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Jan van Goyen, Landschap met gezicht op de Vliet bij Voorschoten, 1642, bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Stedelijk Museum De Lakenhal, 2002.
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Trekvaart
‘De handelscontacten tussen lakenproducten
en de binnen- en buitenlandse kooplieden
zouden door de supersnelle verbinding een
ongekende vlucht nemen en maakte het mogelijk dat kooplieden binnen een dag heen en
weer konden reizen.’ Jori Zijlmans, Nieuwe
lakens, nieuwe wegen, blz. 21.

sinds 2002; legaat van jonkvrouwe C. Gevers van Marquette-baronesse De Vos van Steenwijk aan de Staat der Nederlanden.
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Ad van der zee, Sanne Muurling, Demelza van der Maas

Redactioneel | Hollandse Erfgoedlijnen
Erfgoed is overal om ons heen. In een klein land als Nederland betekent denken over erfgoed eveneens denken
over ruimte. Het Nederlandse erfgoedbeleid is zich de afgelopen decennia dan ook steeds meer gaan richten op
die ruimte en de transformatieprocessen die zich in het
Nederlandse cultuurlandschap voltrekken. Steeds vaker
vormt het lokale, regionale en nationale erfgoed het uitgangspunt van de herontwikkeling van zowel stedelijke als
natuurlijke gebieden. Als het aan de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed ligt, is erfgoed in de toekomst echter niet
alleen een kwaliteitsbepalende factor, maar óók een richtinggevende vector: het erfgoed moet beslissend worden
bij de benadering van nieuwe ruimtelijke vraagstukken als

bevolkingskrimp, economische groei en (water)veiligheid.1
Het alsmaar toenemende belang van erfgoed in de
ruimtelijke ontwikkeling van ons land vormt voor de redactie aanleiding tot reflectie. Erfgoed is immers selectief,
en de selectie die we vandaag maken kan verstrekkende
gevolgen hebben voor het Hollandse cultuurlandschap
van de toekomst. Maar wat bedoelen we eigenlijk wanneer we het over ‘erfgoed’ hebben? Welke verhalen worden er met het erfgoed verteld en in hoeverre bieden deze
verhalen aanleiding tot kritische reflectie of historische
verdieping? In dit themanummer buigen verschillende
auteurs zich over deze en andere relevante vragen vanuit
verschillende perspectieven.
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Afb. 2	Achtkante bovenkruiers aan de Overwaard bij Kinderdijk. Molens nemen sinds lange tijd een belangrijke plaats in binnen de erfgoed- en monumentenzorg in de provincie Zuid-Holland. Het molencomplex bij Kinderdijk staat sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van Unesco. Foto: Stichting Werelderfgoed
Kinderdijk.

Hoewel er door heel Nederland interessante ontwikkelingen plaatsvinden, richt Tijdschrift Holland zich in
dit nummer vooral op de provincie Zuid-Holland en het
zogeheten ‘Erfgoedlijnenbeleid’ dat daar recentelijk is
ontwikkeld. Een Erfgoedlijn is een geografische structuur
die meerdere monumentale ‘stippen’ (locaties) met één
gemeenschappelijk verhaal verbindt tot één streep of lijn
op de kaart. De Erfgoedlijnen zijn voorts, in de woorden
van de provincie: ‘ensembles van erfgoed, landschap en
water die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot recreatief en toeristisch potentieel.’
Gemeenschappelijke verhalen
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft ingenieursbureau Arcadis in 2013 een rapportage opgesteld
waarin de zeven Erfgoedlijnen afzonderlijk worden beschreven en gedefinieerd.2 Zonder hier dat hele rapport te
willen presenteren is het voor de gedachtevorming goed
om de hoofdpunten uit dat rapport aan te halen.

Atlantikwall
De Erfgoedlijn Atlantikwall bevat de samenhangende ensembles van objecten die zijn gebouwd of benut als onderdeel van de Atlantikwall als Duitse verdedigingslinie
tegen de geallieerden. Zwaartepunten in Zuid-Holland
zijn de Festung Hoek van Holland, de verdedigingswerken
in/bij Den Haag, Stützpunktgruppe Scheveningen en Katwijk en enkele verdedigingswerken op de Zuid-Hollandse
eilanden.
Landgoederenzone
De Erfgoedlijn Landgoederenzone omvat de buitenplaatsen, landgoederen en kastelen (complexen en elementen
en gerelateerde objecten) langs de binnenduinrand, op de
strandwallen tussen Monster tot en met Noordwijkerhout
en Hillegom en langs de trekvaarten Vliet en Haarlemmertrekvaart. Deze zijn voorzien van een landgoed- of kasteelbiotoop en maken deel uit van een landgoederenzone.
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Afb. 3	Onderdeel van het Zuid-Hollandse Erfgoedlijnenbeleid is het toegankelijk en beleefbaar maken van
delen van het cultureel erfgoed, bijvoorbeeld de Atlantikwall langs de kust. Dit gebeurt in samenwerking met betrokken partijen verenigd in een zogenaamde erfgoedtafel. Gedeputeerde Han Weber
(midden) hanteert hier symbolisch de spade bij de start van werkzaamheden rond de Vleermuisbunker
in Wassenaar in maart 2014. Foto: Mark Kras, Staatsbosbeheer.

Limes
De Erfgoedlijn Limes volgt het historische tracé van de
Romeinse limes, de Oude Rijn. De lijn bevat geen resterende, als zodanig herkenbare bovengrondse objecten,
maar bestaat uit archeologische elementen langs de rivier,
daaraan gelegen forten, wachttorens en burgernederzettingen (vici), alsmede de Vliet (Fossa Corbulonis/Corbulogracht) en de Civitas Cananefatium: Forum Hadriani te
Voorburg.
Trekvaarten
De Erfgoedlijn Trekvaarten vertelt het verhaal van de historische transportassen: het water en de oevers langs de
trekvaartverbindingen Schie, Vliet en Haarlemmertrekvaart en de vaarweggebonden monumenten die aan deze
trekvaarten zijn gelegen.

Waterdriehoek
De Erfgoedlijn Waterdriehoek, gevormd door Werelderfgoed Kinderdijk, de Biesbosch en de Drechtsteden, vertelt
het verhaal van het water, mensen en machines in ZuidHolland en bestaat uit de volgende elementen: de dijken
en de rivieren Oude Maas, Merwede en Noord en hun oevers, historische waterstaatsobjecten zoals molens en gemalen, buitendijkse elementen verbonden met de voormalige griendcultuur en zalmvisserij in de Biesbosch en
watergebonden industriële objecten als scheepswerven.
Oude Hollandse Waterlinie
De Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie (OHW) belicht het functionele defensiewerk: de inundatiekommen
en inundatiegebieden, de stedelijke vestingen, de dijken
en kades langs de rivieren en rond de te inunderen polders, de inundatiesluizen, forten en schansen.
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Goeree-Overflakkee
De Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee wordt bepaald door
de elementen die te maken hebben met de rol van het
water en meer specifiek de elementen die – tegen de achtergrond van het zuidwestelijk zeekleigebied als geheel –
representatief zijn voor wat typerend is voor GoereeOverflakkee. Het gaat dan vooral om de havenkanalen,
de huidige zeedijken, enkele redelijk tot goed herkenbare
delen van het RTM-tramtracé met bijbehorende objecten,
de liniedijk en verdedigingswerken in Ooltgensplaat, elementen van het binnenwaterbeheer als uitwateringssluizen e.d. en enkele historische visserijelementen.
Sleutelbegrippen in het provinciaal beleid ten aanzien
van alle bovengenoemde Erfgoedlijnen zijn verbetering
van de fysieke toegankelijkheid, vergroting van de beleving voor een groot publiek en bij voorkeur ook benutting van objecten om economisch draagvlak mogelijk te
maken. Erfgoed, cultuurtoerisme en cultuurbehoud zijn
hierbij sterk met elkaar verweven.
Hollandse Erfgoedlijnen
In dit themanummer, dat met steun van het Erfgoedhuis
Zuid-Holland tot stand is gekomen, wil Tijdschrift Holland
zoals gezegd onderzoeken of en op welke wijze deze Erf-

goedlijnen de basis kunnen zijn voor historische reflectie
en nader onderzoek. Kunnen de Erfgoedlijnen verdieping
geven aan historisch onderzoek, zijn ze juist aanleiding
voor een kritische benadering van wat onder ‘erfgoed’
wordt verstaan of spelen ze slechts een marginale rol?
We richten ons op de geschiedenis van het gehele voormalige gewest Holland en dus niet alleen de provincie
Zuid-Holland. Sommige Erfgoedlijnen zijn echter ook
niet exclusief voor Zuid-Holland. De Atlantikwall strekt
zich uit langs de hele Nederlandse kust en ook in NoordHolland zijn landgoederen en trekvaarten te vinden. De
Limes begint in Katwijk en loopt feitelijk tot de Alpen
door. De Landgoederenzone zet zich voort langs de hele
Kennemer binnenduinrand, maar ook langs de Amstel en
Vecht en in het Gooi vinden we vele landgoederen. Amsterdam was een centraal punt in het totale Hollandse
trekvaartennetwerk uit de 17de en 18de eeuw. Een uitgebreid artikel over de Waterlinie kunt u vinden in een
recent nummer van Holland (2013-3). De verschillende
Erfgoedlijnen worden in dit nummer door auteurs vanuit
hun eigen expertise belicht. Sommige artikelen zijn beschouwend van aard, andere willen juist direct laten zien
hoe een Erfgoedlijn en historisch onderzoek in elkaars
verlengde kunnen liggen.
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Demelza van der Maas

Van Konstgalerij tot Erfgoedlijn
Erfgoed, geschiedenis en identiteit in Nederland van
1800 tot nu
In het erfgoedlijnenbeleid van de provincie Zuid-Holland wordt de regionale geschiedenis
ingezet om de bewoners en bezoekers de provincie bewust te maken van de bijzondere
kwaliteiten van de omgeving. Dat is geenszins nieuw, maar de manier waarop het verleden
gebruikt wordt, is wél aan verandering onderhevig. In dit artikel wordt het erfgoedlijnen
beleid in een historische ontwikkeling van de Nederlandse omgang met geschiedenis en
erfgoed geplaatst, en wordt aangetoond dat er in de loop van de 20ste eeuw een verbreding
van het erfgoedbegrip heeft plaatsgevonden die van grote invloed is geweest om de vormgeving van het erfgoedbeleid. Dit alles wordt verbonden aan de academische discussie
rondom erfgoed, die zich sinds de jaren tachtig van de 20ste eeuw heeft ontwikkeld.

Het kan u niet ontgaan zijn. Dit nummer van Holland
draait om Erfgoedlijnen; geografische structuren die verschillende erfgoedsites met één gemeenschappelijk verhaal verbinden tot één lijn of streep op de kaart.1 Erfgoedlijnen, zo stelt de provincie Zuid-Holland, zijn ‘ensembles
van erfgoed, landschap en water die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot recreatief
en toeristisch potentieel’.2 Het is geenszins uniek dat de
geschiedenis van een gebied wordt ingezet om bewoners
en bezoekers bewust te maken van de bijzondere kwaliteiten van de omgeving. Naast het verhogen van het toeristisch en recreatief potentieel van gebieden zit er vaak
ook nog een ander motief achter dit soort initiatieven: de
lokale geschiedenis en het erfgoed dat daar aan herinnert,
worden geacht bij te dragen aan de ontwikkeling van een
gemeenschapsgevoel, ofwel het ontstaan van een gemeenschappelijke identiteit.
Identiteitsvorming vindt plaats in het heden, vanuit
een visie op het verleden en met het oog op de toekomst.
Het idee dat geschiedenis en erfgoed bijdragen aan de

vorming van een gemeenschappelijke identiteit is de
afgelopen decennia zowel in wetenschap als politiek gemeengoed geworden. Zo verscheen in 2006 op initiatief
van de Nederlandse overheid de Canon van de Nederlandse
Geschiedenis, die bedoeld was om ‘de waardevolle onderdelen van onze cultuur en geschiedenis via het onderwijs aan
nieuwe generaties mee te geven’.3 Een selectie van hoogtepunten uit het verleden dus, die ons gezamenlijk iets vertellen over wie wij Nederlanders zijn. Hoewel de canoncommissie in zorgvuldige bewoordingen benadrukte dat
de canon wellicht het collectief geheugen van een land
kan weerspiegelen maar nooit de identiteit, is juist het
identiteitsvormende potentieel in de jaren daarna aangegrepen door allerhande overheden, sociale en religieuze groepen bij de onderbouwing van hun eigen canon.4
Ook in de 19de eeuw werden kunst, geschiedenis en
wetenschap al nadrukkelijk ingezet in processen van
staat- en natievorming. Maar er wat in de loop der jaren
precies onder erfgoed verstaan werd en hoe het in politieke zin gebruikt werd om vaderlandsliefde en saamhorig-
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heidsgevoel onder de Nederlandse bevolking te bewerkstelligen, is onderhevig geweest aan verandering. Om één
en ander te illustreren zal in dit artikel het recente erfgoedlijnenbeleid van de provincie Zuid-Holland in een
historische ontwikkeling van de Nederlandse omgang
met geschiedenis en erfgoed worden geplaatst. Aangetoond zal worden dat er in de loop van de 20ste
eeuw een verbreding van het erfgoedbegrip heeft
plaatsgevonden die van grote invloed is geweest
op de vormgeving van het erfgoedbeleid; dat verschoof van een traditioneel objectgericht beleid
naar een integrale, en gebiedsgerichte visie op
erfgoedbeheer en behoud. Dit alles wordt verbonden aan de academische discussie rondom
erfgoed, die zich sinds de jaren tachtig van de
20ste eeuw vooral toegespitst heeft op de moeizame verhouding tussen het ‘subjectieve’ erfgoed, en de ‘objectieve’ geschiedschrijving.

Afb. 1

Buste van Jhr. Mr. Victor Eugene
Louis de Stuers (1843-1916), Toon
Dupuis 1914, marmer, 83 x 66,5
cm. Rijksmuseum Amsterdam,
BK-B-116.
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Cultureel nationalisme: geschiedenis, kunst & het ‘natio
nale verhaal’
De 19de eeuw stond in Nederland, net als in de rest van
Europa, in het teken van natievorming. Dankzij de Bataafse Revolutie was de Republiek een eenheidsstaat geworden met een centraal bestuur. Het zal niet verbazen dat de
regering van deze nieuwe eenheidsstaat zo snel mogelijk
gevoelens van nationale trots en saamhorigheidsgevoel
onder de bevolking hoopte te bewerkstelligen. Kunst en
wetenschap werden bij uitstek gezien als middelen waarmee de bevolking bekend kon worden gemaakt met het
roemrijke verleden van de natie. Joep Leerssen en Lotte
Jensen toonden beiden al eens aan hoe in de vroege 19de

eeuw gedichten, romans en toneelstukken over personen
en onderwerpen uit het vaderlandse verleden werden gebruikt in het proces van natievorming.5
Maar dit ‘cultureel nationalisme’ beperkte zich uiteraard niet alleen tot de literatuur. Ook in de bouwkunst,
de schilderkunst, de muziek en de kunstnijverheid werd
op symbolische wijze gestalte gegeven aan het denken
over het vaderland en de natie. Toch duurde het in vergelijking met andere Europese landen echter lang voor
er in Nederland serieuze plannen werden gemaakt voor
een museum voor de Nederlandse kunst en geschiedenis.
Nederland kende tot 1800 geen sterke verzameltraditie. Terwijl het British Museum in Londen al in 1757

Afb. 2	Gezicht op het Koninklijk
Museum te Amsterdam. Het
Koninglyk Museum / Le Musée
Roijal, A. Lutz, Frans Buffa &
Zonen 1825, aquatint en ets,
193 x 235 mm. Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-194322.
Afb. 3	Enkele van de welgestelde
leden van Bond Heemschut
op Frankendael in 1929.
Foto: Archief Heemschut.
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werd opgericht, het Museum Fridericianum te Kassel in
1779 zijn deuren opende en het Louvre te Parijs vanaf
1798 opengesteld werd voor het publiek, waren er in de
Republiek geen verzamelingen van vergelijkbare aard
en omvang te vinden. Historica Ellinoor Bergvelt stelt
dat hier een aantal redenen voor aan te wijzen is. In de
eerste plaats had de Republiek lange tijd een zwakke
centrale overheid, die zich niet of nauwelijks bezighield
met het verzamelen van kunst. Lokale overheden als
stadsbesturen en welgestelde particulieren verzamelden wel, maar op kleine schaal en zij verstrekten slechts
incidenteel opdrachten aan kunstenaars. Dankzij de Reformatie speelde de katholieke kerk ook geen rol van

betekenis in de kunst- en cultuurwereld van de Republiek.6 Dit in tegenstelling tot omringende landen
als Frankrijk, Italië, Duitsland en Oostenrijk, waar de
katholieke kerk de voornaamste opdrachtgever en mecenas was. De Bataafse Revolutie van 1795 bracht verandering in deze situatie. In 1800 werd met de opening
van de Nationale Konstgalerij (1800-1805) voor het eerst
een poging gedaan om kunst en wetenschap in te zetten in de nationale, politieke volksopvoeding.7 Onder
het bewind van Lodewijk Napoleon zou de Nationale
Konstgalerij verhuizen naar het Paleis op de Dam in
Amsterdam en omgedoopt worden tot Het Koninklijk
Museum (1806-1813). Lodewijk Napoleon (1806-1810)
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zag het Koninklijk Museum als een belangrijk middel
om zich te presenteren als ‘de erfgenaam van het Nederlandse verleden’, zo stelt Bergvelt.8 Veel meer dan bij
de Nationale Konstgalerij werden kunst en geschiedenis door de Franse vorst ingezet om de natie te legitimeren.
In 1816 werd door Willem I, de opvolger van Lodewijk Napoleon, nog een aantal nationale musea gesticht,
waaronder de voorloper van het huidige Mauritshuis, het
Koninklijk Kabinet van Schilderijen en de voorloper van
het huidige Museum voor Volkenkunde, het Koninklijk
Kabinet van Zeldzaamheden. In 1814 was het Koninklijk
Museum omgedoopt tot ’s Rijksmuseum en in 1817 zou
de collectie verhuizen naar het Trippenhuis aan de Amsterdamse Herengracht. Na een veelbelovende start in de
eerste helft van de 19de eeuw, zouden de nationale musea
in tweede helft van de 19de eeuw een steeds minder belangrijke rol spelen in het construeren en uitdragen van
‘het verhaal’ van de vaderlandse geschiedenis. Bergvelt:
‘Vergeleken met de opvoedingsidealen die elders in Europa werden onderschreven, kan men bij de Nederlandse
rijksmusea in deze periode eerder spreken van een gebrek
aan ideologie. Hierbij is het vooralsnog niet duidelijk of
men de ideologische waarde van kunst en geschiedenis
niet inzag, bijvoorbeeld bij de vorming van nationale
identiteit, of dat men die wel zag, maar er geen geld aan
kon of wilde uitgeven, vanwege de slechte economische
situatie van het land.’9
Holland op z’n smalst: een keerpunt
In november 1873 publiceerde de katholieke advocaat en
politicus Victor de Stuers (1843-1916) het pamflet Holland op z’n smalst in het literaire tijdschrift De Gids. Deze
krachtige aanklacht tegen de voortschrijdende teloorgang van het vaderlandse erfgoed zou een grote verandering teweegbrengen in de overheidszorg voor erfgoed
in Nederland. De Stuers hekelde in zijn betoog de bestuurlijke ‘onverschilligheid voor de kunst’, die hij aanzag voor ‘wandalisme’, dat bovendien in schril contrast
stond met de manier waarop in ‘alle beschaafde staten
van Europa’ omgegaan werd met kunst en geschiedenis.10 Over het belang van de zorg voor ‘monumenten
onzer kunst en onzer historie’ was hij duidelijk: die was
van nationale aard, en kon daardoor onmogelijk alleen
worden overgelaten aan particulieren. De Stuers:
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Afb. 4	Wasvrouw bij een spoelbak in het Openluchtmuseum, op de achtergrond een historische foto. Erfgoed
versus geschiedenis? Foto: Wim de Knegt/Nederland Openluchtmuseum, Arnhem.
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Ook de verspreiding van de kennis onzer nationale
historie is een staatsbelang. Want evenzeer als – zoo
niet meer dan – taal, godsdienst of zeden, schept de
geschiedenis den band die bevolkingen tot natio
naliteiten verbindt en verbonden houdt. Die kennis der geschiedenis zal het volk minder verkrijgen
door lessen op scholen, die het niet bezoekt en door
boeken, die het niet leest, dan wel door het zien van
voorwerpen, welke òf materieele getuigen van zekere
historische feiten waren, òf ter herinnering daaraan
vervaardigd en tentoongesteld zijn.11
Victor de Stuers nam het woord ‘erfgoed’ overigens nog
niet in de mond. Uit de tekst blijkt dat het hem hoofdzakelijk om materiële cultuur gaat: objecten, kunstwerken
en gebouwen die ons als directe, en tastbare overblijfselen
van het verleden een verhaal vertellen over het roemrijke
geschiedenis van de Nederlandse natie.
Het betoog van De Stuers leidde tot de instelling van
een afdeling voor Kunsten en Wetenschappen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij zelf de leiding
over kreeg. Historicus Roel Pots noemt De Stuers ook wel
‘een man met een missie’ en stelt: ‘Met straffe hand en vaak
op onnavolgbare wijze intensiveerde hij het cultuurbeleid
van de Rijksoverheid gedurende een periode van 26 jaar.
In tegenstelling tot ontwikkelingen op andere beleidsterreinen zoals het onderwijs, waar het beleid keurig door
middel van wetgeving tot stand kwam, kenmerkte de ontwikkeling van het cultuurbeleid onder De Stuers zich door
een informeel en provisorisch karakter. Behalve in de jaarlijkse begrotingen werd het beleid in geen enkele wet vastgelegd.’12 Eén van De Stuers belangrijkste wapenfeiten was
de bouw van het Rijksmuseum, dat in 1885 gereed kwam.
In de eerste helft van de 20ste eeuw zou het kunst- en
cultuurbeleid van de Nederlandse overheid zich – mede
dankzij De Stuers – verder professionaliseren en institutionaliseren. In de strijd tegen de afbraak en het verval
van het gebouwde erfgoed werd een Rijkscommissie Monumentenzorg ingesteld (1903/1918) en ook particulieren
organiseerden zich om zich op hun eigen manier in te
zetten voor het vaderlandse erfgoed. Zo werd in 1899 de
Nederlandsche Oudheidkundige Bond opgericht, gevolgd
door Bond Heemschut in 1911 en Vereniging Hendrick
de Keyser in 1918. Vanaf 1912 kwam ook de Nederlandse
volkscultuur uitgebreider onder de aandacht met de oprichting van de Vereniging Het Nederlands Openluchtmuseum.13

