
Boeren op het veen (1000-1500)
Een ecologisch-historische benadering*

Omstreeks het jaar 1000 werd West-Nederland gedomineerd door een groot en vrijwel onbevolkt veen-
gebied. Grootschalige ontginning leidde tot een radicale verandering in de geografische en demografi-
sche situatie. Het ontginningsproces, dat tot op heden zijn sporen in het kaartbeeld heeft nagelaten, is
uitvoerig beschreven. Wat de ontginners op het veen hebben gedaan, blijft echter in hoge mate onderbe-
licht. In dit artikel wordt aan de hand van archeologische en historische bronnen nagegaan wat er be-
kend is over het boerenbedrijf op het veen. Algemeen geldt de mening dat na de kolonisatiefase voort-
gaande vernatting een overgang van akkerbouw naar veeteelt heeft gestimuleerd. Dit zou de Hollandse
boeren onder meer gedwongen hebben zich op de markt te richten; zij konden immers niet langer in hun
eigen behoeften voorzien. Bij deze opvatting worden enkele kanttekeningen geplaatst: zo zijn er aan-
wijzingen dat de boeren er veel langer in geslaagd zijn de akkerbouw vol te houden. Het gemengd be-
drijf was tot in de zestiende eeuw ook op het veen nog zeer gebruikelijk.

Inleiding
Het kaartbeeld van de Holland-Utrechtse laagvlakte werd in het eerste millennium gedomi-
neerd door duizenden vierkante kilometers grote veenmoerassen, gedraineerd door getij-
dengeulen en veenriviertjes. In de Karolingische Tijd was er sprake van bewoning op de
geestgronden achter de strandwallen en op de stroken rivierklei langs de riviermonden in
Zuid-Holland, maar het overgrote deel van het gebied lijkt onbewoond geweest te zijn.1 Zo’n
vijfhonderd jaar later is het beeld radicaal anders. Enerzijds zijn er grote meren die duiden
op landverlies, maar ook vinden we er tientallen steden en dorpen, waar eerst alleen maar
moerassen, rietvelden en broekbossen werden aangetroffen. Vanaf de 10e eeuw is men het
veenmoeras gaan ontginnen als onderdeel van de ‘Grote Ontginning’. Sinds het baanbre-
kende onderzoek van Van der Linden2 hebben de waterstaatkundige ontwikkeling en de
nederzettingsgeschiedenis veel aandacht gekregen. Wat de ontginners echter op het ont-
gonnen veen in concreto hebben gedaan is erg onderbelicht gebleven. Het is algemeen aan-
vaard dat er op het veen landbouw is bedreven. Geïnspireerd door het werk van Van der Lin-
den publiceerde de Wageningse ingenieur Edelman in 1958 een artikel waarin hij
concludeert dat er eeuwenlang en op grote schaal sprake is geweest van graanteelt op het
ontgonnen veen.3 Die akkerbouw zou leiden tot zodanige bodemdaling dat hij op den duur
moest worden opgegeven. Edelman gaat niet in op de verdere ontwikkeling van de land-
bouw. Al eerder, te weten in 1939, publiceerde Boerendonk een artikel waarin hij stelde, op
grond van lezing van de Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514 (hierna nog te bespre-
ken), dat het overgrote deel van Holland op het einde van de Middeleeuwen bestond uit gras-
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land waarop voornamelijk melkkoeien werden gehouden.4 Dit artikel wordt nog steeds ge-
citeerd en heeft aanzienlijk bijgedragen aan het idee van een ontwikkeling in het Hollandse
veengebied van akkerbouw naar veeteelt.

Deze visie wordt onder meer uitgedragen door Borger, die stelt dat de verbouw van gra-
nen in de vijftiende eeuw geleidelijk aan afliep. Hij laat de vraag open of dat het gevolg zou
zijn van vernatting van het akkerland dan wel van de import van goedkope granen uit Frank-
rijk en het Baltische gebied. Eén van de mogelijke reacties op het opgeven van de graanteelt
zou volgens hem een omschakeling naar veeteelt kunnen zijn geweest, een omschakeling
die in de vijftiende en zestiende eeuw, na verbeteringen in de afwatering, tot de definitieve
vestiging van een op zuivelproductie gericht bedrijfstype zou hebben geleid.5

Van Zanden veronderstelt dat de broodgranen tarwe en rogge aanvankelijk als wintergra-
nen werden verbouwd. Deze teelt zou geleidelijk aan zijn opgegeven toen de akkers ’s win-
ters te nat werden. In de vijftiende eeuw beperkte men zich daarom tot de verbouw van zo-
mergranen als haver en gerst die aan de opkomende stedelijke bierbrouwerij geleverd
konden worden. Het broodgraan werd via de markt verkregen. Daarnaast kwam het accent
meer op de (rund)veehouderij te liggen. De overschakeling van akkerbouw op veeteelt was
mogelijk door de beschikbaarheid van graanoverschotten elders en de nabijheid van een af-
zetmarkt voor veehouderijproducten in de grote steden in de Zuidelijke Nederlanden.6 Deze
visie op de ontwikkeling van de landbouw in Holland is algemeen geaccepteerd. Bovendien
geldt de gedwongen overgang van akkerbouw naar veeteelt als één van de belangrijkste oor-
zaken van de commercialisering van het Hollandse platteland.

In het onderstaande wordt ingegaan op het landbouwbedrijf op het veen zoals dat uit eco-
logische en historische bronnen valt te reconstrueren. Alvorens dit thema verder uit te wer-
ken moeten we ons afvragen wat we in deze context onder ‘landbouw’ verstaan. Dat is no-
dig omdat dit begrip vrijwel altijd als bekend wordt verondersteld, terwijl tegelijkertijd
impliciet van een sterk simplistisch beeld wordt uitgegaan, waarbij landbouw wordt gere-
duceerd tot graanteelt en het houden van runderen. De specifieke omgevingscondities van
het wonen en werken op het veen moeten ook worden besproken, omdat zowel archeolo-
gen als historici de ontwikkeling van de landbouw in de veenontginningsgebieden in ver-
band hebben gebracht met veranderende milieucondities. Die veranderende condities zou-
den hebben geleid tot een ontwikkeling in het landbouwbedrijf: de aanvankelijke nadruk op
akkerbouw zou plaats gemaakt hebben voor specialisatie in veeteelt. Of deze ontwikkeling
ook met historische en archeologische bronnen onderbouwd kan worden zal hier onder-
zocht worden.

Wat is landbouw?
Het gezamenlijk voorkomen van akkerbouw en veeteelt binnen een zelfde bedrijf is volgens
de geograaf Lebeau sinds prehistorische tijden tot diep in de moderne tijd een belangrijk
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kenmerk van de Europese landbouw.7 Volgens de archeoloog Louwe Kooijmans dateert dit
‘gemengde bedrijf’ in onze streken al uit de Bronstijd.8

De akkerbouw bestaat uit de verbouw van cultuurplanten, met toepassing van technieken
zoals vruchtwisseling, ploegen, irrigeren, draineren, bemesten, uitdunnen, etc. Bij zwak
ontwikkelde marktverhoudingen zal de boer grotendeels op zelfvoorziening in de basisbe-
hoeften zijn aangewezen. Zelfvoorziening gaat traditioneel samen met polycultuur, de ver-
bouw van verschillende gewassen, onder andere granen en peulvruchten. Ook vezelgewas-
sen (hennep, vlas) zullen vaak worden aangeplant ten behoeve van de eigen
textielvoorziening. De zaden kunnen zijn gebruikt voor de productie van olie. Akkerbouw
kan ook ingegeven zijn door veeteelt, zoals het geval is bij de aanplant van voedergewassen.
Een gevarieerde akkerbouw kan goed inspelen op verschillende milieufactoren. Daarnaast
kan polycultuur voortkomen uit de noodzaak tot risicospreiding. Als een belangrijk gewas
faalt, kan een ander misschien toch nog redelijk in de behoeften voorzien. 

Ook de veeteelt wordt gekenmerkt door verscheidenheid: de dieren die gehouden worden
stellen immers verschillende eisen aan hun voeding. De zoöarcheologe Van Wijngaarden-
Bakker onderscheidt grazers, variabele vreters en snoeiers.9 Tot de eerste categorie rekent

Boeren op het veen 241

8 L.P. Louwe Kooijmans, ‘Wetland exploitation and upland relations of prehistoric communities in the Netherlands’ in: J.
Gardiner (ed.), Flatlands and wetlands: Current themes in East Anglian Archaeology. East Anglian Archaeology Report No. 50
(1993) 71-116, aldaar 83.

9 L.H. van Wijngaarden-Bakker, ‘Zoöarcheologisch onderzoek in de west-Nederlandse delta 1983-1987’ in: J.H.F. Bloe-
mers (red.), Archeologie en Oecologie van Holland tussen Rijn en Vlie (Assen 1988) 154-185, aldaar 157-158, 176.

10 P. Lindemans, Geschiedenis van de landbouw in België (Antwerpen 1952) 23, 296.

Afb. 1 Een “artist impression” van een veenontginning. Een veenrivier dient als ontginningsbasis
waarop ontwateringssloten uitmonden. Aan één zijde van de rivier is nog broekbos. In het ontgon-
nen gebied worden de laatste resten van het bos verbrand. Dia-archief van het Amsterdams Archeo-
logische Centrum, AAC. Schilderij.



zij het rund, dat voornamelijk leeft van grassen. De geit is een typische snoeier die zich voedt
met kruiden, bladeren, twijgen en bast. Het schaap neemt een tussenpositie in en kan nog
grazen op het korte gras dat runderen hebben achtergelaten. Het gezamenlijk houden van
runderen, schapen en geiten lijkt dus een verstandige strategie bij een zo breed mogelijke
benutting van het natuurlijke milieu. Het varken is grazer en wroeter en goed bestand tegen
natte omstandigheden. Het paard is net als het rund te typeren als een grazer, maar het kan
ook andere plantendelen aan, zoals bast en bladeren. Het vee levert vlees, wol, huiden, melk
en trekkracht. 

Veehouderij en akkerbouw hebben ook integratievoordelen: zo levert het vee trekkracht
en mest. Doordat de akkerbouw voedingsstoffen aan de grond onttrekt, is de beschikbaar-
heid van mest een belangrijke factor in bijna elk akkerbouwsysteem. Anderzijds kunnen de
restproducten van akkerbouw dienen als veevoer. Aangezien in de winter op onze breedte-
graad de plantengroei tot stilstand komt, is ook de beschikbaarheid van veevoer altijd een
zorg voor de boer.10

Bepaalde nevenactiviteiten zijn ook belangrijk geweest. De behoefte aan brandstof leidde
bijvoorbeeld tot turfwinning. Daarnaast kunnen we denken aan zoutwinning11, het bewer-
ken van hennep en vlas, visserij, vogelvangst, spinnen, weven, mandenvlechten, zuivelpro-
ductie, handel, etc. Dergelijke activiteiten kunnen gestimuleerd worden door de noodzaak
tot het verwerven van enig geldinkomen – hoe bescheiden ook – voor het voldoen van land-
pacht, belastingen, boetes en het afkopen van verplichtingen. De noodzaak tot het verwer-
ven van onmisbare grondstoffen en materialen – zout, ijzer, maalstenen – kan geleid heb-
ben tot economisch verkeer. Ook het algemeen voorkomen van importaardewerk in de
veenontginningsgebieden is daarvan een voorbeeld.12

De omgevingscondities: het veenmilieu
Grote aandacht is er in de literatuur voor het specifieke karakter van het veenmilieu. Be-
paalde ontwikkelingen in de landbouw op het veen, waarop we straks uitvoerig zullen in-
gaan, worden rechtstreeks gekoppeld aan een verandering in het fysische milieu dat daar-
mee ongewoon grote betekenis wordt toegekend. 

Door het ontstaan van de strandwallen die de Hollands-Utrechtse laagvlakte scheiden van
de Noordzee, stagneerde de afvoer van het rivierwater uit het achterland. Hier golden gedu-
rende zo’n vier millennia gunstige omstandigheden voor veenvorming. Veen is opgebouwd
uit resten van planten die ter plaatse hebben gegroeid en daarna zijn afgestorven. Onder
water wordt door zuurstofgebrek de biologische afbraak geremd en ontstaat er een opeen-
hoping van plantenresten. Er wordt meer organisch materiaal geproduceerd dan er wordt
afgebroken.13 Zodra de bodem voldoende is opgehoogd, kan riet gaan groeien. Riet produ-
ceert jaarlijks een grote hoeveelheid dood materiaal, waardoor een plas snel ondieper wordt
en er rietveen wordt gevormd. Als het water minder dan een halve meter diep is geworden,
wordt zeggenveen gevormd. Vervolgens treedt boomgroei op: berk, els en andere boom-
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Afb. 2 Cope- ontginningen in het gebied ten noorden van Woerden. Ontginningsblokken met voor-
af vastgestelde afmetingen. Aan de onderzijde van de kaart is een voorbeeld te zien van een waaier-
vormige verkaveling die ontstaat wanneer het brongebied van een veenriviertje wordt ontgonnen.
Topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:50.000. Blad 31, 1858.



soorten. Naarmate de verlanding voortschrijdt, neemt de invloed van het grondwater af en
die van het voedselarme regenwater toe. Veenmos (Sphagnum) gaat overheersen en verstikt
de bomen. Zo onstaat een hoogveen.14 Sphagnum is onafhankelijk van het grondwater en kan
daardoor tot ver boven de grondwaterstand uitgroeien. In het centrum ontwikkelt het veen
zich veelal beter dan aan de randen, zodat er grote bulten, veenkussens, ontstaan met een
straalsgewijs afwateringspatroon.15 Die hoogveenkussens kunnen een oppervlakte van zo’n
100 km2 beslaan en een hoogte van drie tot vier meter boven N.A.P. bereiken.16

Het proces van veenvorming leidde niet tot een uniform moeras. Er ontstond een land-
schap gekenmerkt door veenstroompjes, meren, rietvelden, laagveen, hoogveenbulten en
broekbossen. Via het water was het veengebied waarschijnlijk goed toegankelijk. De ont-
ginning zal dan ook niet langs een gesloten front hebben plaatsgevonden; men zal eerder
de beste plaatsen hebben opgezocht. Bij het opdringen van de zee via het Almere – de voor-
loper van de Zuiderzee – werd het veen tussen West-Friesland en Stavoren weggeslagen,
hetgeen leidde tot een betere afwatering van het veen in Noord-Holland die misschien de
kolonisatie heeft vergemakkelijkt.17 Ook wordt wel gedacht aan een droge klimaatsperiode
in de 10e eeuw die hetzelfde effect gehad kan hebben.18

De ontginning van het veen gebeurde door sloten te graven haaks op de waterloop die als
ontginningsbasis diende. Vaak volgde men een vaste maatvoering die leidde tot percelen
met een breedte van 95 à 115 meter en een lengte van ca 1250 meter en ook wel het dubbele
daarvan. Dergelijke bedrijven kunnen dus globaal variëren van zo’n 10 tot 30 ha. Aan de
achterzijde moest men zich beschermen tegen toestroming van water uit het hoger gelegen
nog niet ontgonnen veen. Daartoe werd dan een dwarssloot gegraven met aan de ontgin-
ningszijde vaak een laag dijkje, een zogenaamde kade.19

Wanneer veen wordt ontwaterd, treedt er een proces van daling van het maaiveld op als
gevolg van klink.20 Daarnaast kan zuurstof toetreden zodat alsnog de vertering optreedt die
eerder onder de natte omstandigheden niet kon plaatsvinden. Ploegen en bemesten bevor-
deren de werking van allerlei micro-organismen en daarmee de vertering van het veen. De
akkerbouw leidde zo tot een voortdurende daling van het maaiveld ten opzichte van het
grondwater. Dat proces kon natuurlijk niet onbeperkt doorgaan. Er kwam een moment dat
het land te drassig werd voor akkerbouw. Men legde dan nieuwe akkers aan op hoger gele-
gen grond waarbij het oude areaal verder als weiland in gebruik bleef. Er was dus sprake van
een verschuiving van het akkerbouwareaal binnen het bedrijf naar hogere grond. Dit proces
was eindig, als gevolg van het bereiken van de grens van het bedrijf binnen een veenontgin-
ningsblok. Volgens de theorie zou men zich daarna specialiseren op veeteelt – althans, als
het bedrijf niet werd opgegeven. Volgens mij berust deze gedachtegang echter op een te
simpele voorstelling van het boerenbedrijf. 
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De akkerbouw op het veen
In het algemeen lijkt de kwaliteit van de veengronden voor akkerbouw zeker niet onverdeeld
gunstig. Er is een schaal van geschiktheid: enerzijds de zure en voedselarme veenmosgron-
den en aan het andere eind van de schaal voedselrijke bosveengronden.21 Toch is men het er-
over eens dat er in het algemeen op het ontwaterde veen goed kon worden geakkerd. Met de
oxidatie van het veen komen de minerale bestanddelen vrij, terwijl de doorluchting de op-
name van voedingsstoffen (stikstof in het bijzonder) door de planten bevordert.22 Bovendien
was bemesting goed mogelijk: vooral in West-Friesland zijn op grote schaal putten gegra-
ven in het veen, de zogenaamde daliegaten, om kalkrijke klei uit de ondergrond te halen
waarmee de veengrond kon worden verrijkt.23 Ook dierlijke mest werd op het land gebracht
en na de opkomst van de steden ook stadsvuil.

Men kende waarschijnlijk ook technieken om het land droog te houden: in Vlaanderen
werden in de gebieden met wateroverlast vooral de wintergranen geteeld op smalle bedden
gescheiden door greppels.24 Die greppels verzekerden niet alleen een goede afwatering,
maar dienden ook als looppad zodat men bij werkzaamheden de grond niet vertrapte. Het-
zelfde zien we in de Noord-Duitse veenontginningsgebieden, waar die gewoonte als Hol-
landse import wordt beschouwd.25 Het is dus waarschijnlijk dat die techniek ook bij ons
werd toegepast om het land droog te houden. 

Wat werd er op het veen verbouwd? Voor de vroegste fase zijn schriftelijke bronnen met
betrekking tot de akkerbouw afwezig. We zijn dan aangewezen op paleobotanische analy-
ses van grondmonsters uit opgravingen of monsters genomen uit het bodemprofiel van een
te graven tunnel of gasleidingsleuf. In Tabel 1 zijn zoveel mogelijk gegevens opgenomen die
licht kunnen werpen op de middeleeuwse akkerbouw in ons gebied. Opvallend is de ex-
treem ruime datering van alle monsters, terwijl de zwakke vertegenwoordiging van de 14e en
de 15e eeuw frustrerend is. Mede daardoor, en ook door de grote ruimtelijke spreiding, is het
niet mogelijk in deze tabel iets van een ontwikkeling af te lezen. Het staat verder wel vast dat
per site maar een deel van de geteelde gewassen is aangetroffen. Niet elk gewas is paleobo-
tanisch traceerbaar omdat gewassen die worden geoogst voor ze bloeien weinig pollen of
zaden nalaten. De plaats waar is gemonsterd, is volstrekt willekeurig, omdat deze afhanke-
lijk is van de plaats waar is gegraven of geboord. We moeten de tabel dan ook meer zien als
een overzicht van middeleeuwse akkerbouw, waarbij waarschijnlijk elk bedrijf meer dan één
graansoort verbouwde, en daarnaast peulvruchten, vezel- en oliegewassen teelde.26

Van Zanden heeft geopperd dat de voortschrijdende vernatting van het akkerland geleid
zou hebben tot het verbouwen van vooral zomergranen.27 Ook Bieleman is die mening toe-
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gedaan.28 Die op zich plausibele ontwikkeling laat zich uit de tabel niet aflezen. Wel is dui-
delijk dat zomergranen als gerst, emmer en haver veel werden verbouwd. Boekweit was in
de middeleeuwse voeding zeer belangrijk, maar werd in de westelijke veengebieden kenne-
lijk niet verbouwd. De peulvruchten kunnen een belangrijke aanvulling op het dieet geweest
zijn. Vlas was belangrijk als vezelgewas en kan op het bedrijf tot textiel verwerkt zijn, maar
of dat ook met hennep gebeurde is niet bekend. Van beide wordt vaak verondersteld dat de
zaden werden gebruikt om olie te produceren. De weinige archeologische opgravingen van
nederzettingen in het veengebied hebben vrijwel geen artefacten opgeleverd die informatie
kunnen verschaffen omtrent de verwerking van dergelijke agrarische producten. Werden de
wel vaak aangetroffen maalstenen misschien niet alleen gebruikt om graankorrels, maar
ook oliezaden fijn te wrijven? 

