 06 20 08 57 24)
E-mail: Stichtingwegvandevikingen@ quicknet.nl
Website: www.vikingen.nl

Het informatiecentrum is gedurende de periode 1 april-1 oktober dagelijks geopend van
11.00 tot 17.00 uur. In het winterseizoen op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00-
16.00 uur. In de herfstvakantie van dinsdag t/m zondag van 13.00-16.00 uur.
groepen vanaf 10 personen graag op afspraak.

Entreeprijzen: 
volwassenen €3,50; kinderen van 6-12 jaar €2,50 en kinderen tot 6 jaar gratis.

Had de burgemeester van Jan Steen een knallende ruzie met zijn dochter?
Voor het fabelachtige bedrag van 11,9 miljoen euro heeft het Rijksmuseum eerder dit jaar een schilderij van
Jan Steen aangekocht dat bekend staat als ‘de burgemeester van Delft en zijn dochter’. Het schilderij hing
voorheen anderhalve eeuw in een kasteel in Wales, waar het eigendom was van de familie Douglas Pennant.

Op het schilderij, dat door Jan Steen gedateerd is in 1655, zit een zelfvoldane rijke heer op de stoep voor
zijn huis met een brief in de hand. Het is één van de eerste keren dat de genres van het portret en het stads-
gezicht werden gecombineerd. Welwillend leent de man het oor aan een oudere vrouw en een klein kind in
armoedige kleren, terwijl zijn duurgeklede tienerdochter nuffig het huis verlaat, zonder op of om te kijken.
De afgebeelde burgemeester is tot nu toe een grote onbekende. Het opdiepen van een ruzie tussen een
machtige Delftse burgemeester en zijn halsstarrige dochter die in de Gouden Eeuw in Delft veel stof heeft
doen opwaaien, kan daar verandering in brengen.



schilderij van Jan Steen helemaal geen bur-
gemeester is geweest van vlees en bloed,
maar dat het schilderij slechts een allegori-
sche voorstelling is van de maatschappelijke
plicht tot zorg voor de armen. Volgens hem
was de voorstelling op het schilderij recht-
streeks ontleend aan een gravure van J.H.
Wierix in een emblemenboek uit 1585 dat
toegeschreven wordt aan Dirck Coornhert.
Die gravure illustreert een verhandeling over
‘recht ghebruyck ende misbruyck van tydlic-
ke have’ en toont enkele armen die aan de
deur van een welvarend huis aan een man
met vrouw en kind om een aalmoes komen
vragen. Onder de prent staat een tekst over
rijken die hun ’kist, hert en oor’ sluiten voor
’‘t gheroep der armen’ die verwijst naar de
Brief van Jacobus uit de Bijbel.

De buren aan de overkant
Toen Jan Steen het doek echter schilderde,
woonde hij in Delft in de brouwerij ‘De
Slang’, alias ‘De Roskam’ aan de Oude Delft,
die hij daar van 1654 tot 1657 exploiteerde.1

Als hij daar vanuit zijn bovenraam schuin
naar de Oude Kerk keek, had hij tevens zicht
op het huis van een Delftse burgemeester die
in die jaren een heftig familieconflict met
zijn dochter had, waarvan de hele stad
mocht meegenieten.

De betreffende burgemeester, Geraldo
Cornelisz Welhoeck, bijgenaamd ‘van
Briel’, naar de plaats waar zijn familie oor-
spronkelijk vandaan kwam, was in 1655 een
man van 62 jaar. Hij zat sinds 1622 in de raad
van de stad en werd zes maal burgemeester