Mede dankzij de groeiende invloed van de progressieve liberalen en de socialisten werd de verheffing van
de arbeidersklasse een steeds belangrijker thema op de
Nederlandse politieke agenda. Kunst, geschiedenis en wetenschap werden steeds vaker en steeds intensiever ingezet om dit cultureel-nationalistische beschavingsoffensief
kracht bij te zetten. Toch zou de verzuilde structuur van
het Nederlandse politieke en maatschappelijke veld er tot
na de Tweede Wereldoorlog voor zorgen dat de Rijksoverheid zich terughoudend opstelde. Pots zegt hierover: ‘in
het sterk verzuilde land hielden de confessionele politici,
die op rijksniveau steeds de meerderheid bezaten, vast
aan de theorie van ‘soevereiniteit in eigen kring’, die in
haar praktische uitwerking sterke overeenkomsten met
het adagium van Thorbecke (dat de ‘regeering geen oordeelaar van kunst en wetenschap’ behoort te zijn – DvdM)
vertoonde’.14 Het zou uiteindelijk tot de jaren zestig van
de 20ste eeuw duren, tot er onder invloed van de ontzuiling, dekolonisatie en (inter)nationale ontwikkelingen in
politiek en academie grote veranderingen optraden in het
Nederlandse denken over erfgoed en erfgoedbeleid.
Naar een officieel erfgoedvertoog
De actieve cultuurpolitiek van de Duitse bezetter tijdens
de Tweede Wereldoorlog betekende een breuk met de liberale Nederlandse traditie van terughoudendheid. Pots
beargumenteert dat het door de Duitsers gevoerde beleid
in bepaalde opzichten na de oorlog zou worden gecontinueerd. Zo werd er na 1945 ingezet op de ontwikkeling
van een breed gedragen cultuurbeleid en wilde men meer
aandacht voor de sociale en maatschappelijke positie van
kunstenaars.15 De overheid wilde met andere woorden een
actieve rol spelen in het verwezenlijken van de naoorlogse
idealen van saamhorigheid en herstel. Een levendig cultureel klimaat vormde een wezenlijk onderdeel van deze
idealen.
Vanaf de jaren zestig nam de politieke en wetenschappelijke interesse in het belang van kunst, cultuur en geschiedenis in processen van gemeenschapsvorming nog
verder toe. Volgens erfgoedspecialisten Laurajane Smith
en Emma Waterton had dit alles te maken de desastreuze
gevolgen die de enorme industrialisatie en urbanisatie
van de westerse wereld sinds het begin van de 20ste eeuw
hadden gehad voor het milieu. De milieucrisis had ingrijpende consequenties voor zowel het culturele als het
natuurlijke erfgoed in Europa en de VS: ‘the material culture associated with heritage and archeology was popu-
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larly and politically re-imagined as fragile, finite and nonrenewable resources. Debate and discussion of heritage
thus focused not on what it might be, but on how it ought
to be managed. Inevitably, this meant drawing upon the
work and advice of particular experts, in this case the
epistemological and ontological frameworks favored by
archeologists, art historians and architects.’16
Ook in Nederland zien we vanaf deze periode dat het
vertoog rondom het beheer en behoud van erfgoed onder
invloed van internationale ontwikkelingen steeds verder
geformaliseerd wordt. Was het cultuurbeleid ten tijde van
de Stuers nog informeel en provisorisch, vanaf 1955 verschenen er officiële kunstnota’s en in 1961 trad de nieuwe
Monumentenwet in werking. Er ontstond, met andere
woorden, een officieel, nationaal erfgoedvertoog dat sterk
gericht was op het behoud van materiële cultuur en de
rol die het kon spelen in het vormen en bestendigen van
nationale, regionale en lokale identiteit. Dat officiële erfgoedvertoog zou in de tweede helft van de 20ste eeuw
steeds verder worden uitgebouwd in het cultuurbeleid,
de groei van een gesubsidieerde culturele infrastructuur
en de herziene Monumentenwetten van 1988 en 2007. Tot
slot zouden ook verschillende internationale verdragen
van grote invloed zijn op de vormgeving, waardering en
bescherming van erfgoed in Nederland.
Erfgoedstudies: Geschiedenis versus Erfgoed
De enorme populariteit van erfgoed, de explosieve groei
van het aantal musea en het ontstaan van een zogenaamde ‘erfgoedindustrie’ vanaf de jaren tachtig van de 20ste
eeuw ging ook in de academie niet ongemerkt voorbij.
Steeds meer wetenschappers maakten zich zorgen over de
manier waarop de nieuwe erfgoedindustrie door nostalgische representaties van het verleden een vals historisch
bewustzijn creëerden.
Het academische debat over de verhouding tussen
erfgoed, geschiedenis en (vals) historisch bewustzijn begon met publicaties als The Invention of Tradition (1983,
Hobsbawm & Ranger), On Living in an Old Country (1985,
Wright), The Past is a Foreign Country (1985, Lowenthal) en
The Heritage Industry (1987, Hewison), waarin de auteurs
nostalgische representaties van het Britse verleden analyseerden als politiek-ideologisch gemotiveerde sociale
constructies, doordrenkt van elitaire en imperiale noties
van klasse en etniciteit. Erfgoed, zo stelden deze onderzoekers, bewerkstelligde niets minder dan een ‘vals historisch bewustzijn’, dat enkel leidt tot een op nostalgie

Er ontstond een
officieel, natio
naal erfgoed
vertoog dat sterk
gericht was op het
behoud van
materiële cultuur
gebaseerd gevoel van nationale identiteit. Het was dan
ook de taak van de historicus om deze schijntradities- en
praktijken door middel van wetenschappelijk onderzoek
te ‘debunken’. Met name David Lowenthal en Robert
Hewison zagen de opkomst van de erfgoedindustrie als
een negatieve, populistische ontwikkeling die weinig van
doen heeft met de academische geschiedwetenschap. Zij
gingen in hun conclusies echter voorbij aan de actieve rol
die de (nationale, regionale of lokale) gemeenschap speelt
in processen van betekenisgeving, door erfgoed te presenteren als een eenzijdige interpretatie van de geschiedenis vanuit het perspectief van de dominante ideologie
in een samenleving.
In de jaren negentig werden de erfgoedstudies een op
zichzelf staande discipline en kwam er steeds meer aandacht voor de rol van het publiek of de gemeenschap in
processen van betekenisgeving en toe-eigening. Ook kwam
onder druk van de toenemende emancipatie van (postkoloniale) migranten en andere minderheidsgroeperingen
in Europa het veronderstelde homogene nationale karakter van erfgoed en de gemeenschap ter discussie te staan.
Steeds meer groepen eisen hun positie in het ‘nationale geschiedenisverhaal’ op. Vanaf de jaren negentig groeit met
de revival van de cultuurgeschiedenis tevens de aandacht
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voor de rol van regionaal en lokaal erfgoed in processen
van identiteitsvorming, wat in wetenschappelijk opzicht
zorgt voor een verdere toenadering tussen de antropologie, de moderne etnologie en de geschiedwetenschap.17
Eén van de gevolgen van het toenemend interdisciplinaire
karakter van de erfgoedstudies was de verbreding van het
erfgoedbegrip, waardoor naast objecten en monumenten
nu ook landschappen, stads- en dorpsgezichten en immateriële cultuuruitingen als muziek, dans, vertelcultuur en
rituelen als erfgoed beschouwd werden. Een ander gevolg
is dat wetenschappers zich steeds minder bezig houden
met het zogenaamde ‘debunken’ of ontkrachten van de verhalen die met erfgoed verteld worden en zich steeds meer
richten op het analyseren van processen van toe-eigening
en betekenisgeving. Erfgoed, zo stelt ook de Nederlandse historicus Willem Frijhoff, is immers een dynamisch
proces: ‘een toekomstgerichte selectie van wat wij als
erfgoed willen vanuit een gewenste identiteitsvorming’.18
De ruimtelijke en temporele verbreding van het erfgoedbegrip kristalliseerde zich ook uit in enkele belangrijke internationale verdragen zoals UNESCO World Heritage Convention (1972), het Verdrag van Malta (Valletta, 1992)
en de European Landscape Convention (Florence, 2000) die
de kaders schiepen voor het Nederlandse erfgoedbeleid
en waarin de notie van het historische landschap een
steeds belangrijkere rol speelde. Historicus en erfgoedprofessional Graham Fairclough stelt: ‘the spatial dimension of heritage has grown from ‘monument’, to the
slightly larger concept of ‘site’, thence to ‘setting’, areas

and cities and finally to the landscape. The chronological spread of heritage has been expanded until there are
no significant boundaries at all.’19 In Nederland werden
de uitgangspunten van Malta en Florence uitgewerkt in
het Belvederebeleid (1999-2009), waarbij het uitgangspunt
was dat de cultuurhistorische identiteit van een gebied
richtinggevend moest zijn voor de verdere inrichting en
ontwikkeling van de ruimte.20 Het Belvederebeleid werd
in 2011 gemoderniseerd in de nota Kiezen voor Karakter.
Visie Erfgoed en Ruimte dat voortbouwt op het met Belvedere
begonnen ‘gebiedsgerichte erfgoedmanagement’.21 Het
Erfgoedlijnenbeleid van de provincie Zuid-Holland is een
logische voortzetting van deze, integrale, gebiedsgerichte
benadering van erfgoed.
Met dit nummer van Tijdschrift Holland wordt aangesloten bij recente ontwikkelingen in de bestudering van
erfgoed en erfgoedbeleid. Enerzijds door het gebruik van
een concept als ‘Erfgoedlijnen’ en de ruimtelijke implicaties daarvan tegen het licht te houden, anderzijds door
het beeld van de geschiedenis van Holland dat met de
Erfgoedlijnen wordt neergezet nader te bestuderen. Dat
gebeurt nadrukkelijk niet met het doel de Erfgoedlijnen
te ontkrachten of onderuit te halen, maar juist door ze
als uitgangspunt te nemen voor een verdieping van onze
kennis over het verleden en de processen van toe-eigening en betekenisgeving te duiden. Erfgoed is immers
niets meer dan een onzekere kwestie van prioritering,
zo stelde Frijhoff al eens. In dit nummer wordt dan ook
onderzocht wat we nu prioriteren en waarom.
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De Limes: een goed verborgen
Erfgoedlijn
Van de zeven provinciale Erfgoedlijnen is de Limes de oudste, de minst zichtbare, de enige
waarvan het verhaal helemaal door archeologen moet worden verteld, en de enige die voor
de beleving helemaal afhankelijk is van gereconstrueerde elementen. Hij kost ook het
meeste geld: op de begroting van de Erfgoedlijnen staat ruim 5 miljoen euro voor de uitvoering ingeboekt, tegenover 3,5 miljoen voor de landgoederenzone en 210.000 voor de Atlantikwall.1 Dat maakt hem zowel tot de meest intrigerende als de meest problematische
Erfgoedlijn. In dit artikel wordt een poging gedaan om verschillende aspecten van de Limes
– de Limes als historisch fenomeen, als archeologische bron en als ‘gemaakt erfgoed’ – te
belichten. Het wil antwoord geven op de vraag: kan de Limes een Erfgoedlijn zijn volgens de
definitie die de provincie Zuid-Holland eraan geeft, namelijk een samenstelling van ‘erfgoed,
landschap en water, die kwaliteit verschaft aan de ruimte en beschikt over groot recreatief en
toeristisch potentieel’?

Moeilijk woord voor een veelzijdig fenomeen
Archeologen en beleidsmakers hebben het er al jaren
moeilijk mee: het laten indalen van het begrip limes onder bredere lagen van de bevolking. Dat begint al met de
naam. Het is meer regel dan uitzondering dat de leek
het woord uitspreekt als laaimz, alsof het trendy citrusvruchten betreft. Ook wordt het wel als meervoud gezien,

alsof er sprake is van verschillende ‘lime’s’, onafhankelijk
van de uitspraak. Het wordt echter gewoon uitgesproken
zoals je het schrijft. In het Latijn betekent het grens of
grenspad (vergelijk ervan afgeleide begrippen als ongelimiteerd) en wordt als verzamelnaam gebruikt voor de
grenzen, en dan met name de Europese, van het Romeinse rijk. De Romeinen zelf gebruikten de term overigens
113
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Afb. 1	De enige plaats waar het oppervlak van een Nederlands limesfort duidelijk waarneembaar is, ligt in
Leiden. Daar zijn in 2013 de wallen en poorttorens aangeduid van Matilo, waarvan de resten zich op
deze plek nog grotendeels onder de grond bevinden. Foto: Wikimedia Commons.

niet voor ‘de’ grens, voor zover ze een integrale grens van
hun imperium erkenden. In de Romeinse geschiedschrijving komt limes wel voor als ‘grenssector’, ‘grensweg’ of
‘grensdistrict’. Pas eind 19de eeuw zijn Duitse archeologen, die zich toen naarstig op het onderzoek van het
Romeinse erfgoed in hun land wierpen, het woord limes
gaan gebruiken in de zin van ‘Rijksgrens’, zoals zij (en wij)
die kenden en kennen.2 In tegenstelling tot onze grenzen
bestond de Romeinse grens in Europa echter niet uit een
serie paaltjes en rode lijnen op de kaart; het was een militair systeem vol versterkingen en versperringen, meer
lijkend op de Duits-Duitse grens die tot vijfentwintig jaar
geleden bestond. Gemakshalve zullen we vanaf nu in deze
zin spreken over de Limes.
De Limes, niet: de Limes, want die had veel verschijningsvormen en lag niet vast. Hij ontstond vanaf het begin
van de jaartelling en verdween definitief in de 5de eeuw.
Het was daarmee een product van het (West-)Romeinse
keizerrijk. De oorzaken van ontstaan en verval zijn bui-

tengewoon interessant maar te gecompliceerd om in het
kader van dit artikel te behandelen; er is gelukkig meer
dan genoeg recente limesliteratuur om te raadplegen, al
is er in Nederland nooit een overzichtelijk limesboek verschenen (in Duitsland zijn er verschillende te koop).
De Rijn en de Donau vormden in Europa het langste
deel van de Limes; zulke natuurlijke natte grenzen werden wel ripa (oever) genoemd. Die oever (in dit geval de
zuidelijke en westelijke) werd bewaakt en beschermd
door fortificaties, wachttorens en legerplaatsen. In Midden-Duitsland, tussen Rijn en Donau in, had hij het karakter van een aarden wal met veldversterkingen. In het
noorden van Engeland en in Schotland werden complete
stenen muren gebouwd: de muur van Antoninus Pius
en die van Hadrianus, het meest aansprekende stuk Romeinse grensverdediging. Al deze sectoren werden in
verschillende perioden bezet, ingericht en omgevormd, al
naar gelang de imperiale ambities, de heersende militaire
strategieën en de plaatselijke mogelijkheden van het ter-
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Afb. 2	Weinig Engelsen zouden dit ‘the limes’ noemen, maar het is wel een zeer zichtbaar en toeristisch zeer
gewaardeerd deel van de Romeinse grens: de muur van Hadrianus in het noorden van Engeland. Foto:
Wikimedia Commons.

rein. De Limes was een dynamisch en veelzijdig geheel,
waaraan eeuwen lang, iedere dag door duizenden mensen werd gesleuteld. Dat was niet voor niets: de volkeren
aan gene zijde van de grens werden lange tijd op gepaste
afstand gehouden door de forten, wallen, muren en de
troepen, of ze nu agressieve bedoelingen hadden of niet.
Van dit enorme systeem ligt de meest westelijke sector op het continent in Zuid-Holland. Of liever: eronder,
want in tegenstelling tot de muren en wallen elders is
er niets meer van te zien. Niets origineels dan, want aan
aanduidingen ontbreekt het inmiddels niet, zoals nog zal
blijken.
De Limes in Zuid-Holland: uitzonderlijke sector
Dat er niets van te zien is, wil niet zeggen dat het ZuidHollandse limestracé niet van bijzondere betekenis is.
Het liep door een voor het Romeinse leger, dat het tussen
circa 40 en 250 bezet hield, hoogst ongewoon milieu: een
smalle strook droog maar week land langs een nog onbe-

dijkte rivier, met een achterland dat grotendeels uit moeras bestond. Langs de Oude Rijn – de nu onbeduidende
Rijntak die in de Romeinse periode de hoofdstroom was
en de grens vormde – lagen vijf of zes forten en liep, in
ieder geval vanaf het begin van de 2de eeuw, een weg die
ze met elkaar verbond. Van de legendarische ‘Brittenburg’
aan de Rijnmonding bij Katwijk is helaas al honderden jaren niets meer waargenomen, ook niet bij recente archeologisch begeleide zeefoperaties op het Katwijkse strand.3
Het bestaan van een fort( je) bij Bodegraven is wel zeker
maar er is nog maar weinig van bekend. De andere vier
forten, bij Zwammerdam, in het centrum van Alphen aan
den Rijn, bij Leiden-Roomburg en in de dorpskern van
Valkenburg, behoren daarentegen tot de best bekende en
meest aansprekende Nederlandse limeslocaties. Vooral
het fort van Valkenburg, grotendeels opgegraven in de
oorlogsjaren, heeft een verbluffende hoeveelheid informatie opgeleverd die ook internationaal op waarde wordt
geschat. Later onderzoek heeft ook delen van de infra115
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Merkwaardig
dat een
‘Hollands’ deel
van het Romeinse
militaire systeem
niet is
meegenomen
structuur rond de fortenlinie opgeleverd: de befaamde
platboomde vrachtschepen bij Zwammerdam, de insteek
van het al even legendarische ‘kanaal van Corbulo’ bij Leiden, de limesweg op verschillende plaatsen maar vooral
bij Valkenburg, en de burgerlijke bewoning en een begraafplaats bij laatstgenoemd fort.
Het Corbulokanaal zelf is onderwerp van onderzoek
geworden,4 en is in tweede instantie toegevoegd aan de
Erfgoedlijn Limes, die oorspronkelijk alleen het tracé
Bodegraven-Katwijk behelsde. Daardoor werd ook Forum Hadriani bij Voorburg, de noordwestelijkste stad van
Romeins Europa en gelegen aan dat kanaal, deel van de
Erfgoedlijn. Niet ten onrechte, want kanaal en stad hadden een militair aspect en waren van belang voor het
onderhoud en de bevoorrading van de nabijgelegen forten. Daarmee is onderkend dat de Limes niet zozeer een
smalle lijn als wel een brede zone was, die door boeren
en burgers werd bewoond maar waar het leven sterk door
de militairen werd bepaald. Ook de economische aspecten van de rivier en het grensgebied hebben de laatste tijd
meer aandacht gekregen.5

Des te merkwaardiger is het, dat een bij uitstek ‘Hollands’ deel van het Romeinse militaire systeem niet is
meegenomen. Het gaat hier om de ‘kustlimes’, een stelsel van fortificaties langs de Noordzeekust dat halverwege
de 2de eeuw werd ingericht om gevreesde invallen vanaf
zee het hoofd te bieden. Ook hier heeft recent archeologisch onderzoek in en om Den Haag, in het Westland en
in Zeeland veel nieuwe inzichten opgeleverd.6 Op Goeree
is vastgesteld dat zich daar een haven heeft bevonden, die
we ook wel als onderdeel van de bredere limeszone mogen beschouwen. Maar tot onderdeel van de Erfgoedlijn
heeft de ‘Romeinse kust’ het (nog!) niet geschopt.
Kortom: het onderzoek naar de Zuid-Hollandse Limes in al zijn facetten is springlevend. De grens is onderwerp van voortdurende en actieve studie, onder meer
in het kader van de Odyssee-projecten van NWO waarbij
oude opgravingen worden uitgewerkt. Naast tal van wetenschappelijke publicaties over de militaire, ecologische,
economische, sociale en landschappelijke aspecten zijn
er de laatste jaren verschillende publieksvriendelijke publicaties verschenen.7 De inhoudelijke basis van deze Erfgoedlijn is dan ook heel solide. Wat is daar nu letterlijk
en figuurlijk bovenop gebouwd, waardoor de lijn aan de
eerder genoemde criteria kan voldoen?
Grens verbeeld
Wie twintig jaar geleden de verschillende Zuid-Hollandse
limeslocaties bezocht, moest de nodige moeite doen om
er enige aanduiding van te vinden. Een plaquette en een
stuk opgemetselde tufstenen muur in Valkenburg, tufstenen banen in een grasveld in Zwammerdam, een stukje
gereconstrueerd Corbulokanaal in Leidschendam en
een wat verfomfaaid infopaneel met een onbegrijpelijke
Latijnse tekst in Voorburg: dat was het wel zo’n beetje.
Uitzondering was het grote Romeinse-Wegmonument
in Valkenburg langs de N206, één van de eerste grote archeologiegerelateerde memorials.
Het begrip ‘limes’ was uitsluitend onder archeologen
een begrip en zelfs zij waren toen nog zuinig met het
gebruik van die term. Intussen stond het archeologisch
onderzoek in de limeszone in die jaren niet stil, en zeker
niet in Zuid-Holland: in Valkenburg, Leiden, Alphen en
Den Haag werden bijzondere stukken van de Romeinse
grenszone blootgelegd. Dat veranderde aan het eind van
de jaren negentig, toen het besef doordrong dat dezelfde
zone die in de Romeinse tijd zo’n dynamisch karakter had
gehad, ook in het moderne Nederland voortdurend aan
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Afb. 3	De verhoopte wereld
erfgoedstatus van de
Nederlandse limes
leidde in 2011 tot dit
sceptisch commentaar in
het Leidsch Dagblad.

verandering blootstond. De bouw van nieuwe stadswijken, vernieuwing en uitbreiding van infrastructuur, verzwaring van de rivierdijken en de noodzaak tot waterberging: alles zou ingrepen vergen in de bodem, de bodem
waarin de resten van de Limes verborgen lagen. De Limes
die, zo werd steeds meer ingezien, niet een serie losse
vindplaatsen is maar het grootste archeologische monument van Nederland vormt.
In diezelfde tijd was de Nota Belvedere, met als sleutelbegrip ‘behoud door ontwikkeling’ in de maak. Archeologische resten werden niet alleen meer gezien als bron van
kennis over het verleden, maar als inspiratiebron voor de
ruimte van de toekomst.8 Wat begon als een probleem van
archeologische monumentenzorg – hoe beschermen we
het kwetsbare bodemarchief ? – liep uit op een erfgoedindustrie van belang. Vele tonnen, eerst nog in guldens,
later in euro’s, werden besteed aan workshops, ontwerpateliers, atlassen en rapporten, die weer nieuwe rapporten
voortbrachten. Alles was bedoeld om landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en kunstenaars te inspireren, soms met nogal hoogdravende cultuurfilosofische
beschouwingen.9 Het drong allemaal maar matig tot de
doelgroep door. Ook een speciaal in het leven geroepen

Limesbureau kon de ontwerpers niet verleiden om werk
te maken van de Limes. Inbreng van archeologen werd
bovendien, zo leek het, niet zo gewaardeerd, naar verluidt
‘wegens teveel inhoudelijkheid’. Rond 2010 stokte de
stroom limespublicaties voor ontwerpers en beleidsmakers, en het Limesbureau werd opgeheven.
Inmiddels was er sinds het begin van de jaren negentig
wel het een en ander gebeurd op het gebied van onderzoek van de Limes, vooral in Utrecht en Zuid-Holland. Er
werd op grote schaal gegraven in Utrecht, in de Vinexlocatie Leidsche Rijn, in Woerden, Alphen aan den Rijn en
Leiden, en op allerlei plekken daar tussenin en eromheen.
Er waren spectaculaire vondsten gedaan die nationaal de
aandacht trokken, zoals de schepen in Leidsche Rijn en
Woerden, of het iconische ‘Gordon’-ruitermasker uit Leiden-Roomburg. Er werd meer dan vroeger gekeken naar
landschap en ecologie van en rond de Limes. Al die onderzoeksresultaten, toch wel degelijk ondersteund door de
beleidsmatige aandacht voor de Limes, leidden tot initiatieven op het gebied van visualisering, informatie en educatie. Waar je de Romeinen langs de Oude Rijn in 1990 nog
met een olielampje moest zoeken, kon je in 2010 overal in
de Zuid-Hollandse limesgemeenten informatiepanelen,
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kunstwerken en tentoonstellingen zien, kon je langs routes fietsen en er populairwetenschappelijke boeken over
lezen. Voor het onderwijs waren Romeinenlespakketten
beschikbaar. Gemeenten en provincie zelf (via het Erfgoedhuis Zuid-Holland) initieerden en ondersteunden
plannen op dit gebied. Vaak was er sprake van een gunstige combinatie van een deskundig archeoloog, plaatselijke
vrijwilligers, een inhoudelijk geïnteresseerde ambtenaar

op de juiste plek en een welwillende bestuurder die de
uitvoering mogelijk maakten. Sommige projecten waren
heel bescheiden maar werden snel en goed gerealiseerd,
zoals het monumentje rond een Romeinse ruiterhelm in
Bodegraven; andere zijn een stuk hoger gegrepen, zoals
enkele voorbeelden in het Streefbeeld van landschapsarchitectenbureau Parklaan.10 In 2013 werd echter in Leiden
een project van bijzondere omvang en visie gepresen-