Het vee
Terwijl paleobotanisch onderzoek alleen een grondmonster vereist, moeten voor paleozoö-
logisch onderzoek systematisch botten worden verzameld. Botten blijven echter in het zure
veenmilieu slecht bewaard. Wanneer er in landelijke nederzettingen wel botten worden aan-
getroffen is het rund vrijwel altijd het best vertegenwoordigd.29 De geringe schofthoogte van
de runderen in middeleeuws Holland kan er volgens palaeozoölogen op duiden dat vooral
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29 De Internet database BoneInfo, verzorgd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, bevat een schat
aan opgravingsgegevens die meestal niet elders zijn gepubliceerd. Zie: http://www.archis.nl/

30 Mondelinge mededeling Dr. L.H. van Wijngaarden-Bakker.

Tabel 1 Middeleeuwse akkerbouw in de Holland-Utrechtse Laagvlakte
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nr.+ Vindplaats Periode Granen
Hakvr.

emmer gerst haver rogge
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Medemblik (0378) 700-900 x x o
2 Rotterdam 1 13-27 900-1200 x x
3 Rotterdam 1 13-28 900-1200 x x
4 Medemblik (565, 571, 572) 900-1200 x
5 Schagen-Waldervaart 900-1000 x o o
6 Poppendam 950-1200 x o x
7 Medemblik (573, 547) 1000-1200
8 Oostzaan-Zuideinde 64A 1000-1200 x x x
9 Rotterdam-Binnenrotte 06-31 1000-1200 x x o
10 Poortugaal 1000-1300 x x x x
11 Vlaardingen (F950, 951) 1000-1200 x x
12 Delfgauw PZPD3 1050-1150 x o x
13 Gouda Oostpolder 1100-1200 x x x
14 Schipluiden, terp A 1100-1200 x o o
15 Brandwijk 1100-1300 x
16 Midwoud 1150-1200 o o x
17 Dordrecht Fase I 1150-1350 x x x x
18 Papendrecht-Visser 1200-1300 x x x
19 Rotterdam Spoortunnel 1275-1325 x o
20 Vlaardingen-d’Engelsche Boomgaert 1275-1351 x
21 Marken 1300-1500 x o x
22 Nieuwveen 1300-1500 x
23 Vleuten-Veldhuizen 1375-1425 o

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Vicia faba: duiveboon of paardeboon + Nr. verwijst naar bron aan het eind van het artikel



de vleesproductie belangrijk was.30 Waar men toegang had tot kwelders, zoals in grote de-
len van Noord-Holland, was de schapenteelt waarschijnlijk belangrijk. Kwelders vormen
namelijk goede weidegronden voor zowel schapen als runderen, in tegenstelling tot vochti-
ge weilanden waar bepaalde ziekteverwekkers kunnen floreren.31 Varkens verwerkten waar-
schijnlijk het nederzettingsafval; hun botten worden vaak aangetroffen. Het paard is even-
eens een frequente verschijning en zal zijn ingezet als trek- en lastdier. Waarschijnlijk werd
het niet gegeten aangezien slachtsporen zeldzaam zijn. De botten van wilde en tamme gan-
zen zijn moeilijk te onderscheiden, maar toch is er in een behoorlijk aantal gevallen zeker
sprake van de huisgans. Ook kippenbotten worden vaak aangetroffen.
In het bovenstaande ging het om landelijke nederzettingen. Lauwerier heeft de uitkomsten
van opgravingen in middeleeuwse steden, waarbij dierenbotten zijn verzameld, samenge-
vat.32 Tabel 2 geeft daaruit een kleine selectie. Lauwerier gaat ervan uit dat het consumptie-
patroon van vlees in de middeleeuwse stad de veehouderij op het omringende platteland
weerspiegelt. Ook hier zien we een uniform beeld, waarbij rund steeds dominant is. Opval-
lend is het eenduidige karakter van de gegevens gedurende meer dan zes eeuwen: naast
rundvee worden er steevast ook andere dieren aangetroffen. Het is dus zeer waarschijnlijk
dat de meeste bedrijven ook bij het vee aan polycultuur deden. 
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31 Van Wijngaarden-Bakker, Zoöarcheologisch onderzoek, 160.
32 R.C.G.M. Lauwerier, ‘Faunal remains from Dutch medieval towns. A survey’, Anthropozoologica 25/26 (1997) 479-486.
33 R.S. Kok, Wonen op het veen. Archeologisch en ecologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse boerderij in de oostpolder te Gouda (Gouda

1999).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Peulvruchten Vezels

tarwe gierst b.weit bonen* erwten vlas hennep raap
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Een concreet geval
Kok onderzocht een huisterpje in de Oostpolder in Schieland, ten westen van Gouda. Be-
woning vond plaats vanaf het begin van de 12e eeuw tot ca 1170. De overstromingen die
West-Nederland rond 1170 teisterden, zouden volgens hem een verklaring kunnen zijn voor
het verlaten van de huisplaats. Bij het onderzoek werd veel goed bewaard gebleven hout aan-
getroffen, alsmede planten- en dierenresten. Uitgebreide bemonstering vond plaats ten be-
hoeve van paleo-ecologisch onderzoek.33

Eén van de waarnemingen betrof een pakket stengelfragmenten met kafresten van em-
mertarwe. Andere aangetroffen graansoorten zijn gerst en haver. Opmerkelijk is volgens de
rapporteurs niet alleen de voor die periode zeldzame vondst van emmer, maar evenzeer het
ontbreken van rogge, vaak omschreven als het belangrijkste voedselgewas in middeleeuws
Nederland. Rogge is vooral een wintergraan en men vermoedt dat de akkers in de Oostpol-
der ’s winters te nat zijn geweest om rogge te verbouwen. De aangetroffen onkruiden dui-
den erop dat de wel waargenomen granen ’s zomers werden verbouwd. Twee monsters met
veel stengel- en kapselfragmenten van vlas, maar nagenoeg geen zaden, doen vermoeden
dat het hier om dorsafval gaat. In dat geval zou het zaad voor de productie van olie kunnen
zijn gebruikt. Daarvoor kan ook zwarte mosterd (Brassica nigra) hebben gediend, terwijl de
bladeren daarvan als groente kunnen zijn gegeten. Andere aangetroffen mogelijke con-
sumptiegewassen zijn dravik (Bromus spec.), hanepoot (Echinochloa crus-galli) en mannagras
(Glyceria fluitans). Fruit lijkt geheel te ontbreken. Wel werden wilde vruchten (sleedoorn,
braam, bosbes) en hazelnoten verzameld.34

Naast archeobotanisch onderzoek heeft ook archeozoölogisch onderzoek plaatsgevonden
op 560 gevonden botten of botfragmenten. Rund is het best vertegenwoordigd, gevolgd door
varken en paard. In een kuil werden de resten van drie hele begraven runderen aangetroffen.
Opvallend is de geringe schofthoogte van het rundvee: ten hoogste 108 centimeter. Het gaat
niet om onvolwassen exemplaren; de gemiddelde schofthoogte van het middeleeuwse rund
was 115 cm., en gezien de marges rond zo’n gemiddelde zijn bovengenoemde runderen als
normaal te beschouwen.35 In een andere kuil lagen de achterbenen van een paard, vermoede-
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34 Kok, Wonen op het veen, 83-86.
35 W. Gijsbers, Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750) (Hilversum 1999) 27.

Tabel 2 Dierenbotten uit opgravingen in enkele middeleeuwse steden

Stad periode rund % schaap* % varken % paard % N=
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Alkmaar 900-1200 59 32 8 1 143
Alkmaar 1100-1400 55 40 4 1 229
Monnickendam 1200-1400 64 7 28 0 266
Haarlem 1200-1500 50 16 34 1 790
Leiden 1300-1400 61 21 19 3 214
Amsterdam 6x 1300-1500 54-78 2-21 20-32 0 46-593
Haarlem 1300-1500 57 17 26 1 154
Delft 1300-1500 60 25 15 6 154
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* schaap/geit

N.B. De eerste drie categorieën zijn uitgedrukt als een percentage van hun som en zijn dus samen behoudens af-
rondingsfouten steeds 100. Het totale aantal botten (N=) omvat in enkele gevallen ook nog hond, kat en wild. Bij
Amsterdam zijn zes opgravingen samengenomen.



lijk restanten van een in z’n geheel begraven exemplaar. Een vergroeiing van het midden-
voetsbeen met de voetwortelbeentjes, alsmede een zogenaamde woekering, duiden erop dat
het dier zware arbeid heeft verricht, bijvoorbeeld bij het ploegen.36 Van een klein aantal botten
is vastgesteld dat het om schaap of geit gaat, terwijl ook kip en eend zijn vertegenwoordigd. 

Bovengenoemde opgraving is waarschijnlijk het enige onderzoek naar een veenontgin-
ning waarbij het ecologische materiaal volledig is uitgewerkt en gepubliceerd. Het resultaat
illustreert het gemengde bedrijf dat overheerste in de veengebieden, gekenmerkt door de
verbouw van verschillende gewassen in combinatie met een verscheidenheid van huisdieren.

De ontwikkeling van de akkerbouw 
Eén van de constanten in de literatuur is de afname van de akkerbouw (vaak gelijkgesteld
aan graanteelt) en een specialisatie in veeteelt. In het onderstaande gaan we eerst in op de
ontwikkelingen in de akkerbouw. De beste informatie over de ontwikkeling van de graan-
teelt wordt verschaft door de historicus De Boer. Hij onderzocht de ontwikkeling van de
graantienden in het gebied ten zuiden van Kennemerland en Amstelland, ten noorden van
de Maas-Lek en ten westen van de grens met Utrecht. Dit gebied is pragmatisch ingedeeld
in Geest, Noord Veenland en Zuid Veenland (gescheiden door de Oude Rijn). Belangrijke
centra waren onder andere Gouda, Delft en Leiden.37

Van de graanproductie moest een deel worden afgestaan aan de landsheer. Het gaat hier om
de tienden, die oorspronkelijk toevielen aan de Kerk, maar later in seculiere handen waren ge-
raakt. De tiendheffing werd jaarlijks verpacht en de overgeleverde pachtsommen vormen een
belangrijke indicator voor de omvang van de graanoogst in de periode 1343 tot 1415. Het is ech-
ter een probleem om de relatie vast te stellen tussen het pachtbedrag en de werkelijke voor ver-
koop beschikbare oogst. Het is bekend dat tiendmeesters inspecties hielden voorafgaand aan
de verpachting. De Boer gaat uitvoerig in op de mogelijke verstoringen in de relatie tussen het
pachtbedrag en de reële oogst, maar concludeert uiteindelijk dat de reeksen bruikbaar zijn.38

De opbrengsten op de Geest variëren en van een duidelijke tendens is geen sprake. De cor-
relatie tussen jaartal en opbrengst is te verwaarlozen. In het Veenland is er volgens De Boer
sprake van een ‘langdurig en steeds verder gaand verval’ dat inzet in het laatste kwart van de
14de eeuw.39 Bij de langste reeks40 bedraagt de correlatie tussen opbrengst en jaartal -. 52,
waarbij de kans dat die waarde door toeval is ontstaan, verwaarloosbaar klein is. Het minteken
duidt er op dat een later jaar gemiddeld inderdaad correspondeert met lagere opbrengsten. 

De bovenstaande berekening lijkt de waarneming van De Boer te bevestigen. Toch willen
we enkele kanttekeningen maken. Een correlatie van –.52 met een verklaarde variantie van
r2 = 27%, indiceert dat er geen sprake is van een ijzersterke relatie. Voor het grootste gebied
(Veen A+B+C) waarvan de reeks loopt tot 1400, is de correlatie beduidend lager (– .32). En
in de reeks Veen A+B zien we nog in 1414 een opbrengst die hoger ligt dan in zestien voor-
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36 Kok, Wonen op het veen , 87-93.
37 D.E.H. de Boer, Graaf en grafiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse ‘Noordholland’ tussen ± 1345 en ± 1415

(Leiden 1978) 15-17. 
38 Ibidem, 213.
39 Ibidem, 223.
40 De tiendopbrengsten zijn niet voor elk jaar uit de bestudeerde periode bekend, terwijl ook de dekking per gebied ver-

schilt. De Boer maakt onderscheid tussen de geestgronden en het veengebied. In het laatste geval is er voor een deel daar-
van – aangeduid als Veen A – een reeks van 51 jaren beschikbaar. Van een groter gebied – Veen A+B – ontbreken de jaren
1402 tot 1408, terwijl voor het grootste gebied – Veen A+B+C – de reeks in 1399 eindigt.
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Afb. 3 Polder de Zeevang ten noorden van Edam. Als ontginningsbasis diende vaak een veenrivier-
tje, hier de Oude IJe. Sloten werden haaks op de hoogtelijnen gegraven om de beste afwatering te
garanderen. In gebieden met veenmoskoepels leidde dit tot een veervormige verkaveling die bijna
een millennium later nog goed is te herkennen. Topographische en militaire kaart van het Konink-
rijk der Nederlanden 1:50.000. Blad 19, 1858.



gaande jaren in de 14de eeuw. Dat duidt er in elk geval op dat akkerbouw niet onmogelijk was
geworden. Daarbij moet bedacht worden dat de tiendheffing een grote en dure logistieke
operatie moet zijn geweest. Men moest immers in een groot gebied in korte tijd elke elfde
schoof ophalen, waarbij waarschijnlijk niet op veel medewerking van de boeren gerekend
hoefde te worden. Als op een gegeven ogenblik de kosten van deze operatie de baten over-
treffen zal er weinig animo bestaan de tiendheffing te pachten. Dat kan het geval zijn wan-
neer de akkers meer en meer uit elkaar komen te liggen.41 Het beëindigen van het pachten
van de tiendheffing in het veengebied hoeft daarom niet te betekenen dat de graanteelt daar
overal was opgegeven. Dat neemt niet weg dat het contrast met de geestgronden er wel op
duidt dat de graanteelt in de veengebieden van het huidige Zuid-Holland in de 14e eeuw gro-
te problemen lijkt te hebben ondervonden. Op de geestgronden was van een neergaande
tendens immers geen sprake. De situatie in het veengebied was minder gunstig, met sterke
fluctuaties in de opbrengsten en een gemiddeld neergaande lijn. 

Globaal een eeuw na de door De Boer bestudeerde periode, beschikken we over gegevens
uit de Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514.42 Alle landbouwgegevens uit beide lands-
heerlijke enquêtes zijn door ons ondergebracht in een database. Vervolgens zijn de dorpen op
de zand- en geestgronden langs de Noordzeekust, Texel, Vlieland, Wieringen en Het Gooi,
alsmede het land van Arkel en Heusden, uit het gegevensbestand verwijderd. Hetzelfde geldt
voor de steden. Het uiteindelijke sample uit de Enqueste omvat dan 164 dorpen gelegen ten noor-
den van de Lek/ Nieuwe Maas/ Nieuwe Waterweg, plus de Alblasserwaard. Hetzelfde gebied
bevat 211 dorpen in de Informacie. In het sample uit de Enqueste wordt in 65% en in de Informacie
in 54% van de gevallen vermeld dat de inwoners hun bestaan mede ontlenen aan ‘lantnerin-
ge’, ‘lantteelinge’ of – vooral in de Informacie – ‘bouwerije’ (alle op vele verschillende manieren
gespeld). Soms volgt een specificatie als ‘...lantneringe van coern...’ Zeer vaak wordt vervol-
gens vermeld dat men daarnaast ook koeien houdt. De geciteerde frasen suggeren dat er rond
1500 in het onderzochte gebied nog op grote schaal akkerbouw werd bedreven. Het totale aan-
tal dorpen in beide samples, waarvan enige concrete akkerbouwactiviteit wordt vermeld, anders
dan ‘lantneringe’ etc., bedraagt 67 in de Enqueste en 36 in de Informacie. Dat de totalen in Tabel
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41 Het opschuiven van het akkerland vanaf de ontginningsbasis naar hoger gelegen grond, zou eveneens het innen van de
tienden lastiger kunnen hebben gemaakt. Deze interessante suggestie is afkomstig van Jaco Zuijderduijn. 

42 R. Fruin (red.), Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daerna te
reguleren de nyewe Schiltale gedaen in de jaere MDXIV (Leiden 1866). Fruin, R. (red.), Enqueste ende informatie upt stuck van der re-
ductie ende reformatie van den schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den
jaere MCCCCXCIIII ( Leiden 1876).

Tabel 3 Akkerbouw in de Enqueste en Informacie*

Gewas enqueste informacie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gerst 7 0
haver 21 10
rogge 1 0
tarwe 2 0
“coren” 8 6
hennep 10 13
niet gespec. 28 13
totaal 77 42
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* Aantal vermeldingen in de tekst van beide samples



3 hoger uitvallen, komt doordat soms meer dan één gewas wordt vermeld.
De rubriek ‘Niet gespecificeerd’ slaat op vermelding van zaaien, ‘dorssen ende wannen’, de

aanwezigheid van ‘een weynich teellants’ en vergelijkbare waarnemingen. Of ‘coren’ in het al-
gemeen op rogge slaat, is niet te zeggen. Wel is duidelijk dat granen overheersen, en binnen
die categorie de haver. Het is opmerkelijk dat van haver in een negental gevallen in de Enqueste
wordt vermeld dat men die alleen zaait in jaren ‘...als heure landen drooch zijn’. Het gaat hier
vooral om een zone ten noorden van Rotterdam en één vermelding in de Alblasserwaard. 

Opvallend is het ontbreken van enige verwijzing naar de teelt van vlas. Tabel 1 bevat
slechts één waarneming van vlas na ca. 1200, hetgeen suggereert dat die teelt in het veenge-
bied inderdaad later is opgegeven. Verder ontbreken verwijzingen naar peulvruchten, uien,
knolgewassen, groenten, fruit etc. die in de voedselvoorziening een belangrijke rol kunnen
hebben gespeeld. Gezien het uniform treurige beeld dat er wordt geschetst van de graan-
teelt, tegenover de grote frequentie van frasen zoals ‘lantteelinge’ is het mogelijk dat met dat
laatste ook de eigen voedselvoorziening anders dan met granen wordt bedoeld. Op de fre-
quente vermelding van hennep komen we nog terug.

In het sample uit de Enqueste komen negentien verwijzingen voor naar de verbouw van ha-
ver, gerst en ‘coren’ op de randen van percelen die zijn opgehoogd met het bagger uit de
sloot. Dit is wel gezien als een aanduiding van een laatste poging om onder verslechterende
omstandigheden alsnog enige akkerbouw te kunnen bedrijven.43 Zo staat in de Enqueste bij
Nieuwerkerk in Kennemerland het volgende:

Item angaende die neringhe zeggen, dat zij hem generen met koeyen te houden, zonder
hoogher ofte meerder neringhe te hebben; want zij geen zaylant en hebben, dan zij een
luttel sayen up die wallen, ’twelck zij metter handt doen, zonder paerden ofte ploech44

Kortom, men hield koeien en deed alleen aan akkerbouw op de wallen. Een intrigerende
vraag is of we hier niet te maken hebben met de bovengenoemde techniek van akkerbouw
op kunstmatig opgehoogde lange, smalle akkers. Het kan echter ook gaan om een verho-
ging van de opbrengst van hooilanden door aan de randen graan te verbouwen, hetzij als
voedergewas dan wel voor eigen consumptie. Het is interessant dat herhaaldelijk vermeld
wordt dat de akkerbouw wordt bedreven ‘metter hand’ als tegengesteld aan het werken met
paard en ploeg. Als ‘metter hand’ zou betekenen met de spade – hetgeen voor de hand ligt
– dan doet het zeer frequent in de teksten opduikende werkwoord ‘spitten’ eveneens ver-
moeden dat men doorgaat met de eigen voedselvoorziening, met graan of met peulvruchten
en dergelijke, waarover de bronnen zo zwijgzaam zijn. 

Vooral in de Informacie wordt melding gemaakt van agrarische produkten waarop in de
steden accijns wordt geheven. Opvallend is dat de meeste producten bekend uit archeolo-
gisch onderzoek, zoals vermeld in tabel 1, in de steden worden verhandeld. Ook dat zou
kunnen duiden op voortgezette akkerbouw in de nabije omgeving.
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43 A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van
westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (Wageningen 1972) 340-341

44 Fruin, Enqueste, 69.



De veeteelt
In de samples uit de Enqueste en de Informacie is in resp. 92% en 57% van de gevallen sprake van
de aanwezigheid van rundvee. In de eerstgenoemde bron is er negentien keer sprake van
zuivelproductie, waarvan vijftien keer in West-Friesland en Purmer en de overige keren ver-
spreid over Zuid-Holland. Voor de geograaf Boerendonk stond daarmee vast dat de melk-
veehouderij op het Hollandse platteland de hoofdbron van bestaan vormde en zijn mening
is sindsdien trouw nagevolgd.45 Die generalisatie is eerder gebaseerd op het terugprojecte-
ren van een veronderstelde latere situatie dan op het materiaal uit de Enqueste, laat staan de
Informacie, waarbij in de 211 dorpen uit ons sample slechts één keer sprake is van zuivelberei-
ding. Ook is er in beide bronnen zeer weinig terug te vinden dat verwijst naar weilanden,
hooiland of aanplant van voedergewassen als spurrie of voederwikke.46

Naast het houden van melkvee is er sprake van vetweiderij, hetzij als uitvloeisel van het
melkveebedrijf dan wel als zelfstandige activiteit. Afgedankte melkkoeien werden enige tijd
gemest alvorens zij naar de markt werden gebracht. Stierkalfjes konden worden gecastreerd
en eenmaal volwassen werden zij op de ossenmarkt aangeboden. De vetweiderij met uit De-
nemarken en Sleeswijk-Holstein aangevoerde ossen zou in Holland in de 16e eeuw een gro-
te vlucht nemen.47 In de Enqueste wordt vetweiderij als een belangrijke activiteit genoemd in
Hoorn. In de Informacie wordt het weiden van ossen vermeld als belangrijke bezigheid van
poorters uit Alkmaar, Haarlem, Medemblik en Leiden. 

Naast runderen is er in het sample uit de Enqueste twaalf keer sprake van andere dieren. In elf
gevallen wordt het paard genoemd terwijl er één keer sprake is van ganzen. In het sample uit
de Informacie is er elf keer sprake van paarden en één keer van varkens. Blijkens de Informacie
worden er echter op elke stadsmarkt wel runderen, schapen en varkens verhandeld. Die die-
ren, alsmede het paard, worden ook waargenomen op vrijwel elke opgraving waarbij botten
zijn gevonden. Het lijkt waarschijnlijk dat ook wanneer de zuivelproductie een belangrijke
bron van inkomsten was, er naast de koeien toch ook nog andere dieren werden gehouden. 

Het zuivelbedrijf
De archeologie laat ons volledig in de steek als het gaat om de betekenis van de zuivelpro-
ductie in de veengebieden. Het is echter zeker dat die productie al op het eind van de 14e

eeuw belangrijk was. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de tolrekening van Spaarndam van 1391-
1392, met een opsomming van de daar vertolde goederen.48 Kaas wordt hierin veelvuldig ge-
noemd. Vermelding van kazen gaat steeds in honderdtallen, en soms betreft het meer dan
duizend stuks. Ook figureren herhaaldelijk vaten boter in de rekening. Helaas geeft de bron
geen informatie over de herkomst van de producten. Hoppenbrouwers spreekt echter na-
drukkelijk over export uit Holland van zowel levend rundvee als boter en kaas naar het Rijn-
land, Westfalen en de Zuidelijke Nederlanden, vóór het eind van de veertiende eeuw.49
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45 M.J. Boerendonk, ‘Een landbouwkaart van het graafschap Holland omstreeks het jaar 1500’, Verslagen en Mededeelingen van
de Directie van den Landbouw (Den Haag 1906) 128-132; M.J. Boerendonk, “Economische aardrijkskunde van Holland om-
streeks het jaar 1500”, Tijdschrift voor Economische Geografie 30 (1939) 127-148

46 Dat wil niet zeggen dat de melkveehouderij onbelangrijk was. Bedacht moet worden dat de Enqueste noch de Informacie ge-
richt waren op het verwerven van kennis over de aard van de landbouw. Incidenteel krijgt de lezer zijdelings wat infor-
matie toegespeeld. We verzetten ons echter tegen brede generalisaties op grond van slechts enkele uitlatingen.
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48 De Boer, Graaf en grafiek, Bijlage IV.
49 P. Hoppenbrouwers, ‘Agricultural production and technology in the Netherlands, C. 1000-1500’ in: G. Astill & J. Lang-



Het is niet gezegd dat zuivel altijd werd geproduceerd op gespecialiseerde bedrijven. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de productie van zogenaamde klootkazen die goed bewaard konden
blijven en ’s winters werden geconsumeerd.50 Die productie paste in elk bedrijf waarop pe-
riodiek melk beschikbaar was. Het bedrijfstype gericht op systematische productie van zui-
vel, kaas in het bijzonder, wordt geschetst door Hoogendoorn.51 Hij beschrijft dat het zui-
velbedrijf wordt gekenmerkt door een vaste verhouding tussen volwassen melkkoeien en
jongvee, dat dient om de melkveestapel op peil te houden. Oudere koeien werden ‘droog’
gezet en voor de vetweiderij bestemd. De kaasbereiding vereist grote hygiëne. Op straffe van
mislukking moet de uiterste zorg worden besteed aan de reinheid van de melk, de gebruik-
te gereedschappen en de producent zelf. Een aparte bedrijfsruimte is daarvoor noodzake-
lijk. Waarschijnlijk was de zuivelbereiding het domein van de boerin, terwijl de boer zorg
droeg voor andere taken. We hebben hier te maken met een soort bedrijvigheid die zich
moeilijk laat combineren met vele andere, niet-agrarische, activiteiten. Wel werd het zuivel-
bedrijf vaak gecombineerd met kleinschalige hennepteelt op zwaar bemeste perceeltjes
(henneptuinen) langs slootkanten.52

Het is niet zeker dat de combinatie van zuivelbedrijf en hennepteelt al voor 1500 algemeen
was. Het sample uit de de Enqueste geeft zeventien vermeldingen van hennepteelt en in alle ge-
vallen is er tevens sprake van het houden van rundvee. Het betreft vooral het zuiden van het
Holland-Utrechtse grensgebied en de Alblasserwaard. De beschikbaarheid van mest, als-
mede de mogelijkheid de hennep ’s winters te verwerken, zal ongetwijfeld hebben bijge-
dragen aan deze combinatie van veeteelt en tuinbouw. 