in de jaren 1640-1663, was meer keren the-
saurier en weesmeester en was van 1625-
1656 ook bewindhebber van de VOC.2 In
1655 was hij net nogmaals voor twee jaar tot
burgemeester benoemd, een functie die
destijds roulerend aan vier regenten tegelijk
werd toebedeeld. Dat hij zich graag liet gel-
den, blijkt ook uit het opzichtige wapenbord
dat nog steeds in de Oude Kerk van Delft te
bewonderen valt en verwijst naar zijn fami-
liegraf. In zijn persoonlijk leven was hij ech-
ter minder gelukkig. Zijn eerste vrouw, Ma-
ria van Lodensteijn, kwam al na vier jaar hu-
welijk te overlijden en van de zeven kinde-
ren, die hij in twee huwelijken kreeg, werden
alleen zijn twee jongste dochters, Agatha
(1637-1715) en Anna (1639-1688), volwas-
sen.3 Men mag dus aannemen dat zijn oud-
ste dochter Agatha wel een potje kon breken
bij haar vader, ware het niet dat zij het op
haar zeventiende in haar hoofd kreeg
smoorverliefd te worden op de dominee,
een weduwnaar met drie kleine kinderen,
die ruim 23 jaar ouder was.

Dominee Arnoldus Bornius werd eind
1653 vanuit Woerden beroepen tot predikant
in Delft. Daarin moet Welhoeck ook een
stem hebben gehad, want hij was destijds
ouderling van de Hervormde Kerk. Boven-
dien had hij als politiek commissaris van de
Staten van Holland op de Synode nog samen
met Bornius een kerkelijke twist weten te
kalmeren.4 De dominee viel bij zijn kennis-
making ook bij de vrouw en dochters van Ge-
raldo Welhoeck in de smaak en werd in hui-
ze Welhoeck al spoedig een graag geziene
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1 Maarten Jan Bock, ‘Het leven van de schilder’ in H.Perry Chapman e.a., Jan Steen, Schilder en verteller, Catalogus ter gelegenheid
van de gelijknamige tentoonstelling in het National Gallery in Washington en het Rijksmuseum in Amsterdam (Amsterdam 1996) 29.

2 Naamlijst der regeerders van de stad Delft in R. Boitet, Beschrijving der Stad Delft (Delft 1729). 
3 Geraldo (Gerrit) Welhoeck trouwde 6 september 1620 met Maria van Lodensteijn. In 1627 hertrouwde hij in Amsterdam

met Petronella Spiering. Hij werd op 11 februari 1665 begraven in de Oude Kerk. Deze genealogische gegevens zijn ont-
leend aan doop-, trouw- en begraafdata uit de Digitale Stamboom Delft en E. A. van Beresteijn, Grafmonumenten en grafzer-
ken in de Oude Kerk te Delft (Assen 1938), graf 101 en het daar afgebeelde wapenbord in die kerk, epitaaf no. IX

4 Missive van den Predikant Bornius aen Agatha Welhoeck, van date den 1 Augusti 1655, in extenso gepubliceerd in het
pamflet ’Eerlijcke vryaedje gepleeght bij Arnoldus Bornius, predikant der Stad Delft, omtrent juffr. Agatha Welhoeck; In ’t licht gebracht
door een liefhebber der waerheyt, tot overuiginge van die de selve tot noch halstarrighlijck hebben tegen ghesproocken (Utrecht 1664) 1-8.



gast. Zijn gave des Woords betoverde met
name de jonge Agatha. De dominee op zijn
beurt raakte zeer geroerd door de verstandi-
ge en liefderijke manier waarop zij met zijn
kinderen wist om te gaan. Het gevolg was dat
Bornius in augustus 1655 de stoute schoe-
nen aantrok en Welhoeck’s dochter om haar
hand vroeg in een brief waarin hij op voor-
hand alle tegenwerpingen tegen het huwe-
lijk zorgvuldig probeerde te pareren.5

Moeder Welhoeck leek aanvankelijk nog
wel te vermurwen, maar haar vader wilde
onder geen beding instemmen met de hu-
welijksplannen van zijn dochter. Een domi-
nee, nog ongeacht zijn leeftijd of het feit dat
hij al kinderen had, was voor zijn dochter
geen partij, ook al beklemtoonde deze nog
zozeer dat hij niet uit was op het familieka-
pitaal van de bruid en verklaarde hij zich be-
reid daarvoor elke huwelijkse voorwaarde te
accepteren. Bij een afwijzing zou Bornius
zich direct neerleggen en verder alle contac-
ten met de familie verbreken, zo schreef hij.