Afb. 4	De opgravingen van limeslocaties In Valkenburg, Leiden, Alphen aan den Rijn en Zwammerdam
behoren tot de best onderzochte van Nederland. Befaamd werden de Zwammerdamboten, waarvan de
ontdekking in 1974 een nationale sensatie was. Er werd geld ingezameld voor de conservering, maar
het is nooit gekomen van een presentatie van de grotere schepen. In het kader van de Erfgoedlijn zijn
daar (weer) plannen voor. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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Afb. 5	Van het fort dat bij de monding van de (Oude) Rijn lag, is al eeuwen niets meer te zien. Dit bronzen
monument aan de boulevard in Katwijk refereert aan de soldaten van keizer Caligula, die hier volgens
Romeinse overlevering tegen de zee zouden hebben gevochten. Foto: auteur/TGV.

teerd: het omwalde terrein van het archeologisch monument Matilo, waar naast een imposante en geslaagde
visualisatie en informatie ook de historische omgeving
en interessante sociale aspecten deel van uitmaken.
Veel samenhang was (en is) er overigens niet in al die
projecten, ook al werd steeds het belang van de Limes als
geheel, als lijn, benadrukt. Alleen de huisstijl van het Limesbureau (dat in 2010 overleed) kwam op informatiepanelen op verschillende plekken terug. Verder had iedere
locatie haar eigen producten ontwikkeld. Er verschenen
in 2010 zelfs twee verschillende, elkaar deels overlappende, series fietsroutes langs Zuid-Hollandse limestracés.
In hoeverre die lokale aanpak nu bezwaarlijk is voor de
bezoeker, is de vraag. Een vraag die moeilijk kan worden
beantwoord, doordat er weinig tot niets bekend is over
de mening van het publiek waarvoor al die uitingen tenslotte zijn bedoeld. De top-down-aanpak heeft niet geleid
tot evaluatie van de resultaten. Daardoor is het moeilijk
om de haalbaarheid te beoordelen van verheven doelstellingen als:
Onze ambitie is erfgoed duurzaam te behouden voor
toekomstige generaties door het te beschermen, te laten beleven en te benutten (= te herbestemmen). Erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van de ruimte en daarmee aan ons werk- en leefklimaat. Verder schraagt het

onze identiteit in een globaliserende wereld (als we
weten waar we vandaan komen, weten we ook waar we
heen gaan). En tot slot, maar zeker niet onbelangrijk,
vormt het een economische drager voor midden- en
kleinbedrijf in de sectoren recreatie en toerisme’ (Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen 2013-2016, provincie Zuid-Holland, 2013).
De Erfgoedlijn beschouwd
Daarmee zijn we bij terug bij de Erfgoedlijn Limes. Kan
die haar ‘wensbeeld’, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma, waarmaken?
In 2020 is de Limes van Millingen a/d Rijn tot Katwijk
aan Zee een bekend, herkenbaar en beleefbaar deel
van het Nederlandse landschap, veiliggesteld door
inzet van het ruimtelijk instrumentarium. In 2020
maakt de Limes deel uit van het grensoverschrijdende
werelderfgoed ‘Frontiers of the Roman Empire’. De
historische Limesplekken zijn behouden in de grond,
en voldoende plekken met Limes-bodemarchief zijn
‘opgeladen’ met reconstructies, informatieve en verwijzende objecten. De plekken zelf zijn duidelijk
onderdeel van een groter geheel. Er is een bloeiende
toeristische infrastructuur die aansluit bij de internationale Limes.
119
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Kortom: beschermen, beleven en benutten, zoals uit
het eerdere citaat bleek.
Het ‘beschermen’ van de Zuid-Hollandse limes laat ik
hier even buiten beschouwing, omdat het, cynisch gezegd,
niet veel uitmaakt voor de beleef- en benutbaarheid of er
nog Romeins erfgoed in de grond zit (fort Matilo) of allang
is opgegraven (fort Valkenburg). Wat die beleefbaarheid
betreft, zal altijd een nadeel blijven dat er geen originele
resten in het landschap te zien zijn, en dat het huidige
landschap zo grondig is afgedekt door latere bebouwing
en infrastructuur. Natuurlijk is beleving iets persoonlijks,
en ik kan – gewapend met enige kennis van zaken en fantasie – me best iets voorstellen als ik tussen Koudekerk en
Leiderdorp langs de Oude Rijn fiets, aan de ‘Germaanse’
kant van de grens overigens. Midden op het terrein van
Matilo staand, beleef ik ook beslist iets, door de ruimtelijke werking van de reconstructie. In hartje Alphen is dat
lastiger, de vele kunstuitingen ten spijt. Maar nogmaals:
dat is persoonlijk en van de gevoelens van anderen weet
ik weinig – zie boven.
Kan de Limes ooit als (erfgoed)lijn worden beleefd, zoals men zo graag wil, of blijven het losse onderdelen? Er
zijn plannen gehonoreerd om aspecten van het Romeinse
riviertransport (onder andere het restaureren en tentoonstellen van de Zwammerdamschepen) nader uit te werken, en daarmee het duidelijkste en meest authentieke
lijnelement: de rivier, te benadrukken. Dat lijkt me een
juiste benadering (althans in ruimtelijk opzicht), omdat
de lijn-over-land nauwelijks meer zichtbaar te maken is.

Informatie en branding kunnen helpen, maar dat is nog
niet zo’n eenvoudige opgave.
Tenslotte de benutting. Kan de Zuid-Hollandse Limes
een toeristentrekker worden? Ik vraag het me af. Op bestuurs- en beleidsniveau wordt veel werk gemaakt van de
gewenste UNESCO-werelderfgoedstatus, maar onderzoek
wijst uit dat dat keurmerk alléén niet voldoende is om
er publiek naartoe te halen. Er moet echt wel wat te zien
en te beleven zijn – zie weer boven. De Zuid-Hollandse
Limes is niet de muur van Hadrianus, al heeft ze veel aan
die keizer te danken. Ook die muur is trouwens maar ten
dele authentiek, maar zijn uitstraling is toch wel anders
dan onze monumenten en monumentjes.
Zeker is, dat als de Limes moet worden ontwikkeld tot
toeristische zone, de medewerking en betrokkenheid van
de plaatselijke toeristisch-recreatieve ondernemers van
groot belang is. Wat weten zij van de Limes, wat voelen
ze erbij? Is hun gevraagd naar meningen en suggesties, is
er al geprofiteerd van hun know-how? En, niet te vergeten: wat verwacht het beoogde publiek? Als de Erfgoedlijn
iets kan leren van het (recente) verleden, is dat de topdown benadering niet heel veel vruchten afwerpt. Hier
kan zeker worden geprofiteerd van de ervaringen rond
de inrichting van Matilo, waar omwonenden en zakelijk
betrokkenen van het begin af zijn geraadpleegd. Hier was
sprake van de hierboven genoemde ideale combinatie van
sterke betrokkenheid van inhoud, beleid en bestuur. Op
die manier kunnen wensbeelden uitkomen, op welke termijn dan ook.

120

9789070403676.pinn.Holland20143.indb 120

03-09-14 17:31

Jori Zijlmans

Nieuwe lakens, nieuwe wegen
Leiden als knooppunt van de zuidelijke en noordelijke
trekvaartverbindingen
Voor het vervoer van personen ontwikkelden de Nederlandse steden in de 17de eeuw een
uiterst betrouwbaar trekschuitennetwerk. Dit publieke vervoermiddel dat door een paard op
een jaagpad werd voortgetrokken door een kanaal, bleef in gebruik tot in de 19de eeuw, toen
het spoor een sneller alternatief ging bieden. De trekschuiten voldeden op succesvolle wijze
aan de groeiende vraag naar personenvervoer tussen de opkomende steden en waren een
enorme stimulans voor het economisch verkeer. Vooral de textielstad Leiden die voor haar
handelscontacten afhankelijk was van havensteden als Amsterdam en Middelburg profiteerde enorm van deze mobiliteitsrevolutie. Wel was het een nadeel dat op trekschuiten geen
andere goederen dan handbagage vervoerd mochten worden. De trekschuiten waren daarom een aanvulling op maar geen vervanging van de beurtveren die behalve personen ook
handelswaar of grote pakketten vervoerden.

De verbinding Amsterdam-Haarlem die in 1632 tot stand
kwam vormde het eerste trekschuittraject. De trekvaart
tussen Leiden en Delft, van waaruit makkelijk naar de
havenstad Rotterdam kon worden gevaren, volgde vijf
jaar later in 1637. Het jaar daarop was de aansluiting op
Den Haag gereed. Dit hypermoderne netwerk bracht zo’n
stijgende handel in lakense stoffen teweeg dat Leidse
kooplieden zo snel mogelijk een noordelijke trekvaartroute richting Haarlem en Amsterdam wilden.1 Zo zouden de persoonlijke handelscontacten tussen kooplieden
uit deze Hollandse steden efficiënt en makkelijk kunnen
worden gelegd en onderhouden.
Leiden was de grootste producent van lakense stoffen in Europa en beleefde een enorme economische en
demografische groei. Tussen 1577 en 1670 kwamen naar
schatting 100.000 immigranten naar de stad. Ondanks
grote sterfte door opeenvolgende pestepidemieën was

Leiden van circa 12000 inwoners in 1574 gegroeid naar
47000 in 1625. Rond 1660, op het hoogtepunt van de demografische en economische explosie, telde de stad zo’n
63000 inwoners. Meer dan de helft van hen vond werk in
de textielnijverheid. Ten tijde van de aanleg van de trekvaarten werd in Leiden een nieuw soort laken gemaakt
dat door het nieuwe handelsnetwerk over water een gewild exportproduct was.
Dit dure kwaliteitslaken was rond 1630 ontwikkeld om
buitenlandse concurrentie het hoofd te kunnen bieden.
De stof werd geweven van exclusieve Spaanse merinowol
die door intensief vervilten, opruwen en scheren bijzonder licht, hecht en fijn was. Door goede afwerking en dagenlange persing, de zogeheten ‘appretuur’ kreeg de stof
een mooie glans en deftig aanzien. Omdat deze fijne stoffen heel anders waren dan de zware dikke lakense stoffen
van Engelse wol die vanaf de 13de eeuw in Leiden werd
121
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Afb. 1

Isaac Claesz van Swamenburg, Het vollen, verven en
keuren van het laken. Rechts in de hoek is te zien hoe
de keurmeesters de stof onderzoeken. Collectie Museum De Lakenhal, s 422.

De stof werd geweven van
exclusieve Spaanse merinowol die door intensief vervilten, opruwen en scheren bijzonder licht, hecht en fijn was
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Afb. 2	Voorgevel van De Lakenhal: op het timpaan, waarin het Leidse stadswapen met toevoeging van een ramskop is aangebracht, staan twee
merinoschapen, de bron van het succes. Boven de hoofdingang zijn op een plaquette drie keurmeesters afgebeeld die de geweven stof
over twee ronde stokken, de zogenaamde ‘rauwe persse’ trekken om te inspecteren of er gaten en oneffenheden zijn. Na de keuring werd
aan de stof een loodje bevestigd dat garant stond voor de kwaliteit. Links van deze gevelsteen is op twee plaquettes te zien hoe arbeiders in
opdracht van de drapenier tegen stukloon de stof vervaardigden. De koopman liet de wol thuisbezorgen bij de wolsorteerders en spinners.
Daarna werd het garen naar de wevershuisjes gebracht. Het nieuwe laken werd daar geweven aan getouwen die zo breed waren dat ze door
twee man moesten worden bediend. Op de twee gevelstenen rechts van de hoofdingang zijn het opruwen, droogscheren en verven van de
stof afgebeeld.

gemaakt, werden ze ‘nieuw Leids laken’ genoemd. Het
oude laken was eind 16de eeuw echter al uit de markt gewerkt door de zogenaamde saaien geweven van binnenlandse, Duitse of Schotse langharige kamwol die een stuk
lichter en goedkoper waren. Maar op haar beurt zou de
saainijverheid in het tweede kwart van de 17de eeuw overvleugeld worden door de productie van het nieuwe laken
dat vooral op de export was gericht. Deze verfijnde stoffen
waren zeer geliefd aan de Europese hoven. Vrijwel onmiddellijk werd de hofmode nagevolgd door de hogere burgerij. Al gauw groeide een toga of uniform van Leids lakens uit tot een waardigheidssymbool voor predikanten,

hoogleraren, regenten en legerofficieren. Van Rusland tot
Frankrijk en de Levant was de lichte, dunne stof geliefd.2
Mede door de opkomst van deze nieuwe stof bleef Leiden
na handelsmetropool Amsterdam de grootste Hollandse
stad.
Door het succes van de zuidelijke trekvaart verwachtte
Leiden dat een noordelijke trekvaartlijn opnieuw een
grote economische impuls zou geven.3 Deze vaarroute van
nog geen 30 kilometer, de afstand tussen Leiden en Haarlem, maakte van Leiden een belangrijk knooppunt tussen
de havens van Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg.4 De handelscontacten tussen lakenproducenten

124

9789070403676.pinn.Holland20143.indb 124

03-09-14 17:31

Jori Zijlmans | Nieuwe lakens, nieuwe wegen

Afb. 3	Susanna van Steenwijck, Gezicht op de Lakenhal vanuit het zuiden, 1642. Collectie Museum De Lakenhal,
s 410.

en de binnen- en buitenlandse kooplieden zouden door
de supersnelle verbinding een ongekende vlucht nemen
en maakte het mogelijk dat kooplieden binnen een dag
heen en weer konden reizen. Bovendien was het ongekend comfortabel. Er kon ’s nachts worden gereisd terwijl
men sliep en overdag kon op de trekschuit nieuws worden uitgewisseld of zaken worden gedaan.
Het karwei zou door de inzet van enkele honderden
gravers in een paar maanden kunnen worden geklaard.
Natuurlijk moesten Leiden en Haarlem daarvoor flink in
de buidel tasten maar door tolheffing en kaartverkoop
zou de investering snel worden terugverdiend. Maar ondanks deze voordelen kwam pas in 1657, vijftien jaar na
de eerste trekvaartroute, de noordelijke verbinding in het
Hollandse stedennetwerk tot stand. In dit artikel wordt
onderzocht welke belangen er in het spel waren.

‘Requeste tot het maken van een trekvaart van hier tot op
Haerlem’
In de zomer van 1640 ontving het Leidse stadbestuur een
verzoekschrift waarin ‘de gemeene Coopluyden binnen
deser stede’ de noodzaak van een trekvaart naar Haarlem
beargumenteren. Het rekwest is voorzien van bijna honderd handtekeningen van rijke lakenkooplieden, waaronder de Waalse familienamen in het oog springen. Notaris
Karel Outermans had het opgesteld onder toeziend oog
van enkele lakendrapeniers, onder wie de bekende koopman en radicale polemist Pieter de la Court (ca. 1618-1685)
of zijn vader Pieter de la Court de oudere (1593-1657).5
Daarna deed het verzoekschrift nog even de ronde want
het document is links bovenaan gedateerd op juli 1640
terwijl in augustus van datzelfde jaar de laatste handtekeningen eronder zijn gezet.6
125
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Afb. 4

Adriaen van Gaesbeeck, Portret van
een lakenkoopman, 1646. Collectie
Museum De Lakenhal, s 110.
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Volgens de kooplieden zouden de bestaande reisroutes door de nieuw te graven trekvaart geheel veranderen.
Zo zouden passagiers die vanuit de Zeeuwse havensteden
‘op Amsterdam willen reisen’ niet langer de omweg over
Gouda nemen maar direct van Rotterdam ‘over Leyden
comen’. De centrale positie die Leiden hierdoor in het
Hollandse stedennetwerk kreeg, zou zelfs ‘bevorderen
dat luyden van fatstoen van Amsterdam’ naar Leiden verhuizen en in de stad ‘cierlycke’ woonhuizen zouden laten
bouwen. Want de ‘coopluyden alhier’ kunnen dan voortaan van Leiden ‘heen en weder tot Amsterdam in eene
dach comen, ende so te beurstijt’ op de internationale
handelsbeurs aan het Rokin/Damrak hun ‘saken verrichten’. Maar de Amsterdamse beurs zou voor de lakenhandel
steeds minder nodig zijn want buitenlandse kooplieden
zouden rechtstreeks in Leiden ‘uijt de eerste handt’ bij
de drapeniers thuis lakense stoffen kunnen kopen. Als de
koop was gesloten zouden de stoffen door beurtschippers
naar Hollandse en Zeeuwse zeehavens worden vervoerd
en van daaruit voor grote winsten naar het buitenland.
Maar er was haast geboden. Amsterdam, Haarlem,
Gouda en andere steden waren steeds meer ‘aent Lakendrapieren’ en konden door hun gunstige ligging
makkelijk hun stoffen verkopen. Gelukkig was de Leidse
lakennijverheid door ‘Godes Segen’ zo groot dat de kooplieden ondanks de omweg over Gouda of de gevaarlijke
verbinding over het Kager- en Haarlemmermeer nog altijd naar Leiden kwamen want: ‘Cooplieden sijn gewoon,
haer goet te coopen daar de meeste quantiteit is.’ Maar
om deze voorsprong niet te verliezen was het belangrijk
kooplieden door aansluiting op het trekschuitennetwerk
‘goede accommodatie’ te bieden.

Dit verzoek van de kooplieden kwam niet uit de lucht
vallen. Door de zuidelijke trekvaartverbinding van Leiden
richting Rotterdam, Dordrecht en Middelburg was het
handelsverkeer en de verkoop van Leids laken enorm toegenomen. De markt van vraag en aanbod was ingrijpend
veranderd. Kooplieden waren niet langer afhankelijk van
lakense stoffen die naar pakhuizen en handelsbeurzen
werden gezonden. Voortaan konden zij op snelle en ongekend comfortabele wijze naar Leiden reizen en daar bij
drapeniers thuis lakens uitkiezen. Omgekeerd konden
Leidse kooplieden makkelijk naar de zuidelijke zeehavens reizen en daar handelscontacten en opdrachten verwerven. Kortom, als de zuidelijke trekvaartroute al zoveel
profijt voor de Leidse lakennijverheid opleverde, dan zou
de aansluiting op de handelsmetropool Amsterdam zeker
nog meer welvaart brengen.
De ‘Laecken-Halle’
Een jaar na de aansluiting op de zuidelijke trekvaart nam
de productie van het nieuwe laken dat rond 1630 op de
markt was gekomen zo toe dat het stadsbestuur een ‘keur
betreffende de lakenering’ uitvaardigde.7 Dit reglement
van ‘goede ordre en toesichte’ moest ‘abuysen en quade
practycquen’ voorkomen. Dit was nodig omdat drapeniers en arbeiders gewoonlijk gericht waren op ‘eygenbaet’ en door fraude of nalatigheid de goede reputatie
van de lakennijverheid en de stad zouden kunnen schaden. Vooral het Leids laken dat grotendeels op de export
was gericht moest de goede naam behouden die het in
het buitenland had verworven. Dit was belangrijk voor de
accijnsopbrengsten en werkgelegenheid in de stad. Om
haar belangen en de kwaliteit van het laken te waarborgen

Afb. 5	Geelkoperen landmetersketting, 1752. Collectie Museum De Lakenhal, inv.nr. 1123.
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Afb. 6	Paulus Constantijn La Fargue, Gezicht op de Korte Mare naar het Noorden. Op dit doek uit 1778 is de
halteplaats met drie trekschuiten aan de Korte Mare te zien. Collectie Museum De Lakenhal, s 722.
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besloot het stadsbestuur op 8 mei 1639 een speciale keurhal te laten bouwen.
De oprichting van een keurhal voor een succesvolle
textielnering was niet nieuw. Neringen waren verticale,
per soort textiel gestructureerde overheidsinstellingen
die toezicht hielden op de kwaliteit van de stoffen. In de
hal werd niet alleen door zogenaamde werkmeesters gekeurd; ook het gouvernement van de nering vergaderde
er. Dit bestuur was samengesteld uit drie gouverneurs
die zelf koopman of drapenier waren en twee schepenen
(rechters) van de stad, de zogeheten superintendenten.
Hoewel de eerder opgerichte Leidse textielneringen
gevestigd waren in gebouwen die voor de reformatie eigendom waren van de katholieke kerk was het stadsbestuur zo trots op het nieuwe laken dat het stadsbouwmeester Arent van ’s-Gravensande opdracht gaf een
classicistisch paleis voor deze nering te ontwerpen. De
hal moest de soliditeit, kwaliteit en internationale reputatie van de stoffen die er gekeurd werden weerspiegelen.
Twee jaar later, op 8 augustus 1641 werd het in gebruik
genomen.8 Het exterieur is nog altijd intact en oogt als
een tempel gewijd aan de lakenindustrie. Het moet een
geweldige indruk op passanten en bezoekers hebben gemaakt.
De lakenhal kreeg een strategische plaats aan de
noordelijke middeleeuwse vestgracht die bij de stadsuitbreiding van 1611 binnen de singels was komen te liggen. Het gebouw stond pal aan het water zodat schuiten
van wevers, ververs en kooplieden voor de deur konden
aanleggen. Zo konden de lakens die wel 50 meter lang
en 100 pond zwaar waren goed naar en van de hal worden vervoerd. Bovendien was de oude vestgracht de belangrijkste vaarweg naar de in 1576 aangelegde buitenhaven ten oosten van de Zijlpoort. Vandaar vervoerden
de beurtschippers de lakense stoffen over de Kaag en het
Haarlemmermeer naar Amsterdam. Ook voor (handels)
reizigers was de ligging uiterst gunstig. De trekschuithalte richting Den Haag, Delft en Rotterdam lag net buiten de Witte Poort aan het Noordeinde op zo’n tien minuten wandelen, terwijl die van de verwachte trekvaart
richting Amsterdam net om de hoek, aan de Mare was
gepland.
‘Venthal die door al de werelt gerenomeert is’9
Door de keuringen in de lakenhal was de kwaliteit van
de stoffen gegarandeerd en nam de export steeds verder toe. Een nieuwe klasse van kapitaalkrachtige koop129
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lieden-ondernemers deed zijn intrede: de lakenreders.
Zij hadden zo’n sterk internationaal handelsnetwerk dat
ze konden inspelen op ontwikkelingen op de wereldmarkt. Zo voerden ze tegen gunstige prijzen kostbare
Spaanse merinowol in. Door de oorlog die tussen Spanje
en Frankrijk was uitgebroken verliep dit niet langer via
Calais over land naar Vlaanderen maar via de Engelse
havenstad Dover direct naar de Hollandse en Zeeuwse
havensteden. Ook verfstoffen als indigo en cochenille
uit Zuid-Amerika kwamen op deze manier naar Leiden.
Sommige reders financierden eigen weverijen en ververijen, waardoor ze goedkoper konden produceren. Door
beschermende wetgeving die werkplaatsen met meer
dan zes weefgetouwen verbood, bleef de huisindustrie
echter de norm. Zo hoopte het stadsbestuur de concurrentie en werkgelegenheid in de lakennijverheid te stabiliseren.
Op 1 februari 1643 opende het stadsbestuur op de
bovenste verdieping van de Lakenhal zelfs een ‘venthal’
zodat kleine drapeniers zonder handelsnetwerk daar
hun stoffen aan ‘uytheemse koopluyden, alhier te lande
komende’ konden verkopen.10 Omdat deze nieuwe koophal alle dagen open was en er zoveel ‘sorteringen bij den
anderen’ waren te zien, zouden buitenlandse kooplieden
direct naar de hal komen om hun handelswaar uit te
zoeken. Dat betekende dat aanzienlijke kooplieden niet
meer door de binnenstad ‘naar de geringe huysen van
de kleyne lakendrapeniers op slechte grachten’ hoefden.
Hierdoor bleven zij ‘van alle besmettelijckheiyt bevrijt’.
Dat was inderdaad een reëel gevaar. Door de bevolkingsdichtheid en afvalproducten van ververijen en vollerijen
waren de Leidse grachten zo vervuild dat pest, dysenterie en andere ziekten gemakkelijk om zich heen konden
grijpen. De nieuwe venthal was gelegen in de stadsuitbreiding die speciaal was aangelegd voor de lakenindustrie; daar werden de grachten deels door natuurlijke beweging van de rivier de Mare en deels door bemaling met
rosmolens schoon gehouden. Deze voorziening waar de
stoffen ‘secuur bewaert, besightight ende gekocht’ konden worden, zou daarom ‘in tijde van sterfte een seer
dienstige plaets voor de koopluyden en lakendrapeniers’
zijn.
Eindelijk aansluiting met het noorden
De stadsbesturen van Haarlem en Leiden en de kooplieden die om de trekvaartverbinding verzochten, zaten op
één lijn. Al in 1639 hadden zij het gebied waar de trekvaart

zou moeten komen laten opmeten.11 Maar beide steden
hadden alleen zeggenschap over eigen grondgebied. Voor
onteigening van gronden tussen de steden was toestemming van de Staten van Holland en West-Friesland nodig. In dit gewestelijk bestuursorgaan namen afgevaardigden van achttien deelnemende steden beslissingen
bij meerderheid van stemmen en er waren altijd wel
een paar steden die Leiden en Haarlem het economisch
voordeel misgunden. Vooral Gouda, dat van oudsher op
moest boksen tegen de Leidse lakennijverheid, voelde
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Afb. 7	Jan van Goyen, Landschap met gezicht op de Vliet bij Voorschoten, 1642. Leiden is in de verte te herkennen aan de Mare- en Pieterskerk, B 1431. Bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, sinds 2002;
legaat van jonkvrouwe C. Gevers van Marquette- baronesse De Vos van Steenwijk aan de Staat der
Nederlanden, ter plaatsing in Stedelijk Museum De Lakenhal, 2002.