Arbeidsoverschot?
De overgang van akkerbouw naar veehouderij betekende volgens Van Zanden een gevoelig ver-
lies aan werkgelegenheid, hetgeen leidde tot migratie naar de steden.53 Dit idee wordt bij meer
auteurs aangetroffen.54 Men gaat er kennelijk van uit dat dit een algemeen aanvaarde opvatting
is, want alleen Besteman geeft een literatuurverwijzing.55 Hij verwijst naar Slicher van Bath.56

Deze stelt dat er in gebieden waar men gespecialiseerd is in veeteelt, bij bevolkingsgroei een ar-
beidsoverschot zal optreden. Dit leidt op den duur tot migratie. Het middeleeuwse Friesland,
Holland en Vlaanderen worden door hem in dit verband expliciet genoemd. Het betreft echter
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een nogal duistere passage, die direct allerlei vragen oproept. Zo zal ‘veeteelt’ toch gespecifi-
ceerd moeten worden. Ook de impliciete veronderstelling dat verdere ontwikkeling binnen een
veeteeltbedrijf op voorhand is uitgesloten, is onhoudbaar; het tegendeel blijkt immers uit het
bedrijfstype waarbij melkveehouderij wordt gecombineerd met de teelt van hennep. 

Het traditionele veenbedrijf was geen akkerbouwbedrijf zoals wordt verondersteld wan-
neer we over een overgang van akkerbouw naar veeteelt spreken. Aanvankelijk domineerde
het gemengde bedrijf, gekenmerkt door zowel akkerbouw als veeteelt, met een grote ver-
scheidenheid aan gewassen en dieren. Zowel de archeologische als de geschreven bronnen
laten daarover geen twijfel bestaan. Het opgeven van de graanteelt, eventueel eerst het
wintergraan en dan ook het zomergraan, zal een geleidelijk proces zijn geweest, dat van be-
drijf tot bedrijf en van streek tot streek verschilde al naar gelang de mogelijkheid om brood-
graan te kopen. Het opgeven van de graanbouw impliceert bovendien niet het opgeven van,
bijvoorbeeld, de voor eigen consumptie bedreven tuinbouw en fruitteelt. De eigen voedsel-
voorziening met peulvruchten, rapen, uien, kool en andere gewassen, kan toch bezwaarlijk
worden afgedaan als een marginale activiteit. Hetzelfde geldt voor de voedselvoorziening
van het vee. Dit heeft bij ons weten geen enkele aandacht gekregen van historici en archeo-
logen: over voedergewassen wordt vrijwel nooit gesproken. En werd met het opgeven van de
graanteelt ook de teelt van vlas gestaakt? Vlas kan immers van groot belang zijn geweest
voor de eigen textielvoorziening. Over de kleine veehouderij -varkens, schapen en pluimvee-
is nog veel te weinig bekend. Ook het onderhoud van het eigen bedrijf -de boerderij, sloten
en omheiningen- vereiste de inzet van mankracht. Pas wanneer we een goed inzicht hebben
in de bewerkelijkheid van de bedrijfsonderdelen is het mogelijk uitspraken te doen over ver-
schillen in arbeidsbehoefte van verschillende bedrijfstypen. 

Conclusie
In de paragraaf over de omgevingscondities hebben we ons beperkt tot een beknopte weer-
gave van de geldende opvatting omtrent maaivelddaling en het opschuiven van het akker-
land binnen het bedrijf en daarmee binnen een ontginningsblok. De ontginning van het
veen ging gepaard met een gestage daling van het maaiveld, die tot gedwongen verplaatsing
van het akkerland naar hogere grond zou hebben geleid. Volgens Besteman leidde dit tot het
opschuiven van de bewoningsas dieper het veen in. Een dergelijke bewoningsdynamiek
toont hij aan in het oosten van West-Friesland en in de Assendelver Polder.57 Dat er een
systematische daling van het maaiveld heeft plaatsgevonden, staat vast.58 Onduidelijk is, of
we het opschuiven van een bewoningsas overtuigend kunnen koppelen aan het opschuiven
van het akkerland dat als gevolg van vernatting onbruikbaar werd.59 In dit verband is er een
interessante mededeling in het dossier dat werd opgesteld tijdens de hoorzittingen gehou-
den in 1554-1555 in verband met de voorgenomen oprichting van het Hoogheemraadschap
Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland. De vertegenwoordigers van
Oostzaan verklaren dat
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Afb. 4 Verkavelingspatroon van de middeleeuwse veenontginning in de Alblasserwaard. Her
riviertje de Giessen heeft gediend als ontginningsbasis en functioneerde voor de ontwatering van
het ontgonnnen gebied. Topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden
1:50.000. Blad 38, 1858.



‘sij dickwijls van Sinte Maerten tot Onser Liever Vrouwen Lichtmisse ofte Sinte Peter ad
Cathedram de sluijsen gelegen inden zeedijck openstellen ende loopt alsdan ’t waeter
van der zee over haere landen ende op alle die landen onder Waterlandt gelegen ende
gaen alsdan die slachdeurkens gelegen in haere kaeden op die Wormer als hijer voeren
gesijt es open ende loopt alsdan ’t waeter vander zee opte Wormer ende seijden dat sij
sommighe jaeren die sluijsen gelegen in den zeedijck niet open gedaen en worden ende
dat soe wanneer dat haere binnenlanden met coorn besaijet worden ’t welck nu dickwils
gebeurt overmits den dieren tijt van ’t coorn alsulcx en hebben deselve sluijsen in thien
jaeren niet veel opengedaen geweest...’60

Hier wordt dus gesteld dat men in tijden van hoge graanprijzen de graanteelt hervat. Dat de
Oostzaners nog in het midden van de 16e eeuw graan meenden te kunnen verbouwen, is ech-
ter bepaald verbazingwekkend in het licht van de geldende opvattingen over de vernatting
van het akkerland. 

Aan het potentiële effect van die vernatting op de veeteelt wordt volledig voorbijgegaan.
Het is niet aannemelijk dat voormalige akkers zich spontaan tot grazige weiden zouden
hebben ontwikkeld. Overwoekering door russen en ander onkruid ligt meer voor de hand.
In de randveenontginningen in Drente werd periodiek het groenland met haver ingezaaid
teneinde het bederf van het land door onkruid te bestrijden.61 Het idee dat de veenweiden
‘vanzelf’ in staat zouden zijn een zodanige veestapel het jaar door te voeden dat het boeren-
bestaan was gegarandeerd, mag op z’n minst van een vraagteken worden voorzien. Afge-
zien van de teelt van haver, is er echter niets bekend over voedergewassen.

In de veengebieden handhaafde het overwegend op zelfvoorziening gerichte gemengde
bedrijf zich waarschijnlijk als volwaardig bedrijfstype. Zuivelbereiding kan daarvan zeker
een onderdeel zijn geweest. Daarnaast kwam er een gespecialiseerd melkveebedrijf op, in
Noord-Holland gekenmerkt door de stolpboerderij.62 Ook andere bedrijfstypen kwamen tot
ontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan tuinbouw en de teelt van nijverheidsgewassen.63 Ook
kan binnen een zelfde bedrijf een combinatie van agrarische en niet-agrarische activiteiten
hebben plaatsgevonden. Het uit de moderne tijd bekende zgn. arbeider-boer patroon, zoals
beschreven door Franklin64 en door ons waargenomen in het Spaanse Caurel Gebergte65

wordt door Van Zanden omstreeks 1500 ook gesignaleerd in het veengebied.66 In plaats van
een lineaire ontwikkeling van akkerbouw naar veeteelt was er waarschijnlijk sprake van
parallel verlopende ontwikkelingen die gedurende lange tijd in één en hetzelfde gebied een
‘mix’ van bedrijfstypen opleverde. 

De in het begin van dit artikel gepresenteerde ideaaltypische schets van het landbouwbe-
drijf leidt tot aandacht voor de vele activiteiten die op dat bedrijf gewoonlijk worden ont-
plooid, en voorkomt denken in ééndimensionale termen van bij voorbeeld graanteelt versus
rundveehouderij. Het verschaft een soort checklist aan de hand waarvan duidelijk wordt hoe
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en Stalpaert, d.d. 17 december 1544, fol. 56 Met dank aan Prof.Dr. G.J. Borger.

61 J.H.N. Elerie, Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest (Groningen 1998) 60, 190.
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63 Bieleman, Geschiedenis, 35.
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65 W. Ettema, Spanish Galicia: a case study in peripheral integration (Utrecht 1980).
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onderbelicht vele aspecten van het bedrijf zijn gebleven, veelal door het ontbreken van in-
formatie uit archeologische of historische bronnen, maar ook door onbekendheid met de
complexiteit van het agrarische bedrijf. Die tendens wordt nog versterkt door het grote ge-
brek aan zowel archeologische als historisch-geografische case studies. Bovendien blijft
ook veel informatie in het grijze circuit hangen. Samenwerking tussen archeologen, histo-
risch-geografen en historici, of in elk geval kennis nemen van elkaars werk en elkaars denk-
beelden, kan meer licht werpen op de unieke ontwikkeling van het Hollands-Utrechtse
veengebied in de eerste helft van het tweede millennium. 
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Verderfelijk vermaak
Het film-, toneel- en dansbeleid van de burgemeesters van Amsterdam,

Rotterdam en Den Haag tijdens de roaring twenties 

Tijdens de jaren twintig kreeg de Nederlandse uitgaanscultuur een nieuwe impuls. Uit de Verenigde Sta-
ten kwamen moderne dansstijlen zoals de charleston en shimmy overgewaaid, bioscopen schoten als
paddestoelen uit de grond en in menig café werd men vermaakt door een jazzband. Kortom: ook in
Nederland was sprake van de roaring twenties. De overheid reageerde terughoudend op deze, deels
nieuwe vormen van vermaak, die aan strenge wetten werden gebonden. De openbare orde, de goede ze-
den en in een aantal gevallen ook de zondagsheiliging mochten er niet door worden aangetast. 

De handhaving van deze wetten was voornamelijk aan de burgemeester opgedragen. Bepalend voor
het beleid van de burgemeester was het karakter van de gemeente die hij bestuurde, zijn persoonlijke op-
vattingen en het beleid van zijn collega’s. In dit artikel zal het beleid van de burgemeesters van Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag centraal staan. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar de antire-
volutionaire burgemeester van Amsterdam, wiens opvattingen sterk van die van zijn liberale collega’s
in Rotterdam en Den Haag verschilden. We zullen zien dat deze burgemeesters desondanks in de jaren
twintig hun beleid meer en meer op elkaar zouden afstemmen. De kritiek op hun openbare ordebeleid
dreef hen in elkaars armen.

Nederland en de roaring twenties
Het Nederland van het interbellum is lange tijd in cultureel opzicht getypeerd als het stief-
kindje van Europa dat angstvallig de gordijnen gesloten hield om het licht van het nieuwe,
moderne Europa buiten de deur te houden. Nederland zou pas na de Tweede Wereldoorlog
een moderne samenleving geworden zijn.1 Een aantal recente studies heeft echter aange-
toond dat er tijdens het interbellum wel degelijk sprake was van een proces van modernise-
ring dat onder andere vorm kreeg in de opkomst van een moderne (massa)cultuur die be-
stond uit nieuwe cultuurvormen als de film en een nieuwe uitgaanscultuur.2 Studies naar het
cultuurbeleid van de overheid, de opkomst van de jazzmuziek en de ontwikkelingen in de
kunst- en amusementsindustrie laten zien dat in Nederland de jaren twintig ook getypeerd
kunnen worden als de roaring twenties.3

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde zich een nieuw uitgaansleven rond
danshuizen, cabarets en bioscopen. Er ontstond een dansrage; tegelijkertijd met de jazz-
muziek raakten rond 1919 nieuwe, swingende dansvormen als de shimmy, foxtrot en
charleston in de mode.4 De bioscopen waren populair, wat onder meer bleek uit een voort-
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durende stijging van de bezoekersaantallen. In de grote steden verrezen ware bioscooppa-
leizen, zoals die van Abraham Tuschinski in Amsterdam en Rotterdam en het schitterende
Asta Theater in Den Haag. Amsterdam spande de kroon. De stad herbergde op een bepaald
moment evenveel bioscopen als Den Haag en Rotterdam samen.5 Ook buiten het centrum
van de stad werden talloze bioscoopzalen geopend. De lage toegangsprijzen droegen in
sterke mate bij aan de populariteit van de bioscoop. De populariteit van film, moderne mu-
ziek en dansvormen werd daarnaast mede in de hand gewerkt door massamedia als kran-
ten, tijdschriften en de radio, die deze nieuwe cultuurvormen in een snel tempo wijd ver-
spreidden.6

De opkomst van de moderne cultuur gaf veel Nederlanders het gevoel te leven in een ‘ken-
teringsperiode’.7 Alom bestond het idee dat men een nieuwe tijd was ingegaan. De beleids-
bepalers binnen de zuilen beseften dat ze ten opzichte van deze ‘moderne’ tijd een duide-
lijke houding moesten bepalen om de eenheid in eigen kring te kunnen waarborgen.
Betekende dat, dat de nieuwe tijd, de nieuwe, moderne vermaakcultuur buiten de deur ge-
houden moest worden of moest deze juist tot op zekere hoogte geaccepteerd worden om
haar onder controle te krijgen? Tussen deze twee polen heeft de houding van de beleidsbe-
palers zich tijdens het interbellum bewogen. Zij werden vooral geleid door de vrees dat de
eigen normen en waarden zouden worden ondermijnd door de opkomst en populariteit van
de nieuwe cultuurvormen. Vanuit de sociaal-democratie kwam verzet tegen het kapitalisti-
sche karakter van de vermaakcultuur.8 Vanuit katholieke en protestants-christelijke hoek
kwam vooral verzet tegen het antichristelijke karakter van de film en het dansen.9 De ‘mo-
derniteit’ werd door verschillende groepen op een verschillende wijze gewaardeerd en geïn-
terpreteerd. Het begrip is daarom door Von der Dunk treffend als een ‘beweeglijke schiet-
schijf’ getypeerd waar zowel positieve als negatieve betekenissen aan gekoppeld werden.10

Voor velen, van sociaal-democraat tot katholiek, lijkt het vooral een containerbegrip ge-
weest te zijn voor alle ontwikkelingen in de samenleving die als beangstigend en bedreigend
gezien werden.

Aan de top van de zuilen werden de grenzen bepaald. Wat mocht wel en wat mocht niet:
vleeskleurige kousen, voorbehoedsmiddelen, naar de bioscoop, dansen? Er werd een ka-
tholieke filmkeuringscommissie opgericht, gereformeerde dominees waarschuwden in
brochures voor de uitwassen van de moderne cultuur en de sociaal-democraten propageer-
den de volksdans als alternatief voor de moderne dansvormen.11 In de grote steden enta-
meerde de gemeentelijke overheid op initiatief van de sociaal-democraten een cultuursprei-
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dingsbeleid. Een verlaging van de entreeprijzen en het organiseren van volksvoorstellingen
en rondleidingen moest de oudere – en volksverheffende – cultuurvormen als theater, con-
cert en museum voor een breed publiek toegankelijk maken.12 Het volk trok echter massaal
naar de bioscopen en danszalen.13

De modernisering werd in verband gebracht met de Eerste Wereldoorlog. De ver-
woestende oorlog, met zijn grote aantal slachtoffers, had – zo werd gezegd – een menta-
liteitsverandering met zich meegebracht: ‘De oorlog was aan de landsgrenzen blijven staan,
maar zijn metgezellen: misdaad en zedeloosheid, waren binnengeslopen en dongen naar de
overmacht.’14 Vooral jongeren zouden zich overgeven aan losbandig gedrag, hetgeen tot ui-
ting kwam in de populariteit van de ‘barbaarse’ moderne dansen en jazzmuziek, de ‘wulp-
se’ kledij waarin sommige vrouwen zich hulden, de toenemende criminaliteit en het alco-
holgebruik.15 Hoewel dit gedrag gekoppeld werd aan de oorlog, had men zich ook al voor
1914 grote zorgen gemaakt over de nieuwe uitgaanscultuur, die als een bedreiging voor de
goede zeden werd gezien. Al sinds de eeuwwisseling was sprake van een waar zedelijkheid-
heidsoffensief.16 In de zomer van 1913 werd in De Telegraaf bijvoorbeeld gediscussieerd over
een nieuwe dansvorm, de one-step, volgens vrouwenarts Hector Treub een onzedelijke dans
– de dansparen waren in elkaar verstrengeld – waar niet genoeg tegen gewaarschuwd kon
worden.17 Een opvallend markeringspunt wordt verder gevormd door de zedelijkheidswet
van de katholieke minister E.R.H. Regout uit 1911, waarin pornografie, prostitutie, abortus
en gokken aan strenge bepalingen en verboden werden onderworpen.18 Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd een onderzoek ingesteld naar de ontwikkeling van de jeugd van dertien
tot achttien jaar, waarvan het rapport door de staatscommissie in 1919 werd gepresenteerd.
Uit deze en andere studies naar de jeugdproblematiek kwam ‘ledigheid’ als voornaamste
oorzaak van de ‘jeugdbaldadigheid’ naar voren. Het was daarom zaak jongeren zo veel mo-
gelijk bezig te houden, in vakantiescholen, op speelplaatsen, in ‘kinderbewaarplaatsen’ en
op jeugdclubs.19 De verleiding om zich in een wild uitgaansleven te storten zou dan af moe-
ten nemen. Deze maatregelen zouden echter weinig effect sorteren; de populariteit van het
dansen bleef onaangetast.20

verderfelijk vermaak 261

12 In Amsterdam was de invloed van de sociaal-democraten op het gemeentelijke cultuurbeleid het grootst. Pots, Cultuur, ko-
ningen, 235; Paul van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 2000)
382-384. 

13 Schuursma, Jaren van opgang, 400; Derks, ‘Dansvermaak’, 388.
14 M. Sluyser, ‘J.W.C. Tellegen. Amsterdam gedurende den Wereldoorlog’ in: M. Sluyser en Fred. Thomas red., Twaalf bur-

gemeesters, 500 jaar Amsterdam (Amsterdam 1939) 252-283, aldaar 269.
15 Wouters, Ongewenschte muziek, 17-18.
16 Henk te Velde, ‘Zedelijkheid als ethiek en seksueel fatsoen. De geschiedenis van een Nederlands begrip’ in: Remieg Aerts

en Klaas van Berkel red., De pijn van Prometheus. Essays over cultuurkritiek en cultuurpessimisme (Groningen 1996) 198-218, al-
daar 199, 205.

17 Joost Groeneboer, ‘Van getemde passie tot verslindende levensstijl’ in: Rosemarie Buikema en Maaike Meijer red., Cul-
tuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980 (Den Haag 2003) 39-55, aldaar 41.

18 Koenders heeft de totstandkoming van de zedelijkheidswet en lokale wetgeving op dit gebied uitputtend beschreven in:
Pieter Koenders, Tussen christelijk réveil en seksuele revolutie. Bestrijding van zedeloosheid in Nederland, met nadruk op de repressie van
homoseksualiteit (Amsterdam 1996) 135-136, 150-169.

19 Gemeentearchief Amsterdam (GAA). Archief Algemene Zaken (5181), inv. nr. 4291, no. 811: De Gong 13 (1925) 3e kwar-
taal; Mieke L. Lunenberg, Geluk door geestelijke groei. De institutionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren
dertig, uitgewerkt voor Amsterdam (Zwolle 1988) 8, 82-83.

20 Mooij, Geslachtsziekten, 133.



De gemeentelijke overheid en de reglementering van de modernisering
De nationale overheid liet de reglementering van de modernisering in belangrijke mate over
aan de gemeentelijke overheid. Er werden wel staatscommissies aan het werk gezet om het
bioscoopvraagstuk (1919) en het dansvraagstuk (1930) te onderzoeken, maar pas in 1928
zou de landelijke regelgeving betreffende de filmkeuring in werking treden. Het onderzoek
naar de ‘danswoede’ werd uitgevoerd op een moment dat de danslust – en de zorgen er-
over – al sterk waren verminderd. 

Binnen de gemeentelijke overheid was in het bijzonder de burgemeester belast met de re-
glementering van en controle op de nieuwe cultuurvormen. Artikel 188 van de Gemeentewet
droeg hem op te waken ‘tegen het doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige
vertooningen’. Binnen zekere marges, die onder andere bepaald werden door andere bepa-
lingen uit de Gemeentewet en overige wetgeving, had de burgemeester de vrijheid zelf te be-
palen wanneer de grenzen werden overschreden. Hij hoefde voor zijn beleid in deze geen ver-
antwoording af te leggen aan de gemeenteraad, omdat de burgemeester in tegenstelling tot
het college van B. en W. niet interpellabel was. Hoewel de nationale overheid zich op het ge-
bied van regelgeving vooralsnog afzijdig hield, was het duidelijk dat ze een repressief beleid
voorstond. Burgemeesters werden, zoals we zullen zien, door Den Haag op de vingers getikt
wanneer ze naar de smaak van de regering een te soepel censuurbeleid hadden gehanteerd. 

Artikel 188 leverde stof voor veel discussie op – Herman Heijermans wijdde er in 1905
zelfs een eenakter aan – want wat diende men onder openbare orde, zedelijkheid en verto-
ningen te verstaan?21 Het enige wat vaststond was dat aan de burgemeester de handhaving
van dit artikel was opgedragen. In de praktijk bleek men onder vertoningen zaken als to-
neel- en dansvoorstellingen te verstaan.22 In een hoofdstuk in de in 1932 verschenen bundel
Nederlandsch Bestuursrecht ging de antirevolutionaire rechtsgeleerde J.W. Noteboom in op de
definitie van openbare orde en zedelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot vertoningen
als de film en het toneelstuk. Volgens Noteboom diende de burgemeester te waken tegen ‘de
prikkelfilm met scènes van moord en doodslag, huwelijksontrouw en min-moreele verhou-
ding en in ’t algemeen het pikante, het gedurfde in de filmvertooningen’.23 Ter handhaving
van de openbare orde diende hij daarnaast de vertoning van films die aanzetten tot omver-
werping van het staatsgezag te verhinderen. De maatstaf voor het openbare ordebeleid van
de burgemeester zou de ‘geest van de bevolking’ moeten zijn, wat er in bepaalde gevallen toe
kon leiden dat een film of toneelstuk verboden werd dat in andere steden gewoon opgevoerd
mocht worden of andersom. In mindere mate bepalend, maar toch niet zonder invloed zou-
den volgens Noteboom de persoonlijke, levensbeschouwelijke opvattingen van de burge-
meester zijn.24 De vooraanstaande Amsterdamse sociaal-democraat Emanuel Boekman, in
de jaren dertig geruime tijd wethouder van Kunstzaken, stelde in zijn proefschrift uit 1939
over overheid en kunstbeleid echter dat het er in de praktijk op neer kwam dat de burge-
meester zijn persoonlijke opvattingen als uitgangspunt nam.25 In dat geval kon er – zeker
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wanneer zijn persoonlijke opvattingen botsten met die van een meerderheid van de ge-
meenteraad – een hachelijke situatie ontstaan. De burgemeester hoefde zich aan de mening
van de raad niets gelegen te laten liggen, maar zijn positie als voorzitter van raad en college
en als eerste burger van de gemeente zou door een dergelijke tegendraadse manier van op-
treden aangetast kunnen worden. 