Publieke rel
Agatha echter was helemaal niet van plan
zich bij een afwijzing neer te leggen. Des-
noods zou zij wel zonder de toestemming
van haar ouders trouwen. Zij begon als 18-
jarig meisje al bij de regenten in de stad te in-
formeren naar de procedure voor een huwe-
lijk zonder toestemming van haar ouders
wanneer zij meerderjarig zou zijn. 

Ook Geraldo hield de ruzie niet binnens-
kamers. Aan iedereen die het horen wilde ver-
kondigde hij dat hij nooit in het huwelijk zou
‘consenteren’ zolang hij boven de grond
stond. Op 15 november 1655 liet hij dat stand-
punt demonstratief met een eed bij het Gerecht
bekrachtigen, zodat hij er ook nooit meer op
terug kon komen.6 Bovendien schakelde hij
theologen van de Leidse Universiteit in om en-
kele traktaten te vervaardigen ‘raeckende de
plichten der kinderen tegen de ouders in sac-
ken van ‘t huwelijck’ en een ‘theologisch ad-
vijs over die vrage of ‘t een dochter geoorlooft
is een huwelijck aen te gaen tegen wil en dank
van haar vader’.7 In de Waalse kerk in Delft be-
klom de predikant de kansel met een preek
over de verplichtingen van kinderen tegeno-
ver hun ouders en haalde fors uit tegen zijn col-
lega Bornius die hij uitmaakte voor ‘een guit,
een fielt en een schelm’ die het verdiende ‘met
een molensteen om zijn nek in de diepste zee’
te worden geworpen.8

In 1658 werd bovendien een ‘schuytpraat-
jen’ in de strijd geworpen ‘tussen vier perso-
nen varende van Delft naar Leyden over den
godtloozen en onwettigen handel van een
predikant van Delf die een burgemeesters-
dochter wil trouwen tegens wil en danck van
haar vader’.9 Een dergelijk gefingeerd ge-
sprek in de trekschuit was destijds een ge-
wilde formule om politieke roddels in om-
loop te brengen. In het geschrift werden de
verdiensten van de heer Welhoeck hoog ge-
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5 Ibidem.
6 Deductie van d’heer Burgemeester Welhoeck d.d. 15 november 1655 in judicio overleght voor den Gerechte der Stadt

Delft, art 357 & seqq, in extract gepubliceerd in bovengemeld pamflet, 8.
7 ’Theologische antwoorden over eenige vragen in de welke gegrondvest wordt de vaderlijke macht int huwelijk der kinderen’ (Leiden 1658).

Gedeeltelijk overeenkomend met: ’Antwoorden van de theologische faculteit van Leiden op vragen over het ouderlijk gezag’ (Leiden
1657-1658); ’Theologisch advijs over die vrage of ’t een dochter geoorlooft is een huwelijck aen te gaen tegen wil en dank van haar vader’;
’Advijs aan Nederlantsen theologenten over verscheyden vragen en antwoorden raeckende de plichten der kinderen tegen de ouders in saec-
ken van huwelijck’ (Leiden 1658).

8 Rapport aan de N.H.Kerkenraad, d.d. 21 november, geciteerd door H. de Veer in Agatha Welhoek. De kerk, de staat en het hart.
Een paar bladzijden uit het archief der Nederduitse Hervormde gemeente te Delft (Delft 1860) 17-18. Zie ook GA Delft, Archief Neder-
lands Hervormde Kerk, dossier 580, waarin tal van afschriften van 17e-eeuwse kerkenraadsstukken die op deze zaak be-
trekking hebben, vermoedelijk van de hand van ds. De Veer. 