zich bedreigd. Bovendien haalde de stad door het recht
van tolheffing op de Hollandse IJssel veel geld op. Door
de geplande waterweg zou dit fors kunnen afnemen. Pas
in 1655 toen Gouda en Amsterdam plannen maakten om
een verbinding te graven kwam er schot in de zaak. In
1656 zaten de steden elkaar door de win-winsituatie niet
langer in de weg en passeerden beide octrooiaanvragen in
de Staten.12 Op 1 november 1657 gleed de eerste trekschuit
over de Leidsevaart/Haarlemmertrekvaart. Het ontketende een ware mobiliteitsrevolutie: het eerste jaar vervoer-

den de zestien trekschuiten op deze lijn 130.000 reizigers
en in 1671 waren het er bijna 150.000.13
Na de aansluiting nam de productie van het Leids laken inderdaad volgens verwachting almaar verder toe.
Dat is verrassend omdat de Nederlandse Gouden Eeuw
na het rampjaar 1672 definitief voorbij was. Het topjaar
van de lakenproductie viel in 1698 toen bijna dertig duizend lakens hun weg vonden op de wereldmarkt.14 De
trekvaartlijnen en de oprichting van de lakenhal hebben
in belangrijke mate aan dit succes bijgedragen.
131

9789070403676.pinn.Holland20143.indb 131

03-09-14 17:31

Christian Quist

Een geallieerde landing op de
Hollandse kust?
Een opmerkelijk Duits Kriegsspiel uit 1944
Op 6 juni 2014 was het exact zeventig jaar geleden dat de geallieerde invasie in Normandië
plaatsvond. Binnen een dag sloegen de geallieerden een gat in de door de Duitse propaganda
verklaarde Festung Europa. De Atlantikwall, een ongeveer 5000 kilometer lange verdedi
gingslinie van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk, bleek niet in staat de geallieerde invasie af te
slaan. Vanaf 1942 was het Duitse leger continu bezig geweest om de Atlantikwall uit te bouwen
tot een onneembare hindernis. Dat de geallieerden een landing op het Europese vasteland
zouden gaan uitvoeren stond voor het Duitse opperbevel vast. Maar waar en wanneer zou die
aanval plaatsvinden? Talloze rapporten, inspectiereizen en maatregelen moesten ertoe leiden
dat de Atlantikwall steeds sterker werd. Het Duitse leger stelde zelfs fictieve scenario’s op,
zogenaamde Kriegsspiele en Planspiele, om geallieerde aanvallen op de kust te simuleren. In
dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van een opmerkelijk Kriegsspiel dat het Duitse leger
in Nederland aan verschillende officieren voorlegde. In het scenario vormt de Hollandse kust
begin 1944 het toneel van een grootscheepse geallieerde invasie.1

De Duitse verdediging van de Hollandse kust
Gedurende de bezetting lag de militaire zeggenschap in
Nederland bij de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden (WBN), sinds 29 mei 1940 was dat General der Flieger
Friedrich Christiansen. In zijn hoedanigheid als WBN
was Christiansen onder meer verantwoordelijk voor de in
Nederland gelegerde troepen en de kustverdediging. De
Nederlandse kust kon al snel rekenen op de aandacht van
de bezetter. Met het nog onverslagen Groot-Brittannië
aan de overzijde van de Noordzee was een verdediging
van de kust noodzakelijk. De eerste maatregelen ter beveiliging van de kust stelden in vergelijking met de situatie
enkele jaren later nog niet veel voor. Door de veranderde
oorlogssituatie werd medio 1942 echter de dreiging van

een tweede front in het westen voor het Duitse leger een
steeds grotere realiteit. Daarom besloot de bezetter een
nieuw legerkorps in Nederland op te zetten. Dit nieuwe
LXXXVIII. Armeekorps (88. AK) kwam onder leiding te
staan van General der Infanterie Hans Wolfgang Reinhard.
Deze generaal kreeg tevens de functie van Befehlshaber der
Truppen des Heeres in den Niederlanden und Stab Küstenverteidigungsbereich in den Niederlanden toebedeeld.2 Zodoende
werd Reinhard de verantwoordelijke persoon voor de verdediging van de Nederlandse kust (afb. 1).
Vanaf 1942 werd de bouw van verdedigingswerken aan
de Europese kust door het Duitse opperbevel grootschalig aangepakt en het aantal stellingen sterk uitgebreid. De
ontstane verdedigingslinie kreeg de naam Atlantikwall,
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letterlijk Atlantische muur. Met deze verdedigingslinie
probeerden de Duitsers de geallieerden van het Europese vaste land weg te houden, zodat zij hun handen vrij
hadden voor de strijd aan het Oostfront. Anders dan de
naam doet vermoeden was het geen lange aaneengesloten muur, maar een keten van verdedigingswerken. De
op korte afstand van elkaar gesitueerde stellingen konden elkaar vuursteun bieden. De grootste concentraties
verdedigingswerken plaatsten de Duitsers op strategische
plaatsen als havens en riviermondingen. De kustlijn tussen dergelijke punten werd relatief zwak verdedigd. Ook
langs het Nederlandse deel van de Atlantikwall is dit
principe terug te zien. Twee locaties langs de Nederlandse
kust waren voor de Duitsers namelijk van groot belang:
IJmuiden en Hoek van Holland.3 Deze twee locaties, beiden toegangspoorten tot grote havenfaciliteiten, kregen
dan ook de status van Festung, de hoogste militaire status die een locatie langs de Atlantikwall kon krijgen. Een
Festung diende tot de laatste man en de laatste kogel te
worden verdedigd en kon zelfstandig een wekenlang beleg doorstaan. In de gehele Atlantikwall kregen slechts elf
locaties deze status. De kuststrook tussen Hoek van Holland en IJmuiden was daarentegen voor het Duitse leger
van ondergeschikt belang en werd minder zwaar uitgebouwd.
Reinhard maakte geregeld inspectietochten langs het
Nederlandse deel van de Atlantikwall. Indien nodig gaf
hij tijdens dit soort bezoeken aanmerkingen op de aanwezige stellingen, bijvoorbeeld over camouflage die niet
goed was aangebracht. Ook hoorde hij voordrachten aan
van lokale bevelhebbers die hem vertelden hoe zij hun
stelling zouden verdedigen. Vaak gingen deze bezoeken
gepaard met demonstraties. Soms werden de stellingen
ook bezocht door andere hoge militairen, meestal in het
bijzijn van Christiansen of Reinhard. Zo bezocht de Duitse veldmaarschalk Rommel de verdedigingswerken bij
Hoek van Holland twee keer (afb. 2). Het continu controleren van de gebouwde stellingen gaf Reinhard weliswaar
een beeld van de militaire sterkte op de verschillende locaties en de getroffen voorbereidingen in het geval van
een alarmsituatie, maar hoe zouden de troepen daadwerkelijk reageren bij een grootscheepse vijandelijke aanval
(afb. 3)? Dan ging het niet om standaardsituaties, maar
om onvoorspelbare gebeurtenissen. De gevechtswaarde
van de lokale eenheden was aan de hand van hun ervaring en opleiding wel enigszins in te schatten, maar hoe
zouden de officieren handelen? Veldoefeningen konden

Afb. 1	Portret van Hans-Wolfgang Reinhard, bevelhebber
van het 88ste Legerkorps. Bundesarchiv.

hierbij wel van nut zijn, maar een omvangrijke operatie
als een invasie op de kust viel niet op werkelijke schaal
te oefenen. Hier waren simpelweg de middelen, tijd en
manschappen niet voor.
Oefening door simulatie
De uitkomst werd geboden door de zogenoemde kaart
oefening, in het Duits Kriegsspiel of Planspiel genoemd. Bij
een dergelijke oefening wordt gebruik gemaakt van een
‘what-if ’-scenario. Het opstellen van fictieve scenario’s
kent binnen de militaire wereld een lange traditie. De
oorsprong hiervan ligt in het 19de-eeuwse Pruisen waar
een baron een Kriegsspiel ontwikkelde dat de interesse
van koning Friedrich Wilhelm III trok. Officieren die bij
een demonstratie aanwezig waren vonden het zo goed dat
zij het Kriegsspiel aanbevolen, waarna de koning zelfs instrueerde dat elk regiment een exemplaar moest hebben.4
Andere landen dachten dat de militaire successen van
Pruisen te danken waren aan het Kriegsspiel en namen
het over. Ook het Nederlandse leger maakte in de 19de
eeuw al gebruik van kaartoefeningen. Door deze kaartoefeningen werden officieren van de infanterie vertrouwd
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gemaakt met de tactische gevolgen die nieuwe vuurwapens hadden op het gevecht.5 Ook in de 20ste eeuw bleef
de kaartoefening gebruikelijk. Het Nederlandse leger
hield in de jaren twintig en dertig jaarlijks strategische
oefeningen op de kaart. De Generale staf oefende begin
jaren twintig bijvoorbeeld tweemaal een oorlog tegen België en in 1921 was er al een oefening die er vanuit ging
dat Duitsland het Verdrag van Versailles zou verwerpen
en een oorlog zou beginnen.6
In hoeverre droegen deze oefeningen daadwerkelijk
bij aan de opleiding van hoge militairen? Herman Amersfoort stelt in zijn publicatie Een harmonisch leger voor Nederland dat de oefeningen een betrouwbaar beeld geven
van het operationele denken binnen de staf van een leger.7
Het zijn theoretische exercities waarin veel vrijheid is
voor veronderstellingen, maar ze dragen wel een serieus
karakter en zijn een voorbereiding voor toekomstige operaties. L.M.A. von Schmid, voormalig lid van de Generale
staf, stelde dat het nut van de oefeningen op kaart was
dat er tactische problemen aan het licht kwamen welke
vervolgens konden worden opgelost. Ook konden door
kaartoefeningen ‘de rechtmatige voorrang van enkele

bijzonder begaafden worden aangetoond, waarin dan de
overigen gemakkelijker zullen berusten’.8
Ook Reinhard maakte voor het onderricht in zijn legerkorps gebruik van Planspiele. Begin 1944 liet Reinhard
een Planspiel opstellen waarin het 88ste Legerkorps een
voorstelling maakte van een geallieerde invasie op de Nederlandse kust. Op 21 januari 1944 verstuurde Reinhard
dit scenario aan diverse hoge officieren.9 Met de oefening
wilde hij nagaan welke mogelijkheden een geallieerde invasie had en hoe er tegen optreden zou moeten worden.
Het scenario, dat hieronder uiteengezet zal worden, geeft
een indruk hoe het Duitse leger in januari 1944 dacht over
een geallieerde invasie. Bovendien is het interessant om te
zien hoe het Duitse opperbevel deze operatie projecteerde
op de Nederlandse kust en wat ons land boven het hoofd
hing in het geval de geallieerden niet Normandië maar
Holland hadden uitgekozen voor een landing (afb. 4).
D-Day in Holland
Het onderstaande scenario, dat als bijlage in de documenten van het 88ste Armeekorps is opgenomen, is door de
auteur van dit artikel vrij in het Nederlands vertaald en

Afb. 2	Veldmaarschalk Rommel (midden) samen met generaal Reinhard (vierde van links) tijdens een inspectietocht op eiland De Beer (Kernwerk Hoek van Holland), 26 maart 1944. Bundesarchiv.
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leesbaarder gemaakt, bijvoorbeeld door het toevoegen van
plaatsnamen bij militaire objecten. Het betreft niet het
gehele scenario, maar een selectie van interessante passages. De onderverdeling van het scenario in drie fasen is
overgenomen van het oorspronkelijke document.
Fase 1
Op 7 februari 1944 beginnen vijandelijke luchtaanvallen
op vliegvelden, kustbatterijen en belangrijke verkeerswegen. De impact van de eigen luchtafweer en jachtvliegtuigen is gering. De vijandelijke luchtaanvallen duren drie
dagen, tot de avond van 9 februari. Als gevolg van deze
luchtaanvallen zijn de hoofdkwartieren van de WBN (Hilversum), het 88ste Armeekorps (Bilthoven), de 16de Luftwaffe Feld-Division (Amstelveen), 719de Infanterie-Division (Dordrecht) en Grenadier-Regiment 743 (Dordrecht)
beschadigd, maar operationeel. De draadverbindingen
zijn op de avond van 9 februari uitgevallen en nog niet
hersteld.
De vliegvelden Schiphol en Soesterberg zijn door bom
bardementen onbruikbaar. De vliegvelden Bergen, Katwijk (Valkenburg) en Waalhaven zijn niet aangevallen. De
veerverbindingen naar de Zeeuwse eilanden zijn uitgevallen, evenals 75% van onze vaartuigen. De autobrug bij
Moerdijk is zo zwaar beschadigd dat pas op de avond van
9 februari slechts één baan weer gebruikt kan worden. De
spoorbrug bij Moerdijk is zwaar beschadigd. Het spoorwegstation Utrecht is vernietigd, evenals station Tilburg.
Vier kustbatterijen zijn geheel vernietigd.10 Daarnaast
zijn de volgende kustbatterijen zwaar beschadigd en voor
een derde tot de helft uitgevallen: Erfprinz (Den Helder),
Camperduin, Heerenduin (IJmuiden), Vineta (Hoek van
Holland), Oostvoorne en Rockanje.
Door luchtaanvallen op reserves bij Delft, Voorschoten, Hillegom, Lisse, en Utrecht is er sprake van uitval van
mensen en materiaal tussen de vijf en acht procent. Het
vormen van colonnes is onmogelijk, het verkeer op de
hoofdwegen wordt permanent door geallieerde vliegers
aangevallen. Ook zelfstandig verkeer wordt bemoeilijkt
aangezien vijandelijke jagers tevens individuele voertuigen aanvallen. Inmiddels bevinden zich veel vernietigde
en beschadigde voertuigen op- en langs de wegen.
Fase 2
Op diverse locaties vinden acties plaats van het verzet, geholpen door gedropte geallieerde commando’s. Er vinden
vooral aanslagen plaats op communicatiecentra, verkeers-

Het scenario
geeft een indruk
hoe het Duitse
leger in januari
1944 dacht over
een geallieerde
invasie
knooppunten en munitieopslagplaatsen. Hierdoor is het
spoorwegverkeer ten westen van de lijn Amersfoort-Eindhoven onderbroken en is het munitiedepot in Geertruidenberg in de lucht gevlogen. Verdere aanslagen konden
worden verijdeld. Koeriers en boodschappers die alleen
reizen worden door het verzet geëlimineerd, daarom is
het verplicht minstens met z’n tweeën op pad te gaan. In
de middag van 9 februari wordt het inwoners verboden
zich op straat te begeven en moeten zij deuren en ramen
gesloten houden. Tegenstand wordt niet getolereerd.
Fase 3
In de eerste helft van de nacht van 9 op 10 februari bevinden onze schepen zich langs de gehele kust in gevecht
met vijandelijke vaar- en vliegtuigen. In de ochtend van
10 februari, rond 4 uur, wordt langs de kust tussen IJmuiden en het eiland Schouwen een omvangrijke vijandelijke
landingsvloot waargenomen. Vanaf 6 uur gaan onze kust135
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Afb. 3	Wehrmacht-generaal Christiansen (met witte
sjaal) op inspectie in het Kernwerk, 11 februari
1944. Bundesarchiv.
Afb. 4	Het Kernwerk Hoek van Holland was één van de
sterkste stellingen binnen de gehele Atlantikwall.
Het complex werd vernoemd naar generaal
Reinhard. Collectie Forest.
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batterijen met hen in gevecht. Tegelijkertijd vinden er
nieuwe luchtaanvallen plaats op Hilversum, Utrecht, het
hoofdkwartier van het 88ste Armeekorps, het hoofdkwartier van de 719de Infanterie-Division, Rotterdam, Haarlem, IJmuiden, Den Haag en de bruggen bij Moerdijk.
Vanaf 7 uur ’s ochtends begint langs het gehele stuk kust
van Den Helder tot Schouwen een vijandelijke amfibische
aanval, waarna ook de bezettingen van onze stellingen tot
de aanval overgaan. Alle communicatieverbindingen van
de regimentshoofdkwartieren zijn verstoord.
Nadat in bovenstaande drie fasen de aanloop tot de geallieerde invasie was uiteengezet volgt een overzicht van
de situatie een uur na aanvang van de geallieerde landing
(acht uur ’s ochtends). Het overzicht is opgesteld aan de
hand van nieuwsberichten afkomstig van de eenheden
die een bepaalde sector van de Nederlandse kust verdedigden:

347ste Infanterie-Division: Amfibische aanval en lucht
landingen op Texel. Het noordelijke deel van het eiland is door de vijand ingenomen, zware gevechten
vinden plaats. Een amfibische aanval op Den Helder
is afgeslagen. Vijandelijke luchtlandingstroepen zijn
geland in de Wieringermeerpolder, op dit moment
wordt er gevochten om de toegang tot de Afsluitdijk.
Verdere informatie ontbreekt. Vijandelijke aanval met
circa 200 man op het noordelijke deel van de stellingen bij Castricum, deze zijn plaatselijk door onze
verdediging gebroken. Een tegenaanval wordt voorbereid.
16de Luftwaffe Feld-Division: Een aanval van vijandelijke vaartuigen op de haven van IJmuiden is
afgeslagen, twee treffers op vaartuigen zijn waargenomen. Vijandelijke doorbraak van ongeveer 200
tot 300 man bij Zandvoort, de Georgische bezetting
van enkele stellingen is schijnbaar overgelopen. Een
vijandelijke aanval over een breedte van ongeveer 3
kilometer tegen de stellingen bij Katwijk is ten noorden van de Rijnmonding afgeslagen. Ten zuiden van
de Rijnmonding is wel sprake van een vijandelijke
doorbraak over een breedte van 2 kilometer, maar
onze stellingen houden stand. Een tegenaanval is in
voorbereiding. Luchtlandingstroepen en parachutisten zijn geland ten oosten en zuiden van vliegveld
Katwijk. Gevechten om het vliegveld vinden plaats,
maar momenteel bevindt het zich nog in onze handen. Zware gevechten bij de Wassenaarse slag, ten
noorden daarvan is de vijand geland met een onbekend aantal tanks. Ten zuiden van Scheveningen,
aan beide zijden van Kijkduin, vindt een vijandelijke
aanval plaats over 2 kilometer breedte. Tot nu toe is
de vijand slechts plaatselijk doorgebroken. Door gebrek aan reserves is het doorstoten van de vijand echter waarschijnlijk. De stellingen aldaar zijn voor een
derde tot de helft buiten gevecht, maar wel nog steeds
behouden. Vanaf zee schieten een slagschip en twee
kruisers op Kijkduin. Luchtaanvallen vinden plaats
op Delft en Scheveningen, laatstgenoemde plaats
staat in brand. In Den Haag bevinden zich zwaar bewapende vijandelijke troepen, de politie voert hiermee straatgevechten. Grote groepen inwoners willen
naar het oosten vluchten, maar de politie schiet op
deze mensen.
719de Infanterie-Division: Hoek van Holland wordt
vanaf zee door een slagschip beschoten. De haven,
137
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kustbatterij Vineta en het Kernwerk krijgen een voltreffer van een 38 cm-kaliber granaat. De vijand voert
een aanval met vaartuigen uit op de monding van
de Nieuwe Waterweg. Deze aanval wordt afgeslagen
en een deel van de vijandelijke vloot vernietigd. Het
Kernwerk op eiland De Beer houdt stand. Aanval van
vijandelijke tanks op het zuidelijk deel van eiland De
Beer en het noordwestelijke deel van Oostvoorne.
Tien tot twaalf tanks en ongeveer 300 tot 400 man
trekken op richting de kustbatterij Rozenburg. Een
ander deel van de vijandelijke infanterie valt de westelijke stellingen op eiland De Beer aan. Op Voorne
een succesvolle tegenaanval ten westen van de stellingen. In Rotterdam is sprake van ongeregeldheden,
zwaar bewapende bendes vallen de Maastunnel en
Maasbruggen aan. Vijandelijke luchtlandingstroepen
en parachutisten zijn boven Oud-Beijerland gedropt.
De brug bij Spijkenisse is in vijandelijke handen
gevallen, het betreft hier ongeveer 80 tot 100 zwaar
bewapende soldaten. Een vijandelijke aanval met
luchtlandingstroepen op de Moerdijkbruggen is afgeslagen, de vijand lijdt hier zware verliezen. Er zijn al
ongeveer 60 doden geteld en 120 gewonden gevangen
genomen. Op Overflakkee breekt de vijand plaatselijk door op het westelijke deel van de kop van het eiland. Een tegenaanval is op dit moment in volle gang.