In dit artikel zal het beleid van de burgemeesters van de drie grote steden – Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag – ten aanzien van film, toneel en dans onderzocht worden. Hoe ga-
ven de burgemeesters vorm aan hun rol als hoeders van de openbare orde en de goede ze-
den en in hoeverre trokken ze zich iets van elkaars beleid aan? Voordat ingegaan zal worden
op de burgemeesters eerst iets meer over het karakter van de steden die ze bestuurden en de
geest van de inwoners die ze dienden. Amsterdam stond (en staat) bekend als de lastige
stad. De roerigheid van de Amsterdammers bleef niet beperkt tot politiek-maatschappelijke
conflicten, maar zou zich ook uitstrekken tot het terrein van de cultuur en het volksvermaak.
In 1875 werd bijvoorbeeld de jaarlijkse kermis verboden vanwege de vele ongeregeldheden
die er elk jaar mee gepaard gingen. Ook de havenstad Rotterdam, met haar omvangrijke ar-
beidersbevolking, stond sinds de mislukte revolutiepoging van Troelstra, die op grote steun
had kunnen rekenen van Rotterdamse sociaal-democraten, bekend als een ‘woelige’ stad.26
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In cultureel opzicht bestonden er grote verschillen. Amsterdam herbergde een aantal gere-
nommeerde kunstcentra als de Stadsschouwburg, het Concertgebouw en het Rijksmu-
seum. Daarnaast telde de stad talrijke bioscoop- en theaterzalen. Rotterdam ontbeerde deze
kwaliteit en kwantiteit. In cultureel opzicht leunde de stad sterk op Den Haag. In tegenstel-
ling tot Amsterdam en Rotterdam was de hofstad, mede vanwege de aanwezigheid van di-
plomaten en Indisch gasten en de nabijheid van de mondaine badplaats Scheveningen, zeer
internationaal georiënteerd, met een ongeëvenaarde variëteit aan uitgaansmogelijkheden.27

Het bezorgde de Hagenaars eerder een burgerlijke of een mondaine, dan een lastige repu-
tatie.28 De burgemeesters zouden zeker rekening houden met de geest van de bevolking bij
het bepalen van hun beleid. Niettemin schroomden ze evenmin om er een persoonlijke
stempel op te drukken, zoals onder meer blijkt uit de wijze waarop in Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag de filmkeuring en toneelcensuur georganiseerd was.

De burgemeesters en de gemeentelijke filmkeuring
In januari 1918 deden vijf jonge anarchisten een vergeefse poging het kruithuis aan de Haar-
lemmerweg bij Amsterdam op te blazen. W.H. de Beaufort, de veel geciteerde conservatief-
liberale vastlegger van de tijdgeest van begin 20ste eeuw, weet het voorval aan de verderfe-
lijke invloed van de bioscoop, waar ‘allerlei geweldige misdaden’ werden vertoond.29 Deze
vrees tot navolging kwam ook aan de orde in het rapport over het bioscoopgevaar dat de
staatscommissie-Ledeboer in 1921 uitbracht.30 Er werd daarom voor een strenge filmkeu-
ring gepleit. 

In veel gemeentes werd de filmkeuring in handen gelegd van een bioscoopcommissie die
de burgemeester assisteerde bij de bestrijding van het bioscoopgevaar. In Amsterdam werd
een dergelijke commissie, die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de verschillen-
de politieke stromingen, in 1919 in het leven geroepen. Het was een zogenaamde burgerlijke
commissie, waarvan de leden niet noodzakelijkerwijs lid hoefden te zijn van de Amster-
damse raad.31 De commissie keurde de films op geschiktheid voor vertoning aan jeugdige
personen, met veertien en achttien jaar als leeftijdsgrenzen. Films die voor onder de 14 of 18
jaar afgekeurd waren konden alsnog algemeen toegankelijk worden verklaard als de bio-
scoopexploitanten coupures aanbrachten op de door de commissie aangegeven plaatsen:
bepaalde scènes werden dan uit de film geknipt. De commissie had daarnaast tot taak de
burgemeester te attenderen op films die mogelijk een verstoring van de openbare orde kon-
den veroorzaken. In de jaren twintig werden vooral Duitse en Russische films waarin de re-
volutie of het communisme gepropageerd werd nauwlettend in de gaten gehouden. De bur-
gemeester kon besluiten de openbare vertoning van dergelijke films te verbieden. 

In Den Haag en Rotterdam werd de filmkeuring aanvankelijk vooral als een openbaar or-
devraagstuk gezien, dat onder de verantwoordelijkheid van de gemeentepolitie diende te
vallen; films werden uitsluitend door inspecteurs van politie gekeurd.32 Er bestonden wel
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bioscoopcommissies, maar zij waren niet bij de besluitvorming over de geschiktheid of toe-
laatbaarheid van films betrokken. Rond 1923 zou dat, eerst in Rotterdam en later ook in Den
Haag, wel het geval zijn. Op instigatie van A.R. Zimmerman, de conservatief-liberale bur-
gemeester van Rotterdam (1906-1923), werden films die elementen bevatten die tot seksue-
le opwinding zouden kunnen leiden – zoals ‘wulpsche bewegingen’ en naaktfiguren –, die
prostitutie als thema hadden – bordeelscènes, ‘handel in blanke slavinnen’ – of beledigend
waren voor ‘bedienaren van eenigen eeredienst of de eeredienst zelf’ verboden.33 Ook to-
neelopvoeringen werden gecontroleerd, een taak die in alledrie de steden primair toeviel
aan de politie. De burgemeester kon, op advies van de politie, besluiten een stuk te verbie-
den. Daarnaast had de commissie van beheer van de door de gemeentes geëxploiteerde
(stads-)schouwburgen het recht om stukken uit het gemeentelijke theater te weren. 

Dit moreel geladen overheidsbeleid was niet typisch Nederlands of typisch calvinistisch.
Ook in de rest van Europa werden films beoordeeld op hun zedelijke gehalte. Bovendien was
de scepsis waarmee nieuwe cultuurvormen werden begroet niet alleen uit rechtse hoek af-
komstig, ook in progressieve kring werd tegen onzedelijke film- en theaterproducties ge-
fulmineerd.34 Het Amsterdamse sociaal-democratische raadslid A.B. Kleerekoper, tevens lid
van de Tweede Kamer, sprak bijvoorbeeld over ‘het kwaad van de bioscoop’, de laag-bij-de-
grondse revues en hield een pleidooi voor het subsidiëren van ‘goede [ofwel volksverhef-
fende, hk] kunst’.35

De burgemeesterlijke censuur in de praktijk
Op welke wijze gaven de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag invulling
aan hun rol als oppercensor? In hoeverre was hun persoonlijke – politieke en religieuze –
achtergrond bepalend voor hun beleid? De verschillende wijze waarop de filmkeuring in
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was georganiseerd weerspiegelt de politieke verschil-
len tussen de autoritaire, conservatief-liberale burgemeesters van Den Haag en Rotterdam
en de vrijzinnig-democratische burgemeester van de hoofdstad: J.W.C. Tellegen (1915-
1921). De burgemeester van Den Haag, J.A.N. Patijn (1918-1930) en de Rotterdamse burge-
meester Zimmerman wisten aanvankelijk maximale invloed te behouden op de filmkeuring
door deze in handen te leggen van de gemeentepolitie, waarvan de burgemeester formeel
het hoofd was. Tellegen stond daarentegen maatschappelijke invloed op de filmkeuring toe.
Overigens zou vanaf 1922 – Tellegen was inmiddels opgevolgd door de antirevolutionair
Willem de Vlugt (1921-1941) – ook in de Amsterdamse bioscoopcommissie het openbare
orde-element vertegenwoordigd zijn en wel in de persoon van de voorzitter, substituut offi-
cier van Justitie J.A. van Thiel. De Vlugt zou bovendien veel waarde blijken te hechten aan de
adviezen van zijn hoofdcommissaris van politie.

Bij de handhaving van artikel 188 gingen de burgemeesters niet alleen af op het oordeel
van de bioscoopcommissie en hun politieambtenaren, maar hielden zij ook de besluiten van
hun collega’s in de gaten. Toen Zimmerman eind 1921 het ‘ethisch-politieke revolutiedra-
ma’ ‘Vrijheid’ verbood,36 omdat het stuk, waarin acht ter dood veroordeelde muiters een
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hoofdrol vervulden, zou aanzetten tot dienstweigering, besloot Patijn, die het advies van zijn
hoofdcommissaris om het stuk te verbieden aanvankelijk in de wind had geslagen, alsnog
tot een verbod over te gaan.37 De Amsterdamse burgemeester De Vlugt was door deze ont-
wikkelingen gealarmeerd, maar zag na het bijwonen van een opvoering in Utrecht geen re-
den om het stuk te verbieden, waarop Zimmerman en Patijn het verbod in hun gemeente
weer ophieven.38 Van een constructief overleg tussen de burgemeesters was echter nog geen
sprake.

De burgemeesters bewaarden hun onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Vooral Pa-
tijn trok zijn eigen plan. De verwikkelingen rond ‘Vrijheid’ hadden bij de burgemeester van
Den Haag het idee doen postvatten dat discussies over het onzedelijke en onordelijke ge-
halte van een stuk alleen maar gratis reclame betekenden. In 1922 besloot hij daarom Arthur
Schnitzlers fel omstreden toneelstuk ‘Reigen’ (Rondedans), waarin het decadente leven in
Wenen rond de eeuwwisseling werd geschetst, niet te verbieden. Elders in Europa had het
stuk voor grote beroering gezorgd; in Berlijn was het na een aantal opvoeringen van de
planken gehaald en ook in Amsterdam en Rotterdam was het stuk verboden.39 Patijns be-
doelingen pakten echter verkeerd uit. In de kranten werd het stuk met de slagzin ‘niet ver-
boden’ geadverteerd, waarop het publiek massaal naar het theater trok.40 De burgemeesters
bevonden zich duidelijk in een lastig parket. Zowel een verbod als het toestaan van een film
of toneelstuk kon heftige reacties teweegbrengen. De burgemeesters overlegden wel met el-
kaar over het censuurbeleid, maar één lijn trekken leek moeilijk, omdat de ‘geest van de be-
volking’ niet in elke stad dezelfde was. 

Twee voorvallen in september 1926 zouden uiteindelijk leiden tot een betere structurering
van het burgemeesterlijke overleg over het censuurbeleid. Allereerst het toneelstuk ‘De Ge-
vangene’ van Het Vereenigd Tooneel, een stuk dat vanwege het thema – een lesbische vrouw
trachtte zich tevergeefs door middel van een huwelijk aan haar homoseksuele gevoelens te
ontworstelen – voor veel discussie zou zorgen. De Haagse schouwburgcommissie had de
deuren van de door de gemeente geëxploiteerde Koninklijke Schouwburg voor Het Veree-
nigd Tooneel gesloten, waarop het gezelschap was uitgeweken naar het gebouw van Kun-
sten en Wetenschappen. In Amsterdam mocht het stuk van De Vlugt en de schouwburg-
commissie wel in de Stadsschouwburg worden opgevoerd, met als gevolg dat zowel het
besluit van Patijn als dat van De Vlugt door voor- en tegenstanders van het toneelstuk werd
bekritiseerd.41 Het besluit van de ene burgemeester kon zo de beslissing van de ander
ondermijnen. De publiciteit waarmee ‘De Gevangene’ was omgeven had de opvoering bo-
vendien tot een groot kassucces gemaakt. Ook daarover waren de burgemeesters weinig te
spreken.42

Meer opschudding werd veroorzaakt door de vertoning van Pantserkruiser Potem-

kin van de beroemde Russische regisseur Sergei Eisenstein. De film over de muiterij op een
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Russische boot tijdens de Russisch-Japanse oorlog van 1905 was vanwege zijn revolutionai-
re karakter onder andere in Engeland, Frankrijk en België verboden.43 Minister van Binnen-
landse Zaken J.B. Kan vroeg zich dan ook af of de burgemeesters niet overwogen om de film
te verbieden.44 Patijn en de Rotterdamse liberale burgemeester J. Wytema (1923-1928) voel-
den veel voor een verbod, al wilde Patijn daartoe deze keer alleen overgaan als hij door zijn
collega’s in Amsterdam en Rotterdam gesteund werd. Het verzoek van Wytema aan De Vlugt
om samen met Patijn over de kwestie te overleggen kwam echter te laat. De Vlugt had al be-
sloten de film toe te staan, ook al vond hij hem zeer onsympathiek; een burgemeester kon nou
eenmaal niet alles verbieden wat hem onsympathiek was.45 De Vlugt voer op het kompas van
zijn hoofdcommissaris van politie en van de bioscoopcommissie op wier advies in de film een
aantal coupures aangebracht was en de film alleen voor 18 jaar en ouder toegankelijk was ver-
klaard. In navolging van De Vlugt stonden Patijn en Wytema de film ook in hun gemeentes
toe. 

Na de verwikkelingen rond ‘De Gevangene’ en de eerdere discussies naar aanleiding van
‘Reigen’ besloten de burgemeesters één lijn te trekken. Door een blok te vormen hoopten ze
samen de kritiek op te kunnen vangen die een verbod of het toestaan van een film of toneel-
stuk met zich meebracht. Bovendien zouden ze niet het verwijt kunnen krijgen, dat wat in de
ene gemeente verboden was elders wel vertoond mocht worden. De drie burgemeesters kwa-
men overeen in het vervolg vooraf gezamenlijk overleg te voeren over het al dan niet verbie-
den van kwestieuze kunstproducten.46 Enkele maanden later vond dit gezamenlijke overleg
voor het eerst plaats. De Rotterdamse hoofdcommissaris van politie A.H. Sirks had Wytema
gewaarschuwd voor de film De Kruisweg der Vrouwen, waarin een vrouw zich na een
verkrachting liet aborteren. Na een gezamenlijke viewing van de film besloten de burgemeesters
tot een verbod over te gaan, ondanks het feit dat de Amsterdamse bioscoopcommissie de film
had goedgekeurd voor 18 jaar en ouder.47 De eenheid van beleid kreeg voorrang. 
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Afb.2 ‘De “Potemkin” komt!” De
Vlugt in politietenue, compleet
met Bobby-helm, belemmert een
Engelse matroos het zicht op een
poster van de film Pantserkruiser
Potemkin. Pas na het vertrek van
het Engelse eskader uit de
Amsterdamse haven mocht de
film, die in Engeland verboden
was, in de Amsterdamse
bioscopen vertoond worden. L.J.
Jordaan (1926). Tekening. Bron:
Atlas van Stolk, Rotterdam. 



Ook ten aanzien van de Russische film De Moeder van Vsevolod Pudovkin trokken de
burgemeesters één lijn. Terwijl Pantserkruiser Potemkin praktisch in heel Europa
verboden was behalve in Nederland, was Nederland nu het enige West-Europese land waar
De Moeder verboden werd. Het was een dramafilm die handelde over een moeder die zich
na aanvankelijke aarzelingen samen met haar zoon in de revolutionaire strijd stortte en
daarin uiteindelijk strijdend zij aan zij met haar zoon de dood vond.48 In gezamenlijk over-
leg besloten de burgemeesters De Moeder te verbieden. In Het Volk en De Tijd werd de sug-
gestie gewekt dat De Vlugt aanvankelijk niet veel voor een verbod had gevoeld, maar zich
daartoe over had laten halen door de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam.49 Volgens
het antirevolutionaire dagblad De Standaard, zich baserend op ‘de meest betrouwbare bron’
(lees: De Vlugt), hadden de burgemeesters eensgezind een besluit genomen.50 De Vlugt zou
later in de raad beweren dat de burgemeesters los van elkaar al op voorhand voorstander wa-
ren van een verbod.51 Dit lijkt inderdaad het geval te zijn geweest. Onder de burgemeesters
moet het gevoel hebben geleefd dat ze in 1926 te inschikkelijk waren geweest, wellicht om-
dat ze ieder afzonderlijk niet tot een verbod van Pantserkruiser Potemkin hadden
durven over te gaan. Nu was het moment om dat recht te zetten. Bovendien had de minister
van Binnenlandse Zaken vraagtekens geplaatst bij het besluit van de burgemeesters om de
film van Eisenstein niet te verbieden. Het is aannemelijk dat dit alles de burgemeesters heeft
doen besluiten in mei 1927 De Moeder te verbieden. 

Vóór 1927 stippelden de burgemeesters overwegend ieder afzonderlijk hun beleidslijn
uit. Ze waren voorzichtig met het verbieden van films en toneelstukken. Enerzijds kwam
deze voorzichtigheid voort uit de liberale opvattingen van de burgemeesters, die liever het
middel van de censuur hanteerden en scènes lieten schrappen dan direct tot een verbod over
te gaan. Anderzijds schrokken de burgemeesters terug voor het nemen van straffe maatre-
gelen, omdat ze dat op felle kritiek kon komen te staan, zeker wanneer in andere steden een
film of toneelstuk niet verboden werd. Vanaf 1927 werkten de burgemeesters samen. Ze ver-
kozen consensus over het censuurbeleid boven het voeren van een persoonlijk beleid. De
interstedelijke samenwerking zou de opmaat zijn voor de invoering van de centrale film-
keuring in 1928, waarmee het censuurbeleid voor een belangrijk gedeelte uit de handen van
de burgemeesters genomen zou worden.

Het dansen ter discussie
Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich voltrokken op het terrein van het dansvermaak. Zo-
als we zullen zien werd er in de drie grote steden aanvankelijk een verschillend dansbeleid
gevoerd. Tegen het eind van de jaren twintig zouden de burgemeesters van Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag op dit terrein eveneens een zekere consensus bereiken. In de jaren der-
tig zouden ten slotte landelijk dansbepalingen worden vastgesteld.

Op 23 augustus 1880 werd in Rotterdam Dirk Reese geboren als zoon van een sjouwer in
de Rotterdamse haven. Na eerst een tijdje op de Holland-Amerikalijn gewerkt te hebben be-
gon hij op 22 jarige leeftijd een café. Het duurde niet lang of de ondernemende Reese baat-
te in alle Rotterdamse wijken minstens één kroeg uit. Hij breidde zijn horeca-imperium
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rond de Eerste Wereldoorlog uit met een grote zaak in de Korte Hoogstraat, Pschorr. Vlak
na de oorlog opende hij nog een Pschorr op de Coolsingel, een ware danstempel met een
glazen dansvloer die via een uit Frankrijk gestolen procédé van onder af verlicht werd. De
Rotterdamse dansliefhebbers konden daarnaast terecht in dancing Lybelle aan de Pompen-
burgersingel en in het chique cabaretdansant La Gaité.52 De zeelui zochten hun verzetje aan
de Schiedamsedijk, waar, zo werd gezegd, dansen in de zeemanskroegen en prostitutiebe-
zoek hand in hand gingen. De dijk was echter, meer dan de Amsterdamse Zeedijk, een uit-
gaansgebied dat ook een breder publiek aantrok.53 In de mondaine, internationale ‘ver-
maakstad’ Den Haag kon men kiezen uit een keur aan dansgelegenheden, chique tenten
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Afb.3. ‘Potemkin’. Dit affiche
van Dolly Rudeman draagt de
boodschap van de film Pantser-
kruiser Potemkin op een
krachtige, expressieve wijze
uit. Het gezichtloze kwaad, de
Russische kozak, kijkt neer op
het bloedende lichaam van één
van zijn slachtoffers.Dolly Ru-
deman (1926). Affiche
(108x65). Bron: Collectie Re-
clameArsenaal, www.reclame-
arsenaal.nl 



zoals hotel Vieux-Doelen en De Twee Steden, waar in de namiddag ‘tango-tea’s’ werden ge-
houden, en zaken als Scala Cabaret en Pavillon Mascotte waar tijdens het souper gedanst
mocht worden. Vanwege de hoge prijzen werd er niet veel gesoupeerd, maar gedanst werd
er des te meer.54

Vooral de jongeren stortten zich op de nieuwe dansvormen, die elkaar in populariteit snel
afwisselden.55 Het ging dan ook goed met de zaken van de Rotterdamse horecatycoon Ree-
se, die besloot zijn imperium naar Amsterdam uit te breiden. Op de plaats van het voorma-
lige restaurant Mille Colonnes op het Rembrandtplein begon hij een gelijknamige danstent,
waar echter alleen door dansartiesten gedanst mocht worden, omdat Reese niet beschikte
over een vergunning om ook de bezoekers te laten dansen. Zijn vergunningaanvraag was
door de gemeente afgewezen. In tegenstelling tot Rotterdam en Den Haag bestond er in
Amsterdam geen gelegenheid om in het openbaar – bijvoorbeeld in een bar, café of restau-
rant – te dansen.56 Wel kon men lid worden van een dansvereniging en op verenigingsavon-
den op vertoon van de lidmaatschapskaart de dansvloer op.