9 Schuytpraatjen tusschen vier persoonen varende van Delft naar Leyden over den godtloozen en onwettigen handel van een predikant die een
burgemeestersdochter wil trouwen tegens wil en danck van haar vader. (1658) 



prezen en werd Bornius neergezet als de
zoon van een dronkaard die ‘om Gods wil’
(dat wil zeggen met een beurs) gestudeerd
had. Ook in algemene zin werd in dit anti-
klerikale pamflet fors uitgehaald tegen do-
minees ‘uit bedelaarsmilieus’ die hun plaats
niet kennen en graag het eerst bij de rijken
aankloppen.

Bornius en zijn omgeving lieten zich uit-
eindelijk in 1664 ook niet onbetuigd met een
pamflet ‘Over een eerlijcke vrijaedje ge-
pleeght bij Arnoldus Bornius, predikant der
Stad Delft, omtrent juffr. Agatha Welhoeck;
In ’t licht gebracht door een liefhebber der
waerheyt’, waarin vooral feitelijke documen-
ten werden gepubliceerd, waaronder de vol-
ledige brief van het huwelijksaanzoek van
Bornius.10 Dankzij deze pamflettenregen zijn
wij nu nog minutieus op de hoogte van deze
familierel, die meer dan 15 jaar zou duren.

Tweehonderd jaar later trok de affaire op-
nieuw de aandacht van de toenmalige Delft-
se predikant H. de Veer die er in 1860 een
boekje over schreef, ‘Agatha Welhoek. De
kerk, de staat, en het hart’, waarin hij het
voor zijn oud-collega opnam.11 Ook de histo-
ricus G.J. Renier wijdde in zijn boek ‘De
Noord Nederlandse natie’ uit 1947 een
hoofdstuk aan deze regentendochter.12 Hij
wees er bovendien op dat de familiesoap in
de publieke opinie van die dagen ook een
politieke lading had. De spanningen liepen
destijds hoog op tussen de aanhangers van
de uitgerangeerde Prins van Oranje en de
jongens van Johan de Witt, waarvan Wel-
hoeck als almachtige regent uit het Stadhou-
derloze tijdperk van 1650-1672 een duidelijk
exponent was. Veel calvinistische dominees
namen het daarbij op voor Oranje en voed-

den vanaf de kansel onder het volk de senti-
menten tegen de hoge heren. Geen van deze
schrijvers heeft echter ooit de link gelegd
met het schilderij van Jan Steen, dat in die
tijd vrij afgezonderd hing in het kasteel in
Wales. Dat deed ook Simon Schama niet,
hoewel hij het schilderij op de kaft van zijn
boek plaatste en in het boek het verhaal van
Renier met de nodige slordigheden over-
schreef.13

Jarenlange strijd
Het verhaal van de familieruzie leest in de
bronnen en bovenstaande literatuur als een
roman. Agatha toonde zich daarbij min-
stens even koppig als haar vader. Toen zij in
1657 20 jaar was geworden, vervoegde zij
zich met haar geliefde bij de Commissaris
voor Huwelijkse Zaken om in ondertrouw te
gaan en eventueel zonder instemming van
haar ouders te trouwen. Haar vader legde
zich daarbij niet neer, maar bracht alles in
stelling om het huwelijk te verhinderen, zo-
als we al zagen uit bovenstaande pamfletten
en traktaten. Zijn dochter onterven, als zij
haar plan zou doorzetten, was wettelijk niet
mogelijk, maar wel maakte Welhoeck bij
notarissen een constructie om haar in dat
geval de vrije beschikking over haar wettelijk
erfdeel te ontzeggen en het te bestemmen
voor eventuele kleinkinderen. Na de dood
van Welhoeck en zijn vrouw zou dat erfdeel
onder beheer komen van mr. Adriaen Boo-
gaert.14 Deze was kort te voren getrouwd met
hun andere dochter Anna, die toen ook pas
17 was. Als aanstaand regent en toekomstig
Heer van Beloys had hij kennelijk wel de sta-
tus van ideale schoonzoon.