Afb. 5

Vijandelijke parachutisten en luchtlandingstroepen
zijn tussen Middelharnis en Oude Tonge gedropt,
deze trekken op richting Stellendam en de stellingen
bij Ooltgensplaat. De sterkte van de vijand is ongeveer 800 tot 1000 man, hierbij ook enkele tanks. Op
Schouwen vindt een amfibische aanval plaats van
twee kilometer breedte op de noordzijde van de kop
van het eiland. Deze aanval is grotendeels afgeslagen,
de vernietiging van de omsingelde gelande troepen is
in gang. Tussen Brouwershaven en Zierikzee vinden
luchtlandingen plaats van ten minste 1000 tot 1200
man, samen met enkele tanks en stukken geschut. De
stellingen bij Stavenisse zijn na een moedige strijd
overweldigd door de vijand.
Tot zover het scenario dat Reinhard zijn officieren voorlegde. Nu was het de beurt aan de officieren om met oplossingen te komen.
Oplossingen
Reinhard verzocht zijn officieren om een korte beoordeling van de situatie en een overzicht van de getroffen
maatregelen voor fase 1 en 2. Ook moest de Nachrichtenoffizier het verloop van de strijd intekenen op landkaarten.
Van de Admiral in den Niederlanden verwachtte Reinhard
een kort overzicht van de maatregelen voor de havens van

Hoewel er van het Kernwerk niets meer over is, zijn er rond Hoek van Holland nog veel
bunkers te vinden. Zoals bijvoorbeeld deze bunker aan de Strandboulevard, een voormalig
hoofdkwartier. Foto: Geo van Geffen.
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Den Helder, Hoek van Holland en Vlissingen. De deelnemende officieren gaven antwoorden die niet veel van
elkaar verschilden. De uitval van de veerverbindingen
dacht het merendeel op te lossen door de Kommandant
der Nordsee van de Kriegsmarine de verbinding te laten herstellen. Eventueel lagen er ook nog twee veren voor noodgevallen in reserve. Het verkeer dat gebruik wilde maken
van de Moerdijkbrug moest worden omgeleid via het veer
bij Schoonhoven en de brug bij Vianen. Noodgevallen
konden gebruik maken van de spoorbrug bij Moerdijk,
maar die moest daarvoor dan wel eerst aangepast worden.
Wat betreft het colonneverkeer werd voorgesteld westelijk
van de lijn Hilversum-Utrecht-Breda alleen ’s nachts te
rijden en individuele voertuigen alleen in noodgevallen
overdag. Zogenaamde Strassen-Raumtrupps moesten voor
het vallen van de avond de wegen herstellen en objecten
als viaducten en bruggen bewaken met het oog op acties
van het verzet. In het geval de brug bij Spijkenisse was vernietigd kon er uitgeweken worden via het veer bij NieuwBeijerland. Met behulp van dit veer kon een noodbrug
worden gelegd. Gewonden zouden worden overgebracht
naar hospitalen in Amsterdam en Amersfoort. Door het
netwerk van militaire- en civiele benzinestations in Nederland werd geen tekort aan benzine verwacht. Buitenlandse arbeiders van de Organisation Todt (een semi-militaire organisatie die grotendeels verantwoordelijk was
voor de bouw van de Atlantikwall) moesten worden weg-

gehaald bij de kust. Verwacht werd dat de munitie voor
de luchtafweerbatterijen in de ochtend van 10 februari
verbruikt zou zijn. Op het gebied van eerstehulpverlening
werden geen problemen verwacht.
Besluit
Over het verdere verloop van de fictieve landing en de
mate van succes van tegenaanvallen werd helaas niet ingegaan. Dit was ook niet de opzet van de oefening. Het
scenario was immers bedoeld om na te gaan welke mogelijkheden een geallieerde invasie had en welke maatregelen genomen moesten worden. Het was niet de bedoeling de kracht van de verdediging te peilen. Toch is
wel bekend hoe er binnen de Duitse legerleiding gedacht
werd over de sterkte van de Atlantikwall in Nederland.
Reinhard verklaarde kort na de Tweede Wereldoorlog
namelijk hoe hij zelf dacht over de verdediging van de
Hollandse kust. Hij vond dat de verdediging van de Nederlandse kust niet voldeed aan de modernste eisen die
een grootschalige verdediging met zich meebracht. De
verdediging van de Nederlandse kust was volgens hem
zelfs in slechte staat, evenals een groot deel van de troepen die de bezetting vormden. Hij maakte zich hierover
dan ook geregeld zorgen. Er was maar één locatie langs
de Nederlandse kust waarover hij nog enigszins tevreden
was: the best fortified place was the so-called ‘fortress’ Hook of
Holland.11
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De havenkanalen van GoereeOverflakkee
Op de grens van Holland en Zeeland ligt het (voormalige) eiland Goeree-Overflakkee. Velen
denken dat het een van de Zeeuwse eilanden is, terwijl het eiland altijd tot Holland heeft
behoord. Die gedachte is niet alleen geografisch verklaarbaar, maar ook cultureel. De
inwoners worden vaak voor Zeeuwen aangezien. Dialect en volksaard zullen hier bij meespelen. Je zou denken dat het eeuwenlang een geïsoleerd gebied is geweest, maar het isolement werd pas later gevoeld, toen verkeer over de weg in de loop van de 20ste eeuw belangrijker ging worden.1 Lange tijd was het eiland juist zeer gunstig gelegen voor de scheepvaart,
maar de havens moesten dan wel goed bevaarbaar blijven. In deze bijdrage wordt in het kort
geschetst waarom de havens moesten worden verlengd met kanalen en waarom de provincie Zuid-Holland deze havenkanalen heeft aangewezen als het verbindende element binnen
de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

Goeree-Overflakkee is als geheel door de provincie ZuidHolland aangewezen als Erfgoedlijn. Het eiland vertelt
– volgens de provincie – het verhaal van leven tussen en
met het water, als vriend maar ook als vijand. De nadruk
heeft de provincie gelegd op de havenkanalen als lijnen in
het landschap.2 Men had ook voor de bedijkingsstructuren kunnen kiezen. De opbouw van het eiland is immers
nog duidelijk zichtbaar in het landschap door de aanwezigheid van een herkenbaar dijkenpatroon. Het eiland
telt circa honderd polders, zowel grote als kleine. Deze
vormen een prachtig voorbeeld van het ingrijpen van
de mens in de natuur: ongeveer tachtig procent van het
eiland is door mensenhanden gemaakt, veelal met dank
aan de natuur. Op- en aanslibbingen gaven de mens de
kans om nieuwe inpolderingen uit te voeren. Maar af en
toe was de natuur de baas. Verscheidene overstromingen
troffen het eiland. Hier en daar zijn de sporen van oude
dijkdoorbraken nog zichtbaar in de vorm van zogenaamde welen of wielen. Het meest recent is de verwoestende

watersnoodramp van 1 februari 1953. Deze overstroming
wordt veelal gezien als een Zeeuwse ramp, maar ook delen
van Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn toen zwaar getroffen. In het bijzonder Goeree-Overflakkee, waar bijna
500 mensen omkwamen.3
Dat de provincie de nadruk wil leggen op de havenkanalen in plaats van de dijken is begrijpelijk. Het vervoer
over water was voor een eiland vanzelfsprekend van groot
belang. Door de verschillende inpolderingen en het steeds
weer ontstaan van ondiepten, moesten de havens worden
voorzien van kanalen, soms kilometers lang. Zo meet het
havenkanaal van Dirksland ruim 5,5 kilometer. De havenkanalen vertellen het verhaal over het langzaam maar gestaag groeiende eiland.
De vorming van Overflakkee
De dubbele naam Goeree-Overflakkee doet vermoeden
dat het oorspronkelijk twee verschillende eilanden zijn
geweest. Dit klopt ook. Het meest westelijke deel, Goeree
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Afb. 1	
De zel-neering of het darinkdelven, zooals het oudtijds in Zeeland geoefend werdt. Uit: Jan Wagenaar, Vaderlandsche historiën, 1749. Gravure naar een schilderij aanwezig in Zierikzee, Topografisch-historische
atlas Streekarchief Goere-Overflakkee (THAGO) B 18-21.

of Westvoorne geheten, heeft een respectabele ouderdom.
Op enkele plaatsen zijn restanten van Romeinse nederzettingen gevonden en zelfs sporen uit de IJzertijd. Na het vertrek van de Romeinen in de 3de eeuw is het gebied, zoals we
ook elders zien in Holland, waarschijnlijk langere tijd onbewoond gebleven. In een akte van 7 februari 1165 duikt de
naam Westvoorne voor het eerst op als er sprake is van ‘terram in Westforii’.4 Ook het landschap van Goeree is anders,
kleinschaliger dan de uitgestrekte polders op Overflakkee.5
In de late middeleeuwen lag achter de resten van de
vroegere strandwal een uitgestrekt veengebied. Door het
uitschuren van de aanwezige geulen en de met enige regelmaat voorkomende overstromingen is dit uiteen gevallen
tot een wirwar van eilandjes, schorren en platen. Op de eilandjes, zoals Goeree, was permanente bewoning mogelijk,
maar op de schorren en platen waren alleen in de zomermaanden mensen aanwezig, zoals vissers, schaapherders en
moerders. In het deltagebied was onder een dunne kleilaag
met zout water doordrenkt veen aanwezig. Dit veen – de
darink of derrie – werd uitgegraven voor de zoutwinning:

het zogenaamde moeren of darinkdelven. Hiertoe werd de
turf verbrand tot as: de zel-as. Per schip werd dit product
vervoerd naar zoutziederijen in de buurt, zoals Brielle, Zierikzee en Zevenbergen waar het verder werd bewerkt. Door
het moeren werd het bodemoppervlak verlaagd. Was men
op een bepaalde plek ‘uitgemoerd’, dan werd het land weer
aan de elementen prijsgegeven. Er werd dus eigenlijk roofbouw gepleegd (afb. 1).6
Maar soms sloeg de natuur terug. Bekend is de St. Elisabethsvloed van 1421. Deze vloed is niet te zien als een
incident, maar meer als de finale van een reeks kleinere
vloeden. Juist deze grote overstroming heeft er naar alle
waarschijnlijkheid toe bijgedragen dat de inpolderingen
op Overflakkee in een stroomversnelling raakten. De vloed
spoelde namelijk niet alleen veel veen weg, maar zal ook
een aanzienlijke hoeveelheid klei hebben afgezet. Ook na
de vloed zelf werd het landschap hierdoor getekend, zoals
te zien aan de vorming van een zeearm aan de noordzijde,
het Haringvliet. De verder inkomende zee versnelde de
opslibbing van de platen en schorren. In de 15de eeuw slib141
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den de moerlanden steeds verder op en de eigenaren van
de platen en schorren gingen over tot inpolderingen. Vanaf dat moment werden de polders permanent bewoond
en werden er dorpen gesticht. Als eerste werd Dirksland
(1416) bedijkt, vier jaar later gevolgd door Herkingen. Zo
maakten de schorren en platen plaats voor vruchtbare
polders. In de 15de eeuw volgden onder andere Grijsoord
(1438), Middelharnis-Sommelsdijk (1465) en Ooltgensplaat
(1483). Nu waren er vier kerneilanden gevormd waartussen
brede geulen liepen. De geulen gingen echter verzanden,
waardoor aanwassen ontstonden, die op hun beurt ook
weer bedijkt konden worden. In de tweede helft van de
16de eeuw nam het aantal bedijkingen aanzienlijk af, maar
met enige regelmaat, zeker ook in de 18de eeuw, vonden
inpolderingen plaats (afb. 2).7 Bij een inpoldering werd
rondom een plaat of schor een dijk aangelegd. De in het
landschap aanwezige niveauverschillen, vroegere vluchtheuvels, de er doorheen kronkelende geulen en de littekens van overstromingen werden hierbij niet of slechts
ten dele uitgewist. Er werd zelfs dankbaar gebruik gemaakt

van de geulen: zij gingen als kreken onderdeel uitmaken
van de uitwatering van de jonge polders. Hiertoe werden
rechte sloten gegraven, die uitmondden in de soms grillig lopende kreken. Op het punt waar de kreek bij de dijk
kwam, werd een uitwateringssluis gemaakt. Door de sluis
kon bij eb het overtollige polderwater worden afgevoerd.
Het is op dit punt waar men veelal een dorp stichtte, want
aan de andere kant van de dijk was door het van oudsher
lozen van water een geul uitgesleten. Voor een haven en
daarmee voor een dorp was dit een ideaal punt: een haven
was in die tijd immers van levensbelang.
Het ontstaan van dorpen en verdere groei
In de uitgiftes ter bedijking van die eerste polders was bepaald dat er een dorp en een kerk gesticht moest worden.
In de latere, kleinere aandijkingen was dat niet meer het
geval en kwamen geen dorpen te liggen. Het jongste dorp
is Stellendam, ontstaan na 1780. De andere dateren van
voor 1550. De kerk werd het middelpunt van het nieuwe
dorp. Plaatsbepalend was, zoals gezegd, de aanwezigheid
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Afb. 2

De Zuid-Hollandse eilanden eind 16de eeuw. Zacharias Heyns, Duvelandia et Vornia, 1598. THAGO nr. 16-08.

Afb. 3

Sommelsdijk als sleuteldorp. Detail van een kaart uit het Caert-bouck van de H. Geest en Kerkelanden, getekend
door Abraham Meulwerf in 1616, Streekarchief Goeree-Overflakkee. Oud-archief Sommelsdijk inv.nr. 92.

Afb. 4

De dam tussen Goeree en Overflakkee. Let u ook op de havenkanalen van Dirksland, Sommelsdijk en Middelharnis. Ten noorden van die dorpen is een havenkanaal geprojecteerd dat er nooit is gekomen. Detail van een
kopergravure met aanvulling in manuscript, circa 1790. THAGO nr. D 18-20.

van een (oude) kreek, waarvan een deel dienst kon gaan
doen als haven. Zo werd op de meest gunstige plaats in de
polder een dorp gesitueerd. Als stedenbouwkundige opzet van de meeste 15de-eeuwse dorpen op het eiland werd
gekozen voor het zogenaamde ringdijkdorpen, zoals die
ook wel in Zeeland voorkomen. De plattegrond heeft de
vorm van een sleutel. In 1994 introduceerde stedenbouwkundige Maurits de Hoog daarom de naam Sleuteldorp,
die tegenwoordig steeds gangbaarder is geworden. Eén
van de belangrijkste elementen van dit dorpstype is de
kerkring met gracht. Rondom de kerkgracht zijn huizen,
boerderijen en schuren gesitueerd. Een ander typisch
kenmerk van de nieuwe dorpen is de tussen de ring en
de zeedijk liggende hoofdstraat: de Voorstraat. Achter de
Voorstraat en de ring liggen de achterwegen. Buitendijks
vormde de haven de verbinding met de buitenwereld.
Ook op de zeedijk werden huizen gebouwd (afb. 3).8
Door de gunstige ligging van de eilanden ten opzichte
van goed bevaarbare riviermonden en de beschikking over
vele havens ontwikkelden zich welvarende plaatsen, zoals

Goedereede, Dirksland, Sommelsdijk en Middelharnis.
De jonge polders leverden goede oogsten. Daarnaast was
de visserij een belangrijk bestaansmiddel. Het waterrijke
gebied zorgde er niet alleen voor dat de visserij en scheepvaart konden floreren; het vormde tevens een gevaar. Regelmatig had men te kampen met overstromingen. Met
name de vloeden van 5 november 1530, 1 november 1570 en
van 26 januari 1682 richtten veel schade aan.9
Door verschillende (kleinere) inpolderingen groeide
Overflakkee uit tot één groot eiland. Tot in de 18de eeuw
vormde Goeree (Westvoorne) nog een afzonderlijk eiland.
De eerste vaste verbinding tussen Goeree en Overflakkee
werd in 1751 aangelegd, dit geschiedde in opdracht van de
Staten van Holland en West-Friesland en kreeg daarom
de naam Statendam. Na de aanleg van de Statendam is er
sprake van één eiland: Goeree-Overflakkee (afb. 4).10
Vorming van de havenkanalen
Het eiland is langzaam aan gegroeid tot de huidige vorm.
Door steeds nieuwe aanwassen, later weer gevolgd door
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inpolderingen, kwam de bereikbaarheid van de havens
in het geding. De enige oplossing was het graven van havenkanalen. Deze moesten vaak enkele keren worden verlengd. De havenkanalen gaven toegang tot het open water
en naar ‘de overkant’, zoals het ten noorden van het eiland gelegen gebied (Zuid-Holland, als men naar Zeeland
of Noord-Brabant gaat wordt dit niet zo genoemd) nog
steeds wordt aangeduid. Overigens was en is men op het
eiland vooral georiënteerd op Zuid-Holland en dan met
name op Rotterdam. Beurt- en marktschippers voeren
eeuwenlang op Rotterdam en Dordrecht. De belangrijke
Zeeuwse steden lagen verder weg.
Maar met het graven van kanalen was men er niet, zij
moesten ook bevaarbaar worden gehouden. Daarbij liet
men het water zoveel mogelijk het werk doen. Er werden
daartoe spuikommen gegraven. Bij hoogwater werden deze
vol vloedwater gezet. Door de relatief grote getijdeverschillen kon met eb het water met kracht worden uitgelaten. De
stuwende kracht van het water maakte een groot deel van
het verzandde kanaal schoon. Dit was een regelmatig terugkerend proces. Bij de havens van Goedereede, Sommelsdijk,
Ooltgensplaat en Oude-Tonge zijn spuikommen met water

erin nog aanwezig. In Dirksland is de spuikom goed herkenbaar, alleen is deze gedempt en zijn er enkele loodsen
gebouwd. Ook in Middelharnis is een van de twee spuikommen nog zichtbaar. Het is nu in gebruik als parkeerterrein.
De scheepvaart was van belang voor de handel en het
transport van landbouwproducten. Daarnaast werd de visserij uitgeoefend. In de meeste plaatsen was er sprake van
kustvisserij. Eeuwenlang was Middelharnis de belangrijkste vissersplaats van het eiland en in de omgeving, maar
hier kwam aan het begin van de 20ste eeuw een eind aan.
Stellendam, Goedereede-Havenhoofd en Ouddorp wisten
in de loop van de 20ste eeuw uit te groeien tot vissersplaatsen van betekenis (afb. 5).
Hoe groot het economisch belang van de haven en
havenkanalen was voor de plaatsen op het eiland, blijkt
wel uit het voorbeeld van het stadje Goedereede. Eens
was het een ‘goede rede’, een beschutte ankerplaats voor
de scheepvaart. De wateren ten noorden en ten zuiden
van het eilandje Westvoorne of Goeree werden eeuwenlang druk bevaren, zowel door koopvaardij- als oorlogsschepen. Naar zee vertrekkende schepen konden aan de
oostzijde (achterzijde) van het eilandje tijdelijk voor anker

Afb. 5	Vissersvloot in de haven van Middelharnis aan het eind van de 19de eeuw. Fotocollectie Streekarchief
Goeree-Overflakkee.
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gaan, wachtend op een gunstige wind. Zij lagen er bovendien veilig en beschut bij een stormachtige westenwind
van zee. Het plaatsje kreeg reeds in 1312 stadsrechten en
de toekomst van Goedereede zag er op dat moment rooskleurig uit. In de loop van de zestiende eeuw werd echter een aanslibbings- en verzandingsproces van de rede
of watervlakte ten oosten van het stadje ingezet door het
vormen van een zandplaat. In 1540 en later werden door
de stad en polders voor het op diepte houden van de haven allerlei kunstwerken aangelegd, zoals dammen en elzen hoofden. Nieuwe zandplaten ontstonden en de haven
werd steeds moeilijker bereikbaar. Vóór 1560 was reeds
een groot deel van de bevolking vertrokken. De slechte
bereikbaarheid van het stadje door de (on)bevaarbaarheid
van het havenkanaal bleek van grote invloed te zijn op
de ontwikkeling van Goedereede. Ondanks de gunstige
ligging lukte het namelijk niet om uit te groeien tot een
echte stad en verviel het tot een landbouwdorp (afb. 6).11
Watersnoodramp en Deltawerken
Op 1 februari 1953 werd Zuidwest-Nederland geteisterd
door een zware stormvloed. Vele dijken bleken niet be-

stand tegen dit woeste water. Op Goeree-Overflakkee
werden zo’n 150 gaten in de buitendijken geslagen met
een totale lengte van circa 10 kilometer. Een groot aantal mensen werd verrast in de slaap en verdronk in het
koude, onstuimige water. Het dorp Oude-Tonge werd het
zwaarst getroffen: 304 mensen kwamen om in de golven.
Ook in Nieuwe-Tonge en Stellendam waren veel slachtoffers te betreuren. Alleen Melissant, Dirksland en een deel
van het hoger gelegen Ouddorp bleven droog.
Goeree-Overflakkee ging deel uitmaken van het Deltaplan, hetgeen niet alleen betekende dat de dijken en andere zeeweringen werden verhoogd en verzwaard, maar
ook dat het eiland door dammen en bruggen met het vaste
land zou worden verbonden.12 Het landschap werd na uitgevoerde werkzaamheden, zoals dijkverzwaringen en de
aanleg van nieuwe dijklichamen, verder op de schop genomen in het kader van de verschillende ruilverkavelingen. Door al deze werken is er zeker de laatste eeuw veel
veranderd op Goeree-Overflakkee. Er zijn echter nog tal
van landschapselementen met zowel cultuurhistorische
als landschappelijke waarden.13 Een goed voorbeeld zijn de
havenkanalen.

Afb. 6	Goedereede als een havenstad. Uit: J. Peeters en G. Bouttats, Thoneel der Stede ende Sterckten van ’t Vereenight Nederlandt, 1674. Het moet de situatie van ongeveer 100 jaar eerder weergeven. THAGO nr. 17-08.
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Afb. 7	Cichoreidrogerij ‘Ceres’ uit 1905. In Ouddorp waren vijf van dergelijke ‘fabrieken’, waarin de wortels van
de cichoreiplant werden gewassen, gesneden en gedroogd. Cichorei werd gebruikt als koffievervanger.
Omstreeks 1960 is men gestopt met de verbouw van cichorei op het eiland. De ‘Ceres’ is nog de enige
cichoreidrogerij en wacht op herbestemming. Is ook opgenomen in de Erfgoedlijn van Goeree-Overflakkee.

In het kader van de Deltawerken zijn de havenkanalen
van Goedereede, Stellendam en Dirksland afgesloten van
het Haringvliet. Recentelijk is het havenkanaal van Sommelsdijk grotendeels gedempt. Voor de visserij is bij Stellendam in de jaren zestig een nieuwe haven gegraven bij de
Haringvlietdam. Ook nu hebben de vissersboten te maken
met het moeilijker bereikbaar worden van de haven door
ontstane ondiepten voor de kust. In de loop van de jaren
zestig en zeventig verloren de havens hun belang voor de
beroepsvaart. De meeste havens hebben nu een recreatieve
functie met pleziervaart en panden met een horecabestemming. Langs de havens en havenkanalen staan hier en daar
nog wel oude pakhuizen en loodsen die vroeger meestal
werden gebruikt voor opslag en overslag van landbouwproducten als aardappelen, uien en vooral in Ouddorp cichorei. Ook zijn er nog wel pee-kaaien waar in het najaar
de suikerbieten (‘suukerpeen’ in het dialect) werden opgeslagen om verscheept te worden (afb. 7).

Geschiedschrijving doet er toe op Goeree-Overflakkee
Voor de Erfgoedlijn wordt de laatste hand gelegd aan een
onderwijsproject voor het basis- en voortgezet onderwijs
over de havenkanalen en het vervoer van en naar het eiland. Lange tijd werd er weinig aan geschiedschrijving
gedaan. De laatste integrale geschiedschrijving over het
eiland dateert uit 1895!14 Wel zijn er deelstudies en veel
fotoboekjes, maar er dient nog veel archiefonderzoek
verricht te worden. De historische vereniging ‘De Motte’
heeft diverse publicaties laten verschijnen. Ook het historisch tijdschrift ‘De Ouwe Waerelt’ vindt gretig aftrek.15
De belangstelling voor de eilandgeschiedenis is de laatste
twintig jaar duidelijk toegenomen. De vorming van het
Streekarchief Goeree-Overflakkee in 2005 vervult daarin
een stimulerende rol, bijvoorbeeld de door het archief
ontwikkelde historische canon voor Goeree-Overflakkee,
die wordt gebruikt binnen het onderwijs. Door projecten
als de Erfgoedlijnen en het door de gemeente GoereeOverflakkee in gang gezette eilandmarketing bestaan er
kansen de rijke historie van het eiland onder een breed
publiek onder de aandacht te brengen.
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Interview | Erfgoed, Erfgoedlijnen, Erfgoedhuis

Interview met Andries Ponsteen

De relatie tussen Tijdschrift Holland en de provincie ZuidHolland heeft een lange geschiedenis. Het was mr. P. Cremers, de provinciale griffier, die in 1947 aan de wieg stond
van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland ‘Vigilate Deo Confidentes’. Deze Vereniging verzond vanaf 1948
een Mededelingenblad aan haar leden en ging nadien op
in de Vereniging Holland waaruit, met enkele tussenstappen, het huidige tijdschrift is voortgekomen. Tot voor enkele jaren ondersteunde de provincie de Vereniging Holland
ook ruimhartig met subsidie. Deze subsidie is echter afgebouwd. Binnen het thema cultuurgeschiedenis en erfgoed
worden er tegenwoordig door de provincie andere keuzes
gemaakt.

