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Redactioneel | Hollandse vergezichten
Met het nummer dat voor u ligt gaat Holland
Historisch Tijdschrift zijn vijftigste jaargang in.
Tijd dus voor een feestje!
Regionale, vooral lokale, geschiedenis mag
zich in een grote populariteit verheugen, wat
waarschijnlijk alles te maken heeft met sterke
lokale identiteiten en binding. Holland probeert
die binding en historische identiteit vorm te geven door zich bezig te houden met geschiedenis
op regionaal niveau en met een (deels) wetenschappelijke inslag. Dat doen we nu al vijftig

jaar met succes.
In dit nummer staan we stil bij de geschiedenis van het eigen blad, maar we kijken ook vooruit. Hoofdredacteur Arjan Nobel nam een duik
in de archieven van Holland en diens voorgangers. Hij beschrijft hoe de ontwikkeling van de
vereniging de veranderingen in de historische
cultuur van Nederland volgde en onderzoekt
voor wie het tijdschrift eigenlijk was – en is –
bedoeld.
Ook het aanzien van Noord- en Zuid-Holland

De redactie van Holland Historisch Tijdschrift tijdens de zomervergadering, 8 juli 2017, thuis bij
penningmeester Leen Bouman te Strijen. Arjan Nobel, 2017.
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| Hollandse vergezichten

zelf is in de afgelopen vijftig jaar veranderd.
Historisch-geograaf Ben de Pater laat zien hoe
de toenemende mobiliteit en verstedelijking in
vijftig jaar tijd hebben geleid tot een ongekende
schaalvergroting en veranderend denken over
de verhouding tussen stad en land.
Wie de artikelen die de afgelopen vijftig jaar
in Holland zijn verschenen op de kaart zet, ziet
dat voorgaande redacties veel werk verzet hebben. Toch blijven er natuurlijk witte vlekken.
De onderwerpskeuze van historici verandert,
er komt nieuw materiaal tot onze beschikking,
of gebieden worden herontdekt. In drie artikelen worden deze nieuwe aspecten van de Hollandse geschiedenis belicht. Henk Looijesteijn
brengt de (soms) idealistische denkbeelden voor
de inrichting van de Hollandse Noordkop, het
gebied bestaande uit de voormalige Waddeneilanden Callantsoog, Huisduinen en Wieringen
en de polders daaronder, in kaart. Tirtsah LevieBernfeld onderzoekt de positie van Portugeesjoodse vrouwen in de Hollandse Gouden Eeuw.
Charlotte van Rooden, Merel Snoep en Bart van
der Steen stellen het militante en anarchistische
karakter van de 20ste-eeuwse kraakbeweging
ter discussie in hun artikel over Leidse krakers,
waaronder het 74-jarige ‘kattenvrouwtje’ Pleuntje van Poelgeest.
Door het nummer heen vindt u interviews
met oud-redactieleden van Holland. Uit deze
gesprekken komt naar voren dat Holland nu al
vijftig jaar lang vormgegeven wordt door bevlogen vrijwilligers, die in hun vrije avonduren en
weekenddagen met tekstverwerkers, floppydisks
en Pritt-stift aan het werk waren. Bovendien

werd het blad gestuurd door een duidelijk programma. Niet alleen wilde men een breed publiek bereiken, tevens ‘was het de bedoeling om
een signaal af te geven aan collega-historici dat
regionale geschiedenis óók belangrijk was,’ zoals
mede-oprichter (en tevens oudste abonnee!) Peter Henderikx in dit nummer vertelt.
In het Holland Bloc gaat de redactie in gesprek met drie hoogleraren geschiedenis – Koen
Goudriaan, Henk van Nierop en Auke van der
Woud – over hun visies op de Hollandse identiteit door de eeuwen heen én op de toekomst
van lokale en regionale geschiedschrijving. Aan
dit laatste onderwerp wijdt Ad van der Zee zijn
column ‘Verder met Holland’. Carolien Boender
en Anne Petterson tonen in hun Beeldessay de
viering van andere Hollandse jubilea en herdenkingen aan de hand van standbeelden en monumenten in de 19de eeuw.
In de Uithoek laat Karin Lurvink zien hoe ondanks alle veranderingen in de afgelopen halve
eeuw, te midden van alle hoofdstedelijke dynamiek, het niet zo nabije verleden nog lang kan
doorwerken.
Voor het Topstuk sloeg Frank de Hoog het
allereerste nummer uit 1969 open. In haar ‘Ten
geleide’ benadrukte de toenmalige redactie het
belang van samenwerking tussen professionele
en amateurhistorici, maar ook tussen de verschillende lokale historische verenigingen. Wij
hopen dat Holland voor deze groepen ook de komende jaren hét platform mag blijven voor de
verspreiding van kennis over de rijke Hollandse
geschiedenis.
Henk Looijesteijn, Sanne Muurling,
Anne Petterson en Ad van der Zee

Dit nummer is mogelijk gemaakt door financiële steun
van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.
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Arjan Nobel

‘Denk aan de consument,
die aap-noot-mies van de
geschiedenis wil leren’
Vijftig jaar Holland Historisch Tijdschrift
‘Hij heeft Abraham gezien’. Deze bekende uitdrukking werd in 1898 voor het
eerst opgenomen in Van Dale. ‘Iemand die reeds 50 jaar oud is en nog
ongetrouwd,’ zo gaf het woordenboek als uitleg. In 2018 ziet ook Holland

Historisch Tijdschrift Abraham. Toch is de omschrijving die Van Dale ruim
een eeuw geleden gaf niet helemaal van toepassing. Het blad is namelijk het
resultaat van een huwelijk in 1969 tussen de tijdschriften Zuid-Holland en
het Contactblad. Zoals bij elke echtvereniging kende ook deze verbintenis
hoogte- en dieptepunten. Wie zich verdiept in de geschiedenis van Holland,
ziet voortdurend dezelfde discussie terugkeren: voor wie was het tijdschrift
bedoeld en wat werd van de lezers verwacht? In deze bijdrage zal worden
gekeken hoe deze vragen door Holland en door zijn voorgangers werden
beantwoord.

Beoefenaars van de plaatselijke historie
Aan het einde van de negentiende eeuw kwam er
in Nederland steeds meer aandacht voor lokale
en regionale geschiedschrijving. Dat gold ook
voor Noord- en Zuid-Holland, waar in verschillende steden historische verenigingen werden
opgericht: Die Haghe in 1890, Oud-Dordrecht
in 1892, Amstelodamum in 1900, Haerlem in
1901 en Oud-Leiden in 1902.1 Vergelijkbaar was
de situatie op het platteland. Hier stortten historisch geïnteresseerden zich op de plaatselijke archieven en van de hand van menig schoolhoofd
verscheen in deze jaren een dorpsgeschiedenis.

Archivarissen – niet zelden juridisch geschoold
– toonden eveneens steeds vaker interesse voor
de lokale geschiedenis. Daarbij stonden ze overduidelijk in de Rankeaanse traditie en richtten
ze zich vooral op rechterlijke structuren en institutionele aspecten.2
Wie op zoek gaat naar een archivaris met belangstelling voor plaatselijke historie komt al
snel uit bij A.S. de Blécourt. Rond de eeuwwisseling werkte hij enige jaren als adjunct-archivaris
bij de gemeente Rotterdam. Daarna bekleedde
hij verschillende functies in de rechterlijke
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| ‘Denk aan de consument die aap-noot-mies van de geschiedenis wil leren’

macht, tot hij in 1917 werd benoemd tot hoogleraar oudvaderlands recht aan de universiteit van
Leiden. Hij schreef tal van lokale en rechtshistorische studies en publiceerde onder andere een
meerdelig overzichtsartikel over heerlijkheden
en heerlijke rechten. De Blécourt riep herhaaldelijk op om meer onderzoek te doen naar de
politiek en het bestuur van het platteland. Hij
richtte zich met zijn oproepen zeker niet alleen
tot vakgenoten. Integendeel, al in 1903 sprak hij
de wens uit dat ‘burgemeesters, secretarissen
of archivarissen’ een geschiedenis van hun ge-

Afb. 1

Afb. 2

Bert van ’t Hoff (1900-1979). Foto genomen op
29 augustus 1950 bij het kasteel van Chambord,
Frankrijk. Particuliere collectie.
Hendrik Enno van Gelder (1876-1960) in het
Gemeentemuseum aan de Korte Vijverberg te Den
Haag, augustus 1923. Haags Gemeentearchief, Den
Haag, collectie foto’s.
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Afb. 3

Afb. 4

Leden van Vigilate voor het
raadhuis van Middelharnis. Foto
vermoedelijk gemaakt tijdens de
allereerste excursie van de vereniging in juni 1948. Foto afgedrukt
in: Van ’t Hoff, ‘De historische
vereniging voor Zuidholland’, 201.
Lunch door de leden van Vigilate,
tijdens een excursie naar het
Frans Hals Museum, 12 juni 1954.
Noord-Hollands Archief, Haarlem,
Collectie Fotoburo De Boer.

meente zouden schrijven.3 Een van zijn leerlingen, S.J. Fockema Andreae, zou later betrokken
zijn bij de Historische Vereniging voor ZuidHolland.
De Haagse gemeentearchivaris en museumdirecteur H.E van Gelder waagde zich in 1929 als
een van de eersten aan een meer theoretische beschouwing over de lokale geschiedenis. Volgens
hem werd de ‘beoefening van de plaatselijke
historie’ vaak gezien als een ‘minderwaardig object’. Onterecht, zo meende hij. Historici die zich
met algemene thema’s bezighielden, konden er
juist veel van leren. Sterker, zonder kennis van
de lokale geschiedenis waren ‘breeder vleugelslag en wijder vergezichten’ niet goed mogelijk.
Van Gelder besteedde geen aandacht aan het
verschil tussen beroepshistorici en liefhebbers.
Net als bij De Blécourt speelde dat onderscheid
voor hem nauwelijks. Wel zag hij voor vakgenoten een belangrijke taak: leiding geven aan de
beoefening van de plaatselijke historie, ‘die haar
zou kunnen opvoeren boven het niveau van een

welwillend dilettantisme, dat meestal door de
boomen het bosch niet meer ziet’.4
Ondanks de toegenomen aandacht voor de
lokale en regionale geschiedenis kenden Noorden Zuid-Holland, in tegenstelling tot verschillende andere provincies, geen provinciaal genootschap. Rijksarchivaris Bert van ’t Hoff zocht
de verklaring daarvoor in het ontbreken van
een krachtige Hollandse identiteit. Hij kon het
weten. Voordat hij in 1946 aan de slag ging bij
het Algemeen Rijksarchief in Den Haag was hij
verschillende jaren werkzaam geweest in Deventer. Daar was hij betrokken bij de Vereniging tot
beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis, een bloeiende vereniging die al sinds 1858
bestond. Dat de Hollanders veel minder een
band voelden met hun gewest schreef Van ’t Hoff
toe aan het feit dat veel Hollandse geschiedenis
werd gelijkgesteld aan de nationale geschiedenis. Daarnaast constateerde hij ‘dat het gevoel
voor de eigen stad bij velen sterker is dan dat
voor onze provincie’.5 Het weerhield hem er niet
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van om samen met enkele geestverwanten de
handen ineen te slaan. Twee jaar na het einde
van de Tweede Wereldoorlog was de Historische
Vereniging voor Zuid-Holland een feit.6
Werkenden en belangstellenden
De start van de vereniging was veelbelovend.
Op 5 juli 1947 hielden maar liefst 150 mensen
de nieuweling in de oudste stad van Holland,
Dordrecht, ten doop. Het genootschap kreeg de
zinspreuk uit het provinciewapen mee: ‘Vigilate
Deo Confidentes’, ‘Waakt, vertrouwend op God’.
In februari 1948 verscheen het eerste Mededelingenblad, terwijl in juni een excursie werd georganiseerd naar het eiland Goeree-Overflakkee.
Hoogtepunt van de dag was de aankomst in
Goedereede waar het gezelschap van 120 personen werd ontvangen door de plaatselijke fanfare.
Het programma bestond verder uit het aanhoren van een lezing over het ontstaan van Flakkee,
het beklimmen van de kerktoren en een rondrit
per tram over het eiland.7

Toch verliep de start van Vigilate, zoals de vereniging al snel werd aangeduid, zeker niet probleemloos. Vanaf het allereerste begin worstelde
het bestuur met de vraag naar het bestaansrecht.
We zien dat onder meer terug in de correspondentie met verschillende lokale verenigingen.
Die zagen in Vigilate een geduchte concurrent.
Zou de nieuwe vereniging ook stukken gaan publiceren over ‘hun’ stad? Het antwoord op die
vraag bleek niet eenvoudig. Het Vigilate-bestuur
stelde dat zij ten aanzien van de grote steden
aanvullend wilde zijn en zich vooral wilde richten op de ‘historisch-braakliggende delen van
de provincie’. Niet voor niets ging de eerste excursie naar Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd
wilde Vigilate graag een platformfunctie vervullen en juist op dit punt verwachtte het bestuur
veel van de stedelijke verenigingen. Voorstellen
om te komen tot samenwerking, bijvoorbeeld
bij de uitgave van een mededelingenblad, wezen
verschillende lokale verenigingen echter categorisch af.8
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Afb. 5
Het eerste nummer van het Mededelingenblad van de Historische Vereniging
voor de provincie Zuid-Holland (Nationaal
Archief, Den Haag, Historische Vereniging
Vigilate, inv. nr. 18).