Over het Amsterdamse dansverbod bestaat een aantal misverstanden. Er wordt wel ge-
suggereerd dat De Vlugt een dansverbod zou hebben uitgevaardigd en dat hij, nadat hij uit-
eindelijk de bereidheid had getoond het verbod op te heffen, de charleston verboden zou
hebben en het dansverbod op zondag zou hebben ingevoerd.57 Het maakt het contrast met
Den Haag en Rotterdam groot, waar De Vlugts collega’s dergelijke obstakels niet opgewor-
pen zouden hebben. Het dansverbod in Amsterdam bestond echter al lang voor De Vlugts
aantreden in 1921; gemeentearchivaris Joh.C. Breen had het oudste dansverbod gedateerd
op 31 oktober 1552. De meest recente bepaling stamde uit 1902. Volgens artikel 191 van de
Algemene Politie Verordening was het

verboden in de huizen, bij art. 182 vermeld (d.w.z. logementen, herbergen, slaapste-
den, koffiehuizen, bierhuizen, restaurants, schaftkelders, eier-, visch- of zuurhuizen,
tapperijen, slijterijen, kroegen, of eenig huis waar men gelagen zet) voor het publiek
muziek of zang uit te voeren, of gelegenheid te geven tot het uitvoeren of doen uitvoe-
ren van muziek of zang, of tot dansen of eenige vertooning van welken aard ook (het
schermen of andere wapenoefeningen daaronder begrepen).58

De burgemeester had het recht met terzijdestelling van dit artikel vergunningen te verlenen.
Om in Amsterdam de zeelui niet van hun verzetje te beroven was in de 19de eeuw een aantal
vergunningen verstrekt aan kroegen op de Zeedijk en omgeving. Ten aanzien van deze dans-
huizen voerde de gemeente een uitsterfbeleid; nieuwe vergunningen werden niet meer ver-
strekt.59 Daarnaast had de liberale burgemeester jhr. A. Röell (1910-1915) voor de oorlog toe-
stemming verleend voor het organiseren van openbare bals in het Paleis voor Volksvlijt,

270 Verderfelijk vermaak

54 GAA, 5181, inv. nr. 4102, no. 5571: rapport hoofdcommissaris van politie A.J. Marcusse over dansen 1921/1922.
55 Derks, ‘Dansvermaak’, 391.
56 Joost Groeneboer, ‘Verboden te dansen. Burgemeester De Vlugt, hoeder van goede zeden’, Ons Amsterdam 53 (2001) 258-

264, aldaar 260.
57 ‘Willem de Vlugt’, Het Parool 30 april 1999. P. Lelieveldt, ‘”Van muzikaal exces tot allergrootst succes”. De komst van de

jazzmuziek in Amsterdam’, Nederlands Jazz Archief-Bulletin afl. 30 (1998) 5. Geraadpleegd via: http://www.let.uu.nl/˝philo-
meen.lelieveldt/personal/Publicaties/Van_muzikaal_exces_tot_allergrootst_succes_NJA-Bulletin_(1998).pdf

58 GAA, 5181, inv. nr. 4173, no. 2488: gemeentearchivaris Joh.C. Breen aan De Vlugt d.d. 14 november 1923.
59 Groeneboer, ‘Verboden te dansen’, 260.



maar dat was geen succes. De bals bleken een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op
souteneurs en prostituees, waarna de burgemeester de vergunningen snel weer introk.60

De bepalingen in Rotterdam waren vergelijkbaar met die in de hoofdstad, al was het dan-
sen niet eenduidig geregeld, maar aan twee, elkaar overlappende bepalingen onderworpen.
Zo was het in de eerste jaren na de oorlog in Rotterdam verboden om zonder vergunning van
de burgemeester gelegenheid tot dansen te geven.61 Bovendien was het verboden om te dan-
sen in ‘inrichtingen tot het verbruiken van eet- of drinkwaren’. Dit verbod werd begin jaren
twintig geschrapt. De ervaringen van de gemeente met het dansen in de ‘openbare balin-
richtingen’, zoals de zaken van Reese, waren niet negatief. De burgemeester zag er dan ook
geen bezwaar in om aan een aantal restaurants eveneens een dansvergunning te verlenen.62

In Den Haag was het dansen aanvankelijk nauwelijks aan bepalingen onderworpen; vol-
gens de Algemene Politieverordening mocht in elk restaurant zonder vergunning van de
burgemeester gedanst worden. Deze bepaling had echter tot gevolg dat ook ‘mindere gele-
genheden’ zich als restaurant gingen voordoen. Burgemeester Patijn besloot daarom in
1922 een vergunningenstelsel in te voeren. Bij de behandeling van de vergunningaanvraag
hield hij rekening met de persoon van de aanvrager en met de ligging van de inrichting: niet
al te afgelegen, niet in de rosse buurt en niet te veel danszaken op een rij.63 In 1923 zouden
deze bepalingen verder worden aangescherpt. Rond de dansvloer moesten koperen stangen
worden geplaatst, met elkaar verbonden door dikke rode koorden. Er mocht maar aan één
zijde toegang worden verleend tot de dansvloer en aan alle zijden ervan moest voldoende
toezicht op de dansers gehouden kunnen worden.64 Daarnaast waren zowel in de Rotter-
damse, als in de Haagse dansvergunningen bepalingen met betrekking tot de muziek opge-
nomen. Om te voorkomen dat de ‘barbaarse’ klanken van de nieuwe jazzmuziek de dansers
zouden aanzetten tot het uitvoeren van de nieuwe moderne, wilde dansvormen was vastge-
legd dat het orkest alleen weinig geraasmakende muziek mocht maken. Slaginstrumenten
waren in Den Haag uit den boze; het orkest mocht slechts gebruik maken van een piano, vi-
ool, cello en basmuziek. In de Rotterdamse dansvergunningen werd ook de bepaling opge-
nomen dat vrouwen van verdachte zeden niet mochten worden toegelaten. Hetzelfde gold
voor personen ‘wier wijze van dansen geacht moet worden, de grenzen van welgevoegelijk-
heid te overschrijden’.65

Aan deze bepalingen werd lang niet in alle gevallen strak de hand gehouden; wel boden
ze de burgemeesters de kans om in te grijpen wanneer zij dat nodig achtten. Patijn trad cou-
lant op; een houding die hem werd ingegeven door het karakter en de samenstelling van de
Haagse bevolking. De Haagse economie dreef voor een groot gedeelte op toerisme en de
aanwezigheid van diplomaten en ambtenaren die zich geregeld in het Haagse uitgaanscir-
cuit begaven. In de hofstad behoorde het dansen tot een van de geaccepteerde vormen van
vermaak. Den Haag kende verreweg de meeste dansgelegenheden van het hele land. De stad
zou het zich daarom niet kunnen permitteren om het dansen te verbieden en andere verma-
kelijkheden aan al te strenge bepalingen te onderwerpen. In Rotterdam werden de bepalin-
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gen eveneens soepel gehanteerd. Op advies van de Rotterdamse hoofdcommissaris van po-
litie werden bijvoorbeeld prostituees eind jaren twintig juist wel tot bepaalde danszaken op
de Dijk toegelaten om te voorkomen dat deze zaken tot geaccepteerde danstenten zouden
uitgroeien en een beter en breder publiek zouden aantrekken dan de bedoeling was. Door
de prostitutie tot een aantal danszaken te beperken hoopten de autoriteiten het ook beter in
de hand te kunnen houden.66 Een uitzondering vormde het optreden van de Rotterdamse in-
specteur van politie J.C. van de Weele, die ook wel ‘de schrik der dancings’ werd genoemd,
omdat hij er niet voor terugdeinsde om zonder waarschuwing dans- en muziekvergunnin-
gen in te trekken als hij vond dat de bezoekers van een dancing te luidruchtig waren.67

In Rotterdam en Den Haag was dus net als in Amsterdam gemeentelijke toestemming
vereist om te kunnen laten dansen, maar in de havenstad Rotterdam en de vermaakstad Den
Haag maakte de burgemeester, die besloot of en aan wie vergunningen verstrekt werden,
daar geen grote zaak van.68 Voor de Amsterdamse dansliefhebbers die zich op de Zeedijk
niet op hun gemak voelden en toch wilden dansen zat er weinig anders op dan hun heil in
Laren of Zandvoort te zoeken of lid te worden van een – besloten – dansvereniging. De Am-
sterdamse horeca was hier vanzelfsprekend niet blij mee en verzocht De Vlugt het dansbe-
leid te herzien. Aanvankelijk toonde hij daartoe geen bereidheid. In de gemeenteraad be-
stempelde de burgemeester het moderne dansen als een groot gevaar voor de stad, waaraan
hij de burgerij noch de jongeren bloot wilde stellen. In gereformeerde kring, en daaruit was
De Vlugt afkomstig, keurde men de nieuwe, ‘wulpse’ dansvormen af.69 Uit navraag bij enke-
le hogere gemeentefunctionarissen, waaronder zich niet alleen partijgenoten van De Vlugt
zoals hoofdcommissaris van politie A.J. Marcusse en gemeentearchivaris Breen, maar ook
sociaal-democraten bevonden, was De Vlugt gebleken dat hij niet alleen stond in zijn oor-
deel. Dansen in de onzekere naoorlogse jaren werd door een van hen getypeerd als ‘dansen
op een vulkaan’.70 De Vlugts beleid werd echter ook fel bekritiseerd. De niet-confessionele
pers bracht het dansverbod in verband met de geloofsovertuiging van de burgemeester.
Deze kon zich wel blijven beroepen op het beleid van zijn voorgangers, die ook geweigerd
hadden vergunningen te verstrekken, maar de tijden waren veranderd; dansen was nu mode
geworden en Amsterdam moest met de tijd mee.71

De Vlugt was niet bereid op eigen initiatief over te gaan tot het verstrekken van dansver-
gunningen, maar zei een uitspraak van de raad over de danskwestie af te wachten. Zou de
raad zich voor het verstrekken van vergunningen uitspreken, dan leek het waarschijnlijk dat
De Vlugt aan dit besluit gevolg zou geven. Uiteindelijk bracht Reese de zaak aan het rollen.
In juni 1923 vroeg hij een dansvergunning aan, een verzoek dat breed werd ondersteund,
door onder andere Abraham Tuschinski, de Middenstandspartij en De Telegraaf. Ook Louis
Davids zette zich in voor opheffing van het dansverbod. Zijn revue ‘Amsterdam wil dansen’
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werd een groot succes.72 Het verzoek van Reese werd door een raadscommissie in behande-
ling genomen. Op 12 maart 1924 vergaderde de raad over het advies van de commissie. Met
een nipte meerderheid werd een motie aangenomen waarin de burgemeester werd opge-
roepen om dansvergunningen te verstrekken. Tot de tegenstemmers behoorden niet alleen
de meeste confessionele raadsleden, maar ook een aantal sociaal-democraten.73

De Vlugt had de raad geadviseerd de motie niet aan te nemen, maar mocht de raad anders
besluiten dan zou hij er wel gevolg aan geven. Dit betekende niet dat het dansverbod zou
worden opgeheven, maar wel dat er een aantal vergunningen zou worden verstrekt. Het laat-
ste zetje had De Vlugt gekregen van enkele confessionele raadsleden die – hoewel in princi-
pe tegenstanders van het dansen in het openbaar – De Vlugt op het hart hadden gedrukt dat
hij beter leidend dan afwijzend kon optreden.74 In de NRC werd het optreden van De Vlugt als
‘zeer onpartijdig’ getypeerd, omdat hij zijn persoonlijke opvattingen ondergeschikt had ge-
maakt aan de mening van de raad.75 Door van de danskwestie een politieke, in plaats van een
puur politionele zaak te maken (waarvoor de burgemeester alle verantwoordelijkheid
droeg) en een uitspraak van de raad af te wachten, was De Vlugt erin geslaagd de kritiek op
zijn houding enigszins te ontladen. Uit het raadsdebat was bovendien duidelijk gebleken
dat over de wenselijkheid van het verstrekken van dansvergunningen zeer verschillend werd
gedacht. 

Een zevental zaken, waaronder Mille Colonnes, Paviljoen Vondelpark, Krasnapolsky en
Tuschinski, kreeg een dansvergunning.76 De Vlugt had bewust alleen vergunningen ver-
strekt aan goed bekend staande zaken in de binnenstad en omgeving. Een complex in de
Haarlemmerhouttuinen zou ook een vergunning aanvragen, maar kreeg deze niet ‘vanwege
de mentaliteit in dit stadsgedeelte’.77 De bepalingen van de dansvergunningen waren gro-
tendeels overgenomen uit de Haagse en Rotterdamse vergunningen en blonken uit in amb-
telijke strengheid. Zo moest tussen de dansers, die 18 jaar of ouder moesten zijn, en het pu-
bliek minimaal een afstand van één meter gehouden worden, moest de dansvloer duidelijk
afgescheiden worden van de rest van de zaal door middel van een balustrade, koord of touw
en mocht de dansvloer maar via twee ingangen benaderd kunnen worden. Er mocht gedanst
worden tussen 16.00 en 24.00 uur, maar niet op zondagen, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag
en Eerste Kerstdag. Er mocht alleen zachte en weinig geraasmakende muziek gemaakt wor-
den.78 De politie hield de zaken met een dansvergunning de eerste maanden nauwlettend in
de gaten. In het najaar van 1924 kon aan De Vlugt worden gerapporteerd dat tot dan toe al-
les ‘op een fatsoenlijke en zedelijk verantwoorde wijze’ was verlopen.79

Hoe moeten we de houding van De Vlugt nu beoordelen? Was híj hier de man met verou-
derde denkbeelden of waren de andere burgemeesters zeer vooruitstrevend? In tegenstel-
ling tot zijn collega’s in Rotterdam en Den Haag had De Vlugt grote principiële bezwaren te-
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gen het dansen. In Amsterdam zou daarom lange tijd niet in het openbaar gedanst kunnen
worden. De Vlugt was echter niet de enige Amsterdammer en niet de enige burgemeester die
zich zorgen maakte over de populariteit van het dansen. Hij wist zich gesteund door een
aantal hoge gemeentefunctionarissen, waaronder de hoofdcommissaris van politie, door de
confessionele raadsfracties, door een aantal sociaal-democratische raadsleden en door de
besluiten van zijn liberale voorgangers, die eveneens geen dansvergunningen hadden ver-
strekt.80 Dit, gepaard aan de gereformeerde achtergrond van de burgemeester, maakt de
houding van De Vlugt goed verklaarbaar. De Vlugt zelf typeerde zijn houding als liberaal: als
onpartijdige burgemeester diende hij rekening te houden met de in Amsterdam breed ge-
dragen bezwaren tegen het dansen ook al werden deze niet in een raadsmeerderheid tot uit-
drukking gebracht. Toen er uiteindelijk dansvergunningen werden verstrekt gebeurde dit
dan ook op beperkte schaal en onder strenge bepalingen; bepalingen die De Vlugt had over-
genomen van zijn liberale collega’s in Rotterdam en Den Haag. 

Opnieuw zien we dus dat de burgemeesters hun beleid enigermate op elkaar afstemden.
De Amsterdamse hoofdcommissaris had een uitgebreide correspondentie gevoerd met zijn
collega’s in Rotterdam en Den Haag en naar hun ervaringen met en beleid ten aanzien van
het dansen geïnformeerd. Tot de Amsterdamse dansbepalingen behoorde overigens niet,
zoals wel is gesuggereerd, een verbod op het dansen van de charleston, één van de meest on-
stuimige nieuwe dansvormen. Wel zou de directie van de chique Amsterdamse zaken Tria-
non en Krasnapolsky besluiten de charleston te verbieden.81 Een aantal Haagse uitgaansge-
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legenheden ging tot dezelfde maatregel over. Terzelfder tijd droeg de burgemeester van
Rotterdam de zaken met een dansvergunning op om de charleston nog maar twee keer per
avond te laten dansen.82

Zondagsheiliging
Het laatste discussiepunt op het terrein van de gemeentelijke overheid en de reglementering
van het vermaak dat hier aan de orde gesteld zal worden is de kwestie van de zondagsheili-
ging. De archaïsche Zondagswet uit het jaar 1815 weerde al ‘hetgeen de plichtmatige viering
van den dag des Heeren zou kunnen verstoren of belemmeren.’83 Bioscoop- en theatervoor-
stellingen werden geacht niet onder deze wet te vallen, het dansen wel. Volgens artikel 4 van
de Zondagswet was het verboden om op zon- en feestdagen publieke danspartijen te hou-
den. Het plaatselijke bestuur (lees volgens de jurisprudentie: het college van B. en W.) kon
besluiten alsnog vergunningen voor openbare vermakelijkheden – zoals het dansen – te ver-
strekken ‘mits niet dan na het volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen’.84 In de
praktijk kwam het erop neer dat deze vermakelijkheden pas na zes uur ’s avonds zouden
mogen plaatsvinden. In Den Haag en Rotterdam werd deze regel niet strak gehandhaafd. In
Rotterdam mocht bijvoorbeeld al na drieën gedanst worden en in Den Haag zelfs nog een
uur eerder, ‘na het volkomen eindigen van alle voormiddag-Godsdienstoefeningen’ (mijn
cursivering).85 Het leidde tot protesten van het antirevolutionaire gemeenteraadslid L.F. Du-
ymaer van Twist, die van burgemeester Patijn te horen kreeg dat hij bij de toepassing van de
‘antieke’ Zondagswet rekening hield met de tijd en met de geest van de meerderheid van de
Haagse bevolking.86 Bovendien vond Patijn Duymaer’s typering van het dansen als de ‘gees-
telijke verwording van onzen tijd’ overdreven.87 In tegenstelling tot zijn collega’s in Den
Haag en Rotterdam hield De Vlugt wèl strak de hand aan de Zondagswet, wat niet hetzelfde
is als het invoeren van een zondags-dansverbod, dat aan De Vlugt is toegeschreven.88 De ver-
warring komt voort uit het feit dat De Vlugt in de dansvergunningen een bepaling liet opne-
men waarin het dansen op zondag verboden werd. Deze bepaling was in feite overbodig,
omdat de Zondagswet al in een dansverbod op zondag voorzag. De Vlugt maakte zo wel di-
rect duidelijk welk belang hij hechtte aan de heiliging van de zondag. Het feit dat De Vlugt
hier een andere beleidslijn koos dan zijn collega’s leverde hem veel kritiek op, ook vanuit de
Amsterdamse gemeenteraad. 

Opnieuw zou het de raad zijn die actie ondernam om De Vlugt tot meer coulance te be-
wegen. Kerstmis 1926 viel in een weekend, met als gevolg dat er zowel op Eerste Kerstdag
(een feestdag) als op zondag Tweede Kerstdag niet gedanst mocht worden. Alfred Weiss, de
voorman van de Middenstandspartij, diende begin december 1926 een motie in waarin hij er
bij de burgemeester op aandrong om de zaken met een dansvergunning voor zondag 26 de-
cember dispensatie van het dansverbod te verlenen. De Vlugt weigerde daartoe over te
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gaan.89 Op dezelfde gronden als waarop De Vlugt eerder zijn vergunningenbeleid had ver-
dedigd baseerde hij nu zijn houding ten opzichte van het dansen op zondag. Hij zei reke-
ning te moeten houden met een grote groep Amsterdammers, niet alleen confessionelen,
maar ook sociaal-democraten, die weinig tot niets met het dansen op hadden en zich zou-
den storen aan het dansen op zondag. Deed hij dat niet, dan handelde De Vlugt naar eigen
zeggen in strijd met de geest van liberale verdraagzaamheid waardoor zijn beleid als burge-
meester van een stad met een heterogeen samengestelde bevolking gekenmerkt zou moeten
worden. 

De motie-Weiss werd met een krappe meerderheid aangenomen, maar in tegenstelling
tot twee jaar eerder legde De Vlugt zich nu niet neer bij de uitspraak van de raad. Hij zei op
formele gronden niet in staat te zijn de motie uit te voeren, omdat niet de burgemeester,
maar het college van B. en W. volgens de Zondagswet gerechtigd was dispensatie te verle-
nen.90 Het feit dat de motie-Weiss slechts een incidenteel karakter had – Weiss had alleen
gerept over dispensatie voor Tweede Kerstdag – maakte het voor De Vlugt bovendien ge-
makkelijk om de motie te negeren. 

Tijdens het raadsdebat was al gebleken dat een meerderheid van de raad streefde naar een
definitieve oplossing van de zondagskwestie. Het sociaal-democratische gemeenteraadslid
G. van den Bergh nam daartoe het initiatief. Zijn voorstel om niet de burgemeester, maar de
raad de dansvergunningen te laten vaststellen bracht De Vlugt, die het dansbeleid in eigen
hand wilde houden, in beweging. Na adviezen ingewonnen te hebben van het politiekorps
en de ambtenarij kwam hij in 1928 tegemoet aan het breed gedragen verzoek om meer dans-
vergunningen te verstrekken, ook aan zaken buiten het stadshart en niet uitsluitend aan chi-
que gelegenheden.91 Positieve berichten van hoofdcommissaris Marcusse over de dansgele-
genheden, waar nauwelijks ongeregeldheden werden geconstateerd, hebben De Vlugt over
de streep getrokken.92 Het college van B. en W. op haar beurt besloot het dansen op zondag
toe te staan tussen twee en zes uur ’s middags en tussen acht en twaalf uur ’s avonds.93 De
komende jaren zou het aantal verstrekte dansvergunningen oplopen tot 26 in 1930, plus de
drie zaken op de Zeedijk en omgeving die al voor 1924 over een vergunning beschikten.94

Daarmee liep Amsterdam wel nog altijd achter bij Den Haag en Rotterdam die elk rond de
veertig dancings telden.95 Het dansbeleid en – zoals we eerder al constateerden – ook het
film- en toneelbeleid liep echter nauwelijks meer uiteen.

Conclusie
Verschillende vormen van vermaak – het dansen, de bioscoop en het theater – werden door
de overheid nauwlettend in de gaten gehouden. Het was aan de burgemeesters om de gren-
zen van het toelaatbare te bepalen. We hebben gezien dat de burgemeesters van Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag zich lieten leiden door hun persoonlijke opvattingen, die lang niet
in alle gevallen met elkaar overeenkwamen. Vooral in de eerste helft van de jaren twintig wa-
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ren de burgemeesters geneigd ten aanzien van hun censuurbeleid een grote onafhankelijk-
heid te bewaren en De Vlugt hield in de tweede helft van de jaren twintig nog aan een eigen
dansbeleid vast. Deze houding maakte de burgemeesters echter kwetsbaar wanneer er on-
voldoende draagvlak was voor hun politiek. Een burgemeester die een beleidslijn koos die
afweek van die van zijn collega’s kon kritische vragen verwachten. Een oplossing werd ge-
vonden in het maken van onderlinge afspraken. Wanneer de burgemeesters één blok vorm-
den konden ze gezamenlijk kritiek op hun censuurbeleid vanuit de samenleving, gemeen-
teraad èn de Haagse regeringskringen opvangen.

Voorbeelden van deze samenwerking zijn niet alleen het verbod van de Russische film De

Moeder, maar ook de verstrekking van dansvergunningen en de vaststelling van de dans-
bepalingen, die uiteindelijk in de drie onderzochte steden, op de zondagsbepalingen na, niet
veel van elkaar verschilden. Deze samenwerking op interstedelijk niveau zou de opmaat zijn
tot de komst van een nationaal censuur- en openbare ordebeleid, dat bijvoorbeeld tot uit-
drukking kwam in de oprichting van de centrale filmkeuringscommissie in 1928 en de lan-
delijke vaststelling van dansvoorschriften door de regering Ruijs de Beerenbrouck in de jaren
dertig. In deze jaren zou de aandacht van de overheid nog steeds gericht zijn op handhaving
van de goede zeden, maar de nadruk kwam noodgedwongen meer te liggen op handhaving
van de openbare orde. Diverse films, toneelstukken en zelfs exposities van beeldende kunst
waren in deze periode van politieke radicalisering aanleiding voor overheidsingrijpen.96 De
burgemeesters zouden hierin opnieuw een centrale rol vervullen, al beschikten zij niet over
dezelfde handelingsvrijheid als in de jaren twintig; de invloed van de nationale overheid op
de ordehandhaving was sterk toegenomen.
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Buitendijks
In de reeks met onderzoekers die over Holland schrijven, interviewen onze redacteuren
Maarten Hell en Annemarieke Willemsen dit keer:

Leendert Louwe Kooijmans over Holland
Leendert Louwe Kooijmans was twintig jaar hoogleraar Europese prehistorie. Onlangs verscheen onder
zijn eindredactie het standaardwerk ‘Nederland in de prehistorie’. Een groot aantal van de wetenschappers,
die daaraan meewerkten, beschouwt Louwe Kooijmans als hun leermeester. Hij heeft in Leiden school ge-
maakt en zijn belangrijkste opgravingen in Holland gedaan. Het interview met de hoogleraar ‘in ruste’
vindt plaats op de werkkamer van collega Raymond Corbey, omdat Louwe Kooijmans zelf zijn kamer deelt
en Corbey er toch niet is. Halverwege het geanimeerde gesprek komt Corbey zijn eigen kamer binnen, maar
maakt meteen rechtsomkeer: ‘Blijf rustig zitten’. Louwe Kooijmans: ‘Knoop jezelf even ergens op, ik wist
niet dat je er was.’ Corbey: ‘Leendert gaat voor’. Later poseert Louwe Kooijmans voor de foto op het binnen-
terrein van het archeologiegebouw, waar een geschilderde tijdbalk de wanden siert. We klimmen daarvoor
op een verhoogd stuk gazon, dat op een grafheuvel lijkt. ‘Ja, dat is een grafheuvel van studenten.’

Leendert Louwe Kooijmans is vanuit het oosten de grote rivieren ‘afgevaren’ om uiteindelijk
in Zuid-Holland te belanden. Louwe Kooijmans: ‘Ik kom uit Arnhem, dus ik ben een echte
Gelderlander. In Utrecht heb ik fysische geografie gestudeerd, hoewel ik met wis- en na-
tuurkunde ben begonnen. Vanuit mijn innerlijk had ik veel affiniteit met de natuur, het bui-
ten, van geologie tot en met biologie, maar dat werd allemaal ontraden. Toen bedacht ik dat
ik kernfysicus wilde worden, iets heel nuttigs doen. Dat viel knap tegen, want de studie had
niet echt mijn interesse, dus ben ik met Pasen omgezwaaid. Daardoor heb ik veel begrip
overgehouden voor alle studenten die willen veranderen van studie. Ik vind dat een student
dat één keer moet kunnen doen en dat de universiteit daarvoor ingericht moet zijn. Dat is die
steeds minder, maar dat wordt gecompenseerd met steeds betere voorlichting. Die was in
onze tijd minimaal. Je had zicht op vakken die op school werden gegeven en maatschappe-
lijke functies als juristen en medici. Vakken als archeologie en geografie en ook sociale we-
tenschappen waren onzichtbare spelonken van de universiteit.’