Ook zocht Welhoeck over de huwelijks-
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10 Zie noot 5. 
11 De Veer, Agatha Welhoek, 17-18.
12 G.J. Renier, De Noord Nederlandse natie (Utrecht 1947) hoofdstuk IX, ‘Een regentendochter’.
13 Simon Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden eeuw (Amsterdam 1987) 439-440. Hij dateert daar

onder meer Agatha’s huwelijksplannen twee jaar te vroeg in 1653.
14 GA Delft, Oud Notarieel Archief, notaris Van der Wel no. 1923, akten 66, 90 en 149 en notaris W. van Assendelft, no. 1852,

folio 953 e.v.



plannen van de dominee het conflict met de
Hervormde Kerk. Hij eiste van de kerken-
raad dat zij de predikant op andere gedach-
ten zou brengen. Toen die dat weigerde,
stapte Welhoeck demonstratief over naar de
Waalse Kerk. Verder begon hij een proces
tegen Bornius wegens smaad.15

Geïntimideerd door al deze agressie haal-
de Bornius Agatha over voorlopig in te stem-
men met een wapenstilstand. Via bemidde-
ling van de kerk kwamen de partijen een
’conversatieregeling’ overeen, waarbij Aga-
tha het recht kreeg drie maal per week onder
geleide haar dominee te bezoeken, mits zij
afzagen van hun huwelijksvoornemen.

Drie jaar ging dit min of meer goed. Toen
was Agatha het zat. Er volgde een knallende
ruzie in huize Welhoeck. De regent verbood
zijn dochter verder elke omgang met Borni-
us en liet de deuren vergrendelen. Twee da-
gen later had Agatha toch kans gezien de be-
nen te nemen naar Den Haag. Opnieuw stel-
de Welhoeck de kerkenraad verantwoorde-
lijk. Deze voelde er echter weinig voor de re-
gent, die de kerk verlaten had, op zijn wen-
ken te bedienen. Ze stelde een onderzoek in,
waarbij onder meer de dienstboden van
Welhoeck gehoord werden. Ondanks hun
kwetsbare positie klapten zij maar al te
graag uit de school over de heftige huiselijke
taferelen en de woede-uitbarstingen van
hun baas. Daarop trok de kerkenraad de
conclusie dat zij geen reden zag op te treden
tegen haar predikant.16

Pogingen van Agatha en haar advocaat
om vanaf haar vluchtadres de huwelijkspro-
cedure bij de schepenbank en het Hof van
Holland weer in gang te zetten, liepen op
niets uit. Nadat Welhoeck in december 1661
opnieuw tot burgemeester was benoemd,
werd hij door deze colleges op alle punten in

het gelijk gesteld. Het procederen werd Aga-
tha formeel onmogelijk gemaakt zolang zij
niet terugkeerde naar het ouderlijk huis. Bo-
vendien liet Welhoeck door de Staten van
Holland jurisprudentie bekrachtigen uit
1597, die vastgelegde dat kinderen niet in
beroep konden gaan tegen beslissingen van
stadsbesturen in huwelijkskwesties, maar
ouders wel. 

Agatha restte weinig anders dan akkoord
te gaan met een ’contract van stilstand’,
waarin zij op haar 24ste verklaarde af te zien
van haar trouwplannen met Bornius en be-
loofde haar ouders in het vervolg netjes te
gehoorzamen, zo lang zij leefden.17 Vanaf
dat moment zat Agatha in feite thuis te
wachten op de dood van haar vader.