Een tweede probleem was veel fundamenteler van aard. Het betrof de vraag voor wie de
vereniging nu eigenlijk was bedoeld en welke
inbreng van de leden werd verwacht. Tijdens de
oprichtingsvergadering benadrukte Van ’t Hoff
dat Vigilate zowel ‘vakmensen’ als ‘leken’ wilde
samenbrengen. Daarbij koesterde hij hooggestemde idealen. Het bestuderen van de bronnen
– zowel de schriftelijke stukken als de stenen getuigen in de provincie – had een belangrijk doel:
‘het komen tot publicaties’.9 In 1958 moest Van
’t Hoff tot zijn spijt vaststellen dat er binnen de
vereniging maar weinig ‘werkenden’ te vinden
waren. Het overgrote deel van de leden bestond
uit ‘belangstellenden’. Zij consumeerden slechts
en hadden vooral interesse voor de excursies.
Ook binnen het bestuur was deze groep ruim

vertegenwoordigd. Volgens Van ’t Hoff was dit
een onwenselijke situatie. Hij pleitte er dan ook
voor om de banden met de wetenschap te verstevigen en om over de provinciegrenzen te kijken.
Zijn droom was een historische vereniging die
‘de historiebeoefening van het gehele voormalige gewest Holland, de kern van Nederland, [zou]
bevorderen’.10
De kloof binnen Vigilate wordt goed duidelijk
wanneer we de belangstelling voor de excursies
afzetten tegen de bereidheid om te publiceren
in het verenigingsblad. Wie de deelnemersaantallen van de jaarlijkse uitstapjes ziet, kan zijn
ogen vaak niet geloven. Hoogtepunt was ongetwijfeld de zomerexcursie naar slot Loevestein
in 1962 – Vigilate kende toen 615 gewone leden
en 92 buitengewone leden – met maar liefst 240

8
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deelnemers!11 Het contrast met het Mededelingenblad, later Zuid-Holland geheten, kon bijna
niet groter zijn. De redactie moest bedelen om
kopij en leunde daarbij sterk op het eigen netwerk.12 Wie de eerste jaargangen doorneemt, ziet
dan ook opvallend veel artikelen van de hand
van archivarissen. Bij het verschijnen van de
vijfde jaargang benadrukte de redactie nog maar
eens dat de artikelen voor Zuid-Holland best ‘populair’ mochten zijn en bronvermelding niet altijd nodig was. Dat gold niet voor het sinds 1950
verschijnende jaarboek Zuid-Hollandse Studiën.
Daarin werden alleen stukken opgenomen die
waren geannoteerd en berustten op zelfstandig
onderzoek. Tegelijk waarschuwde de redactie alvast dat er in de aankomende nummers van het
tijdschrift enkele bijdragen zouden verschijnen
over de beoefening van de lokale geschiedenis:
‘Het lijdt geen twijfel of deze bijdragen zullen
niet bijster vermakelijk zijn, wel mag worden
verwacht dat zij voor hen, die actief werken of
dat willen gaan doen, instructief zullen zijn.’13
De emancipatie van de amateur
In de jaren zestig nam de wetenschappelijke
aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis een hoge vlucht. Onder invloed van de
Franse Annalesschool gingen wetenschappers
veel sterker methodisch te werk. Gevolg was dat
de scheidslijn tussen liefhebbers – steeds vaker aangeduid als ‘amateurs’ – en professionals
scherper werd.14 Een goed voorbeeld hiervan is
een artikel van de provinciaal archiefinspecteur
Jaap van der Gouw uit 1969, getiteld ‘De geschiedenis en de amateur’, waarin uitvoerig werd ingegaan op de verschillen tussen beide groepen.15
Tegelijk laat dit stuk nog een andere belangrijke ontwikkeling zien; geheel in de geest van
de jaren zestig wilden vakhistorici hun kennis
graag overbrengen op het bredere publiek. Op
verschillende plaatsen werden initiatieven ontplooid. Zo organiseerde de in 1956 opgerichte
Culturele Raad van Zuid-Holland in november
1964 een studiedag over plaatselijke geschiedbeoefening. Maar liefst 500 geïnteresseerden luis-

terden in Delft naar voordrachten van de Leidse
hoogleraar Ivo Schöffer en Van der Gouw. De
Haarlemse historicus Ab van der Steur zorgde
voor een lichte noot, door een diaserie over Warmond te laten zien, ‘toegelicht met een artistieke
geluidsband’.16
In Noord-Holland organiseerden de afdeling Kennemerland van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Vereniging Haerlem
in het najaar van 1966 een cursus over plaatselijke geschiedenis en streekhistorie. Ook hier
overtrof de opkomst met 300 aanwezigen alle
verwachtingen. Voor de organisatoren was het
duidelijk: de tijd was rijp voor ‘de emancipatie van de amateur’. Het leidde een jaar later,
op 11 december 1967, tot de oprichting van de
Stichting Contactcentrum voor Regionale en
Lokale Geschiedbeoefening in Noord- en ZuidHolland. De oprichters wilden in een tijdschrift,
het Contactblad, ‘op wetenschappelijk niveau’
voorlichting geven over onderzoeksmethodes,
archieven, bronnen en literatuur op het terrein
van de lokale geschiedenis. Daarnaast was het de
bedoeling om cursussen te organiseren. Voor de
toekomst dacht men zelfs aan één of meer universitaire leerstoelen.17
De oprichting van het Contactcentrum kan
worden gezien als directe kritiek op het beleid
van Vigilate. In 1984 blikten twee mannen van
het eerste uur, de Alkmaarse archivaris Hein
Rombach en Ab van der Steur, nog eens terug op
de beginjaren van het Centrum. Onomwonden
stelden ze:
Wat de deelnemers aan de Haarlemse cursus wilden was meer dan een vereniging als
Vigilate waar het passieve consumeren door
de leden van het resultaat van historisch onderzoek door anderen onder leiding van het
bestuur de overhand had. Ook uit Zuid-Holland waren er velen naar Haarlem gekomen
omdat zij meer zelf actief bezig wilden zijn.18
Eigenlijk stond de oprichters van het Contactcentrum een vereniging voor ogen die was ge-
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Afb. 6 Ab van der Steur
(1938-2012), een van de
oprichters van de Stichting
Contactcentrum voor
regionale en plaatselijke
geschiedenis in Noorden Zuid-Holland, 1982.
Noord-Hollands Archief,
Haarlem, Collectie Fotoburo De Boer.

modelleerd naar het ideaal van Bert van ’t Hoff:
een verband van actieve – ‘werkende’ – leden, afkomstig uit heel Holland, die werden begeleid
door wetenschappers. Dat het in eerste instantie
toch niet kwam tot een gecombineerde vereniging had zeker ook te maken met een generatieverschil. Hier botsten de wat oudere leden van
het enigszins eerbiedwaardige Vigilate met, zoals Rombach en Van der Steur opmerkten, ‘een
aantal min of meer radicale jongeren waarvan
een belangrijk deel ook nog uit Noord-Holland
kwam’.19 Talloze discussies over de doelstellingen waren het gevolg. Niet voor niets duurde
het nog tot 1 januari 1974 voordat de Historische
Vereniging Holland kon worden opgericht. Op
dat moment was Holland, Regionaal-historisch
tijdschrift al toe aan zijn zesde jaargang. Samenwerken op redactioneel niveau bleek gemakkelijker. Vandaar dat al in 1969 was besloten om de
redacties van Zuid-Holland en van het Contactblad
ineen te schuiven.
Wie het eerste nummer van Holland bestudeert, ziet daarin heel duidelijk de invloed vanuit het Contactcentrum. In het ‘Ten geleide’

omschreef de redactie het tweeledig doel van
het tijdschrift. Allereerst wilde Holland een podium bieden voor ‘omvangrijkere studies op lokaal- en regionaal-historisch gebied, een publikatiemogelijkheid op niveau’. Daarnaast wilde
de redactie het ‘peil van de werkzaamheid van
amateur-historici’ verhogen. Dat wilde zij onder
meer bereiken door voorlichting te geven over
de ‘technische en methodische aanpak van het
historisch onderzoek’.20 Van dat laatste kwam
niet veel terecht. Eigenlijk is Holland de perfecte
illustratie van het uiteengroeien van amateurs
en professionals. In de loop der jaren kregen de
artikelen in het tijdschrift namelijk een steeds
sterker wetenschappelijk karakter.
Al in 1971 – op dat moment was er nog sprake
van twee verenigingen – klonken in het bestuur
van Vigilate kritische geluiden. ‘Denk aan de
consument, die aap-noot-mies van de geschiedenis wil leren,’ waarschuwde bestuurslid Van
Cappellen.21 Ook de leden waren niet altijd even
gelukkig met de koers van het tijdschrift en de
reeks Hollandse Studiën.22 Ingezonden brieven
waren het gevolg. Bij de beantwoording van
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één daarvan, in september 1976, verwees de redactie naar een enquête die drie jaar daarvoor
was gehouden en waaruit bleek dat de voorkeuren van de lezers nogal uiteenliepen. Daarnaast
benadrukte de redactie dat juist de Studiën ook
waren bedoeld voor amateurhistorici die hun
werk nergens elders gepubliceerd konden krijgen. De brief was voor de redactie reden om nog
eens goed over het beleid te praten, maar veel
veranderde er niet. Voor lid D. van Elk uit Voorburg, die vaker van zich liet horen, reden om op
30 december 1978 nog maar weer eens in de pen
te klimmen om het bestuur te waarschuwen dat
de vereniging niet mocht verworden tot een universitaire ‘vakgroep’.23
Geschiedenis voor een breed publiek
Toen Hein Rombach en Ab van der Steur in 1984,
naar aanleiding van het tienjarig jubileum van
de vereniging, de balans opmaakten, moesten zij
bekennen dat de vernieuwingsgeest van de jaren
zestig vrij snel was weggeëbd. Eigenlijk vertoonde de Historische Vereniging Holland veel trekken van het oude Vigilate. De scheiding tussen

amateurs en professionals was alleen maar groter geworden. Dit werd, paradoxaal genoeg, nog
eens versterkt door de toenemende historische
belangstelling in de jaren zeventig en tachtig.
Historische verenigingen schoten als paddenstoelen uit de grond en gingen, zelfstandig of in
samenwerking met archiefdiensten, cursussen
aanbieden. Daarmee namen ze een belangrijke
taak over die Holland voor zichzelf had gesteld:
de emancipatie van de amateur. Rombach en
Van der Steur wilden in 1984 die droom zeker
nog niet opgeven. Er lagen volgens hen voor
de vereniging drie belangrijke taken voor de
toekomst: uitbouw van het tijdschrift, het organiseren van contactdagen en gespecialiseerde
cursussen en aanpassing van de formule van de
Studiën. Daarin zouden ook meer methodische
stukken moeten verschijnen. Holland kon, zo
schreven ze, nog volop meedoen in het regionaal-historische bedrijf.24
In de praktijk ging de vereniging door op de
oude voet. Van een aanpassing van de Studiën
kwam weinig terecht; het wetenschappelijke karakter van de meeste delen bleef onverminderd

Afb. 7 Jaap van der Gouw
(1914-1992), na zijn functie
als algemeen rijksarchivaris
benoemd tot provinciaal
archiefinspecteur van ZuidHolland en hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam.
Hier met studenten Lodewijk
Hovy (links) en Albert Meijer
(rechts) in Katwijk omstreeks
1978 (fotograaf onbekend).
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Beeldverslag van een redactievergadering van Holland, mei 2014. Illustratie Maarten
Streefland.

hoog. Datzelfde gold voor het tijdschrift. Het
werd in 1993 weer eens in een nieuw jasje gestoken, maar daar bleef het bij. Wie daaruit concludeert dat alles bij het oude bleef, heeft het mis.
De vereniging kreeg wel degelijk te maken met
grote veranderingen. Die werden pas zichtbaar
in het jaar 2000 toen er een enquête werd gehouden, die door een kwart van de leden werd
ingevuld. Het bestuur reageerde tevreden op de
uitkomst: ‘De Vereniging heeft veel enthousiaste,
trouwe en betrokken leden. Het tijdschrift staat
centraal in hun belangstelling. Veel leden doen
graag mee aan de activiteiten en waarderen deze
ook.’25 Wie de uitkomsten echter vergelijkt met
de enquête van 1973 ziet een aantal opvallende,
zo niet schokkende, verschillen. Om te beginnen daalde het ledenaantal van ongeveer 1500
naar 1130 leden. Afgaande op de respondenten
vergrijsde die groep sterk. Toch is er één vraag
die het meest in het oog springt, namelijk in

welke mate het tijdschrift werd gelezen. In 1973
gaf maar liefst 51,8 procent van de respondenten
aan het blad helemaal te lezen, terwijl slechts 1,4
procent opgaf het blad niet of nauwelijks te lezen. Rond de eeuwwisseling las nog maar 26,4
procent het blad van A tot Z, terwijl 51,1 procent
van de geënquêteerden het hield bij doorbladeren. Redenen werden niet gegeven, maar ook
hier zal wellicht hebben meegespeeld dat Holland inmiddels moest concurreren met talloze
andere periodieken.
De uitslag van de enquête en het stopzetten van de jaarlijkse subsidie door de provincie
Noord-Holland waren voor het bestuur reden
om zich in 2002 en 2003 grondig te bezinnen
op de toekomst van de vereniging. Uitkomst
daarvan was dat de in de statuten geformuleerde
faciliterende rol richting de lokale historische
verenigingen en amateurhistorici definitief
werd losgelaten. Toch was Holland, zo schre-
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ven bestuursleden John Sijmonsbergen en Paul
Knevel in een strategisch plan, ‘geen gewone regionale historische vereniging’. De vereniging
onderscheidde zich door ‘het wetenschappelijk
historisch onderzoek naar bovenlokale Hollandse onderwerpen’. Daartoe zou Holland gaan werken met jaarthema’s die als een rode draad door
het tijdschrift – ‘het gezichtsbepalende medium’
– en de excursies zouden lopen. Ook de Hollandse Studiën zouden, indien mogelijk, moeten
aansluiten bij het thema. De doelgroep bestond
‘uit alle geïnteresseerden in en beoefenaren van
de Hollandse geschiedenis in het algemeen en
leden van de vereniging in het bijzonder’. Heel
nadrukkelijk koos het bestuur in 2003 voor ‘het
brede publiek’, en dus kwamen er in het tijdschrift ook bijdragen en rubrieken van meer
journalistieke aard.26
De ideeën uit 2003 werden slechts gedeelte-

Afb. 9

lijk uitgewerkt. Het tijdschrift kreeg inderdaad
meer verstrooiende rubrieken, maar van het
beoogde jaarthema kwam weinig terecht. Tegelijk werden de Hollandse Studiën steeds meer
een zorgenkindje. Juist daar werd duidelijk hoe
moeilijk het was om het brede publiek te bedienen. Want hoewel de reeks openstond voor manuscripten van buiten het academische circuit,
bleken die toch vaak ‘analytisch slecht’, ‘beroerd
geschreven’ of ‘onvoldragen’. In de praktijk kwamen vooral specialistische dissertaties of boeken van gevestigde wetenschappers in de serie
terecht. En zelfs dan kostte het redigeren soms
extreem veel tijd.27 Na 2005 droogde de stroom
manuscripten op. Dat had zeker ook te maken
met de toenemende internationalisering van de
universiteiten. Proefschriften werden steeds vaker in het Engels geschreven, terwijl de onderwerpen zich vaak niet beperkten tot Holland. In

De covers van Holland door de jaren heen.
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2008 kwam er een einde aan de reeks.
Met de nadruk op ‘het brede publiek’ bleef
Holland een hybride vereniging die zowel amateurs als wetenschappers aan zich wilde binden.
Paul van de Laar, hoogleraar stadsgeschiedenis
van Rotterdam, die in 2008 aantrad als hoofdredacteur, zag deze tweedeling juist als een van
de charmes van de vereniging. Onder zijn leiding werden enkele grote veranderingen doorgevoerd. Het tijdschrift onderging een enorme
metamorfose, zowel uiterlijk als inhoudelijk.
De artikelen werden beduidend korter, terwijl
beeld – voortaan altijd in kleur – veel belangrijker werd. Bij zijn aantreden sprak Van de Laar
de wens uit dat Holland mede de onderzoeksagenda van het gewest Holland richting zou kunnen geven, ook voor het brede publiek. Daartoe
bleven verdiepende artikelen nodig, maar een
comparatieve aanpak, om te komen tot syntheses, was volgens hem gewenst.28 Voor de redactie
reden om ieder nummer van het tijdschrift op te
hangen aan een thema. Op die manier kon een
onderwerp van verschillende kanten worden belicht en meer worden uitgediept.
De keuze voor thematische nummers, waarvoor auteurs werden aangezocht, had nog een
andere reden. Er kwam steeds minder kopij
binnen. Amateurs, die wellicht ook werden afgeschrikt door de hoge eisen, kregen steeds meer
mogelijkheden om hun artikelen ook elders te
publiceren. Veel lokale verenigingen beschikten
inmiddels over een eigen jaarboek of tijdschrift,
niet zelden volledig in kleur. De concurrentie
van de lokale verenigingen, die al bestond sinds
de jaren zeventig, werd nu echt zichtbaar. Het
aantal leden van Holland bleef dalen en ook het
aantal deelnemers bij excursies nam steeds verder af. Vandaar dat het bestuur in 2012 het voorstel deed om de vereniging om te zetten in een
stichting. Op de algemene ledenvergadering, gehouden op 23 juni 2012 te Rotterdam, werd dit
voorstel unaniem aangenomen. Negen aanwezige stemgerechtigde leden waren getuige van de

geboorte van de Stichting Historisch Tijdschrift
Holland.29
Tot slot: tussen academici en amateurs
De geschiedenis van Holland Historisch Tijdschrift
kent één belangrijke rode draad: de steeds terugkerende discussie over doelgroepen en doelstellingen. Daarbij is het opvallend hoezeer de
geschiedenis van het tijdschrift samenvalt met
de veranderingen in de historische cultuur in
Nederland. Waar voor de oorlog het onderscheid
tussen beroepshistorici en liefhebbers nauwelijks werd gemaakt, groeiden die werelden in de
jaren zestig en zeventig steeds meer uit elkaar.
Vanaf het allereerste begin in 1969 werd Holland
geconfronteerd met deze werkelijkheid. Een
echte keuze – tussen academici of amateurs –
werd echter nooit gemaakt. De doelgroep werd
steeds vaker omschreven als ‘het brede publiek’.
Opvallend is wel dat de lezer eigenlijk altijd
werd benaderd met het opgeheven vingertje. De
lat om te publiceren lag hoog en artikelen waren
vrijwel altijd afkomstig uit het wetenschappelijke circuit.
De nadruk op het brede publiek maakte en
maakt de positie van Holland tweeslachtig. Enerzijds schuilt daarin een gevaar: te zwaar voor het
grote publiek, te licht voor de wetenschap. Toch,
zo blijkt telkens weer, biedt het ook kansen. In de
afgelopen jaren was de stichting bijzonder succesvol bij het op de kaart zetten – in het tijdschrift
en tijdens enkele goed bezochte symposia – van
nieuwe, vergeten of bovenlokale onderwerpen.
Joodse regio’s, dorpse bedrijvigheid, maritieme
identiteit, krijgsgevangenen in Holland en tal
van andere onderwerpen passeerden de revue.
Opvallend veel artikelen rond deze thema’s waren niet afkomstig van gevestigde namen, maar
van pas afgestudeerde historici en jonge wetenschappers. In het hybride karakter schuilt
niet alleen de charme, maar misschien juist
wel de kracht van Holland Historisch Tijdschrift.
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1969: De oprichting van Holland
Een interview met Peter Henderikx