Ad van der Zee

Wat is erfgoed eigenlijk?
Dat ligt een beetje op de top van een piramide: bovenop
heb je erfgoed, daaronder cultuurhistorie en die wordt weer
gedragen door het bredere begrip ‘geschiedenis’. Naar mijn
idee bergt erfgoed iets concreets, zoals monumenten, handschriften, maar zeker ook de verhalen die er bij horen. Erfgoed is tastbaar, zichtbaar. Tegelijk ben ik me er van bewust
dat het begrip geen breed bereik heeft. We hebben wel eens
gevraagd wat mensen zich bij het woord ‘erfgoed’ voorstellen. Dan denkt men vooral aan erfenissen en boerenerven,
maar niet aan wat wij er onder verstaan. Er is ooit geopperd
om dat begrip door iets moderners te vervangen, maar daar
is het nu te laat voor. Nu een ander woord invoeren leidt alleen tot modieus gepraat, laten we het er mee doen, het is
ook goed genoeg.

Erfgoed, Erfgoedlijnen, Erfgoedhuis

Illustratie Nationaal Archief, collectie Hingman, nr. 1978, detail.

Waar komen die Erfgoedlijnen vandaan?
In vroeger tijden was het provinciale cultuurbeleid gericht
op de ondersteuning van podiumkunsten, muziek en beeldende kunst, maar dat is de laatste decennia wel veranderd.
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Het Erfgoedhuis Zuid-Holland
bestaat in zijn huidige vorm
sinds 1999 en heeft onder meer
als taak om het erfgoedbeleid
van de provincie Zuid-Holland
uit te voeren. Directeur van het
Erfgoedhuis sinds het begin in
1999 is Andries Ponsteen.
Tijdschrift Holland sprak met
hem over Erfgoedlijnen en wat
zij betekenen in het huidige
werkterrein van het Erfgoedhuis.

Andries Ponsteen,
voor ‘zijn’ Erfgoedhuis
aan het Oude Delft.

Sinds het begin van deze eeuw wil de provincie Zuid-Holland het cultuurbeleid laten aansluiten op haar kerntaken en
die liggen vooral op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Gebiedsgericht erfgoedbeleid is dus waar het de komende
jaren steeds meer naar toe gaat, ondersteuning van kunst
verdwijnt uit het provinciale vizier. Die trend zie je al terug
in de vier provinciale themajaren vanaf 2007, die als onderwerp hadden: landgoederen en buitenplaatsen, molens, de
Romeinse rijksgrens ‘Limes’, de Hollandse waterlinies en
historische vaarwegen. We zien hier al de latere Erfgoedlijnen zich aftekenen, die kwamen niet uit de lucht vallen.
Speelt geschiedschrijving dan nog wel een rol?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, vroeger was het incidenteel als de
provincie daar iets aan deed, afgezien van wat wettelijke taken zoals toezicht op archieven. Maar men heeft ingezien
dat als je iets van deze provincie wilt begrijpen, het histori-

sche verhaal daar een belangrijke rol bij speelt. Op provinciaal niveau is de identiteit niet sterk ontwikkeld, verhalen
kunnen een bijdrage leveren aan de versterking daarvan.
Pas sinds 1990 is er structureel aandacht voor geschiedenis,
wat in 1999 heeft geleid tot de oprichting van het Erfgoedhuis. Het verzamelen en optekenen van historische verhalen over Zuid-Holland is iets wat we constant doen en stimuleren. Ook maken we eigen publicaties, zoals de Canon
van Zuid-Holland, die zowel als boek, als website en als app
is verschenen.
Weer even naar die erfgoedlijnen, welke keuzes zijn daarbij
gemaakt?
Voor een deel waren ze er al, zoals de landgoederen en de
Limes. Daarnaast zijn er ook geopolitieke overwegingen die
ertoe hebben geleid dat enkele nieuwe erfgoedlijnen zijn
geconstrueerd, bijvoorbeeld Goeree-Overflakkee. Dat
149
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is geen kritiek, want de geconstrueerde lijn kan samenhang
aanbrengen tussen plekken en objecten van cultuurhistorisch belang in een gebied dat een beetje buiten de ‘algemene’ belangstelling ligt. En het leidt ook tot allerlei initiatieven.
De historische vaarwegen waren er natuurlijk ook al,
maar door ze als trekvaarten te benoemen maak je dat aspect extra duidelijk. Verder moesten de gekozen punten
ook echt een lijn kunnen vormen, zoals je op die ‘metrokaart’ (zie blz. 100) kunt zien. Dat heeft dan wel als consequentie dat sommige plekken er buiten vallen. Een Erf-

goedlijn draagt ook iets van een compromis in zich. Maar er
wordt bekeken of bepaalde lijnen nog kunnen worden uitgebreid. Sommige gebieden vallen er helemaal buiten, hoewel ze typerend zijn voor Zuid-Holland. Het Groene Hart
behoort bijvoorbeeld niet tot een Erfgoedlijn. Maar dat kun
je verdedigen omdat het vooral agrarisch gebied is, met relatief weinig erfgoed in de zin van aansprekende monumenten. Zonder overigens de prachtige boerderijen te kort te
doen. Gelukkig zijn de Hollandse Waterlinie en het Groene
Hart toch ook verweven met elkaar, dus het is niet zo dat het
Groene Hart er helemáál buiten valt.

Houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam is gelegen aan de Vliet. Bij de molen worden nieuwe steigers
gebouwd om deze vanaf het water beter bereikbaar te maken voor bezoekers. De provincie Zuid-Holland betaalt
hier aan mee in het kader van de Erfgoedlijn Trekvaarten. Foto: Erfgoedhuis.
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Menheerse werf
De oude stadstimmerwerf in Middelharnis krijgt een nieuw leven en wordt dé plek waar toeristen en bewoners de maritieme
geschiedenis van het dorp kunnen beleven. De stadstimmerwerf
dateert uit 1750 en het terrein is nog vrijwel intact. Er komt een
expositie waar het verhaal verteld wordt van het havenkanaal,
de visserij en de handel in Menheerse, zoals Middelharnis in de
volksmond genoemd wordt.
De plannen zijn een initiatief van de Stichting Behoud Stadstimmerwerf Middelharnis. Het idee is om op de Menheerse Werf

historische schepen (varend erfgoed) te restaureren. Een centrale
rol is weggelegd voor de MD 10, een bijzondere beugsloep. Dit
zeilende vissersschip is typerend voor Middelharnis en de laatste in zijn soort. Ook zullen er kleinschalige cultuurhistorische
evenementen kunnen plaatsvinden. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Goeree-Overflakkee is aangewezen als één van zeven Erfgoedlijnen in Zuid-Holland.
www.menheersewerf.nl

De MD 10 Johanna Hendrika, de
laatst overgebleven beugsloep van
Middelharnis. Foto: Menheerse
werf.
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Berbice
Buitenplaats Berbice in Voorschoten is niet langer overgeleverd
aan de elementen. Het dak, dat in zeer slechte staat verkeerde,
wordt binnenkort gerestaureerd. Dat is mogelijk dankzij een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland van 350.000 euro. Ook de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse andere fondsen droegen bij. Het gaat om
de eerste fase van de restauratie, waarbij het dak en de goten
worden vernieuwd. Ook de gevels, het leidingwerk en het interieur zijn dringend aan restauratie toe. Hiervoor wordt nog financiering gezocht.
De van oorsprong 17de-eeuwse buitenplaats werd tot 2009
bewoond door een nazaat van de eigenaren van de Voorschotense zilverfabriek, mejuffrouw Begeer. Zij ligt in de tuin van
Berbice begraven, aan het einde van een door haar ontworpen
rozentuin. Een strategische plek, om zo de aanleg van de Rijnlandroute over de buitenplaats te voorkomen. Ze liet Berbice na
aan de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen. Op de website van Berbice is te lezen dat mejuffrouw
Begeer zich tijdens haar leven inzette voor het behoud van diverse historische panden in Voorschoten.
www.buitenplaatsberbice.nl

Het 17de-eeuwse landhuis Berbice in Voorschoten wordt
de komende jaren gerestaureerd. Foto: Erfgoedhuis.
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De Erfgoedlijn Waterdriehoek omvat het waterrijke gebied rond Dordrecht en de Biesbosch. Dat laat zich goed
bestuderen via oude kaarten, zoals deze uit 1543 van de (tijdens de Elisabethsvloeden deels verdronken) ambachten Kraaijenstein en Merwede. De stad Dordrecht is geheel links nog net afgebeeld. Nationaal Archief, collectie
Hingman, nr. 1978, detail.
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De Koeneschans aan de Vlist, vóór de aankoop door het Zuid-Hollands Landschap. Foto: Erfgoedhuis.

Koeneschans
De Koeneschans werd in 1672 in allerijl opgeworpen terwijl het
Franse leger in hoog tempo naderde. Dit schanseiland in het riviertje de Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht is een van de
weinige nog overgebleven landschapselementen van de Oude
Hollandse Waterlinie. Het eilandje is in de loop der jaren verwaarloosd en wat in de vergetelheid geraakt. Het Zuid-Hollands Landschap kreeg in 2013 de kans de Koeneschans aan
te kopen. Er is toen ter plaatse onderzoek verricht. Archeolo-

gen konden daarbij de ligging van de aarden verdedigingswallen
door grondonderzoek exact bepalen. Ook zijn er funderingen van
gebouwen gevonden. In ieder geval heeft er een huis van roodbaksteen met een leistenen dak gestaan. Er worden momenteel
plannen ontwikkeld om het eilandje enigermate te herstellen en
toegankelijk te maken, met behoud van natuurwaarden. Over
de wijze waarop het militaire verleden zichtbaar zal worden gemaakt is nog geen besluit genomen.
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ook een duidelijke band tussen Rotterdam en de Waterdriehoek bij Dordrecht. Het is ook niet toevallig dat er bij de
Erfgoedlijnen relatief veel militair erfgoed zit: de Waterlinie, de Limes, de Atlantikwall. Die structuren, althans hun
resten, zijn vooral te vinden in landelijk gebied en behoren
daardoor meer tot het beleidsterrein van de provincie. We
kunnen natuurlijk niet om de steden heen en hebben met
elkaar ook een heleboel te delen. De voorzieningen voor
erfgoed, zoals de grote musea, zijn er heel goed. Als Erfgoedhuis werken we graag samen met die instellingen
Je moet het Zuid-Hollandse platteland trouwens ook niet
over één kam scheren. Ik ken geen provincie in Nederland
waar de regionale verscheidenheid op zo’n beperkt oppervlak zó groot is. De Zuid-Hollandse identiteit als zodanig is
er dan wellicht niet, maar regionale identiteiten juist wel.
De Bollenstreek, de Alblasserwaard, het Westland, dat verschilt allemaal enorm van elkaar.’

Erfgoedlijnen liggen buiten de grote steden. Doen Rotterdam en Den Haag niet mee?
Dat klopt wel, maar je kunt het niet strikt gescheiden zien.
Die grote steden zijn tamelijk autonoom en voeren hun eigen beleid. De rol van de provincie ligt vooral buiten die
steden en dus strekt het erfgoedbeleid zich ook niet tot die
steden uit. Dat zie je trouwens ook in andere provincies, zoals Utrecht en Groningen, waar het soms nog sterker is. Anderzijds loopt de Atlantikwall dwars door Den Haag en is er

Wat heeft iemand die geïnteresseerd is in geschiedenis aan
die Erfgoedlijnen?
Ik denk dat ze een mooie kapstok zijn voor geschiedenis en
geschiedschrijving, op twee manieren. Op de eerste plaats
brengt een Erfgoedlijn structuur aan in het landschap, de
lijn verbindt objecten en plekken waardoor de samenhang
die er al is beter zichtbaar gemaakt wordt. Dat geldt bij uitstek voor de Atlantikwall. Iedereen weet dat er langs de kust
en in de duinen bunkers staan uit de Tweede Wereldoorlog. Maar dat die een uitgekiende samenhang hebben en
gebouwd zijn volgens een vooropgezet plan, dat weet niet
iedereen. De Erfgoedlijn brengt die structuur letterlijk in
kaart, en knoopt als het ware al die bunkermusea en hun
enthousiaste vrijwilligers aan elkaar.
Erfgoedlijnen zorgen er ook voor dat je het landschap
anders ziet, ze stimuleren een nieuwe manier van kijken.
Neem de trekvaarten. Dat water, de Schie of de Vliet ligt
er al eeuwen en wordt nog steeds voor de scheepvaart gebruikt. Maar zodra je je realiseert dat het ooit een trekvaart
was, met een begin en een eind, en dat alles wat daarlangs
gebeurde daarmee te maken had, ga je de omgeving van
die vaart met andere ogen bekijken. Dan snap je waarom
de Lakenhal in Leiden staat waar ie staat, je begrijpt de
vorm van bruggetjes beter of de functionele locaties van
herbergen en tolhuizen, waar paarden konden worden gewisseld. Zo kan een Erfgoedlijn ook weer nieuwe geschiedschrijving genereren. En ook op lokaal niveau gaat men
anders tegen dingen aankijken. Dan kunnen er opeens redenen zijn om een object te restaureren en opnieuw te ge155

9789070403676.pinn.Holland20143.indb 155

03-09-14 17:31

bruiken, omdát het deel uitmaakt van een Erfgoedlijn. Die
brug of dat gebouw komt in een ander daglicht te staan,
wat bij mensen energie en geld vrijmaakt. Dat werkt stimulerend.
Slaat het Erfgoedlijnenbeleid aan? Is dat al te merken?
Men is er eind 2012 mee begonnen en voordat de eerste
resultaten merkbaar zijn ben je zomaar twee jaar verder.
Het duurt even voordat zoiets nieuws tot het veld doordringt. Zelfs veel statenleden waren aanvankelijk sceptisch
of het wel zou werken. Die hadden, net als wijzelf trouwens,
moeite met het terugtreden van de provincie als regelaar.
Want bij Erfgoedlijnen moet alles van onderop komen: de
betrokkenen maken samen uit wat ze gaan ondernemen.
De provincie en het Erfgoedhuis faciliteren alleen maar. Wij
met allerlei diensten, de provincie met geld, maar op voorwaarde dat anderen dat er óók in stoppen. Dat kunnen dan
gemeenten zijn, of waterschappen, musea of particuliere
ondernemers. Dat biedt veel kansen. Als je écht wat wilt,
de restauratie van een kasteel, om eens wat te noemen, en
je investeert zelf, maar haalt er ook anderen bij, dan kun
je van de provincie een flinke duit in het zakje krijgen. Het
kan trouwens ook best iets zijn voor het onderwijs, of een
folder of een film.
Als je dus vraagt: werkt het? Zeg ik: ja. Erfgoedlijnen
zijn niet revolutionair, maar wel innovatief. Het is een concept dat partijen dwingt om samen te werken. Het moest
allemaal eerst even indalen. Daar schuilt ook een gevaar.
Beleidsmakers houden van telkens nieuwe ‘toverwoorden’
en thema’s, dus voor je het weet komen ze vanaf 2016 weer
met iets heel anders. Niet doen, langzamerhand komen de
Erfgoedlijnen op stoom. Ga door met die gebiedsgebonden
erfgoedzorg. Dat past de provincie.
En wat doet het Erfgoedhuis?
Grofweg gezegd: wij moeten de partijen van een Erfgoedlijn helpen met allerlei diensten. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Wij maken nieuwsbrieven voor de
lijnen, maar één podium springt er toch wel uit en dat is
de website geschiedenisvanzuidholland.nl. Die vertelt alles wat er op en om de Erfgoedlijn gaande is, aan een groot
publiek. Daarnaast doen we veel aan Erfgoededucatie, zeg
maar: erfgoed op school. Vanwege de Erfgoedlijnen wordt
er overal nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Omgevingsgeschiedenis staat daarbij centraal, helemaal wanneer een
school dichtbij een Erfgoedlijn is gelegen, zodat de kinderen historische verbanden leren zien. Ten derde doen we

stevig mee aan projecten van de Erfgoedlijnen. Dat doen
we tegenwoordig trouwens ook samen met onze partner
Het Zuid-Hollands Landschap. Je kunt dan denken aan projecten voor landgoederen, zoals Nieuw-Leeuwenhorst bij
Noordwijkerhout. Onlangs heeft Het Zuid-Hollands Landschap de Koeneschans verworven, een onderdeel van de
Oude Hollandse Waterlinie. Hun zorg richt zich dan op natuur en landschap, wij brengen historische en archeologische kennis in. Die samenwerking blijkt heel vruchtbaar.
Inmiddels hebben we ook een samenwerkingsverband
opgericht ‘Landschap & Erfgoed Zuid-Holland’ en bewonen
we samen Het Meisjeshuis in Delft. We gaan steeds meer
samen doen en misschien, maar dat is een droom op de wat
langere termijn, helemaal samengaan.
Ten slotte organiseren wij elk jaar de Erfgoeddag, dit jaar
op 9 oktober in het Scheltemacomplex in Leiden. Daar kan iedereen die zich binnen Zuid-Holland bezighoudt met erfgoed
en geschiedenis elkaar ontmoeten. Natuurlijk staan de Erfgoedlijnen daar centraal. Het Erfgoedhuis profileert zich daar
als de verbinding tussen het erfgoedveld en de provincie.
Zijn Erfgoedlijnen ook in andere provincies denkbaar?
Zeker, want ook in andere provincies doet men aan gebiedsgericht erfgoedbeleid, maar niet op de manier zoals dat nu
in Zuid-Holland gebeurt. Hoewel: sommige Erfgoedlijnen
lopen eigenlijk in andere provincies door, zoals de Limes en
de Atlantikwall. En daar wordt natuurlijk ook al samengewerkt. Sommige provincies herbergen ook vergelijkbare militaire complexen, denk aan de Spaans-Staatse Linies in Zeeland of de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Utrecht.
Maar in het algemeen is men toch wat traditioneler, veel
provincies subsidiëren nog afzonderlijke steunfuncties zoals
museum- en geschiedenisconsulenten, de monumentenwacht, men heeft aandacht voor streektalen en dergelijke. Ik
denk dat Zuid-Holland voorop loopt als het gaat om de koppeling van erfgoedmiddelen aan gebied’.
Tot slot, het recent verschenen boek Behoedzaam bestuur.
Twee eeuwen provincie Zuid-Holland. Dat heeft dan misschien
niet zoveel met de Erfgoedlijnen te maken, maar wel alles
met het provinciaal beleid. Kun je daar iets over vertellen?
Het Erfgoedhuis heeft de opdracht ontvangen van de provincie om een boek samen te stellen over 200 jaar ZuidHollands bestuur. Het oude gewest Holland werd pas in
1840 volledig gesplitst, maar het bestuur was al vanaf 1814
in tweeën gedeeld, met eigen gouverneurs en colleges van
gedeputeerde staten voor Noord- en Zuid-Holland. Dus dit
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jaar kan met recht teruggekeken worden op 200 jaar provinciaal bestuur in Zuid-Holland.
Het is een fraai en fors boek geworden met veel onbekend beeldmateriaal. Het is ook een primeur, in Nederland
is er nog geen geschiedenis verschenen van de bestuurlijke daden van afzonderlijke provincies. Onze redacteur Roel
Pots heeft door zijn overlijden begin 2013 de voltooiing van
het boek helaas niet meer kunnen beleven.
Het boek behandelt alle aspecten van het provinciaal bestuur. Wetenschappelijke auteurs zijn daarvoor de archieven,
waaronder natuurlijk dat van de provincie zelf, ingedoken.
Wat naar voren komt, is dat de provincie als middenbestuur bijna permanent haar taken ontwikkelde en aanpaste. Telkens werden er nieuwe of andere activiteiten van haar
verlangd, die ze meestal na veel ‘polderen’ op zich nam.
Er is ook een hoofdstuk over provinciaal cultuurbeleid.
Dat betekende trouwens lange tijd: niets doen, want indachtig het adagium van Thorbecke behoorde de overheid zich
niet uit te spreken over kunst en cultuur. Men bemoeide
zich hier overigens van meet af aan wel met molens, maar
dan vanuit economisch belang. Af en toe gaf men ook wel
eens een subsidie, of zat men in een cultureel bestuur, maar
niet beleidsmatig. Na 1945 is dat veranderd, het sterkst na
1990. Je ziet dat de provincie dan meer zelf het voortouw
van cultuurbeleid is gaan nemen. Erfgoed is daarbij het populairste provinciale terrein geworden. Het Erfgoedhuis is
mede op dat getij in 1999 ontstaan, als kenniscentrum en
uitvoerend instituut voor de Provincie Zuid-Holland. De
huidige Erfgoedlijnen zijn in feite de nieuwste loot aan die
stam.’

Omslag van N. Randeraad (red.), Behoedzaam
bestuur. Twee eeuwen provincie Zuid-Holland
(Leiden 2014).
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Tijdingen | Varen met de trekschuit in Gouda

De Provincie Zuid-Holland nam Trekvaarten op in Erfgoedlijnen, een programma van zeven ‘monumentale complexen en structuren op het raakvlak van landschap, natuur
en water’. Conform de beleidsvoornemens van de Provincie
Zuid-Holland moet in samenwerking met betrokken partijen erfgoed worden ‘beschermd, ontwikkeld en benut’. Tijdingenredacteur Carin Gaemers ging in Gouda aan boord
van een trekschuit om vast te stellen of het ronkende beleidsjargon van de overheid tot een historische sensatie kan
leiden.

Varen met de trekschuit in Gouda


Carin Gaemers

Holland vanaf het water
Een reis per trekschuit vanuit Gouda start in de Museumhaven. Vanaf het water ziet de bekende bebouwing er anders
uit dan op straatniveau. Door het veel lagere perspectief valt
het oog op details die tijdens een wandeling ongezien blijven. Die ervaring zet zich voort wanneer de trekschuit de
stad achter zich laat. Eerst valt op hoe besloten een vaarweg
kan zijn. Hoge bomen ogen imposanter en een oeverbegroeiing van struiken en heesters ontnemen het zicht op
de moderne woonwijken naast de waterweg. De bebouwing
aan de zuidzijde van de IJssel schurkt tegen elkaar aan en
belemmert het zicht op de Krimpenerwaard. Langs de oever gevestigde bedrijven houden er kennelijk geen rekening
mee dat ze vanaf het water worden gezien, want de achterzijde blijkt veel rommeliger dan de representatieve voorgevel. Een fleuriger aanblik bieden de tuinen van de huizen
aan het water. Fraaie beplanting, zitjes aan het water en vaak
ook een steigertje, al dan niet in het gezelschap van een
bootje.
Wanneer de schuit ook de dichte bebouwing en begroeiing gepasseerd is, wordt het polderlandschap zichtbaar.
De motor gaat uit, het paard wordt aangespannen, de lijn
wordt aan de schuit bevestigd en dan rest de stilte. Alleen
de slome omfloerste stap van het paard is nog hoorbaar, samen met het zachte geruis van het water langs de wanden
van de schuit. Het trage tempo biedt de reiziger de kans
de omgeving in alle rust te bekijken. Achter eeuwenoude
boerderijen strekken zich lange groene repen en blauwe
linten uit tot aan de horizon. Dit is het uitzicht van de 17de
en 18de eeuw.
Naarmate de reis vordert, raakt het oog verzadigd en
worden de benen moe van het staan. Vanaf de lagere positie
op een zitbank in de roef reikt het oog minder ver en raakt
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de reiziger bevangen door het gevoel van gezapigheid dat
veelal met de trekschuit wordt geassocieerd. Terwijl de bestemming nog lang niet is bereikt. Tijd genoeg om de tablet
aan te zetten en eens uit te zoeken hoe dat nou eigenlijk zit
met die Erfgoedlijn.