Enkele maanden hield ze zich rustig,
maar daarna glipte ze steeds vaker, nu zon-
der geleide, de deur uit, totdat heel Delft
wist dat zij weer meer bij haar dominee ver-
toefde dan bij haar ouders. Het duurde nog
vrij lang voor de oude Welhoeck daar lucht
van kreeg, maar toen was het huis weer te
klein. Opnieuw stond hij briesend bij de ker-
kenraad op de stoep, die er nu niet meer in
slaagde hem de deur uit te werken.18 Bornius
moest de kerkenraad beloven dat hij zich
van elk contact met zijn dochter zou onthou-
den, zelfs in geval van ziekte of stervensge-
vaar. Het kwam zelfs tot oploopjes bij de do-
minee voor de deur, waar hij werd uitge-
jouwd, al dan niet onder regie van de geterg-
de regent. Die relletjes boden de Heren van
de Wet van Delft de gelegenheid de zaak te
bespreken in belang van de openbare orde.
Daarbij liet Welhoeck keurig aantekenen dat
hij zich van de deliberaties onthield. De
autoriteiten ontboden de predikant en
eisten dat hij een verklaring tekende zich
verder van elk contact met Agatha te ont-

372 Hollands Spoor

15 De Veer, Agatha Welhoek, 14-28 en Eerlijcke Vryaedje, 9-10.
16 De Veer, Agatha Welhoek, 34-37.
17 Eerlijcke Vryaedje, 29-30.
18 De Veer, Agatha Welhoek, 42.



houden op straffe van verbanning uit de
stad.19

Ondertussen was Bornius nog steeds een
gezien predikant, die in 1664 de openings-
preek mocht houden op een provinciale sy-
node. Twaalf jaar na het huwelijksaanzoek
moest hij uiteindelijk toch Delft ontvluch-
ten, nadat hij in 1667 tijdens de oorlog met
de Engelsen in een preek de Prins van Oran-
je ter sprake had gebracht en het optreden
van de regenten in het stadhouderloze tijd-
perk had gekritiseerd.20 Dat werd de stok om
hem te slaan: het stadsbestuur trok zijn sala-
ris in. Bevriende relaties regelden dat hij als
predikant in Alkmaar terecht kon. In-
middels was Agatha’s vader overleden, maar
haar moeder had het verzet tegen het huwe-
lijk voortgezet. Zij wist haar dochter nog
enige jaren vast te houden voor zij tenslotte
haar geliefde naar Alkmaar achterna ging en
in 1670 op haar 33ste in het Noord-Hollandse
Schermerhoorn alsnog trouwde met haar
dominee, van wie zij nog vijf kinderen kreeg. 

Het schilderij
De gedachte dringt zich op dat Jan Steen dit
familiedrama dat zich voor zijn deur af-
speelde tot onderwerp heeft genomen van
het schilderij. Jan Steen moet in 1655 van
deze rel van zijn overbuurman en zijn doch-
ter hebben geweten. Hij heeft het doek wel-
iswaar in een zeer vroeg stadium van de ru-
zie geschilderd, maar hij kon toen uiteraard
ook niet weten dat de zaak nog vijftien jaar
zou voortduren. 

De plek die hij schilderde liet voor de
Delftenaar in 1655 niets te raden over. Als de
man op de stoep iemand van vlees en bloed
was, kon het vrijwel niemand anders zijn
dan de burgemeester wiens naam in die da-
gen op ieders lippen lag, zo blijkt uit onder-
zoek naar de bewoners op het geschilderde
stukje Oude Delft tussen de Kloksteeg en de
Jeronymusbrug.21 Op basis van het schilderij
is het exacte huis weliswaar niet met hon-
derd procent zekerheid aan te wijzen, maar
als men het handjevol bewoners van dit stuk
gracht op een rijtje zet dan was Welhoeck de
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19 Deze uitspraak werd bovendien in druk uitgegeven en verspreid onder de titel: ’Sententie uitgesproken bij de E. Heeren van de
Wet der Stad Delft tegen Arnoldus Bornius, Predikant aldaar, over sijne onbehoorlijcken en onbeschaamde ommegang en conversatie met
Juffrouw Agata Welhoek’ (Delft 1663). 