Peter Henderikx is medeoprichter van Holland en
tevens oudste abonnee.
Wanneer ben jij in de redactie van Holland gekomen en tot wanneer ben je gebleven? ‘Eigenlijk
heb ik maar heel kort in de redactie gezeten, van
1969 tot 1971. Het meeste werk heb ik er in gestoken in de jaren daarvoor, dus in 1967 en 1968, in
de aanloop naar de totstandkoming van het tijdschrift.’

oud-schrift bij de studierichting geschiedenis van
de Universiteit van Amsterdam en had al eerder
een aantal van mijn jaargenoten en mij warm gemaakt voor het onderwerp streekgeschiedenis, om
te beginnen met een werkvakantie in 1965 van een
week naar Voorne-Putten, waar “wij”, onder wie
Herbert Sarfatij, Gerrit van Herwijnen, Rudi Künzel
en Rikkemien Strating, ons op de lokale geschiedenis hebben gestort. We hebben daar nadien
over gepubliceerd in het blad van de vereniging
van geschiedenisstudenten Kleio, met de geuite

Zou je iets kunnen vertellen over die aanloop
naar het eerste nummer en jouw rol daarbij?
‘Ik ben in 1966 afgestudeerd in Amsterdam en
ben kort daarna gaan werken in Den Haag bij J.L.
(Jaap) van der Gouw, die toen zowel archiefinspecteur van Zuid-Holland als Algemeen Rijksarchivaris was. Voor mij was dat tevens een stage omdat
ik ook de archiefopleiding volgde. Van der Gouw
zat in de redactie van het tijdschrift Zuid-Holland
van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland,
met die mooie ondertitel “Vigilate Deo Confidentes”, dat al sinds 1947 bestond en hij betrok mij
daar ook bij. Ik werd lid van de redactie en in 1967
tevens van het verenigingsbestuur. Wij gaven daar
toen ook de Zuid-Hollandse Studiën uit.
Daarnaast was er een groep mensen bij wie de
overtuiging had postgevat dat lokale geschiedenis
tot méér kon uitgroeien als er nauwere contacten
zouden zijn tussen lokale amateurs en vakmensen.
Ab van der Steur zat daar bij, Nico Plomp en Hein
Rombach. Zij hadden de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord- en Zuid-Holland opgericht. Ik voelde me daar zeer toe aangetrokken, dat
was een leuke club. Van der Gouw was ook docent
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wens dat er in alle provincies regionale historische
centra moesten komen.
In 1968 zijn Herbert Sarfatij – die toen inmiddels vaste medewerker archeologie bij het tijdschrift Zuid-Holland was – en ik eerst met Ab van
der Steur gaan praten. Dat was een hele aimabele man en hij zag direct wat de mogelijkheden waren. Je kunt toch wel zeggen dat hij de grote motor is geweest achter het ontstaan van het tijdschrift
Holland. Er leefde bij ons een sterk besef van een
programma. Je kunt zelfs spreken van een missie
om het niveau bij lokale historische verenigingen
te willen verheffen zodat men daar op een wetenschappelijk verantwoorde wijze geschiedenis zou
gaan bedrijven, met bijvoorbeeld een goede bibliografie en met inzet van andere disciplines, zoals archeologie. In de loop van 1968 is Noord-Holland mee gaan doen. Let wel, het blad was toen nog
niet het blad van de Vereniging Holland, want die
vereniging is pas in 1974 door een fusie ontstaan.
In februari 1969 verscheen dan daadwerkelijk
het eerste nummer van Holland. Het was nog een
dun blaadje, maar toch met een voor die tijd heldere vormgeving en typografie. Onze opzet was
om zes nummers per jaar uit te brengen, waarbij de nummers 4 en 5 gecombineerd werden tot
een thematisch dubbelnummer. Deze opzet is heel
lang zo blijven bestaan. Dat eerste dubbelnummer handelde trouwens over stedengeschiedenis. In datzelfde jaar trad ook May Noordam toe
tot de redactie en zij heeft, als redactiesecretaris,
in de tien jaar die volgde een bijzonder grote invloed gehad op Holland. Ikzelf ben tot 1971 redactielid gebleven. Toen kreeg ik een aanstelling bij
de afdeling geschiedenis aan de UvA en ontbrak
het mij aan de tijd om me nog langer intensief in
te blijven zetten. Vanaf 1972 tot 1979 was ik nog
betrokken bij het tijdschrift als vaste medewerker
“bronnenuitgaven”. In die jaren woonde ik nog
wel steeds de redactievergaderingen bij.’
Wat was de voornaamste waarde van het tijdschrift?
‘Allereerst was het de bedoeling om een signaal
af te geven aan collega-historici dat regionale ge-

schiedenis óók belangrijk was. Dat werkgebied
werd indertijd door de academische wereld in het
geheel niet serieus genomen. Ook maakten wij
ons sterk voor wat later de multidisciplinaire aanpak is komen te heten: een combinatie van studie
van schriftelijke bronnen, historische geografie en
archeologie die gezamenlijk bijdragen aan een wetenschappelijk onderbouwd beeld van lokale en regionale geschiedenis. En dat alles op een vakmatig
niveau en toegankelijk voor een breed publiek. Het
uitgeven van de reeks Hollandse Studiën hoorde
daar van meet af aan bij: regionaal-historische studies van hoog niveau. Helaas is de reeks enkele jaren geleden gestopt.’
Wat zie jij als de ideale rol die Holland nu zou
kunnen innemen?
‘Holland is nog altijd een plek voor jonge auteurs,
met name voor stukken die wel over regionale geschiedenis, maar niet over Amsterdam gaan. Een
plek waar ook beginners hun onderzoek kunnen
publiceren. Tegelijk zie je dat lokale verenigingen
meer armslag hebben gekregen en dat tevens het
niveau sterk is verbeterd. Wat dat betreft zijn wij
in onze missie geslaagd. Wat me wel wat verbaast
is dat Holland zijn ondertitel “regionaal-historisch
tijdschrift” enkele jaren terug heeft gewijzigd in
“historisch tijdschrift”, alsof het ging om de geschiedenis van het gewest Holland als geheel , met
minder oog voor de afzonderlijke regio’s zelf. Dat
vind ik jammer. Ons accent lag altijd op het bovenlokaal verbinden van regio’s binnen het gewest
en voor die rol acht ik Holland nog altijd heel geschikt.’
Wat heeft je werk voor Holland je gebracht en
waar houd je je nu mee bezig?
‘Ik heb altijd een grote belangstelling gehad voor
lokale geschiedenis, in combinatie met nederzettingsgeschiedenis. Dat is uiteindelijk ook mijn vak
geworden en in 1991 ben ik benoemd tot hoogleraar Nederzettingsgeschiedenis aan de UvA.
Daarnaast ben ik Holland altijd blijven volgen en
ik ben ook nog altijd abonnee. Alle 49 tot nu toe
verschenen jaargangen heb ik in de kast staan! Na
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Interview met Peter Henderikx | 1969: De oprichting van Holland

Peter Henderikx maakte tussen 1967 en 1970 ook deel uit van het bestuur van Vigilate. Op 1
juli 1972 vierde deze vereniging in Dordrecht haar 25-jarig bestaan. Links achter de katheder
J. Klaasesz, commissaris van de koningin te Zuid-Holland (Regionaal Archief Dordrecht, Gemeentelijke Prentverzameling).

mijn emeritaat ben ik naar Zeeland verhuisd (ik
ben van oorsprong Zeeuw) en ben ik vooral actief
geworden voor het Zeeuws Genootschap. Ik heb
bijvoorbeeld de eindredactie verzorgd van deel 1
van de Geschiedenis van Zeeland uit 2012. Met Hollandse zaken houd ik me nog zijdelings bezig. Zo
bemoeide ik me onlangs met een historisch-geografische discussie over de kwestie of de Amstel
nu wel of niet is gegraven (niet gegraven, wel vergraven in mijn zienswijze) en, in een ander verband, waar de precieze begraafplaats zou zijn van

het gebeente van graaf Willem II. Dan stuit je op
heel wat tunnelvisies als gevolg van een eenzijdige
belichting van bronnen. Verder ben ik ooit gepromoveerd op een serie artikelen over de nederzettingsgeschiedenis van de Alblasserwaard, maar ik
heb nooit tijd en gelegenheid gehad om die om
te werken tot een echt boek. Tja, dat is iets wat al
die tijd wel is blijven knagen en wie weet ga ik me
daar nog eens op storten. Ik ben hoop ik nog niet
uitgeschreven.’
Arjan Nobel
Ad van der Zee
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Ben de Pater

Holland 1968-2018
De stad heeft zich herpakt
‘The past is a foreign country: they do things differently there’. Met deze
observatie opent The Go-Between (1953) van de Engelse schrijver L.P. Hartley,
waarin de verteller zich zijn jeugd en de wereld van toen, vijftig jaar eerder,
herinnert. Wie in 2018 terugkijkt naar het Holland van pakweg een halve
eeuw geleden, ziet eveneens een wereld die verdwenen of in elk geval sterk
veranderd is. Hoe zag Holland er destijds uit, fysiek en sociaal? En hoe zijn
stad en land, en het denken daarover, sindsdien veranderd?

Steden zonder graffiti, parkeermeters en festivals, dorpen met trouwe kerkgangers, vervuilde
kanalen en boerenleenbanken: de verschillen
tussen toen en nu zijn talrijk. Wat misschien het
meest opvalt, voor wie met de ogen van nu terugkijkt op het Holland van de jaren zestig, is
de kleinschaligheid. Neem het West-Friese dorp
Twisk. Daar waren toen 37 veeboeren werkzaam.
Nu zijn er nog twee over.1 De lokale coöperatieve

Afb. 1

Afb. 2

zuivelfabriek in het nabije Lutjewinkel is er nog
wel, maar heeft haar zelfstandigheid verloren: ze
is overgenomen door wereldspeler FrieslandCampina. Of neem Hollandsche Rading, op de
grens van Holland en Utrecht. Van oudsher was
het geen boerendorp als Twisk, maar een forensendorp, met in 1960 ruim 1200 inwoners. Er
waren toen vier kruideniers, twee bakkers, twee
melkboeren, een slager, een drogist, een siga-

De aanleg van het nieuwe
Schiphol, augustus 1966.
Nationaal Archief.
Schiphol en Hoofddorp in
1966, in een nog agrarisch
gebied. Ontleend aan www.
topotijdreis.nl.
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renhandel, een schoenmaker, een rijwiel- en een
kolenhandel. Tegenwoordig heeft het dorp geen
winkels meer.2
De schaalvergroting voltrok zich ook elders
en in andere sectoren. Zo arriveerde in april 1966
het eerste containerschip in Rotterdam. De Fairland, afkomstig uit New York, was geladen met
226 containers. Het ontschepen ging nog niet
vlot; Het Vrije Volk meldde dat men hoopte in juli
‘de speciale kraan voor het lossen van containers
gebruiksklaar te hebben’.3 Het was het aarzelende begin van een transportrevolutie. Eenenvijftig jaar later, juni 2017, arriveerde de OOCL Hong
Kong in Rotterdam. Computergestuurde kranen
losten het schip – personeel kwam er nauwelijks
meer aan te pas. Met een capaciteit van 21.413
TEU is de OOCL Hong Kong het grootste containerschip ter wereld: ‘130 kilometer aan containers op één schip,’ kopte NRC Handelsblad. De
kolos vaart niet tussen Noord-Amerika en Europa, maar tussen Azië en Europa. De geografie van
de wereldeconomie is fundamenteel veranderd.
De schaalvergroting in de transportsector
veranderde ook de geografie van havensteden.
De ontvlechting van stad en haven, in Rotterdam al ingezet in de jaren vijftig en zestig met de
aanleg van Botlek en Europoort voor olietankers
en bulkcarriers, kreeg met de komst van steeds

grotere containerschepen een nieuwe stimulans. Containerterminals bepalen het beeld van
Maasvlakte 1 en 2.
1966 was ook het laatste jaar van Schiphol
op haar oude locatie. Drie miljoen passagiers
verwerkte de luchthaven toen. Vliegen was voor
de happy few; bij een geslaagde landing klonk
opgelucht applaus. In 2017 waren dat 23 keer
meer passagiers en geklapt wordt er niet meer
– vliegen is iets alledaags geworden. Schiphol
was in 1966 nog een simpele air-side oriented
airport, met uitsluitend douanekantoren, een
vertrek- en aankomsthal, werkplaatsen en een
enkel restaurant. Bestuurders en planologen
hadden destijds weinig oog voor de luchthaven
als een potentieel economisch wonder. Joop den
Uyl bijvoorbeeld, later premier maar in 1962
net wethouder in Amsterdam geworden, zette
samen met het stadsbestuur zijn kaarten op de
ontwikkeling van zware petrochemische industrie in het Westelijk Havengebied. Het succes
van Botlek en Europoort moest daar gekopieerd
worden.4 Een stedelijke economie die draait op
diensten: dat idee lag nog achter de horizon.
Tegenwoordig ligt in de Haarlemmermeer
een aerotropolis, een luchthavenmetropool met
tal van functies: hotels, congresruimten, opslag,
winkels, kantoren. 65.000 mensen vinden er een
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baan. Aan Schiphol toeleverende bedrijven, zoals
bedrijven die vliegtuigmaaltijden maken, bieden nog eens 40.000 mensen werk.5 Niet meegerekend in deze cijfers is de werkgelegenheid
die er zonder Schiphol nooit was geweest, zoals
de financiële en zakelijke dienstverleners op de
Zuidas, zes minuten per trein verwijderd van de
luchthaven. En Hoofddorp, in de jaren zestig
nog een overzichtelijke verzorgingskern voor
(het noordelijke deel van) de agrarische Haarlemmermeerpolder, was zonder Schiphol nooit
een edge city met 76.000 inwoners geworden.
Groeikernen en VINEX-wijken
Hoofddorp was een van de groeikernen die
rijksplanologen in de jaren zestig en zeventig
aanwezen om de ‘overloop’ van de grote steden
op te vangen. Groeikernen kregen de financiële

mogelijkheden om te bouwen voor gezinnen die
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
geen woning konden vinden (ze werden de stad
‘uitgeduwd’; een zogeheten push-factor), of die de
mogelijkheid wel hadden maar een nieuwbouwwoning met tuin en een parkeerplaats in een
kindvriendelijke omgeving prefereerden (een
pull-factor).6
De planologen hoopten dat door deze ‘gebundelde deconcentratie’ verspreide verstedelijking kon worden voorkomen. Niet elke plattelandsgemeente moest nieuwbouwwoningen aan
stedelingen willen aanbieden. De Amerikaanse
suburbanisatie – een eindeloze zee van in lage
dichtheid gebouwde bungalowwijken – was een
schrikbeeld. Zo veel mogelijk open ruimte (met
in de regel een agrarische bestemming) moest
gespaard blijven. Bovendien zou het openbaar