‘Ik ben in de geografie doorgeschoven naar prehistorie in Utrecht, waar Pieter Modder-
man docent was. Hij gaf een buitengewoon aardig bijvak en je mocht met hem mee gaan op-
graven. Daar leerde ik dat in zo’n archeologische site alle onderzoekslijnen bij elkaar ko-
men. Daar heeft de natuur een proefopstelling voor je gemaakt, daar is interferentie van
mens en landschap, daar wordt dat landschap ook beleefd en gebruikt door mensen. Ik ben
dus als aardwetenschapper voor het veldonderzoek de prehistorie in gegaan. Toen was die
prehistorie nog niet de sociale wetenschap zoals ze nu is. De hele archeologie heeft een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het was toen nog een theorieloos vak. We waren veel
bezig met dateren, ordenen, het schema invullen. Onderzoekers als P.J.R. Modderman en
H.T. Waterbolk waren wel bezig met de samenleving, maar er was nog geen interpretatief
kader voor. De relatie tussen het archeologisch materiaal en de samenleving daarachter was
nog niet geproblematiseerd. In de geschiedschrijving wordt dat de functionalistische tijd
genoemd.’



Verliefd op Holland
Louwe Kooijmans heeft zijn top-opgravingen gedaan in Zuid-Holland. Waarom daar?

Louwe Kooijmans: ‘Eerst wil ik iets zeggen over het contrast tussen uplands en wetlands, de
hoge en lage gronden. Mensen hebben altijd overal gewoond, alleen de sporen blijven heel
verschillend bewaard. Nederland bestaat voor de helft uit sedimentaire wetlands; dat zijn
onderzoekstechnisch gezien buitengewoon rijke gebieden. Er is organisch materiaal be-
waard, dingen liggen nog op hun plaats, ze zijn niet verontreinigd, en je kunt er goed date-
ren en faseren. Daarom domineren die wetlands ons beeld van de samenleving van vroeger.
Dat is een heel scheef beeld: het is slechts een klein deel van wat er vroeger was, maar vre-
selijk mooi bewaard gebleven. Om die natte archeologie relevant te maken voor de hele ar-
cheologie heb je vertaalslagen nodig.’ 

‘Heel Holland is wetland. Het was een ecologisch heel divers ge-
bied, je had een kustlijn, een waddengebied, kwelders, zoetwater-
getijdengebieden, allemaal zeer uitgestrekt. Nu hebben we – als
natuurmonumenten – nog postzegeltjes die daaraan herinneren,
maar het was ooit wel 50 procent van Nederland. Dat is het visite-
kaartje van Nederland, daarin zijn we uniek. Er is geen groot ge-
bied in Europa waar mensen in zulke natte gebieden woonden. In
de bronstijd in West-Friesland, of zoals we nu in Schipluiden ge-
vonden hebben, zaten mensen echt midden in die delta en konden
zij omgaan met die ongewisse situatie. Heel bijzonder. Daar ben
ik verliefd op geraakt.’

‘Ik ben gepromoveerd op de Alblasserwaard, want daar kwa-
men belangrijke vondsten vandaan – ik moest in de atlas opzoe-
ken waar die precies lag. Dat is uitgegroeid tot groot Zuid-Holland. Ook ben ik in de buurt
van Nijmegen en in Limburg bezig geweest, maar de laatste jaren ben ik weer terug in Zuid-
Holland. Niet vanuit provincialisme, maar omdat we daarmee de Europese archeologie iets
heel bijzonders kunnen laten zien. Mensen zeiden: waarom ga je niet naar Zuid-Amerika, de
Andes, Brazilië; ze vonden het dull om in Nederland in je achtertuin te graven. Maar ik zei:
Ik ben hiervoor opgeleid, heb een baan in het Rijksmuseum van Oudheden voor Neder-
landse archeologie, ik heb een gezin, ik vind het spannend en ik amuseer mij er kostelijk
mee. Eens in de zoveel jaar kom je iets tegen van topklasse, een Bergschenhoek, een Ha-
zendonk, Schipluiden, Hardinxveld, en daar doe je het voor. Die sites liggen allemaal in
Holland, hoewel het mij daar niet om gaat. Ik wil die steentijdsamenleving, en die late jagers
en vroege landbouwers in onze hoek van de wereld gestalte geven.’

Het belang van een hek
In Schipluiden heeft Louwe Kooijmans, tijdens zijn laatste opgraving, in 2003 een prehisto-
rische nederzetting onderzocht waarvan, zoals hij schrijft in de archeologische kroniek over
Holland, ‘het belang rijkt tot vèr buiten onze landsgrenzen.’Louwe Kooijmans verduidelijkt:
‘Daar is rond 3500 voor Christus een hek om de nederzetting gezet. Als je het over domestic
space en wild space hebt, dan is het neerzetten van een hek om je nederzetting een vorm van
domesticatie. De nederzetting is een grote boon [tekent op tafel], een duin van 120 bij 50
meter met een aantal paalclusters die we tot erven hebben gebombardeerd, vier of vijf. Dat
hek heeft om het hele duin heen gestaan om het vee buiten te houden. Niet om andere men-
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sen tegen te houden. Het waren dunne paaltjes van één meter. Ik heb fantastische etnogra-
fische paralellen uit Scandinavië, gewoon twee paaltjes, balken ertussen en je kunt er vee
achter houden.’

‘Ik denk dat het hek was bedoeld om vee te scheiden van moestuinen. Het was een droge
plek waar die mensen zaten en eromheen werd het steeds natter. Koeien hebben de neiging
het droge op te zoeken, en op een gegeven moment wordt dat lastig. Ze hebben het hek een
paar keer vernieuwd, maar het feit dat ze twee kilometer hout aansleepten, zo’n hek neer-
zetten, hun vaste woonruimte inrichtten, dat is een fundamenteel andere manier van een
nederzetting inrichten dan waarop jagers dat deden. We hebben isotopenonderzoek van
menselijk skeletmateriaal gedaan, wat laat zien dat ze vooral veel vis aten, maar daarnaast
ook gejaagd wild, en ze hadden ook al vee en akkers.’

In de afgelopen twintig jaar zijn we heel veel meer te weten gekomen over de Nederlandse
prehistorie. Nieuwe vondsten, nieuwe technieken en de ontwikkeling van theorie voor een
meer kritische interpretatie zijn daarbij complementair heel belangrijk geweest.

Louwe Kooijmans: ‘Door de precieze C14-dateringen hoeven we ons geen zorgen meer te
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maken over het sorteren van de rommel. De tijd is opgerekt: de bandkeramiek is stapsgewijs
van 2500 naar 5300 voor Chr. verhuisd. We hadden vroeger een korte chronologie, omdat
we de dingen op elkaar wilden laten aansluiten en waren ons niet bewust van de grote ga-
ten. Cultureel gezien heb ik – niet in mijn eentje – het grote gat tussen de bandkeramiek en
de hunebedbouwers opgevuld. We hadden de Vlaardingen-cultuur, Swifterbant is in mijn
tijd ontdekt, de Michelsberg-cultuur en Hazendonk hebben we eraan toegevoegd. Nu is die
boel vol en kunnen we stapsgewijs de overgang van jagers naar boeren volgen.’

‘Onlangs hebben we een congres gehad in Cardiff over de Europese neolithisering. Daar
bleek dat die overgang naar de Nieuwe Steentijd bij ons heel anders verloopt dan in Enge-
land of in Denemarken. Over Europa is er sprake van een heel mozaïek van neolithiserings-
processen. Cultuurgebonden groepen hebben kennelijk heel aparte, unieke keuzes ge-
maakt. Die kun je niet voorspellen; ze hebben te maken met de wijze waarop mensen hun
leven invullen. Engelsen kijken mij heel raar aan als ik mijn verhaal vertel. In hun ogen gaat
daar rond 4000 binnen een eeuw het roer volledig om, gaan de mensen megalieten bouwen,
hebben ze huisdieren, het is een echte omslag. Het voortleven van de jacht in die tijd zien ze
nog onvoldoende. Buiten de agrarische gemeenschappen moeten er nog jagergemeen-
schappen zijn geweest, denk ik. Daar wordt wel naar gezocht maar ze zijn moeilijk te vin-
den. Bij ons is de mainstream dat het 1500, 2000 jaar duurt voordat de zaak eindelijk om is,
dat het heel stapsgewijs gaat. Heel langzaam werd het ene na het andere element geïnte-
greerd; de mensen zelf zijn zich dat nauwelijks bewust geweest.’

‘Het was bij ons in Nederland anders door lage bevolkingsdichtheden en grote gebieden
die je wel kunt exploiteren voor natuurlijke bronnen, maar waar je geen landbouw kon be-
drijven. De delta was een heel groot gebied, rijk voor jagen en vissen, maar je kon er weinig
landbouw bedrijven, dus daar is de keuze voor een economie van natuurexploitatie met nog
wat erbij heel begrijpelijk.’

Eindeloze plassen
Op het omslag van Nederland in de prehistorie prijkt een afbeelding van een ‘oer-Hollands land-
schap’: boerderijen, watertjes, een vlakke horizon. Als je er niet de datering van 1700 voor
Chr. bij zou zien, kun je denken dat je de Middeleeuwen ziet, en met een molen erbij heb je
Kinderdijk.

Louwe Kooijmans: ‘Ja, waarom heb ik die plaat nu gekozen voor de kaft? Ik denk dat de
Nederlandse archeologie vooral over nederzettingen gaat, over boeren die hun land inrich-
ten. Dit is een plaat die het typisch Hollandse laat zien, landschap met slootjes, en toch is
het niet de negentiende eeuw, er is iets aan de hand met het landschap. Als je goed kijkt, zie
je dat die huizen anders zijn, er geen wegen zijn of auto’s op staan. Het is heel herkenbaar
en toch vreemd. Deze reconstructie (zie afb. omslag) is wat aangeharkt, echt Hollands,
schone erfjes. Zo was het niet, het is te clean, maar het is een plaat die vragen en spanning
oproept. Hij is wel 30 jaar geleden gemaakt. Er moeten mesthopen liggen, wortelstronken
en struweel hier en daar, maar West-Friesland was wel zo open.’

Hoe zag Holland eruit in, zeg, 5000 voor Christus?
Louwe Kooijmans: ‘De kustlijn lag al ongeveer waar die nu ligt. Langs de kust zijn duinen
met brede stranden, daarachter waddengebied, dan een brede kwelderzone en dan eindelo-
ze Oostvaardersplassen, met riet en elzen. Als je er met een vliegtuig overheen was gevlogen,
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was het onvoorstelbaar mooi. Het meest onvoorstelbare is de uitgestrektheid ervan, dat je
60 kilometer wetland wildernis hebt, zonder sluizen, dijken en autowegen. En hoeveel men-
sen woonden er nou helemaal? In Nederland in de tijd van de hunebedbouwers 10.000. In
ons onderzoeksgebied, in het huidige Delfland, woonden 100 tot 200 mensen. Dat is be-
hoorlijk onderbouwd. We weten dat vrij precies. In Schipluiden hebben we vijf erven, zeg 25

tot 30 mensen, met Ypenburg samen zijn dat er 60, en we hebben
maar een deel van wat er is, dus in Delfland hebben 100 tot 200
mensen gewoond. Niet minder en ook niet veel meer. Daar kan ik
een mooi exploitatiemodel van maken. Ze hebben van daar uit die
moerassen gebruikt, want de volgende 100 zaten zaten veel verder-
op. Het waren heel kleine lokale groepen.’

Hadden die contact met elkaar?
Louwe Kooijmans: ‘Ja. Er zaten gemeenschappen in de Alblasserwaard en de aangrenzende
Brabantse zandgronden en een cluster sites bij Nijmegen. De tussenliggende ruimte waren
bufferzones, mensen zaten niet op elkaars lip. Maar ze hadden vuurstenen uit Henegouwen
en contacten tot in de Ardennen, weten we uit de herkomstbepalingen van grondstoffen.’

Hoe verliepen die contacten?
Louwe Kooijmans: ‘Eerst per boot en dan lopen. Het ging om uitwisselen, ruilen, maar ook
om eigen expedities. Het aanbod kennen we feitelijk niet. Het zal hebben gelegen in de sfeer
van beverhuiden, misschien visproducten, geconserveerd vlees; duurzame zaken. Aan het
strand verzamelden ze git en barnsteen, waarvan ze kralen maakten. Die zou je dan graag
ver in het binnenland willen terugvinden, maar dat is nog niet zo. Wat ze terugwilden, wa-
ren bijlen, steen voor slijp-en maalstenen, vuursteen, pyriet. We zijn druk bezig die grond-
stoflijnen in kaart te brengen, op grond van gebiedsvreemd materiaal, omdat we de sociale
netwerken willen leren kennen. Het gaat niet om de materialen maar om de contacten. De
mensen in Zuid-Holland hadden vooral zuid-relaties met België, Rijnland, en in Noord-
Holland lagen de relaties meer naar Drente.’

Buiten de conventies
In de nieuwe geschreven Geschiedenis van Holland komt de prehistorie nauwelijks voor.
Vreemd, nu we weten dat juist in Holland zóver terug kunt gaan.

Louwe Kooijmans: ‘Ik heb die geschiedenis niet gelezen. Maar er is inderdaad nog wat
weinig appreciatie, en daardoor weinig samenwerking en gebruik, van archeologie door
historici. Dat zie je vaak. Historici doen soms wat badinerend over archeologie, vooral over
de prehistorie: dat is al helemaal niets. Stadskernarcheologie is concreter en sluit natuurlijk
ook meer aan.’

Maar dat is tegelijkertijd ook boring, want die dingen weet je al?
Louwe Kooijmans: ‘Ja, iedere keer weer die Jacoba-kannen. Als ik
in de Historische Kring hier vertel over mijn onderzoek, kunnen ze
een kreet van teleurstelling niet onderdrukken. Je kent de emoties
en motieven van die mensen niet, het is abstract, we weten niet wat
ze spraken, hoe ze eruit zagen. Alleen in algemene termen kunnen

282 Buitendijks

‘In de Delfland
woonden 200

mensen’

‘Elke keer weer
die Jacoba-

kannen’



we iets zeggen over hun ideologie: ze hadden een idee over hogere machten, want ze heb-
ben deposities gedaan van kostbaarheden, ze hadden een hiernamaalsvoorstelling, want ze
hebben grafgiften meegegeven. Maar het is vooral het lange diachrone perspectief dat je be-
schrijft, dat is onze kracht.’ 

‘In de nieuwe Algemene Geschiedenis van Nederland die bij Prometheus/Bert Bakker ver-
schijnt, schrijf ik één deel prehistorie, een deel van de negen. Dat ga ik in 2007 doen; ik moet
na Nederland in de Prehistorie eerst wat gas terugnemen. Ik heb het wel in mijn hoofd hoe ik het
ga doen: meer vanuit mijn persoonlijke interpretatie. Geschiedschrijving is subjectief, maar
bij de prehistorie is dat misschien nog erger, dus ik wil een subjectieve schets geven hoe ik
denk dat het is leven in de prehistorie is geweest. Essayistisch, dus niet van de ene naar de
andere plattegrond fietsen, maar wel inhaken op beeldbepalende bijzondere vondsten. Ik
heb altijd graag dingen buiten de conventies willen doen: in een urnenveld of de zoveelste
inheems-Romeinse huisplattegrond ben ik minder geïnteresseerd, tenminste als het om
eigen onderzoek gaat. Maar zoiets als Bergschenhoek met die visfuiken, of zo’n groepsbe-
graving van Wassenaar, die onze ogen opent voor de gewelddadigheid van die tijd, vind ik
uitdagend, daar duik ik op af. Maar dat is nu afgelopen, want ik ben met pensioen.’

Heeft hij tot slot persoonlijk een mening over Holland?
Louwe Kooijmans: Ja, het is druk en lawaaiig, we verlangen altijd
terug naar de bossen. Ik heb een mooie baan in het Rijksmuseum
van Oudheden gehad, en hier bij de universiteit. Twee keer fan-
tastisch geluk gehad, en Holland is mijn tweede vaderland gewor-
den. Ik ben echter wars van provinciaal chauvinisme. In mijn mu-
seumtijd wilde ik urnen verwerven die in het Gelderse Bergharen
waren gevonden. Een man aan de telefoon zei: “Wat in Bergharen
gevonden is, moet in Bergharen blijven!” Nou, zei ik, laat u het dan maar in de grond zitten.’
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‘Een beelt den wijzen Delvenaer’
De totstandkoming van een eerbetoon aan de be-
roemde jurist Hugo de Groot had veel van doen
met de rol en betekenis die aan hem werd toege-
kend: die van verzoener tussen partijen, iemand
die erin zou slagen om de scheidsmuur tussen
groepen te doen vervagen. Tijdens de plechtigheid
ter ere van Grotius (zoals zijn naam werd verlatij-
niseerd) door de Akademie van Wetenschappen in
april 1883 merkte een spreker op dat hij (Grotius)
zijn idealen trachtte te bereiken ‘door in verzoe-
nende geest op te treden’ en een unie van de
Christenheid voorstond, ‘met opheffing van den
scheidsmuur tusschen roomsch en onroomsch. In
dat streven naar eenheid stond hij gelijk met Eras-
mus..’. Daaraan was in de tweede helft van de 19e
eeuw grote behoefte, zo was het gevoelen met
name onder de liberale elite van die dagen. 

Rotterdam had sinds lang haar standbeeld voor
die andere verzoener van de vroeg-moderne
christenheid, Erasmus. Zo kon Delft, de vaderstad
van Grotius, niet heen om een huldeblijk voor de
grote rechtsgeleerde. Hugo de Groot overleed op
28 augustus 1645 in Rostock, toentertijd behorend
tot Zweden. Zijn lijk werd gebalsemd en naar de
Republiek overgebracht, waar het in het koor van
de Nieuwe Kerk, ter rechterzijde van het grafmo-
nument van Willem van Oranje, werd bijgezet. Di-

rect na diens overlijden in 1645 vroeg de dichter
Vondel het Delftse stadsbestuur om een stand-
beeld voor de grote man: “Men stell’, gelijk den
Rotterdammer [Erasmus] een beelt den wijzen
Delvenaer..”. Er werden door de stadsregering ook
plannen gemaakt om hem op een waardige wijze
te herdenken. Sommigen wilden op de Markt een
standbeeld oprichten, maar de idee van een graf-
tombe of praalgraf vond meer aanhang. De kun-
stenaar en beeldhouwer Rombout Verhulst kreeg
de opdracht om met een ontwerp voor een praal-
graf te komen. Tot een uitvoering kwam het echter
niet. In 1786 werd op initiatief van de nazaten van
De Groot in de Nieuwe Kerk een eenvoudige, maar
‘zeer schoone graftombe’ opgericht. Er zou nog
een kleine honderd jaar heengaan voordat een pas-
sender eerbewijs opnieuw ter spake kwam.

Want dit is het geluk van ons: wij die Euro-
peanen geworden zijn, voelen ons gaarne
weer Nederlanders. Wij voelen ons zoo door
land, lucht en levenswijs. Wij erkennen ons
zoo door afstamming, overlevering en denk-
wijs. Wij openbaren ons zoo door gevoelens,
herinneringen en overtuigingen. Wij besef-
fen dat wij zonder Nederlanders te zijn,
waardeloos zouden zijn als Europeanen. 2

Hollands Spoor
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. Peter Hofland bespreekt dit keer de ontstaansgeschiedenis van:

Een standbeeld voor Hugo de Groot 1

Op de Markt in Delft staat het standbeeld van Hugo de Groot (1583-1645), wonderkind, jurist en de rech-
terhand van Johan van Oldenbarnevelt. Na een conflict met prins Maurits en de onthoofding van Olden-
barnevelt werd Hugo de Groot gevangengezet in slot Loevestein. Zijn ontsnapping in een boekenkist maak-
te hem misschien nog wel beroemder dan al zijn geschriften, die ook in het buitenland gelezen werden. Wie
denkt dat er in zijn geboorteplaats Delft na zijn dood direct een standbeeld werd opgericht heeft het mis.

De stad Delft heeft zich nooit erg ingespannen voor het totstandbrengen van een eerbetoon aan illustere
stadgenoten als Willem van Oranje, Johannes Vermeer of Hugo de Groot: de initiatieven daarvoor kwa-
men steeds van derden. Het standbeeld voor Hugo de Groot verrees pas aan het eind van de 19e eeuw, drie
eeuwen na zijn geboorte, in onzekere tijden, in een periode waarin veelvuldig werd omgekeken naar de 17e
eeuw, de Gouden Eeuw. ‘Grote Nederlanders’ van weleer, zo was de overtuiging, konden zorgen voor bin-
ding in een verdeelde natie. Wel gingen er vijf lange jaren overheen voordat het zover was en het leek er zelfs
even op dat de hele onderneming afgeblazen zou worden.
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De bovenstaande woorden van de bekende
dichter Verweij hadden in onze tijd uitgesproken
kunnen zijn; een tijd waarin ons land zoekt naar de
eigen identiteit, naar algemeen bindende normen
en waarden en naar een plek in een veranderend
Europa met vele nieuwe lidstaten. De ontboeze-
ming van de letterkundige stond afgedrukt in een
uitgave van Het Rijksmuseum, een geschrift waar-
in de lof gezongen werd van lang vervlogen tijden,
met name van de 17e eeuw. In de tweede helft van
de 19e eeuw werd veelvuldig teruggeblikt naar
deze bloeiperiode, onze Gouden Eeuw. Dat was
immers de tijd van de schilders Rembrandt en Ver-
meer en van de zeehelden Michiel de Ruijter en
Piet Heijn. Dit terugblikken had te maken met een
heersende onzekerheid in leidende kring of ons
kleine landje wel bestaansrecht had tussen de gro-
te Europese mogendheden. Mede dankzij het
roemruchte verleden ontwikkelde zich het besef
dat er sprake was van één natie, met weliswaar uit-
eenlopende maatschappelijke groeperingen, maar
met een gezamenlijk gedeeld, rijk verleden. Dat
was belangrijk in een periode waarin verschillende
groepen bezig waren met een emancipatieproces:
uit een achtergestelde positie bewogen katholie-
ken, gereformeerden, socialisten en joden zich in
de richting van een volwaardige deelname aan de
samenleving. ‘Grote’ figuren uit een roemrijk ver-
leden konden daarbij een belangrijke rol spelen,
namelijk als bindmiddel tussen de in partijen en
partijtjes verdeelde Nederlanders, waardoor de
ondergang van een verdeelde natie voorkomen
kon worden: ‘Intusschen staat een Grotius daar als
een reus te midden van de geleerde en politieke lil-
leputters van onzen tijd’.

Om daadwerkelijk tot een nationaal gedenkte-
ken te komen werd in 1878 in Den Haag een lan-
delijk comité gevormd. In dit comité zaten tal van
hoogwaardigheidsbekleders, onder wie kamerle-
den, hoogleraren, burgemeesters en leden van de
rechterlijke macht. Erevoorzitter was de populaire,
maar ziekelijke prins Alexander. Door zijn vroeg-
tijdig overlijden zou hij de onthulling van het
standbeeld niet meemaken. Een uitvoerend comi-
té zorgde voor de voortgang van zaken. Daarnaast
waren er verschillende plaatselijke commissies die
de uitvoering van het plan ondersteunden en er
voor moesten zorgen dat het daadwerkelijk een
nationaal, breed gedragen eerbetoon zou worden.
Opmerkelijk is het dat de locatie waar het monu-
ment zou verrijzen op dat moment nog niet defin-
tief vaststond. Daarvoor werd de stad Delft pas in
een veel latere fase aangewezen. 