20 Eerlijcke Vryaedje, 9-10.
21 De namen van de eigenaren van de huizen aan de Oude Delft westzijde zijn te vinden in het huizenprotocol van Delft fo 876

(Oud Rechterlijk Archief no. 281), het haardstedenregister van 1638 (Stadsarchief no. 589) en register voor het kadegeld
van 1667 (Stadsarchief no. 594). Daaruit valt de volgende lijst van eigenaren en bewoners omstreekst 1655 te herleiden: –
Op de hoek van de Kloksteeg in de oude brouwerij ‘De Clock’: Mr. Hendrick Vochestaert (1619-1690), notaris en stadsse-
cretaris in de jaren 1652-1653 en 1688-1690, geen lid van de raad. Hij huwde in 1652 met Christina van Spieringshouck.
Hun dochter Alida werd pas in 1663 geboren. – Everard van Lodensteijn (1595-1668), gehuwd met Magrieta van der Vorst,
had  geen kinderen. Hij zat sinds 1629 in de veertigraad en was in 1654 en 1659-1660 burgemeester en lid van de Raad van
State (1650-1668), afgevaardigde in de Staten Generaal (1655-1663) en regent van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. –
Hiernaast woonde Welhoeck in het huis genaamd ‘De Drie Koningen’. – Franchois Dirksz Meerman bewoonde het huis
‘Nazareth’ tegenover de Boterbrug. Hij was lid van de raad sinds 1631. Schepen in 1632-1635, burgemeester in 1637, 1645,
1650. Zijn tweede echtgenoot was sinds 1626 Maria Briell. Hij had, voorzover bekend, geen kinderen. Na zijn dood in 1657
woonde in dit huis zijn ongehuwde neef Dirk Gerritsz Meerman, in  1655 stadsthesaurier en burgemeester in de jaren
1658-1660. Hij was tevens beschermheer van het schildersgilde St. Lucas. – Het huis daarnaast was ook eigendom van de
familie Meerman. Blijkens de boedelinventaris van Gerrit Meerman d.d. 2 maart 1669 was dat huis sinds 1650 verhuurd
aan Dirk van Swieten, geen lid van de raad. – Dan volgde een klein huis bewoond door juffrouw Notte, dochter van kwar-
tiermeester Samuel Notte. – Hiernaast woonde Zacharias van Beresteyn van Hofdijck (1623-1679), heer van Middelharnis,
lid van de raad sinds 1652, in de jaren 1654-1656 schepen van Delft en van 1666-1668 en 1677-1679 burgemeester. In 1655
was hij Commissaris van Huwelijkse Zaken. Hij trouwde pas in 1674 met de rijke Agneta Deutz (weduwe van Gerrit Meer-
man, die eerder twee huizen zuidelijker woonde) en kreeg alleen een zoon. – Pal naast de (afgebeelde) brug naar de
Nieuwstraat: Dirk van Coolwijck (1610-1688), sinds 1642 lid van de raad, in 1654 schepen, in 1657 stadsthesaurier, in 1660
weesmeester, sinds 1662 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Delfland. Hij huwde in 1641 met Erckenraet Berck. Zij
kregen vier dochters en drie zoons. De oudste dochter, Maria, was hier in 1655 nog pas 8 jaar.



enige die dochters in de afgebeelde leeftijd
had en die bovendien op dat moment burge-
meester was. Geen enkele andere bewoner
had verder een functie bij de plaatselijke ar-
menzorg, de Kamer van Charitate, een
prestigieuze positie die veel toeschouwers
graag aan de afgebeelde regent toedichtten. 