Afb. 3 Verstedelijking in Holland:
de bebouwde kom in 1900 en in
2015.
Bronnen: J. Bazelmans e.a., Limes
Atlas (Rotterdam 2015) en PDOK
(Publieke Dienstverlening Op De
Kaart). Figuur: Ton Markus.
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vervoer meer kansen hebben dan in een diffuus
verstedelijkingspatroon.
De meeste groeikernen lagen aan de buitenkant van de Randstad, zodat het Groene Hart
binnen de stedenring open zou blijven. In de
praktijk was de druk op het Groene Hart echter
groot. Voor een deel lag de kloof tussen ideaal en
werkelijkheid aan de geografie van Holland. Een
groeikern voor Den Haag kon niet in zee liggen,
dus werd Zoetermeer aangewezen. In 1962 was
dit een dorp van nog geen 10.000 inwoners; tegenwoordig biedt het 125.000 mensen onderdak.
Voor een deel lag het verdwijnen van open gebied
ook aan lokale bestuurders, die graag nieuwbouw
in de eigen gemeente zagen, en aan projectontwikkelaars en aannemers die meer verdienden
met koopwoningen, dan met huurwoningen in
groeikernen. Gouda, Woerden, Alphen aan den
Rijn en Uithoorn zijn voorbeelden van expanderende gemeenten zonder groeikernstatus.
Tenslotte kregen ook de rijksplanologen twijfels over de wijsheid van het gevoerde beleid.
Plaatsen als Lelystad (vanaf 1967), Almere (vanaf
1976), Purmerend, Hoorn en Alkmaar trokken
wel Amsterdamse gezinnen, maar geen Amsterdamse bedrijven. Zij hadden voorkeur voor een
meer centrale locatie in de Randstad. Het gevolg
was een toename van het forensisme, vaak per
auto en over lange afstanden, bijvoorbeeld van
Alkmaar naar Schiphol. Files werden een dagelijks verschijnsel. In 1964 bedroeg volgens gegevens van het CBS het aantal reizigerskilometers
per auto 36 miljard, per openbaar vervoer 19
miljard. In 1988 was dat aantal voor auto’s toegenomen tot 132 miljard, voor het OV gedaald
naar 16 miljard.
Het groeikernenbeleid werd uiteindelijk afgedankt. Dat gebeurde definitief in de Vierde
Nota Extra (VINEX) over de Ruimtelijke Ordening
uit 1991. De nota presenteerde de VINEX-wijk,
gebouwd in aansluiting op de centrale stad, en
niet op enige afstand daarvan, als nieuw ideaal.
Vanaf midden jaren negentig verrezen deze wijken, bijvoorbeeld Wateringse Veld en Ypenburg
in de Haagse agglomeratie, Nesselande nabij

Voor een deel
lag de kloof
tussen ideaal
en werkelijkheid aan de
geografie van
Holland
Rotterdam, IJburg aan de rand van Amsterdam.
De hoop van planologen was dat veel VINEX-bewoners in de nabijgelegen stad zouden werken
en de auto zouden laten staan in het dagelijkse
woon-werkverkeer. Maar dat bleek vaak wishful
thinking. Bewoners van nieuwbouwwijken zijn
juist erg (auto)mobiel, al hangt dat eerder samen
met persoonlijke en huishoudenskenmerken
(opleiding, arbeidsparticipatie, levensfase) dan
met de plek waar ze wonen.7
In de jaren zestig was ongeveer 30% van de
werknemers forens, dat wil zeggen: zij werkten
in een andere gemeente dan ze woonden. De afstand tussen woon- en werkadres was betrekkelijk kort, en de werkplekken lagen overwegend
in de centrale steden. Mannen gingen op pad,
vrouwen bleven thuis. Ondanks de vermindering van het aantal gemeenten (van meer dan
900 tot minder dan 400), is het percentage forensen sterk gegroeid. Eind 2015 bleek volgens
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De bouw van het nieuwe station Den Haag Centraal, 1972. Dienst Stadsontwikkeling
en Volkshuisvesting; Haags Gemeentearchief.

CBS-onderzoek 62% van de werknemers in
een andere gemeente te werken dan te wonen;
slechts in 28 van de 393 gemeenten werkte meer
dan de helft van de werknemers die er woonden in de eigen gemeente. Bijvoorbeeld van de
Goudenaren werkte in 2015 67% elders en 71%
van de mensen die in Gouda werkten kwam van
buiten. De gemiddelde afstand tussen woon-en
werkadres is toegenomen tot 23 kilometer, maar
is – wellicht verrassend – in de Randstad minder
groot dan er buiten.8 Bovendien is forensenverkeer minder nodaal, dat wil zeggen minder op
één kern gericht, en meer kriskras geworden.
Stadsgewesten hebben een polycentrische vorm
aangenomen. Zo zijn buiten de grote steden
bedrijventerreinen langs snelwegen populair
geworden – vijftig jaar geleden een onbekend
fenomeen.
Hoe het Groene Hart en de Randstad zich feitelijk hebben ontwikkeld is prachtig van jaar tot

jaar en van plaats tot plaats te volgen op www.
topotijdreis.nl van het Kadaster. Op de website,
vervaardigd in 2015 ter ere van het tweehonderdjarig bestaan van de Topografische Dienst (tegenwoordig ondergebracht bij het Kadaster als
Geo-Informatie), staan alle topografische kaarten die tussen 1815 en 2016 zijn gemaakt. Men
kan inzoomen op een gebied naar keuze. Zo kan
men de ondergang zien van de Zuidelijke Wandelweg, populair bij recreanten, ten zuiden van
Amsterdam. De weg verdween onder het zandlichaam waarop later de ringweg werd gebouwd
en onder de kantoren van de Zuidas.
Stedelijke crisis, stedelijke renaissance
De suburbanisatie van wonen en werken liet de
centrale stad niet ongemoeid. In 1963 hadden de
vier grootste steden samen de meeste inwoners:
bijna 2,5 miljoen. In 1984 telden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht nog maar 1,9
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miljoen inwoners – 600.000 mensen minder.
Toegegeven, het is geen afname als in Detroit,
maar toch riep de gestage neergang angstige gevoelens op. Zou Den Haag bijvoorbeeld, in 1960
nog boven de 600.000 inwoners, ooit beneden
de 400.000 komen? Zou ze een donut city worden
zoals die in de Verenigde Staten voorkwamen:
‘uitgeholde steden’, omgeven door een ring van
florerende suburbs en edge cities? Experts spraken
over de urban crisis.
Ook in Amsterdam was de blik zorgelijk. Niet
alleen daalde het aantal inwoners, ook het aantal arbeidsplaatsen (met name in de industrie)
nam af. De inkomens van de huishoudens en de
omzet van de detailhandel groeiden minder snel
dan het landelijk gemiddelde. Amsterdam werd
armer en winkelpanden stonden langdurig leeg,
zelfs in het winkelmekka Kalverstraat. Somber
was bijvoorbeeld het rapport Amsterdam denk om
je hart (1974) van de Stichting Amsterdam City
waarin de ondernemers van de binnenstad zich
verenigd hadden. De stad was ‘geen bruisend
centrum van het culturele, sociale en economische leven’ meer en dreigde ‘de grootste dode
stad aan de Zuiderzee’ te worden – een uitdrukking die werd overgenomen van de 19de-eeuwse
reiziger Henry Havard, die plaatsen als Hoorn
en Enkhuizen typeerde als ‘villes mortes du
Zuiderzée’. Een foto van een uitgestorven Kalverstraat, in druilerig weer en ongetwijfeld genomen na sluitingstijd, ondersteunde dit frame.
De Amsterdamse stichting zag de slechte bereikbaarheid van de binnenstad met de auto en
het tekort aan parkeerplaatsen als de hoofdoorzaken van de problemen. Automobilisten, en die
waren er steeds meer, zochten liever suburbane
winkelcentra op waar ze gratis en gemakkelijk
konden parkeren. Het rapport richtte alle aandacht op de automobilist; de fietser kreeg hoegenaamd geen aandacht. Dat Amsterdam eerder
een fietsstad dan een autostad zou moeten zijn:
die gedachte bestond in 1974 nog niet.
Den Haag had het in de jaren zestig-tachtig
eveneens moeilijk: eerder een ingedutte provinciestad dan de International City of Peace and

Justice (de hedendaagse slogan). Ministeries waren verhuisd naar de voorsteden. Percelen lagen
braak, een gevolg van zowel sloop als van oorlogsschade (het bombardement op Bezuidenhout). Tussen 1972 en 1979 nam het totale aantal
werkzame personen in de gemeente Den Haag
af van 221.000 naar 196.000, en in de randgemeenten toe van 46.000 naar 63.000.9 De stad
verweerde zich wel. De aanleg van autosnelweg
Utrechtsebaan (geopend in 1976) bijvoorbeeld
was een poging om net zo goed per auto bereikbaar te worden als de voorsteden.
Het begin van de omslag in de hofstad was
te danken aan de gemeenteraadsverkiezingen
van 1986, die een links programcollege opleverden. PvdA-politicus Adri Duivesteijn werd
behalve wethouder van stadsvernieuwing ook
verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening.
In mei 1986 kreeg hij een brainwave, zoals hij
dat noemt in zijn memoires Het Haagse Stadhuis:
bouwen in een slangenkuil (1994). Zou de stad niet
moeten kiezen voor een nieuw stadhuis in het
hart van de stad, in plaats van het oude stadhuis
uit 1953 aan het Burgemeester de Monchyplein
ver buiten het stadscentrum te verbouwen? Er
ontstond een verbitterde strijd met zijn partijgenoot Van Otterloo, die als wethouder van Financiën hoge en voortdurend oplopende kosten
vreesde, meer dan de armlastige stad zich kon
permitteren. Het schrikbeeld was de almaar
duurder wordende Stopera die in Amsterdam
verrees. Uiteindelijk moesten beide wethouders
in 1989 ontslag nemen. Het stadhuis is er echter
gekomen, op de plaats die Duivesteijn wenste en
volgens het ontwerp van zijn voorkeur. Het gebouw staat symbool voor de renaissance van de
binnenstad. De ministeries keren vanaf de jaren
negentig terug naar de binnenstad en krijgen
een plek tussen het station – dat ook een metamorfose ondergaat – en het nieuwe stadhuis. Er
zijn ook verliezers: de Zwarte Madonna, sociale
woningbouw uit de jaren tachtig op een toplocatie, wijkt voor de wolkenkrabbers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Maar
al met al is de binnenstad veel vitaler geworden
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Het begin van de Westhaven in Amsterdam dateert van vlak voor de oorlog; op de
landtong ligt de autofabriek van Ford (1932-1981; inmiddels verdwenen). In de jaren
zestig werd de Westhaven uitgebreid met insteekhavens (niet zichtbaar op deze foto
uit 1983). Dienst Ruimtelijke Ordening, collectie Stadsarchief Amsterdam.

dan een halve eeuw geleden.
Dat geldt ook voor Rotterdam. Nog meer dan
Den Haag kiest de stad voor hoogbouw. In de
oude havengebieden, in onbruik geraakt door
de schaalvergroting in de zeescheepvaart, en
in het centrum dat na de oorlog volgens modernistische plannen was herbouwd, verrijst
de ene wolkenkrabber na de andere. Langs de
Wilhelminapier lagen in de jaren zestig de passagiersschepen van de Holland-Amerika Lijn;
het hoofdkantoor van de HAL bepaalde er de
skyline. De Kop van Zuid kreeg nieuw leven na
de herinrichting van het hoofdkantoor tot hotel
New York (1993) en de opening van de Erasmusbrug (1996). Tegenwoordig domineren kantooren woontorens de Wilhelminapier; cruiseschepen hebben de passagiersschepen vervangen.

Ook Amsterdam heeft de urban crisis met
glans overwonnen. De in de jaren zestig in onbruik geraakte havengebieden aan het IJ zijn
niet meer no go-areas, maar gewilde woon- en
werkgebieden. In de oude wijken heeft dankzij
PvdA-wethouder Jan Schaefer eerst klassieke
overheidsgeleide stadsvernieuwing – motto:
‘bouwen voor de buurt’ – vaart gekregen, al snel
gevolgd door marktgestuurde gentrificatie. Wonen in de stad is weer populair geworden, vooral
bij goed verdienende Young Urban Professionals –
een onbekende categorie in de jaren zestig.
Dat leidt ook tot verliezers. Voor middeninkomens van buiten, die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en te weinig
verdienen voor een koopwoning, is wonen in
Amsterdam een onvervulbare wens geworden.
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Wilhelminapier met HAL-schepen en -hoofdkantoor. Fotocollectie Rijksvoorlichtingsdienst/KLM Aerocarto. Ongedateerde foto, circa jaren zestig. Nationaal Archief.

Gezinnen met jongere kinderen in Amsterdam
zelf vinden geen geschikte en betaalbare woning
en zijn bovendien de wachtlijsten bij populaire
scholen zat. Zij verlaten de stad, op zoek naar
een goedkopere woning in de omgeving. En de
binnenstad weet zich geen raad met de vele toeristen die via Schiphol worden aangevoerd met
prijsvechters als Ryanair. Decentralisatie van het
toerisme naar de hoofdstedelijke omgeving, en
desnoods naar Den Haag en Utrecht is het devies geworden. Ging de binnenstad in de jaren
zeventig bijna ten onder aan desinteresse en ondergebruik, nu aan het eigen succes.
Het behoeft geen betoog dat een vergelijkbaar
verhaal te vertellen is over Utrecht: de (binnen)
stad is weer helemaal terug. De steden groeien
weer na een kleine kwart eeuw van stagnatie en

neergang. Het succes valt af te lezen aan de stijgende aantallen inwoners. Den Haag zit inmiddels al weer enkele jaren boven de half miljoen
(526.000 inwoners) en Amsterdam hoopt in 2019
het historische record – 872.000 inwoners in
1959 – te overtreffen. In 2030 rekent de hoofdstad op 936.000 inwoners.10 De groei is vooral te
danken aan de instroom van hogere inkomens
én vele buitenlanders – steden zijn multicultureel geworden. The past is a different country: in
1960 leefden welgeteld 1400 moslims en 400
boeddhisten en hindoestanen in Nederland; tegenwoordig zijn dat er respectievelijk ongeveer
een miljoen en – een ruwe schatting – circa een
kwart miljoen. Een relatief groot deel daarvan
woont in de Randstad.
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De Wilhelminapier in Rotterdam, september 2017. Foto: Jeroen Bosman.