Afb. 1

Erfgoedlijn
Monumentale stippen die hetzelfde historische verhaal delen, vormen samen een streep of lijn op de landkaart van de
provincie. Volgens het provinciebestuur vormt de combinatie van erfgoed, landschap en water een groot toeristisch

Interieur trekschuit, tekening D.A. Clemens, tussen 1795 en 1805. Collectie Atlas van Stolk.
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en recreatief potentieel. Hiermee sluit de provincie aan bij
de tendens van de afgelopen jaren, waarin erfgoed meer
te bieden moet hebben dan louter de intrinsieke waarde.
Erfgoed, zo vindt de provincie, vormt een immens kapitaal
voor bewoners, recreanten, bedrijfsleven en toeristen. En
die partijen moeten weten dat erfgoed er is en hoe ze er
moeten komen.
Die beleidsmatige aandacht voor erfgoed komt niet uit
de lucht vallen. Vanwege de landelijke bezuinigingen op
cultuurparticipatie en wijzigingen in de taken van de diverse bestuurslagen, moet de provincie een andere invulling geven aan het erfgoedbeleid. Die is gevonden in de
invalshoek ‘beleefbaarheid’. Door voor het erfgoed een eigentijdse (recreatieve) bestemming te vinden, krijgt het een
toekomst die duurzamer is dan de afhankelijkheid van publieke middelen. Aldus de provincie.
Onder de deken van de obligate beleidsfrasen zijn de
contouren zichtbaar van een aanpak die best wel eens
mooie resultaten zou kunnen opleveren. Want vaak neemt
de zeggingskracht van erfgoed toe wanneer het wordt gepresenteerd in een chronologische, geografische en thematische context. En allianties van belanghebbenden kunnen zowel draagvlak als daadkracht vergroten. Zolang maar
voorop blijft staan dat het erfgoed het doel moet zijn en
niet moet worden ingezet als middel.
Trekvaart in Holland
Al ligt de keuze voor trekvaart als Erfgoedlijn misschien niet
zo voor de hand, het is een goede keuze. Van een opzienbarende innovatie groeide de trekschuit uit tot een transportmiddel dat een niet te verwaarlozen bijdrage leverde aan de
enorme sociale en economische ontwikkeling die Holland
tijdens de 17de eeuw doormaakte. Behalve een goed alternatief voor het vaak moeizame transport door een laaggelegen, waterrijk veenweidelandschap, bood de trekvaart mogelijkheden voor snellere communicatie tussen personen
en instanties. En niet in de laatste plaats, de trekvaart was
de eerste goed georganiseerde vorm van openbaar vervoer.
Tussen 1631 en 1660 werd in Holland een netwerk van
vaarwegen aangelegd. Niet als gevolg van gericht beleid
van een centrale overheid, maar als reactie op de behoefte
aan voor die tijd snelle en betrouwbare verbindingen. Het
initiatief werd steeds genomen door de steden die door
een trekvaart met elkaar werden verbonden en die gezamenlijk de exploitatie op zich namen. Haarlem en Amsterdam waren in 1631 de eersten die een trekschuitverbinding
aanlegden, in 1937 gevolgd door Delft en Leiden. Een jaar

later werd Den Haag op dit traject aangesloten. Delft breidde in 1646 de verbinding uit naar Maassluis en in 1655 naar
Rotterdam. Met de aanleg van de trekvaarten tussen Leiden
en Haarlem (1657) was de verbinding Rotterdam-Amsterdam

door het westen van Holland een feit. De trekvaart tussen
Gouda en Uithoorn (1658) breidde de infrastructuur uit met
een verbinding in het oosten van het gewest. Nadat Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam en Purmerend in 1660
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de Vijfstedentrekvaart hadden laten aanleggen, werd de aansluiting tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het
gewest gerealiseerd.
Voor reizigers betekende de trekschuit zekerheid en com-

tober tot in april ver onder het maximum vanwege modder,
kuilen en verzakkingen. Beurtschepen die over het Haarlemmermeer verbindingen tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden verzorgden, waren eveneens afhankelijk van de weers-

Afb. 2

fort. In tegenstelling tot beurtschepen en postkoetsen waren
trekschuitverbindingen nauwelijks afhankelijk van weesomstandigheden. Het tempo van een postkoets lag op de onverharde wegen in de veenachtige delen van Holland van ok-

Gezicht op het Zieken in Den Haag, de belangrijkste vaarroute van trekschuiten naar de stad vanaf
de Trekvliet. Aan het Groenewegje en de Amsterdamsche Veerkade waren de afvaartpunten voor de
trekschuiten naar Delft en Leiden gelegen. Prent
door Iven Besoet, 1757, Rijksmuseum RP-P-1918-139.
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Afb. 3	Paulus Constantijn la Fargue, Gezicht op Leiden, 1752-1782. Teylers Museum.

gesteldheid. Op het Haarlemmermeer kon het zo tekeer
gaan dat de zeiltocht per beurtschip een riskante onderneming werd. In het wisselvallige Hollandse klimaat waren de
dienstregelingen van postkoets en beurtvaart onbetrouwbaar
en het was een oncomfortabele manier van reizen.
Trekschuiten daarentegen reisden volgens strakke tijdschema’s. De gemiddelde snelheid lag tussen de vijf en zes

kilometer per uur. Voor de afstand Amsterdam Haarlem betekende dit dat een dagreis werd teruggebracht tot twee uur
en een kwartier. Bij de verbinding tussen Leiden en Amsterdam werd de reistijd gehalveerd, van acht naar vier uur. Op
dit traject kon ’s winters worden gerekend op minimaal zes
afvaarten per dag en ’s zomers op minimaal acht, meestal aangevuld met een nachtboot tegen meerprijs. Tot 1700
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lemaal voor een prijs die slechts een derde was van de gemiddelde prijs voor personenvervoer in andere landen in
Europa.
Daarnaast was de prijs niet afhankelijk van het aantal
reizigers per tocht. Of er nu twee of twintig passagiers aan
boord gingen, de prijs bleef hetzelfde. Een enkele reis Amsterdam-Haarlem of Leiden-Haarlem koste rond 1670 ongeveer 16 stuivers, het equivalent van ongeveer 40 eurocent
in hedendaags geld. Handbagage mocht zonder extra kosten worden meegenomen en voor kinderen die op schoot
konden zitten hoefde niet te worden betaald. Daar hield de
vergelijking met het moderne openbaar vervoer nog niet
op, want kinderen jonger dan twaalf jaar reisden voor half
geld.
Naast passagiers nam de trekschuit ook post en pakketten mee. Gezien de hoge frequentie van het aantal vaarten was het mogelijk in Rotterdam bij de eerste afvaart een
brief af te geven voor een geadresseerde in Amsterdam en
nog diezelfde avond het antwoord op te halen. Tussen Leiden, Den Haag en Delft lag de frequentie zelfs nog hoger.
Het antwoord van een in de ochtend verzonden brief, was
rond het middaguur op de plaats van bestemming en het
antwoord daarop kon nog diezelfde dag in het bezit van
de geadresseerde zijn. Zo was het in principe mogelijk een
groot aantal afdrukken van een pamflet op dezelfde dag in
circulatie te brengen in alle grote en kleine steden in het
centrum van Holland. Uitwisseling van informatie met zo’n
hoge snelheid en zo’n breed bereik was uniek.

maakten jaarlijks gemiddeld 100.000 passagiers gebruik van
deze verbinding, met een maximum van bijna 150.000 in
het topjaar 1677.
Rond 1760 was de trekvaart goed voor 68 procent van
het personenvervoer. Om een idee te krijgen van de aantallen: Haarlem-Amsterdam zo’n 300.000 passagiers per jaar
en Leiden-Delft zo’n 200.000 passagiers per jaar. En dat al-

De trekschuit
De eerste trekschuiten waren lange, smalle schuiten waar
alle passagiers in dezelfde ruimte zaten, een met zeildoek
bespannen huif. In de loop van de 17de eeuw kregen de
meeste schuiten een houten overkapping. Hoewel de vorm
niet exact vastlag, zagen alle trekschuiten er ongeveer hetzelfde uit. In de roef waren aan weerszijden banken, met
in het midden meestal een tafel. De open vensters hadden leren gordijnen waarmee de roef bij slecht weer kon
worden afgesloten. In veel trekschuiten hingen wandluchters en vaak ook een spiegel. Voor reizigers die pruimtabak
gebruikten stond een kwispedoor op tafel. Gedurende de
18de eeuw kwamen er steeds meer trekschuiten waarbij het
passagiersdeel uit twee compartimenten bestond, het ruim
en de roef. Een zitplaats in de roef was duurder en kon
meestal tevoren worden gereserveerd.
Over het algemeen kon een trekschuit zo’n 25 tot 35 passagiers tegelijk vervoeren. Vanwege de lage prijs was dit
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vervoersmiddel voor iedereen toegankelijk. Voor bedelaars,
matrozen en soldaten was de reis zelfs gratis. Wie de trekschuit nam, kwam in aanraking met mannen, vrouwen en
kinderen uit alle maatschappelijke geledingen. Slechts de allerrijksten beschikten over privé vervoer in de vorm van een
koets of een jacht, hoogstens een procent van de bevolking.
Ieder ander was aangewezen op de trekschuit.
Klantvriendelijkheid werd belangrijk gevonden. Uit ordonnanties blijkt dat in de schuit kussens konden worden
gehuurd en het was de schipper en zijn knechts op straffe
van een boete uitdrukkelijk verboden passagiers onbehoorlijk te behandelen of toe te spreken. Ook op onderling vloeken, schelden, ruziën of vechten door schipper en knechts,
stond een boete. Alcoholhoudende dranken mochten aan
boord niet worden geschonken en schipper die in beschonken staat ging varen kon rekenen op een vaarontzegging
van meer dan een maand.
Een ander voorschrift dat de moderne Hollander bekend
moet voorkomen vormt de gedragsregel met betrekking tot
het roken van tabak. In de roef of onder de huif, was het reizigers alleen toegestaan een pijp op te steken wanneer alle
andere passagiers uitdrukkelijk hadden verklaard hiertegen
geen bezwaar te hebben. Deze maatregel werd nodig geacht
omdat sommige mensen tabakslucht slecht konden verdragen, in het bijzonder vrouwen, aldus de Delftse ordonnantie op het schuiteveer uit 1730. Wie geen toestemming
kreeg van zijn medereizigers en toch wilde roken, mocht op
de achterplecht een pijp opsteken. De schipper mocht overigens tijdens de reis helemaal niet roken, ook niet aan dek.
Dankzij de gelijkmatige manier waarop de trekschuit
zich voortbewoog, kon men al reizend lezen, domino spelen, dammen en wanneer schipper inkt aan boord had, of de
reiziger dit zelf had meegenomen, kon wie een pen bij zich
had tijdens de reis zelfs schrijven.
Die combinatie van een kalme gang en een lange reistijd
leende zich eveneens voor ongestoorde onderlinge conversatie tussen reizigers. Er werden nieuwtjes uitgewisseld, gefilosofeerd, geroddeld en verhalen verteld, men las pamfletten of krantenberichten aan elkaar voor en besprak de stand
van zaken in het landsbestuur. Actuele politieke kwesties en
maatschappelijke ontwikkelingen werden in de trekschuit
in alle openheid besproken. Hieruit kwam zelfs een literair
genre voort, de Schuitpraatjes.
Erfgoedlijn in de praktijk
Wat komt er van dit alles terug in de Erfgoedlijn Trekvaart?
De Erfgoedlijn omvat de Haarlemmertrekvaart, de Vliet Lei-

den-Den Haag-Delft en de Schie tussen Delft Rotterdam.
Door het provinciebestuur georganiseerde Erfgoedtafels
reguleren het overleg tussen belanghebbenden: provincie, gemeentebesturen, waterschappen erfgoedinstellingen, vrijwilligersorganisaties en ondernemers. Dit overleg
stelt een ‘streefbeeld’ vast en werkt dit uit in activiteiten en
projecten. Op basis van de voordracht van de Erfgoedtafels
besluit de provincie over financiering. Waar de Erfgoedtafels vooral voor moeten zorgen is cofinanciering. Slechts
een beperkt deel van het benodigde budget wordt verstrekt
door het provinciebestuur. Het is nadrukkelijk de bedoeling
dat betrokken partijen een substantiële financiële bijdrage
leveren.
Anne Marie van Brecht, projectleider van de Erfgoedlijn
Trekvaart, zegt in een interview op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland dat de trekvaarten bevaarbaar moeten worden en de cultuurhistorie beleefbaar. Onder meer
door het restaureren van monumenten als jaagbruggen,
jaagpaden, rolpalen en monumentale gebouwen; het vergroten van de toegankelijkheid onder meer door de bouw
van aanlegsteigers en het voor het voetlicht brengen van het
verhaal door middel van lespakketten voor het basisonderwijs, informatieborden, apps en evenementen.
Op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland staat
eveneens een interview met rondvaartondernemer Jack
Geerlings. Nadat hij op verzoek van geïnteresseerden rondvaarten ging organiseren over de Haarlemmertrekvaart,
werd Geerlings in 2012 benaderd door de provincie. Hij is
bijzonder enthousiast over de aanpak en overweegt de aanschaf van het voormalige wachtlokaal van de trekschuit naar
Haarlem aan de Korte Mare in Leiden, waarin Museum De
Lakenhal een expositieruimte ter beschikking zal krijgen om
het historische verhaal van de trekvaart te presenteren.
Met dit voorbeeld van herbestemming van een historisch
pand verwacht Geerlings een extra dimensie toe te voegen
aan zijn rondvaarten. Al sluit hij niet uit dat hij ooit met een
replica van een historische trekschuit gaat varen, bij tochten
over Haarlemmertrekvaart en de Vliet wordt gevaren met
de rondvaartschepen die hij nu heeft. Het gaat toch om de
beleving van het varen over de trekvaart, vindt Geerlings, en
dat kan heel goed met de rondvaartschepen die hij nu heeft.
Hier komt een van de belangrijke beperkingen van het
concept Erfgoedlijn naar voren. In en rond Gouda wordt al
jaren een replica van een Zuid-Hollandse trekschuit ingezet bij rondvaarten: de Jan Salie. En een tochtje in een replica met een lichte motor is een wezenlijk andere ervaring
dan een tocht met een rondvaartboot. Wanneer dan ook
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nog eens een deel van de tocht gejaagd wordt met een trekpaard, is dat een beleving die de historische werkelijkheid
veel dichter kan benaderen.
Bij lezing van de stukken die provincie en erfgoedhuis
tot nu toe over de Erfgoedlijn Trekvaart hebben opgesteld,
ontstaat nu niet direct de indruk dat het zo dicht mogelijk
benaderen historische werkelijkheid voorop staat. Natuurlijk, met de deels al gerealiseerde en deels op stapel staande
projecten en activiteiten wordt zeker een indruk geboden
van ‘het verhaal’ van de trekvaart. Maar het lijkt een vrij oppervlakkige indruk, een kers op de toeristische taart. Kernvraag is of de Erfgoedtafel Trekvaart in staat blijkt te voorkomen dat de onvermijdelijke spagaat tussen kwaliteit van
de inhoud enerzijds en cofinanciering anderzijds ten koste
gaat van die inhoudelijke kwaliteit. Toegegeven, een vervallen jaagbrug aan de Schie waarvan slechts een enkeling de
historische betekenis zal kennen, profiteert zeker van deze
aanpak. Tegelijkertijd is het jammer dat vanwege de keuze
voor Haarlemmertrekvaart, Vliet en Schie, dat wat in de afgelopen jaren in Gouda en langs een deel van de Hollandse
IJssel stand is gebracht rondom de trekvaart buiten het project valt.

Op de trekschuit over de IJssel, mijmerend in de zon, overdenkt de reiziger dat dit neerkomt op de vraag of het glas
half leeg is of half vol. De Erfgoedlijn Trekvaart heeft de
potentie om uit te groeien tot een project dat een wezenlijk deel van de Hollandse geschiedenis succesvol voor het
voetlicht brengt. En de mogelijkheid om de beleving van
een tocht per trekschuit zo dicht mogelijk te benaderen is
al tot stand gekomen dankzij een vrijwilligersinitiatief. In
beide gevallen komt het erop neer dat meerwaarde wordt
toegevoegd door het verhaal dat deel moet zijn van die recreatieve benadering. Het verhaal dat invoelbaar maakt dat
deze voor ons trage en beperkte vorm van transport in zijn
tijd een revolutie betekende. Een vervoersmogelijkheid die
de actieradius van Hollanders uitbreidde op een manier die
vergelijkbaar is met de wijze waarop de trein het Europese continent voor de massa ontsloot. En die in zijn tijd een
versnelling in de communicatie teweeg bracht die vergelijkbaar is met die van de internetrevolutie ruim driehonderd
jaar later. Dat verhaal is niet de eerste gedachte die opkomt
wanneer je met een snelheid van zo’n zes kilometer over het
water glijdt. Maar het is wel een verhaal dat het waard is om
verteld te worden.

Bronnen over de trekvaart
www.geschiedenisvanzuidholland.nl/trekvaarten
www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/de-zeventiende-eeuwse-trekschuit
www.geschiedenisvanzuidholland.nl/nieuws/pionier-op-de-haarlemmertrekvaart
www.erfgoedhuis-zh.nl/wat-doen-wij-voor/erfgoedlijnen
www.regiocanons.nl/zuid-holland/zuid-holland/trekvaart-haarlem-leiden
www.oneindignoordholland.nl/nl-NL/verhaal/734/vervoer-tussen-amsterdam-en-haarlem
www.oneindignoordholland.nl/nl-NL/verhaal/12049/van-en-naar-de-beemster
www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/van-trekschuit-tot-thalys
www.trekschuitdelftleiden.nl/
www.ijsselschip.nl
http://kalden.home.xs4all.nl/verm/ship/Ships_main.html
www.groenehartvertellingen.nl/Pagina/trekschuitteruginhetGroeneHart.htm
www.eurosc.nl/lv/trekschu.htm
www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_landschap/c_cultureel_erfgoed_en_erfgoedlijnen.htm
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Een ‘folly’ is een wonderlijk bouwwerk, zonder duidelijke
functie, en was in de 18de eeuw een rage onder landgoedeigenaren. Populair waren bijvoorbeeld schijnbare ruïnes,
grotten, schijn-kapellen en verblijfplaatsen voor kluizenaars.
Zo ook op Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid. Beeckestijn is één van de meest unieke, nog bestaande Nederlandse buitenplaatsen. Het is één van de weinige in zijn
geheel bewaard gebleven grote buitens, en nergens in Nederland is zo’n combinatie te zien van formele en landschappelijke tuinen.

In de zomer van 2014 werd in de stijltuinen van Beeckestijn de tentoonstelling ‘Zomeren op de buitenplaats’ gehouden, een beeldende kunsttentoonstelling met hedendaagse
follies. Tien gerenommeerde kunstenaars maakten een vertaling van het begrip ‘folly’. De kunstenaars lieten zich daarbij inspireren door de cultuurhistorie van Beeckestijn en een
oude gravure van de tuin/landschapsarchitect J.G. Michael
uit 1772 waarop de follies staan aangegeven die Beeckestijn
ooit kende: een kluizenaarshut, triomfboog, kapel, menagerie en oranjerie – alhoewel de meningen zijn verdeeld of je

Vooraanzicht van het huis in de
19de eeuw. Litho uit P.J. Lutgers,
Gezigten in de omstreken van
Haarlem, 1837-1844.
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Beeckestijn omstreeks 1730. Prent uit Het Zegenpralent
Kennemerlant, door H. de Leth.

deze laatste twee wel een folly kunt noemen. De menagerie en orangerie hadden beide primair een gebruiksfunctie
(respectievelijk het houden en tonen van exotische dieren en
planten), maar die werden vaak zo fraai uitgevoerd, dat de
esthetische functie en het ‘indruk willen maken’ voor de eigenaar van het landgoed toch voorop stond.
Het concept van de folly is enigszins vaag. Follies zijn
geen beeldhouwwerken of tuinornamenten, maar een verzamelnaam voor allerlei bizarre bouwwerken en bouwkundige dwaasheden. Tijdens een wandeling door de tuin wis168
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selden de verschillende follies wisselden elkaar af, waardoor
het vergezicht telkens veranderde. Follies hadden tot doel
de toeschouwer te vermaken en te emotioneren. De kluizenaarshut of hermitage in de tuin van Beeckestijn was bijvoorbeeld bedoeld om ter plekke tijdens de wandeling gevoelens op te wekken van eenzaamheid, versterving, zelfs
van aangename huivering. Follies speelden ook een belangrijke rol in de tuinarchitectuur zelf. De triomfboog of colonnade op Buitenplaats Beeckestijn was er ter accentuering
van een zichtlijn in de tuin, aan het einde van de centrale as
van de buitenplaats. Van alle follies in de tuinen van Beeckestijn is alleen de kapel bewaard gebleven. Het is het oudste neogotische bouwwerkje van Nederland.

Vooraanzicht van het hoofdhuis. Foto: Stichting Beeckestijnop de
achterzijde van Beeckestijn omstreeks 1730. Prent uit Het Zegenpralent Kennemerlant, door H. de Leth.
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Buitenplaats Beeckestijn; huis, tuinen en park vanuit de lucht.
Foto: Fotostudio Honing.
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Links

Gravure van Beeckestijn van de tuin/landschapsarchitect
J.G. Michael uit 1772.

Rechts De follies staan die Beeckestijn ooit kende: kluizenaarshut, kapel en triomfboog.
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Buitenplaats Beeckestijn nu. Foto: Stichting Beeckestijn.
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Boven

Toen Fransje Killaars voor het eerst op Beeckestijn aankwam, zag zij aan de achterzijde van het huis vier beelden
in het gras die haar een vierkant leken te vormen. Haar
‘folly’ suggereert een nieuwe ruimte door middel van
kleur: Killaars maakte ter plekke van fluorgele stof een
rechthoekig weefsel dat precies past tussen de vier
beelden. Haar gedachten gingen daarbij uit naar landschappen met heldere en intens gele koolzaadvelden die
een kleurzweem laten opdoemen en intens gloeien en
stralen in de omgeving. Bij veel daglicht treedt er ook bij
het kleed van Killaars een geel aura op de beelden en de
omringende bomen. Folly (2014), Fransje Killaars. Foto:
Gerald van der Kaap.