Ondanks de op papier gedegen organisatie
ging het allemaal niet snel. De oorzaak was gele-
gen in het feit dat ‘de verkregen financieële uit-
komsten verre van schitterend’ waren. In het na-
jaar van 1882, vier jaar na de start van het comité en
een half jaar vóór het grote feest ter gelegenheid
van de driehonderste geboortedag van Grotius,
was er niet meer dan vierduizend gulden binnen.
In een vertrouwelijk schrijven meldde het natio-
naal comité dat het driedubbele bedrag nodig was.
Er werd zelfs serieus gedacht aan afblazen van het
hele plan. Ten einde raad zocht men ook buiten de
eigen landsgrenzen naar de benodigde financiële
middelen. Dat was op zich niet zo’n vreemd idee:
de faam van de rechtsgeleerde, wiens werken in de
17e eeuw in meerdere vertalingen circuleerden,
was daarvoor groot genoeg. Over de herdenking
van Grotius, ‘an European celebrity’, stond ook
het nodige in de buitenlandse pers. Een schrijven
van de Engelse geleerde Sir Travers Twiss bracht
zelfs een ommekeer teweeg in het project. Hij ver-
zocht om zijn naam op de intekenlijst voor een
standbeeld te plaatsen en tekende in voor tien
pond sterling. In de hoop dat dit voorbeeld in
binnen- en buitenland gevolgd zou worden werd
besloten om een prijsvraag uit te schrijven voor het
standbeeld. Er zou een internationale wedstrijd
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komen, waaraan niet alleen Nederlanders, maar
ook ‘vreemdelingen’ konden deelnemen. 

Ook in Delft werd besloten tot een laatste
krachtsinspanning om de benodigde gelden bij-
een te brengen. De gemeenteraad van Delft zegde
een bedrag van drieduizend gulden toe, op voor-
waarde dat het gedenkteken in deze stad zou ver-
rijzen. Onder de Delftse burgerij werd ruim der-
tienhonderd gulden opgehaald. De bijdragen
leidden er toe dat de stad het standbeeld ‘binnen-
haalde’: het nationaal comité besloot dat het mo-
nument binnen Delft zou worden opgericht. 

De herdenking van 1883
In Amsterdam vond op 10 april 1883 een uitgebrei-
de Grotius-herdenking plaats door de Akademie
van Wetenschappen. De bijeenkomst werd bijge-
woond door een groot aantal belangstellenden,
hetgeen aantoonde dat de nagedachtenis aan de
rechtsgeleerde ‘in ruimer kring in hooge eere’
werd gehouden. De feestelijke herdenking werd
enigszins verstoord doordat een van de sprekers,
de hoogleraar W.G. Brill, Grotius schetste als au-
teur van staatkundige twistgeschriften en hem als
‘partijman’ neerzette. Ook laakte de spreker diens
vlucht uit het slot Loevestein, als ‘eene daad De
Groot niet waardig’. De woorden maakten op de
aanwezigen een ‘eenigszins ongunstigen indruk’,
een indruk die de voorzitter van de bijeenkomst
trachtte weg te nemen door te benadrukken dat,
hoeveel fouten hem als mens ook mochten aankle-
ven, ‘men toch over de fouten heen steeds weder
door het edele van De Groot werd getroffen’. 

Behalve deze academische plechtigheid werd in
de hoofdstad ook een toneelstuk van de schrijver
J.A. Alberdingk Thijm over Hugo de Groot opge-
voerd en een feestavond voor Grotius georgani-
seerd waar iedere belangstellende welkom was. In
de grote zaal van gebouw Odéon kwam een talrijk,
‘zeer eigenaardig publiek’ bijeen: intellectuelen,
de elite van de Amsterdamse burgerij, maar vol-
gens een verslaggever waren er ook eenvoudige
boertjes uit Amstelland aanwezig, die er graag de
reis en kosten voor over hadden om het feest bij te
wonen. J.W. Brouwers vervulde deze avond een
hoofdrol. Deze pastoor van Nieuwer-Amstel, te-
vens dichter, betoonde zijn grote eerbied voor het
verleden van ons land. De tweespalt waar Brill bij
de herdenking door de Akademie voor gezorgd
had, werd deskundig vermeden. De hoogleraar
H.C. Rogge schilderde Grotius minder als rechts-
geleerde, maar meer als geleerde in het algemeen:

‘Nooit begaf zich Grotius in dienst van een staat-
kundigen of godsdienstigen club of kliek.’

Aan de herdenkingsplechtigheden van 1883 wa-
ren ook een aantal wedstrijden gekoppeld. In Odé-
on werd de winnaar bekend gemaakt van een let-
terkundig prijsvraag waarin de Nederlandse kunst
en wetenschap van de Gouden Eeuw centraal stond.
Jammer was dat zeven van de acht ingekomen bij-
dragen in het geheel niet in aanmerking kwamen.
De overblijvende inzending bezat echter naar het oor-
deel van de jury, ‘naast vele gebreken en zwakheden,
ook velerlei goede eigenschappen”, zodat het een be-
kroning waardig was. Dit gedicht was afkomstig van
mejuffrouw Louise Stratenus.

Er waren ook twee prijsvragen uitgeschreven op
het gebied van de beeldhouwkunst, namelijk voor
een beeld van Grotius alleen en voor een dubbel-
portret van De Groot en Vondel samen. Op de eer-
ste waren vier inzendingen ingekomen, waarvan
er drie onvoorwaardelijk werden afgekeurd (de
eerste zou kunnen doorgaan voor de huisknecht
van Hugo de Groot, de tweede was lomp, de derde
leek meer een karikatuur), slechts de vierde was
‘fraai en edel’, ondanks enkele ‘vlekjes’. Deze in-
zending van S. Miedema uit Rotterdam kreeg de
juryprijs. Voor het dubbelportret was slechts één
werk ingezonden, een ‘niet alleszins voldoende,
maar hoogst verdienstelijk werk’ van F.L. Stracké
jr. Deze beeldhouwer zou uiteindelijk ook het defi-
nitieve beeld van Grotius ontwerpen. Over zijn
ontwerp werd geoordeeld dat het weliswaar grote
verdiensten bezat, maar dan als voorstelling van
beide personen (Vondel en De Groot) afzonderlijk.
Wanneer men het voetstuk zou doorknippen had
men volgens de jury twee zeer verdienstelijke
standbeelden. Het bekroonde ontwerp was naar
de mening van de jury ongetwijfeld beter dan de
drie afgekeurde, maar daarmee wilde men niet te
kennen geven het ‘schoon’ te vinden. Het moest
dan ook meer als een aanmoedigingsprijs gezien
worden, dan als een bekroning. 

In Delft werd bij de herdenking van 1883 een
‘bedevaart’ naar de laatste rustplaats van Hugo de
Groot gemaakt. In de uitnodiging viel daarover te
lezen: ‘Reeds voor eeuwen werden bedevaarten ge-
houden naar de graven van hen die het nageslacht
vereerde. Men gevoelde zich daar als ’t ware meer
vereenzelvigd met hen, wier edele daden men zich
bij zulke gelegenheden in de herinnering terug-
riep’. Er werd een zilveren, uit laurierbladen ge-
vlochten krans met nationale kleuren bij het graf-
monument gelegd. 
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De onthulling
Op zaterdag 25 september 1886 was het dan zover:
op deze dag zou in Delft de onthulling van het
standbeeld plaatsvinden. De meeste ideëen rond
de festiviteiten waren afkomstig van dr. Th.Ch.L.
Wijnmalen, secretaris-penningmeester van het
Nationaal Comité. Tussen Wijnmalen en de plaat-
selijke organisatie ontstond over de invulling van
de festiviteiten nog een curieus verschil van me-
ning. Het Delftse Feestcomité was namelijk van
plan om een volksfeest te organiseren en na afloop
van de onthulling op de Markt gymnatiekwedstrij-
den door Delftse sportverenigingen te laten plaats-
vinden, met uitloving van medailles en voorafge-
gaan door gymnastiekoefeningen van scholieren.
Wijnmalen vond dat geen passende entourage op
deze dag: ‘Volksspelen als mastklimmen enz.
vuurwerk, zou ik niet durven aanraden; een man
als De Groot dient daarmede niet gehuldigd. Het
feest ter zijner eer moet een waardige, een ernstige
zijn’. 

Het Nationaal Comité verzocht beleefd ‘die
volksvermaken geheel af te scheiden van de plech-
tigheid van de onthulling.’3 In Delft begreep men
dat het voorstel niet goed gevallen was en dat men
zich belachelijk zou maken wanneer dit werd
doorgezet. 

Hugo de Groot kreeg een ereplaats in de stad: op
de Markt, tussen het Stadhuis van Hendrik de Key-
ser en de Nieuwe Kerk in. Op de dag van de onthul-
ling stond op de Markt een ruime tribune voor de
genodigden, die was voorzien van de wapenschil-
den van de familie De Groot en van de stad Delft.
Tot de ‘hoge’ autoriteiten behoorden de ministers

van Binnen- en van Buitenlandse Zaken, de com-
missaris van de koning en verschillende kamerle-
den. Naast de ontwerper en beeldhouwer van het
standbeeld, F.L. Stracké, waren ook vader en zoon
Merkelbach aanwezig, die het beeld in brons gego-
ten hadden. Uit het buitenland waren overgeko-
men de voorzitter en vice-voorzitter van het Bureau
van het Instituut voor Volkenrecht. Tegenover de
tribune voor de genodigden stond een tribune waar
bijna 900 schoolkinderen een speciaal gecompo-
neerde kindercantate zouden zingen. Voor geïnte-
resseerd publiek werd entrée geheven.

Op deze zaterdag bewoog zich al vroeg in de
middag een ‘talrijke menigte, zoowel vreemdelin-
gen als stadgenooten’ door de stad. Veel Delftena-
ren hadden gehoor gegeven aan de oproep van
burgemeester en wethouders om de vlag uit te ste-
ken en in de hoofdstraten van de stad wapperde
bijna huis aan huis de nationale driekleur. Het was
een bewolkte septemberdag, zonder zon en met
een dreiging van buien. Om 13.00 uur klonk het
carillon van de Nieuwe Kerk, bespeeld door de
stadsbeiaardier Joh. Ketel, met het koor “Die Him-
mel erzählen” uit “Die Schöpfung” van Haydn.
Mr. W.H. de Beaufort hield een rede die maar liefst
vijf kwartier duurde. Hij memoreerde dat eindelijk
aan het verlangen van de dichter Vondel was vol-
daan, waarmee ‘de wakkere regeering dezer stad al
haar krachten heeft ingespannen om de eere-
schuld aan haren grooten burger te kwijten’. 

Het lang verwachtte ogenblik was aangebro-
ken. Het foedraal dat het standbeeld bedekte werd
verwijderd en ‘door donderend gejuich en fanfares
begroet vertoonde zich het schoone monument,
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het “Delftsch Orakel” waardig’, aan de geestdrifti-
ge menigte. Voorzitter Cremers van het Nationaal
Comité droeg het monument over aan het ge-
meentebestuur. De genodigden brachten nog een
bezoek aan het gedenkteken in de Nieuwe Kerk en
aan de historische zaal van het Prinsenhof. Om
half zes was er in het Stadhuis een maaltijd voor
genodigden. Er namen aan het diner ongeveer 70
personen deel. Hierover ontstond vooraf nog eni-
ge irritatie. Uit katholieke hoek gaf men aan dat de
zaterdag een visdag was, en geen vleesdag. Wijn-
malen reageerde daarop: ‘Ik zal nu wel alleen visch
moeten geven voor die categorie van genoodigden.
Wellicht zal ik een bediende alleen voor de katho-
lieke heeren werven; van de andere vleeschspijzen
zal ik hun niets doen presenteeren. U begrijpt, het
wordt allermoeilijkst. [..] Wij kozen den vrijdag
juist om de bezwaren der katholieken; de zaterdag
schijnt dus ook gemeden te moeten worden. Men
werkt op die wijze waarlijk niet mee’. 

Met de totstandkoming van het standbeeld voor
Hugo de Groot was een ereschuld van de stad Delft

ingelost. Of het eerbetoon ook zorgde voor binding
in een verdeelde natie is een geheel andere vraag.

Noten
1 Voor dit artikel is met name gebruik gemaakt van het ar-

chief van de Plaatselijke commissie tot oprichting van
een standbeeld voor Hugo de Groot en de feestcommis-
sie voor de onthullingsplechtigheid, 1875-1887. Het ar-
chiefje wordt beheerd door het Gemeenterarchief Delft
(toegangsnummer 382).

2 Albert Verweij 1907, geciteerd in J. Bank en M. van Buu-
ren. 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000).

3 In een brief kwam Wijnmalen er op terug: ‘Maar een wed-
strijd van Delftsche gymnastiek-vereenigingen vereenigd met
onze onthulling! – ziedaar eene gedachte waartegen ernstig be-
zwaar wordt gemaakt; de onthulling van een standbeeld van het
Delftsch orakel en een concours van gymnastiek-vereenigingen –
zijn twee zaken die niet in één progrom van feestelijkheden mogen
geplaatst worden; ook zou het ernstig bezwaar bij ons ontmoeten
om na het diner de uitgeloofde medailles te doen uitdeelen; het di-
ner, dat ongetwijfeld om 6 uur aanvangend, zeer lang zal duren
vanwege de toasten en min of meer een feestelijk diner is, kan niet
opeens worden gestaakt ter wille van uitdeeling van medailles
aan gymnastiekvereenigingen; als gastheeren zouden wij
daardoor onze gasten onbeleefd behandelen.’

Afb. 3 De onthulling van het stand-

beeld van Hugo de Groot, 25

september 1886. Foto: Gemeentear-

chief Delft.

Bij het Toeristen Informatie Punt Delft (TIP Delft) zijn twee brochures verkrijgbaar van wandelroutes
die langs het standbeeld voeren:

– Delftse schrijvers, schilders en wetenschappers
– Wandelroute Historie in Delft.

Beide brochures kosten €2,20.
Toeristen Informatie Punt 

Hippolytusbuurt 4 
Postbus 2808 
2601 CV Delft 
e-mail : info@tipdelft.nl
Tel.:0900 – 5151 555 (€0,40 per minuut)



Geschiedenis als marketinginstrument
De gemeente Dordrecht maakte in het Meerjaren-
beleidprogramma 2002-2006 kenbaar drie ambi-
ties als leidraad voor de toekomst te zullen hante-
ren: een leefbare stad, een aantrekkelijke stad en

een unieke stad. Bij de invulling van die laatste am-
bitie is een belangrijke rol weggelegd voor de
historie, in de ogen van de beleidsmakers het voor-
naamste bestanddeel van de identiteit van Dor-
drecht. Door het doelbewust uitspelen van deze

Tijdingen

Geschiedenis maken
De gebroeders De Witt en de Historische Herfst in Dordrecht

Johan en Cornelis de Witt, de bekendste zonen van de stad Dordrecht, staan volop in de belangstelling. In
september 2005 verscheen een dubbelbiografie, in het Dordrechts Museum is een tentoonstelling ingericht
met de beide broers als onderwerp en naar aanleiding daarvan vonden in de afgelopen maanden diverse le-
zingen plaats. Maar er is meer. De evenementen rondom de gebroeders De Witt vormen een eerste proeve
van een uitgekiende marketingstrategie waarbij de gemeente Dordrecht gebruik maakt van haar erfgoed en
geschiedenis om het imago van de stad te versterken. Met de manifestatie Historische Herfst vestigde de
stad in de maanden september, oktober en november de aandacht op zichzelf onder het motto ‘Dordrecht
maakt geschiedenis’.

Afb. 1 Jan de Baen, Portret van Jo-
han de Witt, collectie Dordrechts
Museum.



troef wil men de stad naar buiten toe een gezicht
geven, het zelfbewustzijn opvijzelen en meer be-
zoekers naar de stad trekken. Geschiedenis wordt
daarbij beschouwd als een levend fenomeen: het
verleden is van vroeger maar ook van nu. De daden
van nu zijn immers de geschiedenis van morgen. 

Hoewel de ingrediënten ruimschoots voorhan-
den waren, ontbrak het aan een presentatie van de
geschiedenis van de stad. Tussen 1996 en 2000
verscheen een driedelige stadsgeschiedenis waar-
aan diverse gerenommeerde historici hun mede-
werking verleenden, maar daarmee alleen kun je
een stad nog niet aan de man brengen. De ge-
schiedenis ligt in Dordrecht weliswaar op straat,
constateerde men in een discussiestuk, maar is
niet als zodanig herkenbaar. Voorzieningen op
cultuurhistorisch gebied waren weinig toeganke-
lijk en beantwoordden niet in alle opzichten aan de
eisen van de tijd. Er waren nauwelijks attracties
met een duidelijk verhaal en het beleid kenmerkte
zich door een gebrek aan samenhang. 

Cultuurnota
Een speciaal daarvoor in het leven geroepen werk-
groep – waarin onder andere de directeuren van het
Stadsarchief, Bureau Monumentenzorg en Archeo-
logie en het Dordrechts Museum zitting hadden –
ontwierp een blauwdruk voor een nieuwe wijze van
publieke omgang met de historie van Dordrecht.
Deze uitgangspunten zijn overgenomen in de ge-
meentelijke Cultuurnota 2004-2010. De ontwikke-
ling van de ‘historische potentie’ van de stad heeft
daarin een prominente plaats als instrument voor ‘ci-
tymarketing’. Dordrecht wil zich profileren als een
stad die bezoekers veel te bieden heeft en die tege-
lijkertijd een gunstige vestigingsplaats vormt voor
ondernemingen en instellingen. Met andere worden:
om de economische concurrentiepositie van de stad
te versterken wordt gebruik gemaakt van de ge-
schiedenis als ‘selling point’. Omdat de kosten voor
de baat uitgaan, reserveerde de gemeenteraad zo’n
150 miljoen euro voor de uitvoering van dit beleid tus-
sen 2004 en 2014. 

Deze cultuurnota haakt aan bij een al eerder
ontworpen masterplan dat het Hofkwartier een
duidelijker functie moet geven. In dit deel van de
binnenstad bevinden zich onder andere de Staten-
zaal en het Dordrechts Museum. Binnen afzienba-
re tijd zal hier het Regionaal Cultuurhistorisch
Centrum worden gehuisvest, een multidisciplinai-
re ontmoetingsplaats waar Bureau Monumenten-
zorg en Archeologie en het Stadsarchief Dordrecht

naast studiemogelijkheden tevens een programma
gaan bieden met tentoonstellingen, lezingen, de-
batten en educatieve projecten. De depots van bei-
de instellingen zijn inmiddels samen met die van
de Dordtse musea buiten het stadscentrum onder-
gebracht in het gloednieuwe Stadsdepot. Dit ge-
bouw met computergestuurde klimaatsbeheer-
sing en beveiligingssystemen – kosten € 7,3
miljoen – is de eerste van zijn soort in Nederland. 

1572 als brandpunt
In de visie die aan het nieuwe beleid ten grondslag
ligt is geschiedenis geen ding maar een idee dat
vastligt in de gebouwen, het stratenpatroon, docu-
menten, voorwerpen en verhalen. Pas als deze ele-
menten in verschillende combinaties en vanuit di-
verse gezichtspunten worden samengebracht is er
sprake van historie. Dé geschiedenis bestaat in
deze opvatting niet. 

Om een zinvolle rol te kunnen spelen in het pro-
fileren van een nieuw en sterk imago moet de veel-
vormige geschiedenis van de stad teruggebracht
worden tot één focus of, in de marketing termino-
logie, tot één ‘goed communicerend begrip’. De
plannenmakers zagen de meeste mogelijkheden
in het jaartal 1572, toen de eerste vrije Statenverga-
dering bijeenkwam. Een belangrijk moment in de
stadsgeschiedenis met een stevige nationale di-
mensie. Aan dit jaartal kunnen begrippen worden
opgehangen van waaruit een verbinding kan wor-
den gelegd met het heden, bijvoorbeeld verzet,
vrijheid, religieuze diversiteit en vernieuwing. 

Historische Herfst
Met de manifestatie Historische Herfst werd het nieu-
we beleid dit najaar aan het publiek gepresenteerd.
Ter gelegenheid hiervan is een glanzende brochu-
re uitgegeven vol informatie over evenementen en
artikelen over de manier waarop de geschiedenis
van Dordrecht zichtbaar zal worden gemaakt voor
zowel de inwoners als een breder publiek. Aan de
hand van het jaartal 1572 wordt de stad neergezet
als de politieke bakermat van Nederland. De in-
druk wordt gewekt dat het vaderland er zonder
Dordrecht heel anders zou hebben uitgezien. Niet
alleen wordt daarmee getoond dat de keuze van de
beleidsmakers voor het jaar 1572 als focus conse-
quent wordt toegepast, tegelijkertijd wordt nog
eens gedemonstreerd dat geschiedenis soms in-
derdaad een kwestie van perspectief is. 

Hiermee wordt de achilleshiel van deze aanpak
duidelijk. Als de identiteit van een stad gelijk wordt
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gesteld met haar historie dan ligt het gevaar op de
loer dat de geschiedenis wordt geplooid naar de
manier waarop men de stad wil presenteren. De
verleiding is groot alles wat het zelfbeeld kan ver-
sterken uit te vergroten en gebeurtenissen uit het
verleden die de stad in een minder gunstig daglicht
stellen weg te moffelen. Wanneer er dan ook nog
eens economische belangen meespelen, is de stap
naar beeldvorming die berust op geschiedverval-
sing snel gezet. 

Voorlopig is dit nog niet meer dan een latent ge-
vaar. Het zou niet eerlijk zijn de inspanningen van
de stad om meer belangstelling te wekken voor
haar geschiedenis en daarmee voor zichzelf op
grond daarvan te diskwalificeren. In tegendeel,
zowel de nieuwe en vernieuwde voorzieningen op
cultuurhistorisch gebied, als het programma dat
de stad in het kader van de Historische Herfst samen-
stelde, laten zien dat het behoud en de presentatie
van historie en erfgoed uitstekend kunnen samen-
gaan met citymarketing. Zo zijn er evenementen in
het Hofkwartier, een tentoonstelling over de Syno-
de van Dordrecht 1618-1619, fraai gerestaureerde

panden die gebruikt worden voor representatieve
functies van de gemeente, een fototentoonstel-
ling, diverse activiteiten gericht op de eigen inwo-
ners, maar ook een luchtig boek met Dordtse
historische weetjes en een verkoopexpositie met
de mooiste foto’s uit de collectie van het Stadsar-
chief . Zelfs op een heel praktisch niveau worden
historie en identiteit verweven, in een kleuren-
waaier gebaseerd op kleuren die zijn aangetroffen
in oude verflagen op vensterbanken en deuren van
monumentale panden in de stad. De gemeente
hanteert de kleurenwaaier als leidraad bij schilder-
werk aan gemeentelijke gebouwen. Samen met
workshops en kleuradviezen voor architecten,
aannemers en schildersbedrijven moet dit ertoe
leiden dat de historische binnenstad ook visueel
een samenhangende uitstraling krijgt. 