Anders denken over de stad
Niet alleen de stad zelf veranderde, maar ook
het denken daarover.11 Tot in de jaren zeventig
waren stedenbouwkundigen en planologen in
de ban van de Zwitserse Fransman Le Corbusier.
Hij stond aan de wieg van de moderne stad, met
scheiding van functies. Wonen, werken, recreatie moesten in aparte gebieden worden ondergebracht, met elkaar verbonden door een stelsel
van autowegen. Moderne stedelingen dienden
in strakke hoogbouwflats in het groen te wonen.
Maar het ging niet alleen om nieuwbouwwijken. Ook de oude stad met haar ondoelmatige
wegenpatroon voldeed niet aan de moderne eisen. Verkeerscongestie verstikte de stad, en met
lapmiddelen kwam men er niet. Bang voor grote
uitspraken was Le Corbusier niet. In Urbanisme

(1924) schreef hij: ‘om zichzelf te redden, moet elk
grote stad haar centrum herbouwen’. Autoverkeer moest tempo kunnen maken: ‘een stad die
gemaakt is voor snelheid, is gemaakt voor succes’.
Stedenbouwkundigen en stadsbestuurders
toonden zich tot begin jaren zeventig goede
leerlingen van Le Corbusier. Zo observeerde de
vooraanstaande stedenbouwkundige prof. ir.
Granpré Molière:
Onze oude steden zijn als havens die langzaamaan zijn dichtgeslibd. Wat doet men
met zulk een haven? Er zijn maar twee mogelijkheden: òf haar opgeven, òf haar diep
uit laten schoonbaggeren, zo diep dat ook
de moderne schepen kunnen binnenvaren.12
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Het werd dus baggeren. Verkeersdoorbraken
en ringwegen dwars door de oude bebouwing
werden voorgesteld, maar gelukkig niet altijd
uitgevoerd. In Utrecht werd de oude stationswijk gesloopt om plaats te maken voor Hoog
Catharijne en werd de Catherijnesingel veranderd in een autosnelweg – zoals in Den Haag de
Van den Boschstraat en andere straten moesten
wijken voor de Utrechtsebaan. Van protest was
geen sprake. Zo memoreerde ingenieur A. Feddes, adjunct-directeur van projectontwikkelaar
Bredero, dat op een vergadering in 1962 van de
directie van de Nederlandse Spoorwegen, het gemeentebestuur van Utrecht en Bredero, alle partijen het eens waren over de wenselijkheid van
‘een totale rekonstruktie van de omgeving van
het Utrechtse Centraal Station’. Aan de bevol-

king werd niets gevraagd; de bewoners van het
te reconstrueren gebied werden geïnformeerd
en dat was dat.13
Cityvorming was er ook in Amsterdam. Oude
panden aan de Vijzelstraat en Jodenbreestraat
werden begin jaren zeventig vervangen door
nieuwe kantoren, respectievelijk de ABN-bank
en het Burgemeester Tellegenhuis (beter bekend als Maupoleum en als het lelijkste gebouw
van Amsterdam).14 In Den Haag kwam het gemeentebestuur in 1968 met plannen om in de
versleten Schilderswijk, rond 1900 gebouwd,
hoogbouw tot 28 etages neer te zetten. Ook daar
verdween, minder systematisch dan in Utrecht
maar toch, de oude stationswijk rond Den Haag
Centraal. Aan de stadsranden verrees hoogbouw:
de Bijlmer in Amsterdam en Ommoord in Rotterdam bijvoorbeeld.
Eind jaren zestig ontstond er onder stadsbewoners breed verzet tegen de modernistische
stedenbouw; in de jaren zeventig volgden bestuurders schoorvoetend.15 In de Schilderswijk,
inmiddels veranderd in een defended neighbourhood, kregen kritische bewoners daadwerkelijk
inspraak. De plannen voor hoogbouw verdwenen in de la, de wijk werd in de loop der decennia een mozaïek van nieuwbouw (volgens allerlei stijlen) en gerenoveerde woningen. Vanaf de
jaren negentig werd ook de Bijlmer ingrijpend
verbouwd. Van de ideale woonomgeving voor
de moderne mens naar een probleemgebied:
de waardering van hoogbouwwijken is in korte
tijd omgeslagen. Gelijktijdig ontstond een herwaardering van oude binnenstadswijken: van
afgetakelde gebieden die maar het beste konden
worden gesloopt tot plekken waar het na renovatie goed toeven was. Ook veranderde de rol van
de planoloog: deze was niet langer de autoritaire
expert, maar iemand die naar bewoners en gebruikers luistert.
De omslag kent haar eigen heilige: de Amerikaanse journalist en activist Jane Jacobs. In 1961
verscheen haar The Death and Life of Great American Cities, een frontale aanval op de gangbare
stadsplanning à la Le Corbusier en tegelijk een
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verdediging van haar eigen woonwijk Greenwich
Village op Manhattan tegen de komst van een
autosnelweg.16 Steden en stadswijken moesten
zo divers mogelijk zijn: gemengd naar functies,
ouderdom van gebouwen, gebruikers, sociaal
niveau, leefstijlen en culturen, activiteitenpatronen. Ruimtegebruik moest ook maximaal
intensief zijn; hoe meer woningen per hectare,
hoe beter. Anders dan Le Corbusier, die in elke
kruising een potentiële hindernis voor het snelverkeer zag, droomde Jacobs van een fijnmazig
weefsel van stoepen en straatjes, zodat kansen op
(verrassende) ontmoetingen maximaal waren.
Voetgangers (en in Nederland fietsers), niet automobilisten, moesten in de stad de toon zetten.
Haar visie op de ideale stad (swijk) overvleugelde
vanaf eind jaren zeventig de visie van Le Corbusier. De Pijp in Amsterdam, de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, Lombok in Utrecht: dat
werden de nieuwe gedroomde leefomgevingen.
Angst en lof voor de grote stad
Karakteristiek voor het nationale denken in de
jaren zestig over de Randstad was een zekere
argwaan en angst voor de échte grote stad, als
Parijs of Londen. Metropolen hoorden in Nederland niet thuis. Lees bijvoorbeeld wat waterbouwkundige H.J. Stuvel schreef in zijn destijds
zeer geprezen boek over de Deltawerken. Met
name het Zuid-Hollandse deel van de Randstad,
constateerde hij, groeide zo snel dat:
het gevaar dreigt […] dat het spookachtige
beeld werkelijkheid zou worden van een
aaneengegroeid complex van woonwijken,
haven- en industriecomplexen van Dordrecht tot Leiden en van Krimpen aan de
IJssel tot Hoek van Holland.
Gelukkig was er het Deltaplan, dat het mogelijk maakte de groei richting Noordwest-Brabant, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
te dirigeren. Zonder dat plan zou in 1980 ‘een

onbewoonbare agglomeratie, zo groot als Londen’ zijn ontstaan, onbewoonbaar vanwege onder meer tekortschietende voorzieningen voor
openluchtrecreatie. De ‘geestelijke gezondheid
van ons volk’ kwam volgens Stuvel zo in gevaar.
Stedelingen moesten ‘de beklemming van de
grote stad […] kunnen ontvluchten, om in de natuur op verhaal te komen en nieuwe krachten op
te doen’.17 De angst voor aaneengegroeide steden
leidde ook tot de instelling van zogeheten ‘rijksbufferzones’, zoals Midden-Delfland. Deze zones
moesten groen blijven.
In de 21ste eeuw is de afkeer van de grote
stad geleidelijk minder geworden. Tegenwoordig wordt ze geprezen als een engine of innovation. Hoe groter, dichter en diverser de stad, hoe
meer innovaties en hoe hoger de productiviteit.
Veelzeggend is de hoofd- en ondertitel van het
boek van de Amerikaanse stadseconoom Edward
Glaeser, inmiddels al een moderne klassieker:
Triumph of the City. How our greatest invention [the
city] make us richer, smarter, greener, healthier and
happier (2011).
In Nederland is de Amsterdamse planoloog
Zef Hemel propagandist van megasteden – lees
zijn De toekomst van de stad. Een pleidooi voor de
metropool (2016). Amsterdam (met inbegrip met
de direct aangrenzende gemeenten als Amstelveen) zal volgens hem moeten uitgroeien tot
een metropool van twee miljoen inwoners, een
verdubbeling van het huidige aantal, om de concurrentie met wereldsteden als Londen, Parijs,
Berlijn en Frankfurt aan te kunnen. Zonder verdubbeling is aanhoudende economische groei
een illusie. Het is een stelling die veel discussie uitlokt, ook in kringen van stadshistorici.18
Of metropolen wel of geen noodzakelijke voorwaarde zijn voor expansie en innovaties, vast
staat dat de Amsterdamse agglomeratie voorlopig zal blijven groeien en dat perifere agrarische gebieden, ook in Holland, zoals de Kop van
Noord-Holland, voorlopig zullen blijven krimpen. Grote contrasten in een klein gebied.
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1979: ‘De oprechte amateurhistoricus moet je koesteren’
Een interview met Henk Slechte

Henk Slechte was tussen 1973 en 1982 redactielid
van Holland.
Wanneer was jouw tijd bij Holland en wat heb je
daarna gedaan?
‘Ik werkte kort bij het Gemeentearchief Den Haag,
in 1973, toen de toenmalige directeur Bordewijk
mij namens het archief afvaardigde als redacteur
naar het tijdschrift Holland. Zoiets deed hij vaker
en dat kon toen nog. Hij zat ook in het bestuur
van Holland en vond het belangrijk dat het archief
bij het tijdschrift betrokken was. Hij was wat dat
betrof een echte netwerker. Ik ben redacteur gebleven tot 1982, toen werd ik directeur van de Gemeentelijke Musea in Deventer en vervolgens ben
ik naar het Maritiem Museum in Rotterdam gegaan. Sinds mijn vervroegde pensionering midden
jaren negentig ben ik vrij gevestigd historicus en
publicist. Ik schrijf veel en ook werk ik als gastconservator bij het Dordrechts Museum. Voor dat museum heb ik ook bij de Hermitage in St. Petersburg gewerkt. Over het werken met de Russen kan
ik inmiddels eindeloos verhalen vertellen. Mij beviel het zeer goed, maar anderen vonden het soms
een crime om te doen.
Toen ik in 1982 Holland verliet heb ik het tijdschrift eveneens achter me gelaten. Mijn werkterrein is sindsdien ook breder geworden dan alleen
‘Holland’. Ik lees het tijdschrift niet meer, maar ik
blijf wel op de hoogte van wat er in het veld speelt.
Ik ben nog actief betrokken bij De Boekenwereld en
bij Geschiedenis Magazine, waar ik recensies voor
schrijf, en een enkele keer doe ik dat ook nog voor
Holland.’

Waar hielden jullie je in jouw tijd vooral mee bezig?
‘We besteedden heel veel aandacht aan artikelen
die door “amateurs” werden ingestuurd, zowel inhoudelijk als redactioneel. Dat leverde wel eens
wat gevoeligheden op, maar het werden er wel betere stukken van. We werkten heel hard en dankzij de omstandigheden konden we het werk voor
Holland goed combineren met ons eigenlijke werk.
Het was een geweldige club mensen: Dedalo Carasso, Hein Rombach, Dirk-Jaap en May Noordam,
Herbert Sarfatij, om er enkele te noemen; heel inspirerend en altijd een goede sfeer. Boekbesprekingen deed ik toen ook al veel.’

29

Holland 2018-1 binnenwerk.indb 29

13-02-18 08:56

Wat heeft je werk voor Holland je gebracht?
‘Behalve redactionele vaardigheden is mijn belangstelling voor regionale en lokale geschiedenis door mijn werk voor het tijdschrift versterkt.
Overigens samen met mijn werk voor de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, waar ik
hoofdredacteur was. Die belangstelling is sindsdien gebleven en ik heb verschillende boeken op
dit gebied geschreven of aan de totstandkoming
meegewerkt. Ik word nog steeds regelmatig gevraagd voor artikelen en lezingen over dit onderwerp.’
Wat was de voornaamste waarde van het tijdschrift?
‘De waarde van Holland is er vooral in gelegen geweest om de inspanningen van beoefenaren van
lokale geschiedenis naar een hoger niveau te tillen
en hen het aanzien te geven dat zij naar mijn inzicht verdienden. We koesterden de oprechte amateur, om zo te zeggen. Het waren (en zijn) mensen
met heel veel specifieke kennis die niet altijd op
waarde werden geschat door wat we maar de “professionele” historici noemen. Het is opvallend dat

in de afgelopen decennia ook steeds meer goed
opgezette stadsgeschiedenissen zijn verschenen.
Daar hebben wij aan bijgedragen, denk ik dan
maar en dat is van blijvende waarde geweest. Artikelen uit Holland duiken nog altijd regelmatig op
in de referenties van tal van boeken over Hollandse geschiedenis.’
Wat zie jij als de ideale rol die Holland nu zou
kunnen innemen?
‘Het tijdschrift was er vroeger in de eerste plaats
voor de Vereniging Holland. Dat was ons voornaamste publiek en daar kwam ook een deel van
onze auteurs vandaan. Die Vereniging is er dan
wel niet meer, maar er zijn in de provincies Noorden Zuid-Holland wel veel historische musea. Ik
heb me er altijd over verbaasd dat daar zo weinig
onderlinge verbinding is. De meeste museumtijdschriften richten zich op beeldende kunst, maar
een historisch museumtijdschrift dat zich richt op
de lokale en regionale geschiedenis, dat is er nog
niet. Die rol, als verbindend platform tussen historische musea, zou naar mijn mening heel geschikt
zijn voor een tijdschrift als Holland.’
Ad van der Zee
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1989: Met schaar en Pritt-stift
Een interview met Peter Diebels

Peter Diebels was tussen 1986 en 1995 redactielid
van Holland.
Welke rol speelt ‘Holland’ in je huidige werk?
‘Als provinciearchivaris houd ik toezicht op de archiefzorg van de provincie en alle gemeenten en
waterschappen in Zuid-Holland en ben ik sinds
2013 beheerder van het historisch archief van de
provincie, dat bij het Nationaal Archief berust. Zij
bewaren de 3 kilometer aan dossiers en kaartmateriaal en regelen dat bezoekers deze kunnen raadplegen. Ik zit op afstand en beslis, aan de hand
van provinciaal vastgestelde selectiecriteria, welke
stukken wel en niet bewaard worden en in dit archief terecht komen. Het is deze selectie die bepaalt wat je later als historicus in het archief wel of
niet terugvindt.’

Waar hielden jullie je in jouw redactietijd mee bezig?
‘De redactie bestond voornamelijk uit mensen die
aan universiteiten werkten. De inhoud van de artikelen was dan ook van hoog niveau, niet alles
werd in één keer geaccepteerd voor publicatie. De
onderwerpen waren heel Hollands en ook steeds
meer gericht op een breder publiek, denk bijvoorbeeld aan een nummer over dierentuinen in Holland. [zie kader] Bij de overstap begin jaren negentig naar uitgeverij Verloren stelde de uitgever, Thys
Verloren: “het moet wel toegankelijk en leesbaar
zijn, ook voor de gewone, historisch geïnteresseerde burger!”’

Hoe ging het maken van het tijdschrift in zijn werk?
‘Een van de eerste dingen die bij me opkomen
wanneer ik aan Holland denk, zijn de avonden
waarop ik met Jan Burgers (nu hoogleraar Bronontsluiting aan de Universiteit van Amsterdam –
red.) de eindredactie deed. Nadat de bijdragen
geredigeerd waren, leverden wij alles aan bij de
uitgever in Haarlem. Vervolgens kregen we alles
gedrukt op grote vellen papier retour. Aan de keukentafel bij Jan thuis, met koffie en later ook wijn
erbij, knipten wij die vellen op het kolomsformaat
van het tijdschrift en gingen we met een Pritt-stift
zitten plakken. “Deze zin past niet meer hier, dus
die moet naar de volgende pagina…”: zo deden
we de opmaak. Het eindresultaat – een dikke stapel stinkend naar de lijm – ging vervolgens weer
naar de uitgever, daar werd alles gezet.’
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Peter Vos maakte de cover voor het themanummer Dierentuinen in Holland: ‘We hadden natuurlijk een heel mooi gestileerde
Hollandse leeuw, de Leo Belgicus, maar we
dachten voor dat nummer over die dierentuinen, vragen we Peter. Hij maakte een mooie
nieuwe cover. Dat was wel een complete
breuk in de opmaakgeschiedenis.’