Links

De beelden Venus met Amor (liefde), Orion met hond
( jacht) en Fortitudo (kracht) en een riviergodin, staan op
Beeckestijn sinds 1949. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig
van Vechtestein bij Maarsen. Foto: Stichting Beeckestijn.
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Rechts	Oorspronkelijk werden follies ingezet om de
illusie van een andere tijd of cultuur te scheppen. De folly van Jean Bernard Koeman is een
op schaal gemaakte sculptuur waarin drie huizen van de architecten Le Corbusier en Eileen
Gray (Savoye, Le Cabanon en E1027) met elkaar
zijn gecombineerd. De keuze om op een 18deeeuwse buitenplaats een folly in modernistische stijl te bouwen doet vreemd aan, maar is
volgens Koeman heel logisch. In de 18de eeuw
greep men terug op de klassieke architectuur,
maar de klassieke architectuur van nu is voor
ons het modernisme. La Cabane (Savoye versus
E1027) (2014), Jean Bernard Koeman. Foto:
Gerald van der Kaap.
Onder	Geïnspireerd op de historische tuinen van
Beeckestijn – die nu worden gebruikt als een
van Nederlands drukbezochtste hondenuitlaatplaats - heeft Watanabe een Dog Folly
ontworpen. Dog Folly is geheel ontworpen
volgens de methode van een authentiek Japans
theehuis. Tijdens de Sengoku periode werden
de theehuizen ook gebruikt door de ‘Samurai’.
Zij bezochten de theehuizen om zich te bezinnen en mentaal voor te bereiden op de strijd.
De installatie van Wanatabe kan niet werkelijk
als theehuis gebruikt worden omdat er een
boom in ‘huist’. Opvallend onderdeel van de
installatie is de catwalk, beter gezegd ‘dogwalk’.
Met Dog Folly geeft Chikako Watanabe een
Oosterse blik op een Westers uitzicht. Dog folly
(2014), Chikako Watanabe. Foto: Gerald van der
Kaap.
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Beeldessay | Zomeren op de Buitenplaats

179

9789070403676.pinn.Holland20143.indb 179

03-09-14 17:32

Vroeger kwamen de ontwerpen van de tuinfolly voornamelijk van tuinarchitecten; in de tentoonstelling ‘Zomeren
op de buitenplaats’ waren de makers beeldend kunstenaars,
waaronder Maze de Boer, Frank Havermans, Fransje Killaars, Job Koelewijn, Jean Bwernard Koeleman, Gabriel Lester, Leonard van Munster, Berend Strik, Giny Vos en Chikako Watanabe. Met de nieuwe follies in de tuinen grijpt de

tentoonstelling terug naar het verleden van de buitenplaats,
naar momenten van verstilling en overpeinzing, en wordt
de ‘waardevolle nutteloosheid’ van het menselijk bestaan
bespiegeld. Overkoepelend doel van deze tentoonstelling is
dat Beeckestijn voor een groter publiek weer gaat leven. De
tuinen worden momenteel vooral bezocht door de omliggende bewoners – om de hond uit te laten. De ambitie is
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Van alle follies in de tuinen van Beeckestijn is alleen de
kapel bewaard gebleven. Een schijnkapel want het is
altijd in gebruik geweest als woning. Het is het oudste
neogotische bouwwerkje van Nederland. Foto: Stichting
Beeckestijn.

Zomeren op de buitenplaats
Buitenplaats Beeckestijn
Rijksweg 134, 1981 LD Velsen-Zuid
Openingstijden: donderdag t/m zondag
van 11.00-16.00 uur
Entree: 4 euro (kinderen tot 12 jaar gratis)

om een groter publiek aan te spreken dat ook de cultuurhistorie waardeert. Want zonder een goede reden van bestaan
verandert een buiten als Beeckestijn, als je niet oppast, zelf
in een folly.
Nathalie Faber is de directeur van Stichting Beeckestijn
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TOPSTUK
Jubileumraam Scheepswerf en
Machinefabriek De Biesbosch, 1947
Ad van der Zee

De Erfgoedlijn Dordrecht/Kinderdijk/Biesbosch (ook wel
Waterdriehoek genaamd) omvat veel verschillende soorten erfgoed. Denk aan de molens van Kinderdijk, de
binnenstad van Dordrecht en de nalatenschap van de
15de-eeuwse Elisabethsvloeden in de vorm van de Biesbosch. Maar ook herinneringen aan het recente industriële verleden zijn hier volop te vinden, van scheepwerven
tot scheepssloperijen. Het Regionaal Archief Dordrecht
beheert verschillende historische collecties en objecten
uit dit gebied. Uitbreiding van de collectie overkomt hen
soms toevallig. Het hier afgebeelde topstuk, een gebrandschilderd raam, werd in 2013 geschonken aan het archief,

nadat de laatste eigenaar, J.M.A. Stokman uit Breda, was
overleden.
In 1909 werd de Scheepswerf Dordrecht opgericht. Deze
werf was gelegen aan de oostzijde van het Wantij, op het
puntje van wat ‘de Staart’ heet, een polderlandschap tussen
enkele oude stroomgeulen die na de Elisabethsvloeden waren ontstaan. In het begin van de 20ste eeuw werd dit gebied aangewezen als de plek waar Dordrecht zijn industriële expansie zou gaan beleven. Even verderop ontstond in
1917 Machinefabriek De Biesbosch. Beide bedrijven fuseerden in 1927 onder de naam Scheepswerf en Machinefabriek De

 e ‘punt van De Staart’ met
D
scheepswerf De Biesbosch
op een vroege luchtfoto uit
de jaren twintig. Er wordt
aan verschillende schepen
tegelijk gebouwd. Collectie
Regionaal Archief Dordrecht.
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Glas-in-lood
jubileumraam,
vervaardigd in
1947, maker onbekend. Collectie
Regionaal Archief
Dordrecht.
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Biesbosch. Het bedrijf legde zich toe op de bouw van schepen voor de Rijnsleepvaart, later ook pontons, veerboten en
duwbakken. Het was een traditioneel industrieel bedrijf zoals er zo vele waren in ons land, gebouwd op kolen en staal,
met eigen verenigingen, voorzieningen en een eigen cultuur. De betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijf
was groot.
In 1942 bestond De Biesbosch 25 jaar en dat had men
willen vieren met een mooi jubileum. Maar vanwege de oorlog was het voor feestvieren niet echt het goede moment.
Na de oorlog was het anders, bovendien gingen de zaken
goed zodat in 1947 dit mooie gebrandschilderde raam kon
worden vervaardigd. Het monumentale cadeau van 220 bij
140 centimeter werd aangeboden aan De Biesbosch door
schildersbedrijf Schellenbach, ongetwijfeld als dank en
waardering voor het verlenen van diverse opdrachten.
Het raam herdenkt niet alleen het 30-jarig bestaan van
het bedrijf, het laat ook de bloei van industriële cultuur in
Nederland zien. Op een bijna Sovjet-achtige manier zien we
arbeiders met voorhamers aan het werk. De resultaten van
hun noeste gehamer liggen al op de Merwede, de toekomst
gloort. Linksonder is het wapen van Dordrecht afgebeeld.
Scheepswerf De Biesbosch had in zijn glorietijd meer dan
750 mensen in dienst. In de jaren zestig en zeventig werden de activiteiten verder uitgebreid. Behalve duwbakken en
duwschepen en onderdelen voor scheepsmotoren ging De
Biesbosch een samenwerking aan met vliegtuigbouwer Fok-

ker. Er werden vliegtuigsluizen gebouwd voor Schiphol en
andere luchthavens, maar daarna keerde het tij drastisch.
Eind jaren tachtig ging de werf failliet, mede als gevolg van
de felle concurrentie uit het Verre Oosten. Het kwam aanvankelijk nog tot een doorstart, maar in 2000 was het definitief afgelopen. Alle bedrijfsgebouwen werden gesloopt, op
één hal na. De bedoeling was dat op De Staart een complete herontwikkeling zou gaan plaats vinden: de Stadswerven,
met grootschalige nieuwbouw van huizen, winkels, jachthavens en diverse culturele voorzieningen. Vanwege de economische crisis zijn al deze projecten voorlopig uitgesteld,
alleen voor die ene resterende hal, de Biesbosch-hal, is een
passende bestemming gevonden. Hij fungeert nu als kunsthal onder de naam DordtYart. Ook deze laatste fase van de
lokale geschiedenis wordt als het ware in het gebrandschilderde raam weerspiegeld.
Aan de noordzijde van De Staart heeft intussen de zogeheten Ark van Noach een tijdelijke ligplaats gevonden. Dit
religieus geïnspireerde replica-project heeft zich ontwikkeld tot een toeristische trekpleister met partyfaciliteiten. De
connectie van dit gebied met scheepsbouw is zo toch gehandhaafd gebleven, zij het op een wel héél andere manier
dan de afgebeelde bouwers op het fraaie jubileum glas-inlood ooit hadden kunnen denken.
Met dank aan Teun de Bruijn, Regionaal Archief Dordrecht
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NIEUWE BOEKEN

1

Judith Brouwer, Levenstekens Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672. 352 blz.,
ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978-90-8704-405-3, €35,–
In Londen worden duizenden Nederlandse brieven bewaard, afkomstig van gekaapte
VOC-schepen. Judith Brouwer onderzoekt de brieven die tijdens het Rampjaar in de Republiek zijn geschreven. Zij onderzoekt vorm en inhoud, maar laat ook zien hoe het dagelijks leven van de brievenschrijvers, veelal vrouwen uit de lagere sociale klassen, eruitzag
en werd beleefd.

2

Het Gelijk van de Gouden Eeuw Recht, onrecht en reputatie in de
vroegmoderne Nederlanden. Onder redactie van Michiel van Groesen, Judith Pollmann en
Hans Cools, 156 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 978-90-8704-453-4, €17,–
Recht, onrecht en reputatie waren in de Gouden Eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit gold voor de legitimatie van het verzet tegen Filips II, maar ook voor de
lastercampagnes van verschillende politieke facties in het Rampjaar. Deze bundel biedt
een mooie inkijk in de reikwijdte en de rekkelijkheid van het vroegmoderne Nederlandse
rechtssysteem.

Verloren
maakt
geschiedenis

Uitgeverij

3

Clé Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand
Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630. (AHR GS 27), 296 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 90-6550686-1, €29,–
De uitzonderlijke commerciële bloei van Amsterdam rond 1600 wordt in verband gebracht met de herstructurering van het havensysteem, veroorzaakt door Opstand en
scheiding. Lesgers benadering van dit fenomeen leidt ook tot een nieuwe kijk op de organisatie van de vroegmoderne handel in het algemeen.

4

J.P. Sigmond, Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw 431 blz., ingenaaid, geïllustreerd (kleur), ISBN 978-90-8704-349-0, €38,–

1

2

3

Peter Sigmond beschrijft hoe de zeemacht zich gedurende de zestiende eeuw heeft
ontwikkeld tot een volwaardige zeemacht met een eigen identiteit. Hij gebruikt daarbij
niet alleen scheepsjournalen en andere geschreven bronnen, maar ook kaarten, tapijten,
liedteksten, prenten en schilderijen. Het resultaat is een fraai geïllustreerde en helder
geschreven synthese.

5

Bart Wallet, m.m.v. Liesbeth van Huit-Schimmel en Paul van Trigt, Zeeburg Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014. 220 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 978-908704-468-8, €19,–
Zeeburg vertelt de geschiedenis van de grootste joodse begraafplaats van Nederland. Er
wordt zowel aandacht besteed aan de plaats die de (arme) joden in de Amsterdamse
samenleving innamen als aan de ontwikkeling van de joodse funeraire cultuur en religieuze
riten. Het boek bevat tevens vijftien biografische portretten van begraven personen.

Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum, tel. 035-6859856
fax 035-6836557, bestel@verloren.nl

Kijk op www.verloren.nl en ontdek ruim 1200 monografieën,
bundels en themanummers over de geschiedenis van de Nederlanden.
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COLUMN
Linde Egberts

Kun je de oorlog vieren?
Dicht stonden we opeengepakt toen de zoeklichten over
onze haren streken. De luchtsirenes zwollen aan tot oorverdovende sterkte en het gegrom van naderende vliegtuigen
rolde over ons heen. Er klonken bominslagen in de verte.
We keken omhoog en hand in hand telden we in spanning af. Even leken we in de Blitzkrieg te zijn beland, maar
daarna kwam de ontlading en knalden we met gejuich 2014
in. Ik was op een The Blitzparty in een Londense schuilkelder en swingde mee met Britten in historisch kostuum op
fourties-muziek, om daarna Spitfire Ale te bestellen aan een
bunkerbar.
De oorlog als romantisch en spannend decor voor eigentijds entertainment. Wat moest ik vinden van deze
groeiende vorm van ‘erfgoedpraktijken’? Is het toe te juichen dat jonge mensen zich verdiepen in de Tweede Wereldoorlog en er op een positieve manier mee bezig zijn?
Of verwordt een traumatisch verleden hier tot een gimmick? Hoe het leven in de oorlog echt was, kun je immers
niet herbeleven. Ik vind het belangrijk dat mijn generatiegenoten zich bewust blijven van de oorlog, maar tegen
welke prijs? De grens tussen erfgoed en erffout is hier bijzonder dun. Wanneer zijn historische activiteiten als The
Blitzparty erfgoed en wanneer is het erffout?
Smakeloos vind ik toeristen die lachend voor de camera
poseren onder de poort van concentratiekamp Auschwitz,
dat bent u wellicht met me eens. Maar ingewikkelder wordt
het al met musea waar je een deel van de oorlog kunt herbeleven in een multimedia omgeving, zoals bij de Airborne
Experience in Oosterbeek. Hier kan de bezoeker zich inleven in een Canadese soldaat, die terechtkomt in de slag om
Arnhem. Met lichteffecten, levensechte decors en harde geluiden word je getransporteerd naar de verschrikkingen van
september 1944.
Ook re-enactors van de Tweede Wereldoorlog balanceren op de grens van erfgoed en -fout, als ze besluiten wél

Duitse uniformen aan te doen en hun rol te spelen, maar
hun collega’s zwaar veroordelen wanneer ze een Hitlergroet
brengen. Wie openlijk wil discussiëren over waar die grenzen liggen stuit op heftige emoties.
Erfgoed is dus ethiek, zeker als het gaat om een oorlog.
Nu de Tweede Wereldoorlog steeds verder achter ons komt
te liggen vermindert dat niet, maar de manier waarop we
met die ethiek omgaan verandert wel. Steeds minder zetten
we in op statische tentoonstellingen van wapentuig in musea en steeds meer proberen we de oorlog weer tot leven te
brengen in interactieve settings en evenementen. Inmiddels
gaan we ook de restanten van de Duitse bezetting zien als

Illustratie Maarten Streefland.
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| Kun je de oorlog vieren?

erfgoed, zoals de Atlantikwall, die Erfgoedlijn is in Zuid-Holland. Gebroederlijk staat de Wall genoemd tussen de Oude
Hollandse Waterlinie en de Limes; getuigen van bezettingen
uit een verder verleden. Structuren die ooit een gewelddadige scheiding lieten zien in het land, worden nu beschermd
als een collectief goed. Begrijpt u me niet verkeerd: ze behouden als een herinnering aan de verdeeldheid vind ik van
grote waarde. Maar het herbeleven van de oorlog blijft in de
toekomst ook balanceren tussen betrokkenheid en overtrokkenheid, respect en spektakel.
In Londen danste ik diep de nieuwjaarsnacht in, tussen mannen in marine-uniform en vrouwen met het haar
in grote rollen en vossenbont om de schouders. Toen de
swingband verstomde, liep ik de regenachtige nacht in om
mijn roes uit te slapen in een gerieflijk hotelbed.

Linde Egberts is lid van onderzoeksinstituut CLUE
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast het afronden van haar proefschrift over erfgoed en regionale identiteiten publiceert ze over internationaal erfgoed en werkt ze aan de ontwikkeling van
nieuw erfgoedonderwijs.
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een stap lager dan Festung. Toen de geallieerden in oktober 1944 een landing uitvoerden op de kust van Walcheren werden Vlissingen en het eiland Walcheren uitgeroepen tot Festung Walcheren.
4	
Militär-Wochenblatt 402 (Berlijn 1824) 2974.
5	P.H. Kamphuis, ‘De Normaal Schiet-School te Den Haag (1855-1933)’, Armamentaria 15 (1980) 45.
6	H. Amersfoort, Een harmonisch leger voor Nederland. Oorlogsbeeld, strategie en operationele planning van het Nederlandse leger in het Interbellum (Breda 2007) 26.
7	Ibidem.
8	L.M.A. von Schmid, ‘Over waardering van strategische bekwaamheid’, De Gids 96 (1932) 216.
9	Document van 21-01-1944 betreffende een Einsatzbesprechung, NARA, Record Group 242 – Publication T-314 – Roll
1623.
10	Als vernietigd wordt uitschakeling van geschut en/of munitie gerekend.
11	LXXXVIII Inf Corps: Report of the commander: Gen Inf Reinhard, NARA, MS-B-343.
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p. 140 Jan Both | De havenkanalen van Goeree-Overflakkee
1	De eerste vaste oeververbinding, de Haringvlietbrug, werd 50 jaar geleden geopend op 20 juli 1964.
2	Het betreft zes havenkanalen, namelijk Goedereede, Stellendam, Dirksland, Middelharnis, Ooltgenplaat en Oude-Tonge. In 2006 verscheen in opdracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
het rapport: Bronnen van inspiratie. Visie voor de havenkanalen op Goeree-Overflakkee, dat was opgesteld door NovioConsult Van Spaendock i.s.m. Strootman Landschapsarchitecten. Dit rapport zal zeker een rol hebben gespeeld bij
de keuze voor de havenkanalen.
3	Over de watersnoodramp van 1953 zijn diverse boeken verschenen. Voor Goeree-Overflakkee is een standaardwerk:
Gebroken dijken – Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 februari 1953 (Middelharnis 1954) uitgegeven door het Wetenschappelijk Genootschap Goeree-Overflakkee.
4	J.C. Ramaer, Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de Middeleeuwen (Amsterdam
1999) 120.
5	Het gebied waar nu Goeree-Overflakkee ligt, maakte vroeger deel uit van de heerschappij van de heren van Voorne
en van Putten. Zij erkenden wel de graven van Holland als hun leenheren, maar binnen hun gebied functioneerden
zij vrijwel onafhankelijk. In de 14de eeuw zijn deze heerlijkheden vervallen aan de graaf van Holland. Een uitzondering vormt de heerlijkheid Sommelsdijk, dat tot in 1805 tot Zeeland toebehoorde.
6	P. Brusse, P. Henderikx en F.Beekman, Geschiedenis van Zeeland. Dl. I., Prehistorie -1550 (Zwolle 2012) 195-198
7	Voor de bedijkingsgeschiedenis zie L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland, deel XI. De eilanden (vervolg), afdeeling VII Het eiland Goedereede en Overflakkee (’s Gravenhage 1941).
8	A. van der Zwan, ‘Ringdijkdorpen – een ontstaansgeschiedenis’, De Motte 78-79 (Ouddorp 1980) 55-84.
9	Zie hiervoor het overzichtswerk M.K. Elisabeth Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland II, de
periode 1400-1600 (Assen 1974).
10	C. van Rixoort, ‘ “Considerable voordeelen en nuttigheden” De Statendam, een bijna verdwenen verbinding’, De
Ouwe Waerelt, historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee 13 (2005) 13-18.
11	J.C. Both, ‘Goede Reede, Quaede Reede’, De Ouwe Waerelt, historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee, 34 (2012) 1721.
12	Haringvlietbrug 1964, Grevelingendam 1965, Volkerakdam 1969 , Haringvlietdam 1971 en Brouwersdam 1972.
13	Zie het rapport M. Schildwacht, Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland en De Motte, Inventarisatie Cultuurhistorische Elementen Goeree-Overflakkee (Gouda 2006).
14	J. van der Waal & F.O. Vervoorn, Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, zijne wording en zijn voortbestaan tot op heden (Sommelsdijk 1895). Het betreft een verder uitgewerkte uitgave van: B. Boers, Beschrijving van het
eiland Goedereede en Overflakkee (Sommelsdijk 1843).
15	‘De Motte’ is in 1969 opgericht als een amateurarcheologenvereniging. Tegenwoordig is het een historische vereniging met een werkgroep archeologie. In maart 2014 is het 40ste nummer ‘De Ouwe Waerelt’ verschenen. De
onderwerpen in het tijdschrift zijn heel divers. De vereniging telt circa 450 leden.
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Over de auteurs

Jan Both (1968) is als streekarchivaris werkzaam bij het Streekarchief Goeree-Overflakkee. Hij schreef meerdere boeken en artikelen
over lokale en regionale geschiedenis. Uit hoofde van zijn functie
is hij ook betrokken bij de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Contact:
j.both@goeree-overflakkee.nl
Evert van Ginkel (1955) studeerde prehistorie in Leiden. Sinds zijn
afstuderen werkt hij zelfstandig als organisator/producent van tentoonstellingen en AV-producties over (vooral) Nederlandse archeologie en schreef verschillende populair-wetenschappelijke boeken,
gidsen en artikelen over dat onderwerp. Contact: info@tgvpresentaties.com

Jori Zijlmans (1964) studeerde Maatschappijgeschiedenis aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1999 promoveerde zij aan de
Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Vriendenkringen in de
zeventiende eeuw. Van 1995 tot 2004 was zij conservator van het Haags
Historisch Museum / Museum De Gevangenpoort. Sinds 2004 is zij
conservator geschiedenis van Museum De Lakenhal. Zij is samensteller van de tentoonstelling Zeven Eeuwen Leids Laken die tot medio
2015 daar te zien is. Contact: J.Zijlmans@Lakenhal.nl
Carin Gaemers, Demelza van der Maas, Minte Kamphuis en Ad van
der Zee zijn redacteur van Holland.

Christian Quist (1986) studeerde geschiedenis van de contemporaine
tijd aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Als
historicus werkte hij onder meer bij het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie en het Legermuseum. Hij is gespecialiseerd op het
gebied van de Atlantikwall en de Organisation Todt. Contact: christian45@gmail.com
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UITSMIJTER
Kruukplaetjes
Minte Kamphuis
Goeree-Overflakkee hoort bij de provincie Zuid-Holland,
maar heeft veel banden en overeenkomsten met Zeeland. In
de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee staat het verhaal van ‘het
overwinnen en overleven van het water’ – zo kenmerkend
voor Zeeland – dan ook centraal.
Het gebied dat nu het eiland beslaat, bestond vroeger uit
diverse kleine eilanden die door inpoldering met elkaar verbonden zijn. Naast het inpolderingswerk was (en is) er (beperkt) werk in de landbouw, visserij en het (water)toerisme.
Behalve waterrecreanten wil Goeree-Overflakkee ook bezoekers aantrekken die speciaal voor het historisch erfgoed
komen.
Die toeristen en die inpolderaars willen natuurlijk allemaal wat eten. Een historisch verantwoord koekje is het
‘kruukplaetje’. De ingrediënten van het kruukplaetje weerspiegelen de armoede die op Goeree-Overflakkee heerste:
een simpele combinatie van met name bloem, suiker, boter en melk. Ook de bereidingswijze past bij de bescheiden huishoudens van het eiland. De koekjes worden namelijk gebakken in de koekenpan, of, heel traditioneel, op een
plaat bovenop de kachel in de kamer. Een oven was een luxe
die lang niet iedereen zich kon veroorloven.
De herkomst van de naam kruukplaetje is niet geheel
duidelijk. Vanwege het ingrediënt kaneel wordt gedacht dat
‘kruuk’ een verbastering is van
kruid (kruud). De ‘plaet’ is bovengenoemde bakplaat.
Zoals dat hoort bij oude
recepten, circuleren diverse versies van het recept voor
kruukplaetjes. Op sommige

In de Uitsmijter worden geschiedenis en
koken met elkaar verbonden. Deze keer:
kruukplaetjes uit Goeree-Overﬂakkee.
internetsites zijn heftige discussies terug te vinden. Sommigen menen dat het gaat om ‘kruudplaetjes’ in plaats van
kruukplaetjes, met het onmisbare ingrediënt rommelkruid
(een kruidenmengsel dat wel wat weg heeft van koekkruiden).
Hierbij het recept in het Overflakkeese dialect, met kaneel in plaats van rommelkruid, en dus van kruukplaetjes in
plaats van kruudplaetjes:
Un half poend suker, un snufje zout en keneel
Dat roer je door un poend taarwemeel
Un half kommetje maalk en un half poend gesmolten
butter mot er dan nog deurheen
Zodat je man dan kan gaan kneeen
Van het deeg draait men ronde balletjes
Druk ze dan tot platte gevalletjes
En doe ze in een droage koekepan
Zodat men er even later van smullen kan
In het ABN: men mengt 250 gram suiker, wat zout en kaneel met 500 gram
bloem en roert daar vervolgens een half
kopje melk en 250 gram gesmolten boter door. Snel kneden tot een plakkerig deeg en dit ofwel tot platte schijfjes
vormen ofwel oprollen tot een dikke
staaf en die in plakjes snijden. Bakken
in de koekenpan. Zónder boter, want
die zit al genoeg in het deeg.
Illustraties Maarten Streefland
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