Johan en Cornelis de Witt in het Dordrechts 
Museum
De tentoonstelling ‘Gebroeders De Witt. Macht en
onmacht in de Gouden eeuw’ laat ondubbelzinnig
zien dat het nieuwe beleid tot veel moois kan lei-
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den. In nauwe samenwerking met het Stadsarchief
stelde conservator Sander Paarlberg van het Dor-
drechts Museum een expositie samen met schilde-
rijen, prenten, documenten en voorwerpen uit de
stedelijke collecties. Aangevuld met bruiklenen uit
openbare en particuliere collecties wordt een beeld
geschetst van leven en werken van Johan en Corne-
lis de Witt en van de Republiek der Verenigde
Nederlanden in de tweede helft van de zeventiende
eeuw. De stad Dordrecht speelt daarin uiteraard
een rol. De gebroeders De Witt zijn er geboren en
Cornelis bekleedde diverse functies in het stadsbe-
stuur. Maar het Dordtse element is functioneel en
overheerst niet waar dit niet nodig is. 

Samenwerking
Uit de totstandkoming van de tentoonstelling en
andere evenementen in het kader van de gebroe-
ders De Witt, blijkt wat de toegevoegde waarde kan
zijn van samenwerking en coördinatie op diverse
niveau’s zoals in de cultuurnota bepleit. De band
tussen De Witt en de stad Dordrecht komt al sinds
1991 jaarlijks tot uiting in de Johan de Wittlezingen
die worden georganiseerd door de Stichting
Dordtse Academie, tevens verantwoordelijk voor
de toekenning van de tweejaarlijkse ‘Dordtprijs
voor biografie’. Beide elementen kwamen samen
toen deze instelling in 2002 Luc Panhuysen de op-
dracht gaf een dubbelbiografie te schrijven over Jo-

Afb. 3 Acte van Seclusie 1654,
collectie Nationaal 
Archief Den Haag, afbeelding
Dordrechts Museum.

han en Cornelis de Witt. Deze lang gekoesterde
wens kon in vervulling gaan dankzij een ruimhar-
tige financiële bijdrage van de Gemeente Dor-
drecht. De dubbelbiografie vormde voor het Dor-
drechts Museum en het Stadsarchief aanleiding
om de tentoonstelling te organiseren. Dat de Johan
de Wittlezing in 2005 gewijd zou worden haar
naamgever lag voor de hand. De Stichting Dordtse
Academie gaf echter ook nog op een andere wijze
de gelegenheid tot verdieping rond dit thema, door
in samenwerking met de Werkgroep Biografie op
18 november 2005 in de Statenzaal een symposium
‘Vroegmoderne biografie’ te organiseren. Ook
werden opdrachten verstrekt aan hedendaagse
kunstenaars. Dichter Jan Eijkelboom schreef het
gedicht ‘Quellijns buste van Johan de Witt’, over
een marmeren beeld van de raadpensionaris uit de
collectie van het Dordrechts Museum. Beeldhou-
wer en penningkunstenaar Jos Reiniers ontwierp
een gedenkpenning met de beeltenis van Johan en
Cornelis de Witt, waarmee niet alleen aansluiting
wordt gevonden bij een rijke traditie uit de 17e en
18e eeuw maar tevens de aandacht wordt gevestigd
op Simon van Gijn-museum aan huis, dat een bij-
zondere verzameling penningen en munten be-
heert. Tenslotte werd een link gelegd met het he-
den – of zo men wil de toekomst – in een serie
Lagerhuisdebatten voor leerlingen van het voort-
gezet onderwijs over thema’s die nu actueel zijn
maar die ook al in de tijd van de gebroeders De Witt
speelden.

Bij het samenstellen van de tentoonstelling pro-
fiteerden het Dordrechts Museum en het Stadsar-
chief op diverse manieren van de ruimere budget-
tering en de wisselwerking tussen stedelijke
instellingen die voortvloeit uit de cultuurnota.



Allereerst kon gebruik worden gemaakt van de re-
sultaten van het onderzoek van Luc Panhuysen,
naar aard en inhoud breder en diepgravender dan
eigen onderzoek had kunnen zijn. De intensieve
samenwerking bood beide instellingen over en
weer toegang tot specialistische kennis die in
eigen huis niet voorhanden was. Het Dordrechts
museum greep de gelegenheid aan om een viertal
portretten uit eigen collectie – van Johan en Corne-
lis de Witt en van hun ouders Jacob de Witt en
Anna van de Corput – ingrijpend te restaureren De
inbedding van de tentoonstelling in een breder ka-
der maakte het voor externe financiers aantrekke-
lijk om hieraan een substantiële bijdrage te leve-
ren. De portretten waren al lange tijd dringend aan
restauratie toe maar het is twijfelachtig of het mu-
seum de benodigde €40.000 bijeen had kunnen
krijgen zonder de extra uitstraling die de gecoördi-
neerde aanpak verschafte aan de evenementen
rondom de gebroeders De Witt. Conservator San-
der Paarlberg beaamt zonder aarzeling dat het mu-
seum bij het maken van deze tentoonstelling
dankzij de citymarketingstrategie van de gemeen-
te Dordrecht over meer mogelijkheden kon be-
schikken dan gewoonlijk. Dit overigens zonder
dat hij zich belemmerd voelde in de inhoudelijke
keuzes die hij daarbij maakte. De samenwerking
op diverse niveau’s was voor alle deelnemers een
plezierige ervaring en men is tevreden over het re-
sultaat. Over de publieke belangstelling eveneens,

alleen al in de eerste maand telde de tentoonstel-
ling bijna 9.000 bezoekers. 

Bulletin
Omdat de opening van de tentoonstelling was af-
gestemd op de publicatie van de dubbelbiografie,
koos het museum ervoor geen begeleidende cata-
logus uit te geven. In plaats daarvan werd een fraai
vormgegeven editie van het eigen periodiek Bulletin
geheel aan de tentoonstelling gewijd. Diverse as-
pecten van de tentoonstelling worden nader voor
het voetlicht gebracht in artikelen over de loopba-
nen van de gebroeders De Witt, over Cornelis de
Witt als de zeeheld die samen met Michiel de Ruy-
ter de Britse vloot voor schut zette met de overval
op marinebasis Chattam, over de machtige maar
ook lastige positie waarin Johan de Witt als raad-
pensionaris verkeerde, over de beeldvorming van
de De Witten in de negentiende eeuw, over de
restauratie van de portretten en over de laatste
brief van Johan de Witt. 

Vanuit het centrale thema ‘macht’ wordt op di-
verse plaatsen gewezen op parallellen tussen de
tijd van de gebroeders De Witt en het heden: de
scherpe contrasten op maatschappelijk vlak, span-
ningen onder de bevolking en politiek gemotiveer-
de moordaanslagen. In de inleiding wordt met na-
druk een lijn getrokken naar 11 september 2001 en
politieke aanslagen in eigen land. De overeenkom-
sten worden letterlijk onderstreept door een tijds-
balk die onder alle pagina’s van Bulletin doorloopt
en waarop belangrijke historische feiten staan
weergegeven in relatie tot belangrijke data in het
leven van de familie De Witt. Beginnend met de
Slag bij Nieuwpoort in 1600 en eindigend met de
moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 en op Theo
van Gogh op 2 november 2004. 

Hier en daar gaat het allemaal wat al te kort
door de bocht. Zo kenschetst Panhuysen de dood
van de gebroeders De Witt als een uitzondering
door te betogen dat regenten bij wisselingen in het
politieke tij weliswaar het risico liepen dat hun
huis door het ontevreden gepeupel werd geplun-
derd maar dat hun leven daarbij eigenlijk nooit ge-
vaar liep. Daar valt wel wat op af te dingen. Het be-
drijven van politiek had voor wel meer regenten
dan de gebroeders De Witt grote persoonlijke risi-
co’s met zich meegebracht. De gewoonte Dordtse
burgemeesters te laten vergezellen door hel-
lebaardiers ontstond na de moord op een drager
van die waardigheid. In 1650, toen de carrière van
Johan en Cornelis de Witt nog maar net was be-
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gonnen, liet Prins Willem II hun vader samen met
enkele andere weerspannige regenten gevangen
zetten op slot Loevestein, de gevangenis waaruit
de Rotterdamse pensionaris en voorman van de re-
monstrantse factie Hugo de Groot, jaren tevoren
was ontsnapt, een ballingschap in Parijs tegemoet.
Het kan Panhuysen niet aangerekend worden dat
een artikel van zes pagina’s hem geen ruimte biedt
om complexiteit van de situatie in 1672 recht te
doen. Waar zoals in Bulletin nadrukkelijk wordt ge-
refereerd aan de politieke aanslagen van de laatste
jaren, hoeft echter niet onder stoelen of banken
gestoken te worden dat in de 16e en 17e eeuw ook in
ons land – evenals Engeland – moord en detentie
op politieke gronden wel degelijk tot het repertoi-
re behoorden. De lynchpartij waarin Johan en Cor-
nelis de Witt hun einde vonden was in al zijn on-
beteugelde wreedheid uitzonderlijk. Dat zij het
leven verloren als gevolg van de plaats die zij had-
den gekozen in de politieke arena hebben zij ge-
meen met mannen als Egmond, Hoorne, Willem
van Oranje en een andere raadpensionaris die het
leven verloor in de machtsstrijd tussen de Staten
en een Oranje: Johan van Oldenbarnevelt. Wellicht
toont zich hier de spanning tussen citymarketing
en geschiedenis als het gaat om het leggen van een
verbinding tussen verleden en heden. 

De tentoonstelling
In de tentoonstelling zelf is daarvan echter niets
merkbaar. Met een doordachte selectie van schil-
derijen, prenten, voorwerpen en objecten wordt
het levensverhaal van Johan en Cornelis de Witt
verweven met het verhaal van de Republiek der
Verenigde Nederlanden in een periode van natio-

nale en internationale crisis. Het inrichtingsont-
werp van bureau Helder + Extravert biedt de be-
zoeker houvast door in de vormgeving die mo-
menten te benadrukken waarin belangrijke
gebeurtenissen in het leven van de gebroeders De
Witt samenvallen met keerpunten in de geschiede-
nis van de Republiek.

Al bij binnenkomst wordt getoond dat Johan en
Cornelis de Witt zich bewust waren van de rol die
het beeld speelde bij de uitoefening van hun func-
ties en de verwezenlijking van hun ambities. In de
eerste zaal met als thema ‘Tijdloze fascinatie, ver-
eerd en verguisd’, wordt inzicht gegeven in de
beeldvorming rondom de gebroeders De Witt in
de 17e, 18e en 19e eeuw. Een centrale plaats is hier
gegeven aan de portretten die Jan de Baen schil-
derde van de broers en hun ouders op het moment
dat hun macht en invloed bijna vorstelijke propor-
ties had aangenomen. Dankzij de restauratie in
hun oude luister hersteld, worden deze ‘staatsie-
portretten’ gepresenteerd als een weergave van de
politieke en dynastieke ambities van de gebroeders
De Witt. Op verzoek van het Dordrechts Museum
deed Rudi Ekkart, directeur van het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie, onderzoek
naar de iconografie van Johan en Cornelis de Witt.
In een artikel in Bulletin toont Ekkart aan dat de
omvangrijke hoeveelheid beeltenissen van de
broers teruggaat op een handvol kunstenaars die
hen naar het leven hebben geportretteerd, waaron-
der de schilderijen van De Baen en de marmeren
buste Johan de Witt door Quellinus uit de collectie
van het Dordrechts Museum. 

De volgende zaal, met als thema ‘Macht in
Dordrecht’, schetst het Dordrecht waarvan de ge-
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Afb. 5 Jan de Baen, Verheerlijking
van Cornelis de Witt, collectie Rijks-
museum Amsterdam, afbeelding
Dordrechts Museum. 



broeders De Witt deel van uitmaakten en toont hen
als stadsbestuurders. Aan de hand van schilderij-
en, voorwerpen, documenten en muziekfragmen-
ten wordt duidelijk dat de afstand tussen volk en
regent in letterlijke zin heel klein kon zijn maar in
figuurlijke zin groot was. Vervolgens maakt de be-
zoeker samen met Johan de Witt de overstap naar
de ‘Macht in de Republiek’ in een zaal die is gewijd
aan zijn functioneren als raadpensionaris in Den
Haag. Hier is een topstuk uit de collectie van het
Nationaal Archief te zien, de Acte van Seclusie
waarin de Staten van Holland na behendige poli-
tieke manouvres van Johan de Witt lieten vastleg-
gen dat zij nooit meer een Oranje tot stadhouder
zouden benoemen. Maar ook wordt duidelijk dat
een raadpensionaris naast een politiek dier tevens
een ambtenaar was die enorme hoeveel heden pa-
pier de baas moest zien te blijven. In een vitrine
zijn persoonlijke voorwerpen te zien zoals een
aantekenboek en een klussenlijstje van Johan de
Witt en zijn enorme roodfluwelen aktetas. 

Hierna wordt de sfeer grimmiger. Via een bres in
een nagemaakte scheepswand wordt de bezoeker
naar het thema ‘Oorlog en Vrede’ geleid waar het
internationale krachtenspel wordt verbeeld. Schil-
derijen en voorwerpen geven een indruk van het
strijdtoneel waar Cornelis de Witt zijn reputatie als
zeeheld vestigde door samen Michiel de Ruyter de
Hollandse vloot dwars door de over de Medway ge-
spannen ketting te laten varen, de Britse marine ba-
sis Chattam te overvallen en het Engelse vlaggen-
schip de Royal Charles als trofee mee terug te nemen
naar het vaderland. Dit wapenfeit vormde aanleiding
tot een 17e eeuws voorbeeld van citymarketing in de
vorm van een ‘verheerlijking van Cornelis de Witt’ ge-
schilderd door Jan de Baen. Dit schilderij werd ge-
maakt in opdracht van het gerecht van Dordrecht en
opgehangen in het stadhuis. De benarde positie
waarin de gebroeders De Witt en de Republiek in
1672 terecht kwamen vormt het onderwerp van de
allegorieën en spotprenten die te zien zijn in een zaal
die het ‘Rampjaar’ tot thema heeft. ‘De Hollandse
tuin’ is een beeld dat op veel voorstellingen terug-
keert en de makers van de tentoonstelling hebben dit
benadrukt door dit symbool na te bouwen. Een be-
kende serie karikaturen van de vijanden van Willem
III door Romeyn de Hooghe zijn daarin zo opge-
hangen dat de bezoeker wordt uitgenodigd zelf de
prenten rond te draaien zoals de maker bedoeld
heeft. 

De tentoonstelling eindigt in een half ver-
duisterde ruimte waar de triomferende stadhouder

Willem III wordt geplaatst tegenover de verbeel-
ding van kwetsbaarheid van macht: de bekende
aquarel van Paets van de onherkenbaar verminkte
lijken van de gebroeders De Witt, hangend aan een
wipgalg op 20 augustus 1672. In de presentatie
wordt goedkope sensatie gemeden en de indruk
die deze zaal achterlaat is daardoor des te beklem-
mender. Hier geen gruwelkabinet met vingerkoot-
jes of andere lichaamsdelen. De zeggingskracht
van de aquarel en van de prenten die de moord ver-
beelden wordt nog vergroot door de levensgrote
houten wipgalg op de achtergrond. De overeen-
komst tussen het staatsieportret van Prins Willem
III en de portretten van De Baen aan het begin van
de tentoonstelling is onmiskenbaar. Daar zijn de
broers te zien op het moment dat zij zich een
plaats hebben verworven die hen ver boven het
volk verheft. Johan als pseudo-stadhouder en Cor-
nelis als zeeheld. Een schril contrast met het beeld
van hun einde, als prooi van het volk achtergelaten
op het Groene Zoodje met als enige identificatie
twee briefjes met daarop de spottende woorden
‘landprins’ en ‘zeeprins’. 

‘Macht en Onmacht in de Gouden Eeuw’ is een
tentoonstelling die op een mooie en krachtige wij-
ze laat zien hoe dit verhaal zich ontvouwde, in een
opstelling die visueel en inhoudelijk veel te bieden
heeft. Als Dordrecht er in slaagt geschiedenis en
citymarketing in de toekomst op deze manier te la-
ten samengaan, dan kan er om in marketingter-
men te blijven gesproken worden van een ‘win-win
situatie’.
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Voor meer informatie: 
www.gebroedersdewitt.nl



De archievenman
Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi)

Tekenles van Berlage
Tussen 1914 en1919 bouwde de Haarlemse architect J.B. van Loghem in opdracht van de
Kennemer Electriciteits Maatschappij (K.E.M) ongeveer 80 transformatorhuisjes verspreid
over de provincie Noord-Holland. Van Aalsmeer tot Wormerveer en van Bloemendaal tot
Zunderdorp, overal verrezen Van Loghem’s elektriciteitshuisjes. Het bijzondere aan deze
huisjes was dat het ontwerp van ieder gebouw uniek was en het zorgvuldig was aangepast
aan de omgeving. Zo vinden we zeer strak vormgegeven huisjes in Hoorn, maar ook een
huisje in Heiloo dat door de toepassing van een trapgevel doen denken aan een klein grach-
tenpand. Het archief van het architectenbureau van Loghem is helaas verloren gegaan, maar
dankzij de verzameling aanwezig op het Nederlands Architectuur Instituut (NAi) is het toch
mogelijk meer over deze bijzondere gebouwtjes en hun ontwerper te weten te komen. In de
verzameling vinden we niet alleen tekeningen en foto’s van de transformatorhuisjes maar
ook informatie over andere projecten van de architect, zoals woonhuizen in Haarlem en
Zandvoort en de aanleg van het Amsterdamse Betondorp.

Veel mensen kennen het NAi wellicht alleen als het ‘architectuurmuseum’, gelegen in het
Rotterdamse Museumpark. Maar het NAi heeft ook een archief dat voor publiek toeganke-
lijk is. Het instituut beheert de grootste bouwkunstcollectie ter wereld met daarin onder
meer tekeningen, schetsen, maquettes en foto’s van gebouwen. Bovendien is er eveneens
het merendeel van de archieven van Nederlandse bouwmeesters terug te vinden. Daarbij
moet niet alleen gedacht worden aan grootheden als Cuypers en Berlage, maar ook aan re-
latief onbekende architecten als de hierboven besproken Van Loghem. De collectie is niet al-
leen interessant voor architectuurliefhebbers, ook leken op het gebied van architectuur en
vormgeving hebben hier genoeg te ontdekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om onder-
zoek doen naar bijzondere gebouwen uit de omgeving of de totstandkoming van een wijk of
soms zelfs de eigen woning. 

Naast ontwerptekeningen zijn er vaak ook andere documenten over bouwplannen be-
waard, zoals correspondentie gevoerd tussen architecten, opdrachtgevers en andere be-
langhebbenden. In het archief van Dudok vinden we bijvoorbeeld de lezingen terug die hij
hield om zijn plannen voor de uitbreiding van Hilversum te verdedigen. Onder het motto
‘het beste plan wekt den felsten strijd’ probeert Dudok de argumenten van zijn tegenstan-
ders te weerleggen en de Raad van State aan zijn kant te krijgen. Soms is zelfs een inkijkje in
het leven van de architecten mogelijk omdat ook persoonlijke documenten als brieven, ver-
jaardagstoespraken en familiekiekjes deel uitmaken van de collectie. Leuk is bijvoorbeeld
het collegedictaat van J. van der Lip, waarin de aantekeningen (tekst en tekeningen!) staan
die hij maakte tijdens de colleges die hij volgde bij onder andere Berlage. Het bijbehorende
schetsboek met daarin niet alleen tekeningen van verschillende typen woonhuizen maar
ook schetsen van tientallen helmen en wapenschilden, behorend bij het vak ‘heraldiek’, ma-
ken duidelijk wat toekomstige architecten aan het begin van de twintigste eeuw tijdens hun
opleiding leerden.

Een instituut dat zich richt op architectuur en vormgeving kan natuurlijk niet zonder een
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bijzonder vormgegeven gebouw, en daar is ruimschoots aan voldaan door de architect Jo
Coenen. De studiezaal bevindt zich op de tweede etage van het markante gebouw en om daar
te komen moet de bezoeker via het museum. Dit is op zich geen probleem, ware het niet dat
voor een eerste bezoek de volwaardige entreeprijs à 6,50 euro betaald moet worden. De kas-
samedewerker legt uit dat bij ieder volgend bezoek een gratis studiezaalpas gebruikt kan
worden als toegangskaart en voegt er ook aan toe dat met het zojuist aangeschafte entree-
kaartje ook de rest van het museum bekeken kan worden. Dat is leuk voor degenen die er een
leuk dagje uit van wil maken, maar als je komt om de hele dag in de studiezaal te vertoeven

is dit vriendelijk bedoelde gebaar toch echt een dooddoener. 
Nu maakt de studiezaal zélf gelukkig weer een heleboel goed. Het is een grote langwer-

pige ruimte met aan het eind een serre met veel licht en rondom boekenkasten vol boeken
over zeer uiteenlopende onderwerpen – van stadsgeschiedenissen tot boeken over waren-
huizen – maar allen gerelateerd aan architectuur en design. Vriendelijke medewerkers ge-
ven bij binnenkomst een handleiding op de studiezaal en zijn verder bereid alle stukken die
je aanvraagt in vrij korte tijd uit het depot te halen; er geldt bovendien geen maximum op het
aantal aan te vragen stukken. De stukken kunnen bekeken worden in het midden van de stu-
diezaal op hoge tafels die zo zijn geplaatst dat wanneer een grote tekening of maquette op
tafel ligt het gemakkelijk is erom heen te lopen om alles te bekijken. De grootte van de stu-
diezaal en de veelheid aan studieplekken maakt dat de bezoeker het gevoel krijgt bijna de
enige aan het werk te zijn: hooguit loopt er af en toe een verdwaalde museumbezoeker tus-
sen de kasten door. Voor de doorsnee-archiefbezoeker is een bezoek aan de studiezaal van

Afb. 1 Nederlands architec-
tuur Instituut. Foto: A. Wil-
lemsen

Bereikbaarheid �����
Website �����
Faciliteiten �����
Service �����
Bijzonderheden Een prachtig vormgegeven website die sowieso het bezoe-

ken waard is, compenseert voor het feit dat een geheel vrij-
blijvend bezoek aan de studiezaal niet mogelijk is: voor het
eerste bezoek moet de volle toegangsprijs van het museum
(€6,50) betaald worden.



het NAi dus al een ervaring op zich. Voor iedereen die niet op de bonnefooi naar Rotterdam
wil afreizen is de prachtig vormgegeven (hoe kan het ook anders!) website van het NAi een
goede manier om kennis te maken het instituut en haar collectie. Naast leuke webtentoon-
stellingen en nieuwtjes over het archief kan hier ook een deel van de maquette-collectie be-
keken worden. Helaas biedt het online archievenoverzicht geen inzicht in de daadwerkelijke
rijkdom van het archief. Slechts de archieftitels zijn hierop aangegeven: de echte speurtocht
kan dus ook pas beginnen in Rotterdam.
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Verwijzingen
Archief J.B. van Loghem, Foto’s, LOGH f4
Archief J.B. van Loghem, Documentatie, LOGH d4
Archief Dudok, Lezingen, DUDO d50
Archief J. van der Lip, Collegeaantekeningen en bijbehorend schetsboek, LIPJ doosnr. 39

Adresgegevens
Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
010-4401270 (studiezaal)
e-mail: collection@nai.nl
http://www.nai.nl

Openingstijden
Dinsdag tot en met zaterdag, 10.00-17.00 uur (Archiefstukken voor bestudering op zater-
dag vrijdags voor 16.00 uur aanvragen)
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