Wat heeft je werk voor Holland je gebracht?
‘Tijdens mijn opleiding tot archivaris vroegen redactieleden Jan Boomgaard, gemeentearchivaris
in Amsterdam, en Ludy Giebels, archivaris bij het
hoogheemraadschap Rijnland, mij om toe te treden tot de redactie. Bij Holland zag ik waar andere
historici mee bezig waren: welke onderwerpen onderzocht werden, maar ook welke bronnen ze gebruikten en waar ze die vandaag haalden. Ik leerde
ook dat het zelf schrijven van teksten aan mij minder besteed was. Wat ik belangrijk vond was om
binnen de redactie te laten zien en horen hoe het
er buiten de universiteit, in de “gewone” wereld
aan toegaat. Vanaf 1988 stond ik door mijn werk
bij gemeentelijke archieven met m’n voeten in de
klei. Ik vond het belangrijk om de luiken open te
gooien en andere redactieleden erop te wijzen dat
het gros van de mensen geen academische titel
heeft, maar zeker wel historisch geïnteresseerd is!’
Vooruitkijkend: wat zou de ideale rol voor Holland zijn in de toekomst?
‘Het zou goed zijn voor Holland om zich nog meer
te verbreden: wie zijn er allemaal met onze geschiedenis bezig? Weten we bijvoorbeeld wat voor
onderzoek er wordt gedaan binnen de diverse archiefdiensten in Zuid- en Noord-Holland? Ik merk
binnen de archiefwereld dat wij soms een beetje
verkokerd zijn: we kijken wel naar de historische
wereld, naar mensen die archiefonderzoek doen,
maar hebben bijna geen contact met bijvoorbeeld
musea of historische verenigingen. Holland zou
voor dit soort kruisbestuivingen een belangrijk
platform kunnen zijn.’
Anne Petterson
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Witte vlekken in strijklicht

Eigen lof stinkt, zo zeiden de Romeinen naar
verluid al, maar het is niet al te onbescheiden
om te stellen dat een halve eeuw aan jaargangen van Holland een grote verscheidenheid van
onderwerpen en een rijkdom aan historische
kennis over het verleden van het gewest bevat.
Elders in dit nummer wordt daar al uitgebreid
aandacht aan besteed.
Dat wil niet zeggen dat alle delen van Holland
en alle mogelijke onderwerpen in gelijke mate
aandacht hebben gekregen in het tijdschrift.
Dat zou ook niet kunnen (en misschien ook niet
hoeven) gezien de hoeveelheid onderzoek naar
het verleden van dit in de Nederlandse geschiedenis zo dominante gewest. Historisch onderzoek wordt bovendien beïnvloed door externe
factoren. De persoonlijke voorkeuren en belangstellingen van auteurs die hun werk voorlegden
aan de redactie, maar in toenemende mate ook
de ontwikkelingen in de academische geschiedschrijving bepaalden over welke onderwerpen
artikelen verschenen.
Witte vlekken op de kaart van Holland – om
maar te zwijgen van blinde vlekken – zijn van
deze veranderende interesses het gevolg. De redactie is zich daar terdege van bewust en poogt
tegen te gaan dat de inhoud van Holland geografisch, chronologisch en thematisch eenzijdig
wordt. Holland moet voor alle Hollanders interessant zijn.
In dit eerste nummer van de vijftigste jaargang staan we daarom – bij wijze van aanzet voor
de komende jaren – stil bij een drietal witte vlekken.

Holland bestaat uit regio’s, die vaak een krachtig identiteitsbesef hebben. Soms zijn die regio’s
heel oud – West-Friesland bijvoorbeeld, als geografische en historische regio bepaald door de
Omringdijk – soms zijn ze veel jonger en om andere redenen ontstaan, zoals de Zaanstreek, bepaald door zijn vroege industriële ontwikkeling,
of de Bollenstreek, bepaald door de uitdijende
teelt van de Turkse exoot die onze nationale
bloem werd. Andere regio’s lijken een dergelijk
identiteitsbesef te ontberen – wie noemt zich tegenwoordig bijvoorbeeld nog Kennemer? Soms
is een regio zelfs te kenmerken als een ‘onbewuste’ regio, waar de samenstellende elementen
zich niet of nauwelijks bewust zijn van wat hen
bindt en scheidt van andere regio’s. Vandaar dat
deze artikelenreeks opent met een bijdrage over
de Noordkop, een perifere Hollandse regio die
betrekkelijk weinig aandacht heeft gekregen in
dit tijdschrift of in de Geschiedenis van Holland.
In de geschiedschrijving van Holland zijn
ook bepaalde groepen mensen veelal onderbelicht gebleven. Holland vormde van oudsher
een samenleving waar veel nieuwkomers nodig
waren, van Friese veenontginners in de 11de
eeuw tot Poolse landarbeiders in de 21ste eeuw.
Sommige van deze nieuwkomers hebben betrekkelijk veel aandacht gekregen van historici,
anderen wachten nog altijd op nader onderzoek.
Dit gaat met name om voor het vrouwelijke deel
van die groep. Reden waarom de redactie Tirtsah
Levie Bernfeld, kenner van de Sefardische geschiedenis, heeft uitgenodigd een bijdrage te
wijden aan de vrouwen van de Portugees-joodse
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Illustratie Maarten Streefland

gemeenschap in vroegmodern Amsterdam. Een
andere groep die zelden in de schijnwerpers
heeft gestaan, is die van de gewone Hollandse
stedelingen die strijd voerden om betaalbare
woonruimte in de 20ste eeuw. Bij krakers denken we tegenwoordig aan hanenkammen en
rellen in Amsterdam, maar kraken was een tijd
lang heel gebruikelijk in de Hollandse steden zo
blijkt uit het artikel van Charlotte van Rooden,

Merel Snoep en Bart van der Steen.
De redactie hoopt dat u door lezing van deze
artikelen over de besproken ‘witte vlekken’ de
geschiedenis van Holland weer in een ander
licht zult zien. Want geschiedenis mag dan een
discussie zonder eind zijn, zonder regelmatige
vernieuwing van de onderwerpen wordt elk gesprek op den duur eentonig en sleets.
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Henk Looijesteijn

Een nieuwe wereld op
nieuw land
Polders en plannen in de Noordkop1
Dit artikel geeft een aanzet tot een streekgeschiedenis van de Noordkop.
Aangezien de wordingsgeschiedenis van de streek vooral wordt bepaald door
de bedijkingen, wordt daarvan één aspect uitgelicht die een over de eeuwen
reikende continuïteit binnen die streekgeschiedenis aanwijst. De gorzen – de
uitgestrekte opslibbende getijdevlakten – van de Noordkop vormden vanaf
de 16de tot de 20ste eeuw namelijk een landschap waarop soms uitgesproken idealistische denkbeelden werden geprojecteerd. Vaak kwamen die
plannen niet verder dan de tekentafel, maar die denkbeelden waren wel
maatgevend voor de inrichting van het nieuwe land en de daarop ontstane
gemeenschappen.

Aan tal van steden en dorpen, polders en gemeenten in Holland zijn een of meerdere boeken over hun verleden gewijd. Geschiedschrijving die boven het puur lokale uitstijgt en op te
vatten valt als streekgeschiedenis is daarentegen
een stuk zeldzamer. West-Friesland en de Zaanstreek zijn uitzonderingen, maar daarbuiten
lijkt men soms weinig oog te hebben voor wat
een bepaalde streek historisch bindt: plaatselijke geschiedenis is dan daadwerkelijk beperkt tot
de eigen plaats en directe omgeving.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Hollandse
Noordkop, een streek bestaande uit de voormalige Waddeneilanden Callantsoog, Huisduinen
en Wieringen met daaronder de getijdevlakten,
die door de eeuwen heen allemaal zijn bedijkt
en herschapen in een aaneengeklonken lappendeken van polders. De voornaamste aangedijkte

landen zijn de Zijpe (1553-1597), de Wieringerwaard (1609-1610), het Koegras (1817), de Waarden Groetpolders (1844), de Anna Paulownapolder
(1845), het Waard Nieuwland (1846) en ten slotte
de Wieringermeer (1927-1930).2
De aanwas van de Noordkop tot zijn huidige
vorm heeft ruim vier eeuwen geduurd. Het is
wellicht die zeer geleidelijke ontwikkeling geweest waardoor de inwoners van het gebied zich
zelden identificeren met de Noordkop als streek.
Paradoxaal genoeg zijn de individuele plaatsen
en polders in de streek wel onderwerp geweest
van een behoorlijke plaatselijke geschiedschrijving – wat dat betreft is er gelukkig geen sprake
van een witte vlek. Er is inmiddels ook een Canon van de Noordkop, als onderdeel van de reeks
regionale canons van Noord-Holland, waarin 29
korte hoofdstukjes een introductie van belang-
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Afb. 1

Vooruitziende dromer en geestelijk vader van de
Noordkop: Jan van Scorel, in 1560 door Anthonis
Mor geschilderd als kanunnik. Collectie The Society
of Antiquaries of London.

rijke historische ontwikkelingen in de streek
geven.3
Nieuw Rome in de polder
Geestelijk vader van de bedijkingen die de
Noordkop vormden was kunstschilder en kanunnik Jan van Scorel (1495-1562). Hij streefde
ernaar om het waddenlandschap tussen de eilanden Callantsoog, Huisduinen en Wieringen
en de Westfriese Omringdijk te bedijken, een
gebied dat hij goed moet hebben gekend. Van
Scorel was de zoon van de dorpspastoor van
Schoorl, die zelf afkomstig was uit het dorpje
Eenigenburg. Beide plaatsen lagen vlakbij de
Zijpe, een berucht stroomgat waar bij westerstorm het zeewater naar binnen werd geperst,
wat een bedreiging vormde voor West-Friesland
en Alkmaar. Van Scorel zat in Alkmaar op school
en zette er zijn eerste schreden op het pad van
kunstschilder. Zijn schildersloopbaan voerde
hem naar Rome en Jeruzalem voor hij zich in
Utrecht vestigde en kanunnik werd. Als succesvol kerkbestuurder en geslaagd kunstenaar
richtte hij in de jaren 1540 zijn aandacht op

landaanwinning. Hij zocht daartoe compagnons in het rijke Antwerpen die het geld voor de
noodzakelijke investeringen moesten leveren,
en verkreeg vervolgens in 1552 octrooi voor de
bedijking van de Zijpe, de eerste stap in het verwezenlijken van zijn droom.
Van Scorel legde zijn denkbeelden over de
nieuwe polder neer in een tweetal kaarten van
het gebied. Cartografische accuratesse stond
daarbij niet voorop: de kaarten lijken eerder te
hebben gediend als propaganda voor wat er mogelijk was in de ogen van Van Scorel. Hij streefde
naar niets minder dan een ‘Nieuw Rome’ in de
polder, want op één van de kaarten schreef hij
‘Ende sal genaemt werden Nova Roma’, en tekende hij een zevental kerken in, gewijd aan Sint
Paulus, Sint Pieter, Sint Sebastiaan, Sint Jan, Sint
Laurens, Sint Maria en Sint Crucis, het Heilig
Kruis.
Deze kerken komen overeen met de zeven
bedevaartkerken van Rome: wie deze kerken
bezocht, kon een volle aflaat verdienen. Voor
minder kapitaalkrachtige of reislustige gelovigen werd soms een alternatief geschapen in een
rondgang langs zeven kerken in eigen land. De
aldus uitgespaarde reiskosten konden dan aan
deze kerken worden geschonken. Van Scorel beoogde vermoedelijk met zijn Nova Roma eveneens een lucratieve stroom bedevaartgangers
naar de Zijpe te lokken. Volgens een tijdgenoot
had hij ook al verschillende kerkontwerpen gemaakt. Zijn kaart was met opzet schematisch,
want diende vooral een vroom doel: naast de zeven kerken werd de polder door twee hoofdvaarten in drieën gedeeld, een verwijzing wellicht
naar de Heilige Drie-eenheid.
De conservatief katholieke Van Scorel wilde
zo een geheiligd landschap tot stand brengen.
Daarmee stond hij nog in een middeleeuwse
traditie. Zijn vrome plan vond echter geen doorgang – uiteindelijk werd in het verkavelingsplan
dat landmeter en burgemeester Simon Meeusz
van Edam († 1556) in 1553 maakte slechts voorzien in ruimte voor één kerk. Het jaar daarop
trok Van Scorel zich uit de bedijking terug ten
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Door Van Scorel gemaakte propagandakaart van zijn ‘Nova Roma’. Collectie Hingman
no. 2473, Nationaal Archief.

gevolge van financiële moeilijkheden met zijn
medebedijkers. Ruim twintig jaar later werd de
katholieke kerk ingeruild voor de protestantse
en van een geheiligd landschap kwam niets
meer terecht.4
Meetkunst in de Noordkop
Meeusz’ cartografisch accurater kaart was de
voorbode van een nieuwe tijd. In de daaropvolgende twee eeuwen werd de plannenmakerij
en landinrichting in de Noordkop grotendeels
bepaald door praktische overwegingen. De indeling van het nieuwe land werd zo doelmatig
mogelijk opgezet, met rechte vaarten en wegen,
veelal een blokverkaveling van het land en de
introductie van een efficiënt type agrarisch bedrijfsgebouw, de stolpboerderij. In de loop der
eeuwen zou dit rechtlijnige polderlandschap
uitgroeien tot archetypisch Hollands landschap.