De naam Welhoeck als voorgestelde bur-

gemeester is bovendien in 1907 al eens ge-
noemd door de kunsthistoricus C. Hofstede
de Groot. Hij was echter niet op de hoogte
van de rel die aan die naam verbonden was
en ging er vanuit dat het een normaal portret
in opdracht betrof. Zijn toeschrijving ba-
seerde hij echter, weinig controleerbaar,
“op overlevering”.22 Die toeschrijving van
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22 C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century (London
1907-1927) Vol.1, 241, schilderij 878. Hij houdt het afgebeelde meisje voor Geraldo’s andere dochter Anna. 

Afb. 1 Een burgemeester van Delft, Jan Steen, 1655, olieverf op doek, 82,5 x 68,5 cm.,
Rijksmuseum Amsterdam.



Hofstede de Groot op deze gronden is door
latere kunsthistorici vooral verworpen om-
dat op het schilderij Welhoecks vrouw en
andere dochter ontbreken, wat een familie-
portret zeer onwaarschijnlijk maakt. De link
met de ruzie tussen vader en dochter Wel-
hoeck kan echter wel verklaren waarom in
dit geval de vrouw en andere dochter van
Welhoeck op het schilderij ontbreken.

Of het schilderij wellicht toch in opdracht
van Welhoeck geschilderd zou kunnen zijn,
zoals hij ook in deze kwestie theologische
traktaten en een schuitpraatje heeft laten
vervaardigen, is een intrigerende vraag. Dat
hij niet terugdeinsde voor een stevig state-
ment is wel gebleken. Op de voorstelling
komt de magistraat bovendien over als een
maatschappelijk geacht persoon die oog
heeft voor de noden van de armen, terwijl
zijn duurgeklede dochter oogt als een ver-
wende puber die letterlijk haar vader (en de
armen) de rug toekeert. De brief die de re-
gent in zijn hand heeft, zou zijn gerechtelijke
verklaring kunnen zijn dat hij onder geen be-
ding in het huwelijk zal toestemmen. De
ouderwets geklede man op de achtergrond is
wellicht de dominee, die afdruipt.

Helaas hebben de archieven tot nu toe
geen uitsluitsel kunnen geven of het schilde-
rij ooit in opdracht van Welhoeck is ver-
vaardigd. De inventaris van de nalatenschap
van Geraldo Welhoeck en Petronella Spie-
ring, waarin een eventueel schilderijenbezit
van de familie zou kunnen zijn beschreven,
is wel op 26 november 1686 opgemaakt door
notaris Abraham van der Velde, maar sinds-
dien uit zijn archief verdwenen.23

Een andere optie is dat Jan Steen zelf het
schilderij gemaakt heeft als commentaar op
de samenleving, zoals hij vaker deed. Dat hij
het in dit geval opnam voor het vaderlijk ge-
zag, maakt het voor de hedendaagse be-
schouwer alleen wat moeilijker te volgen.
Voor tijdgenoten die van de onenigheid tus-
sen vader en dochter op de hoogte waren,
moet de boodschap meer dan duidelijk zijn
geweest. Te meer daar deze affaire zich, zo-
als ook het schilderij toont, open en bloot op
straat afspeelde. Ook als de schilder iets an-
ders zou hebben bedoeld met het schilderij
dan moet het voor de toenmalige toeschou-
wer in 1655 wel erg moeilijk zijn geweest om
er niet deze geruchtmakende zaak in te zien.
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23 GA Delft ONA, notaris Abraham van der Velde (ONA, no. 2189, 26 nov 1686). Naar het bestaan ervan wordt verwezen in
de inventaris van de nalatenschap van schoonzoon Adriaan van den Boogaart uit 1713 (ONA, no.2582, fo. 144) en dossier
1898 van de Delfse Weeskamer die de erfenis voor de kleinkinderen na Adriaan’s dood beheerde. Geen van deze stukken
bevatten helaas details over het schilderijenbezit van de familie. Zie ook Weeskamerarchief Delft, Weeskamercomparitie
deel 13, fo. 146 en 180 e.v.
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Rijksmuseum dagelijks 9.00-18.00 uur
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