Bij de inrichting was men bovenal praktisch,
maar waar mogelijk streefde men naar een combinatie van doelmatigheid, schoonheid en rendement – oftewel ‘nut, schoonheid en profijt’
zoals men in die tijd geregeld zei.5
Een belangrijke rol bij het ontwerpen en
inrichten van het nieuwe land werd daarbij gespeeld door de landmeters, die in deze polders
efficiëntie aan meetkundige elegantie paarden.
De landmeetkunde maakte in de loop van de
16de en 17de eeuw een sterke ontwikkeling door
met de introductie van betere rekenmethoden
en meettechnieken, die men dankzij grote projecten als vestingwerken, verbeteringen van de
waterstaat en bedijkingen en droogmakingen
in de praktijk kon brengen en testen. Naast alle
praktische voordelen bezag men schoonheid
ook in wiskundige termen: wat dat betreft was
het scheppen van nieuw land ook een uitgelezen
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Afb. 3a en 3b

Doetecomius, Zijpe, 1600, Rijksmuseum; Wieringerwaard, Rijksmuseum.

kans om een mathematisch strak land te maken, een esthetiek die men ook nastreefde in de
bouwkunst en de tuinkunst.6
In de Noordkop werkten veel Alkmaarse
landmeters, aangezien in die stad heel wat
waterschapsbesturen en landeigenaren zetelden die hun diensten van node hadden. Bij de
tweede bedijking van de Zijpe in de jaren 15561557 was Louris Pietersz († 1587) betrokken. Pietersz was vermoedelijk degene die Alkmaar tot
een centrum van landmeetkundige activiteit
maakte. Hij werkte veel samen met landmeter,
vestingbouwer en burgemeester Adriaen Antho-

nisz (1541-1620). Anthonisz was als landmeter
betrokken bij de derde bedijking van de Zijpe
(1570-1571) en bij de vierde en laatste bedijking
(1596-1597) was hij een van de leidende bedijkers.
De landmeter van dienst hier was Gerrit Dircksz
Langedijck (1560/1-1623), afkomstig uit hetzelfde
milieu. Hij maakte al op jonge leeftijd naam met
vernieuwend, welbewust kleurgebruik om zo het
onderwerp van de kaart in één oogopslag duidelijk te maken. De burgemeester voelde zich overigens niet te goed voor het landmeten: samen
met zijn zoon werkte Anthonisz als landmeter
mee aan de bedijking en inrichting van de Wie-
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ringerwaard in de jaren 1608-1610. Hij maakte
een door de Staten van Holland goedgekeurd
bedijkingsplan voor het gebied daarboven – de
huidige Anna Paulownapolder – maar dat zou

nooit worden uitgevoerd.
Gedurende de latere 17de eeuw en in mindere
mate de 18de eeuw werden met enige regelmaat
bedijkingsplannen ontwikkeld, door verschei-
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Afb. 4

Wilde plannen voor ‘het Nieuwe Prinsenland’. Kaart van het bedijkingsplan van
Harmen Jansz Pot uit 1631. Collectie Bodel Nijenhuis, port. 32, no. 13, UB Leiden.

dene plannenmakers onder wie de heren van
Callantsoog en Schagen, en landmeters als Langedijck en zijn zoon, die op de Noord-Hollandse
waardgronden polders en havens projecteerden.
Verreweg het meest ambitieus was het plan van
de Amsterdamse scheepskapitein Jan Harmensz
Pot († 1649),7 gepresenteerd in 1631, die de bedijking wilde paren aan de aanleg van een grote
vlootbasis op het Balgzand, ‘Princenhaven’, verdedigd door een schans. Het nieuwe land zou
‘Het Nieuwe Princelandt’ worden genoemd en
ruimte bieden aan zeven dorpen. In dit ontwerp
werd zelfs het noordelijk deel van het Balgzand
bedijkt – nu nog steeds deel van de Waddenzee –
en de zandgronden ten noorden van Wieringen.
Het Amsteldiep zou de haven vormen. Pots project was bedoeld als een nationaal project, zoals
blijkt uit de nadrukkelijke verwijzingen naar de
prins van Oranje, en een aantal namen die hij

alvast al had bedacht, zoals Statendorp, ’t Princehoff en ’s Landts Welvaren.
Al deze plannen liepen echter stuk op de
verminderde opbrengst van landpachten, de
verwachte torenhoge kosten, onduidelijke bestuurlijke grenzen in het waddengebied en de
tegenwerking van de stad Amsterdam, die afkerig stond tegenover elk plan het Amsteldiep
af te dammen, uit vrees dat dit de toegang tot
de stad zou belemmeren. Het meest succesvolle
plan was nog dat van de Amsterdamse schipper
Laurens Brandligt (1723-1803), wiens plan om bij
Den Helder een dam aan te leggen om een betere haven te scheppen in 1781 werd uitgevoerd.
De eveneens door hem voorgestelde bedijking
van de Koegrasgronden en de huidige Anna Paulownapolder werd echter pas in de 19de eeuw
verwerkelijkt.8
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Winstbejag en liefdadigheid in Anna Paulowna
De eerste helft van de 19de eeuw bracht Nederland een golf van bedijkingen en bedijkingsplannen. De indrukwekkendste daarvan in de
Noordkop was die van de Anna Paulownapolder, in de jaren 1845-1847. Een groep welgestelde
particulieren nam de bedijking ter hand, waarbij een invloedrijke rol werd gespeeld door de
bekende en invloedrijke landschapsarchitecten
Jan David Zocher (1791-1870) en zijn zoon Louis
Paul Zocher (1820-1915). De Zochers ontwierpen
gebouwen, wijken, tuinen en parken in het hele
land en waren doorgewinterde en geslaagde
zakenlieden. De leiding van de bedijking werd
in handen gelegd van Zochers stiefschoonzoon
Johan Carel de Leeuw (1816-1880), naderhand
de eerste dijkgraaf en eerste burgemeester van
de polder. De drie waren nauw betrokken bij de
inrichting van het nieuwe land. De Leeuw gaf
zelfs de wegen eigenhandig de naam die ze tegenwoordig nog dragen. De Zochers ontwierpen

Afb. 5a, b en c

ook de poldertuin en mogelijk het bijbehorende
polderhuis, die beide nog bestaan. Het polderhuis heeft enige verandering ondergaan, maar
het grondplan van de tuin is nog altijd zoals de
Zochers het ontwierpen.
Hoewel bedoeld als beleggingsobject met
winstoogmerk, zag men in de Anna Paulownapolder ook een mogelijkheid om op het nieuwe
land een nieuwe gemeenschap te stichten. Dat
nam de vorm aan van twee initiatieven. Het eerste was dat van Zocher senior, die in 1846 een
landarbeidersdorpje ontwierp. Rond een eenvoudig neogotisch kerkje had hij 24 woningen
gedacht, twee-aan-twee rond een soort ronde
brink geplaatst. Achter de woningen was in erven
voorzien waar de bewoners ongetwijfeld het een
en ander konden verbouwen, terwijl er per acht
woningen in twee opslagschuren was voorzien.
Het geheel zag er op de kaart uit als een Maltezer
kruis binnen een kring. De stijlkenmerken van
de bouwtekening en het idee om voor de landar-

Bouwers van een nieuwe poldersamenleving: landschapsarchitect Zocher senior in 1841,
door Johan Coenraad Hamburger; dominee Heldring, prent door Edouard Taurel, beide
in de collectie van het Rijksmuseum; Johan Carel de Leeuw, foto door Berend Zweers naar
origineel in het bezit van zijn dochter, collectie Noord-Hollands Archief.
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Afb. 6 Veilingkavelkaart van de
Anna Paulownapolder uit 1851. De
percelen toegewezen aan Heldrings
Gelderse landarbeiders zijn duidelijk
herkenbaar midden onder op de
kaart. Collectie Regionaal Archief
Alkmaar.

beiders een prettiger leefomgeving te scheppen
kan Zocher ontleend hebben aan Franse voorbeelden, al zongen dergelijke denkbeelden ook
in Nederland nadrukkelijk rond. Het ontwerp
werd echter nooit uitgevoerd – misschien omdat
de polder in eerste instantie nogal tegenviel als
beleggingsobject.
Het tweede initiatief kreeg wel gestalte. Ottho Gerhard Heldring (1804-1876), predikant en
filantroop te Hemmen in de Betuwe, deed in de
winter van 1846-1847 een bewogen oproep om
onder bittere armoede lijdende landarbeiders
in te zetten bij binnenlandse kolonisatie. Naar
aanleiding daarvan nam Cornelis van Foreest
(1817-1875) namens de bedijkers contact op met
Heldring, want zij zochten landarbeiders, voor
wie huisjes gereed stonden, gebouwd op kosten
van Van Foreest. Heldring zocht onmiddellijk 25
van de ‘arbeidzaamste en degelijkste’ landarbei-

ders aan en voer met hen naar Anna Paulowna.
Het was de eerste werkkolonie op liefdadige
grondslag in Holland, naar voorbeeld van de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe. Het gebied
waar de Geldersen werden ondergebracht heet
tot op de dag van vandaag Gelderse Buurt, maar
de werkkolonie was een kort bestaan beschoren:
de kwaliteit van de grond viel tegen en de kolonisten konden moeilijk wennen in de desolate
polder. De armoede bleef groot en velen trokken
dan ook al gauw weer terug naar Gelderland. Dat
betekende het einde van het sociale experiment
in de Anna Paulownapolder.9
Strakke staatsplanning in de Wieringermeer
De Wieringermeer, het water beoosten de Anna
Paulownapolder en de Waard en Groetpolders,
werd vanaf 1870 de focus van nieuwe inpolderingsplannen. Beweegredenen daarbij waren
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uitbreiding van het Nederlands grondgebied,
een impuls voor economie en werkgelegenheid,
de wens zelfvoorzienend te zijn op het gebied
van de voedselvoorziening, en beveiliging van
de Zuiderzeekusten. De inpoldering van de Wieringermeer kreeg vanaf 1886 de voorrang in de
bedijkingsplannen van de Zuiderzeevereniging,
die in dat jaar werd opgericht om bedijkingen
van deze binnenzee te bepleiten. Het zou echter
al met al tot 1927 duren voordat de bedijking begon van wat de eerste grote Zuiderzeepolder en
de grootste polder van Noord-Holland zou worden. Voor het eerst werd alles bepaald door een
ambtelijke dienst: Zuiderzeewerken, die in 1919
in het leven werd geroepen.
In 1930 viel het meer droog, na zes maanden continu te zijn bemalen, en kon men aan
de inrichting beginnen. Was men in oudere bedijkingen gewend een wiskundige indeling van
de polder te maken, bij de Wieringermeer liet
men zich leiden door de hoogteligging van de
drooggelegde gronden en de benodigde waterstaatkundige infrastructuur, al bleef een landbouweconomisch doelmatige inrichting voorop
staan. Zuiderzeewerken bepaalde de ruimtelijke
ordening en sociale structuur in de polder, en
dat langdurig want de gronden werden niet verkocht maar verpacht. Men experimenteerde zelfs
met staatsboerderijen zoals de Oostwaardhoeve
en hield zich actief bezig met de kolonisatie van
het nieuwe land en de gemeenschapsvorming.
Dat neemt niet weg dat van meet af aan invloedrijke individuen zich met de bedijking en
de inrichting ervan bemoeiden. Zij wilden niet
alleen een doelmatig, maar ook een mooi nieuw
land. Zuiderzeewerken ging met sommigen van
hen in zee. Architect Dirk Roosenburg (18871962) mocht de sluizen en gemalen ontwerpen
en zou naderhand ook voor de andere Zuiderzeepolders worden ingezet; landschapsarchitect
Jan Bijhouwer (1898-1974) ontwierp de beplantingsplannen voor dorpen en boerderijen; voor
de plaatsing en inrichting van de dorpskernen
ging men te rade bij de Delftse hoogleraar architectuur Marinus Jan Granpré Molière (1883-

Zuiderzeewerken zocht
de kolonistenboeren uit op
grond van
gebleken
bekwaamheid
en financiële
armslag
1972), bekend ontwerper van tuindorpen; zijn
studenten hielpen de boerderijtypen te ontwerpen die in de polder zouden worden toegepast.
De hoogleraar architectuur drukte gaandeweg
nadrukkelijk zijn stempel op het nieuwe land.
Granpré Molière koos voor een traditionele
aanpak, deels omdat zijn opdrachtgever vond
dat de inrichting van de polder blijk moest geven van degelijkheid, ordening en vertrouwen,
deels omdat de hoogleraar zelf de overtuiging
was toegedaan dat de industrialisatie de mens
had vervreemd van zichzelf en zijn medemens
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Afb. 8

De oorspronkelijke verkaveling van de Wieringermeer in 1929. Collectie Regionaal
Archief Alkmaar.
Ontwerper van een polderland: buste van professor Granpré Molière. Collectie
Bouwkunde, TU Delft.

en dat traditionele vormen een gemeenschapsgevoel bevorderden. De dorpen werden daartoe
alle voorzien van een centrale brink. Overigens
waren de traditioneel ontworpen boerderijen
wel opgetrokken volgens moderne constructietechnieken.
De selectie van bewoners vond ook van bovenaf plaats: Zuiderzeewerken zocht de kolonistenboeren uit op grond van gebleken bekwaamheid
en financiële armslag, en gaf voorrang aan boeren die elders hun bedrijf moesten beëindigen.
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De herkomst van de boeren weerspiegelde zich
vaak in hun bedrijfsnamen: men had boeren uit
Groningen, uit Zeeland en uit andere delen van
Noord-Holland. Door eigen selectie en bovendien geen land te verkopen voorkwam men dat
het nieuwe land werd opgekocht door rijke boeren en stedelijke elites, zoals bijvoorbeeld nog
het geval was met de Anna Paulownapolder. Ook
de landarbeiders werden nadrukkelijk uitgekozen: zij werden beoordeeld op hun gezondheid,
kracht, kennis van het gemengd landbouwbedrijf en leeftijd. Er was een groot aanbod, want
er waren vele werkloze boerenknechten.
Passend in de tijd was de aandacht voor sport
en recreatie: men wilde de bewoners gelegenheid geven deel te nemen aan de moderne ‘lichaamscultuur’ en de ruimte bieden voor een
verzetje – al werden de bossen wel aangeplant
op schrale gronden en met bosbouw in het achterhoofd. Men moest voorkomen dat de nieuwe
bewoners zich niet thuis zouden voelen in de
uitgestrekte ruimte van de polder, en het paste
ook bij het belang dat men aan geestelijke en lichamelijke gezondheid hechtte.
Net als de Anna Paulownapolder bood ook de
Wieringermeer ruimte aan een sociaal experiment. De eerste pachter van de Wieringermeer
was geen particuliere boer, maar de Stichting
Joodse Arbeid, die Duits-joodse vluchtelingen
opving en klaar wilde stomen voor een bestaan
als kolonist in Palestina of elders. Het joodse
werkdorp, gelegen vlak bij de buurtschap Nieu-

wesluis, was een succes: het groeide van 60 naar
210 hectare en leidde tussen 1934 en 1941 ruim
750 vluchtelingen op. Ze kregen een landbouwkundige opleiding en werden daarnaast gevormd tot de ‘nieuwe mens’ die men verwachtte
nodig te hebben in Palestina. Als zodanig paste
het werkdorp naadloos bij de tijdgeest. Het experiment bleek succesvoller dan dat in Anna
Paulowna: aan het werkdorp kwam pas een einde toen de Duitsers het in 1941 ontruimden.10
Tot slot
Vanaf de 16de eeuw zijn grote delen van de
Noord-Hollandse wadden bedijkt en omgezet in
vruchtbare polders. Hoe moeizaam de bedijking
en kolonisatie vaak ook was, gedurende ruim
vier eeuwen bleven de gorzen van de Noordkop
een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op plannenmakers die van bedijking
allerlei voordelen verwachtten, en soms niets
minder dan een nieuw mens in een nieuw land
voorzagen. Veel plannen kwamen nooit verder
dan de tekentafel en raakten vervolgens in de
vergetelheid. Dat neemt niet weg dat het uiteindelijk met grote tussenpozen tot stand gekomen
polderland in de Noordkop uitdrukking was van
al deze visies. Het plan van Jan Harmensz Pot is
fascinerende toekomstmuziek gebleven en een
nieuw Rome is er nooit gekomen. Maar de wens
van Jan van Scorel is toch grotendeels uitgekomen: alles wat hij wilde bedijken is nu vruchtbaar polderland.
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Beschermde vrijheid
Portugees-joodse vrouwen in de Hollandse
Gouden Eeuw
Tijdens zijn tocht door Amsterdam in 1634, constateerde Sir Willliam Brereton, een reiziger uit Engeland, stomverbaasd dat Portugees-joodse mannen
hun vrouwen gevangen hielden: ‘Their men most black, full of hair, and
insatiably given unto women: their wives restrained and made prisoners’. Dit
beeld staat in scherp contrast tot de grote bewegingsvrijheid van Hollandse
vrouwen, die alom in de straten van Amsterdam aanwezig waren en actief betrokken waren bij diverse aspecten van het economisch, sociaal en intellectuele leven van de Republiek. Was het contrast werkelijk zo groot? Dit artikel
laat zien hoe de positie van Sefardische vrouwen verschilde van die van de
andere inwoonsters van 17de-eeuws Amsterdam.1

Portugees-joodse vrouwen in Amsterdam leken
zich te verbergen, niet alleen achter hun sluiers en façades, maar ook achter hun partner: zij
worden in de bronnen nauwelijks met naam en
toenaam genoemd, maar vooral geïdentificeerd
en geregistreerd als vrouw, weduwe, dochter,
schoondochter, schoonmoeder en weesmeisje
van een mannelijk persoon. Als er zich zaken
voordeden waar het vrouwen betrof, werden deze
behandeld vanuit het perspectief van de man.
De situatie die Brereton beschreef, leek erg
veel op de positie van vrouwen op het Iberisch
schiereiland, die vanuit het Spaans-Arabische
erfgoed aan huis en haard gekluisterd waren.
Toch konden de Portugees-joodse vrouwen in
Amsterdam wel eens van dichtbij bekeken worden, zoals de secretaris van de Franse ambassadeur Charles Ogier dat in 1636 in zijn reisdag-

boek noteerde, waarbij hij, in Amsterdam op
bezoek, Portugees-joodse vrouwen gelijkstelde
aan andere vrouwen in de stad met uitzondering
van de kleur van hun ogen, hun beeldschoon
uiterlijk en aristocratische voorkomen. Diverse
kunstenaars hebben hen niet alleen thuis afgebeeld, maar ook op straat, wandelend met hun
waaiers of al zittend in hun koetsen, getrokken
door paarden.
De aanwezigheid van de Portugees-joodse
vrouwen is nog tastbaarder in notariële akten,
vooral in testamenten en boedelinventarissen,
brieven, belastingregisters, lijsten van onderstand aan armen, de administratie van liefdadigheidsorganisaties, in de archieven van de Gereformeerde Kerk en bij de rechtbank.
Uit deze bronnen blijkt een breed spectrum
aan sociale achtergronden: rijk en arm, alleen-
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Afb. 1 Interieur van de Portugese
synagoge in Amsterdam, Emanuel
de Witte, 1680. De vrouwen op
de voorgrond zijn waarschijnlijk
bezoekers of dienstmeisjes. De
Portugees-joodse vrouwen moeten
plaats nemen op de vrouwengalerij
bovenin de synagoge. Collectie
Joods Historisch Museum, Amsterdam. Bruikleen Rijksmuseum
Amsterdam.

staand, getrouwd of weduwe; teruggetrokken
in hun stadspaleizen aan de gracht of in hun
kleine vertrekken in smalle stegen, maar tegelijkertijd actief betrokken bij het economisch en
sociaal leven; dames die in overdaad leefden of
juist door hun armoedige staat om hulp moesten smeken; eerlijke vrouwen of madames die
als dieven en prostituees leefden; senhoras die
zeer toegewijd waren aan een joodse levensstijl
of juist vrouwen die er onverschilliger tegenover
stonden of die zelfs de rug toekeerden.
Tot nu toe bleef vermelding van deze groep
Amsterdamse vrouwen beperkt tot een paar
zinnen of alinea’s, zelfs in de meest recente publicatie over de geschiedenis van de joden in
Nederland.2 Dit artikel probeert de sociale achtergrond van de Portugees-joodse vrouwen te
achterhalen, zoals de plaats van herkomst, de financiële status, de opleiding, het werk en de betrokkenheid bij het sociale leven binnen hun ge-

meenschap. Het is daarbij niet de bedoeling om
een compleet beeld te schetsen, maar om de geschiedenis van de Sefardische vrouw in de vroegmoderne tijd duidelijker in beeld te krijgen.
Aantallen
Aan het eind van de 16de eeuw en het begin
van de 17de eeuw kwam in Amsterdam uit het
niets een georganiseerde joodse gemeente tot
stand, speciaal bestemd voor immigranten uit
Spanje en Portugal, voormalig nieuwchristenen
of conversos, die zich in de stad tot ‘nieuwe joden’ omvormden.3 Velen waren vervolging door
de Spaanse en Portugese inquisitie ontvlucht.4
Daarnaast voelden zij zich aangetrokken door
economische kansen van de jonge Republiek.
De betrekkelijke tolerantie, vooral in een stad
als Amsterdam, was een belangrijk pluspunt, al
waren beperkingen voor joden ook hier duidelijk aanwezig.
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Al snel bouwde de Portugees-joodse gemeenschap een internationale reputatie op van rijkdom en liefdadigheid. Joden van verschillende
achtergrond voelden zich erdoor aangetrokken.
Sommige groepen organiseerden zichzelf: vanaf
1635 bouwden de Asjkenazische of Hoogduitse
joden uit de Duitse gebieden en Polen een eigen
gemeente op.5
Onder de Amsterdamse joden bleven de Portugese joden tot het begin van de 18de eeuw de
meerderheid en vormden zij samen ongeveer
4.000 tot 6.000 zielen. Het aantal Asjkenaziem
oversteeg dat van de Sefardiem en groeide van
3.200 zielen in 1700 tot circa 20.000 zielen aan
het eind van de 18de eeuw. Begonnen als kleine
groep, die slechts twee procent uitmaakte van de
stadspopulatie in 1675 (4.543), vormden de joden
van Amsterdam tien procent van de bevolking aan
het eind van de 18de eeuw, ongeveer 24.000 zielen.
Het is moeilijk het aantal Sefardische vrouwen van vroegmodern Amsterdam goed in te
schatten. Gek genoeg hebben we getalsmatig
meer informatie over het aantal bedeelde vrouwen dan over de meer gefortuneerden. Tot het
eind van de 18de eeuw stonden er nauwelijks
namen geregistreerd van vrouwen die vermogensbelasting betaalden. Pas vanaf 1794 hebben
we informatie over 177 vrouwen (32% van het
totale aantal gezinshoofden dat voor die belasting was aangeslagen). Anderzijds werd in 1650
83% van de alleenstaande vrouwen of vrouwen
aan het hoofd van een gezinseenheid bedeeld.6
De meeste joodse mannen in de belastingregisters waren ook getrouwd.7 We kunnen daarom
concluderen dat vrouwen binnen de Portugeesjoodse gemeente van Amsterdam tussen 16001800 de meerderheid vormden en dat een derde
tot de helft van hen op of onder de armoedegrens leefden.
Migratie en samenstelling van het gezin
Immigratie van conversos vanuit Spanje, Portugal
en Frankrijk naar Amsterdam bestond voor een
aanzienlijk deel uit vrouwen, al is het ook hier
moeilijk om precieze getallen te geven. Sommi-

gen waren op de vlucht geslagen met complete
families, vaak met dienstboden en al. Anderen
kwamen als alleenstaanden, in het gezelschap
van andere senhoras, of als getrouwde vrouwen
met hun kinderen, naast grootmoeders met
kleinkinderen, weesmeisjes of weduwes met
hun nichtjes. Deze gebroken familie-eenheden
waren het gevolg van de instabiele situatie op
het Iberisch schiereiland. Soms gingen vrouwen
vooruit en wachtten zij vaak in een veilige plaats
als Amsterdam de komst van de familie af. Vaak
was er geen happy end: in de bedelingsboeken
van de Portugese gemeente veranderde vaak de
status van ‘vrouw van’ tot ‘weduwe van’ zonder
dat hun partners ooit in enig Amsterdams document gevonden konden worden. Van hen is
meestal ieder spoor bijster.
Ook uit andere delen van de joodse wereld
zoals Italië, Noord-Afrika, de Balkan en de Levant reisden Sefardische vrouwen naar Amsterdam, op de vlucht voor oorlogen, pogroms en
natuurrampen of louter om er economisch beter van te worden.
De bloeiende Portugees joodse gemeenschap
in Amsterdam bood velen het vooruitzicht om
een nieuw leven op te bouwen: alleenstaande
vrouwen hoopten er hun kans te vergroten een
joodse partner te vinden, hoewel dat makkelijker
leek dan het feitelijk was. De Portugees-joodse
gemeente van Amsterdam klaagde vaak over de
aanwezigheid van (te) veel arme vrouwen.8
Sefardische vrouwen, rijk en arm, stonden
er ook veelvuldig alleen voor omdat hun partners of kinderen voor een kortere of langere
periode binnen of buiten de Republiek op reis
gingen.9 De samenstelling van de familie fluctueerde daarom dan ook sterk. Een dergelijke
familiestructuur was echter geen exclusief recht
voor de Amsterdamse Sefardiem: een hoge vorm
van mobiliteit was een normaal kenmerk van de
vroegmoderne samenleving.
Werk
Volgens de wetten van de Republiek waren getrouwde vrouwen, anders dan ongetrouwde of
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weduwes, ondergeschikt aan het gezag van de
man. Volgens de joodse wet was dat hetzelfde.
In vele documenten treffen we dus Sefardische
vrouwen aan, die onder supervisie staan van een
mannelijke vertegenwoordiger. Aan de andere
kant komen we veel getrouwde vrouwen tegen,
al dan niet joods, die gemachtigd werden om
hun man te vertegenwoordigen bij zijn afwezigheid, waarmee zij de zaak konden voortzetten
en/of andere zaken konden afhandelen.
De toplaag onder de Sefardische vrouwen was
vooral ‘rentenier’, zoals die ook in 1742 in meerderheid geregistreerd stond.10 Dit staat in scherp
contrast tot Asjkenazische of Hollandse vrouwen die in het economische veld veel actiever
waren.11 Desalniettemin waren gefortuneerde
Sefardische vrouwen wel actieve investeerders.
Behoud en vergroting van kapitaal was tenslotte
een belangrijk medium gebleken voor overleving, bij de opbouw van een nieuw bestaan in een
vreemd land en om verloren status te herstellen.
Daarnaast waren Portugees-joodse vrouwen
net als andere Hollandse vrouwen vaak ook
betrokken bij het werk van hun partner in de
internationale handel, de lokale industrie, het
winkelbedrijf of in het medische veld, en zetten
zij dat werk na het overlijden van hun partners
voort. Op deze manier genereerden zij inkomen
voor hun familie en konden zij ook het werk aan
hun kinderen overdragen.
Anderen verdienden wat bij door kamers aan
nieuwkomers, passanten of zieken te verhuren.
Ook werden er thuis kleding genaaid en gebreid
als elders in vroegmodern Europa, al gebeurde
dat vaak niet op commerciële basis omdat het
kleermakersgilde geen joden toeliet en het vervaardigen van nieuwe kleding in feite dus verboden was. Bijna niemand werkte in de openlucht
zoals de Asjkenazische vrouwen, die met tweedehands kleding langs de huizen gingen of met
andere handelswaar op markten stonden.12
De Portugese gemeenschap was een populaire werkgever, zeker voor vrouwen die opgegroeid
waren in een traditioneel joods milieu. Zij werkten vooral in beroepen die een solide kennis van

de joodse traditie vereisten, kennis die bij vele
ex-conversas, opgegroeid in een katholieke omgeving, vaak ontbrak. Werk was er dan bij het
bakken van koosjer brood, bij het ritueel bad, in
de zorgsector, bij de rituelen rond de dood en bij
de diverse charitatieve instellingen.
Als het soort werk te zwaar of te onplezierig
werd, keerden Portugese vrouwen het de rug
toe vanuit hun Iberische minachting voor vuil
handwerk. Daarom waren het vooral de joden
uit Noord-Afrika en de Levant, Asjkenaziem,
Italiaanse joden, Hollanders en kleurlingen die
hiervoor werden ingezet. Deze groep werkte
ook vaak thuis als dienstbode en knecht. Als we

Afb. 2
Leonore (alias Rachel) de Alvaro da Costa (Londen
1669 - Den Haag 1749), echtgenote van Don Francisco Lopes
Suasso alias Abraham Israel Suasso, Baron de Avernas le
Gras. Zij was een van de rijkste Portugese vrouwen van
Holland. Het portret van Leonore verraadt de hand van een
hofschilder: Constantijn Netscher. Den Haag, 17de eeuw.
Particuliere collectie
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Portugese vrouwen als bedienden in Portugese
families aantreffen, gaat het vooral om hen die
hogere posities bekleedden als gouvernante, kamenier of kokkin.
Het patroon van economische activiteit onder Sefardische vrouwen in Amsterdam is niet
een nieuw fenomeen in de joodse geschiedenis
maar gaat terug naar de middeleeuwen of zelfs
daarvoor. Op het Iberisch schiereiland en in delen van de Sefardische diaspora bespeuren we in
een veelvoud van beroepen hetzelfde model.
Kortom, het beeld mag dan wel niet zo duidelijk en uitgesproken zijn als dat van de Hollandse of Asjkenazische vrouwen, maar Sefardische
vrouwen waren even goed bezig om in Amsterdam een bestaan op te bouwen en hun kapitaal
veilig te stellen: zelfstandig of met hun partner.
Opvoeding en opleiding
Economische activiteiten van Sefardische vrouwen vereisten vaak een passende opleiding. Tot
aan het eind van de 18de eeuw waren er in de Republiek geen instellingen die Sefardische vrouwen opleidden. Desalniettemin was het algemene niveau van geletterdheid onder Portugese
vrouwen redelijk hoog. De Portugese gemeenschap telde zelfs enkele dichteressen. Toch waren
er ook meisjes uit welgestelde en hoogopgeleide
milieus, die nog niet eens hun voornaam voluit
konden opschrijven. En analfabetisme kwam
natuurlijk vooral voor in de armere families.
Net als in Hollandse kringen gebruikelijk was
huurden welgestelde Sefardische milieus leraren in voor hun dochters. Thuis leerden deze
meisjes dan lezen en soms ook schrijven: Portugees, Spaans, Frans, Nederlands en in zeldzame
gevallen ook Hebreeuws. Ook moeten ze les in
breien en naaien gekregen hebben, naast instructie in de basisprincipes van het Jodendom
als we afgaan op het leerplan van het meisjesweeshuis Mazon Abanot. Muziek was soms ook
deel van het curriculum. Daarnaast zijn velen in
besloten kring getraind voor specifieke beroepen, bijvoorbeeld op medisch gebied en in de
boekdrukkunst. Terwijl Asjkenazische vrouwen

vaak buiten de deur een beroep gingen leren,
was dit in Portugese kringen ongehoord. Zeker
ongehuwde Sefardische meisjes kwamen nauwelijks de deur uit ‘volgens de gewoonten van
Portugal’.
Sociaal leven
Portugees-joodse vrouwen stonden echter midden in het sociale leven van de gemeenschap, bedreven liefdadigheid of waren actief in culturele
clubs. Op het Iberisch schiereiland hadden veel
vrouwen blijk gegeven van een opmerkelijke
(heimelijke) trouw aan het Jodendom, ondanks
alle beperkingen die hen als formele katholieken waren opgelegd. In Amsterdam lijken velen
dan ook zeer gemotiveerd om het normatieve
Jodendom te omarmen en zich in alle wetten
daarvan te laten instrueren. Toch bleef de katholieke invloed duidelijk zichtbaar en moeilijk uit
te bannen. Sterk beïnvloed door de katholieke
drang tot boetedoening en redding van de ziel,
gaven de vrouwen bijvoorbeeld rijkelijk geld of
kleding aan armen en studenten. 13
Vanuit welke overweging dan ook, vele Portugees-joodse vrouwen in Amsterdam waren
gedreven tot liefdadigheid aan familieleden,
diverse charitatieve instellingen in binnen- en
buitenland of rechtstreeks aan de armen. Soms
leidde dat tot oprichting van fondsen, zeker als
het ging om behoud van eer en bescherming
van jonge meisjes. Deze bruidsschatsfondsen
vormden daarmee niet alleen een uiting van hun
band met het Jodendom maar ook met de Iberische cultuur die zij zich eigen hadden gemaakt.
Sefardische vrouwen hebben in Amsterdam
nooit het initiatief genomen om liefdadigheidsverenigingen op te richten, terwijl dat in de Republiek en elders in Europa zowel in joodse als
niet-joodse kring gebruikelijk was. Ze meldden
zich vaak wel aan als lid bij diverse liefdadigheidsverenigingen die de Portugese gemeente
rijk was. Daarbinnen hadden zij echter nooit
stemrecht en waren zij evenmin belast met het
toezicht op de financiën.
Vrouwen gaven er de voorkeur aan lid te wor-
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Inwijding van de Portugese synagoge te Amsterdam in 1675, Bernard Picart, 1721. Ook
bij deze feestelijke gelegenheid waren de vrouwen op de voorgrond waarschijnlijk op
bezoek, de Portugees-joodse vrouwen zullen hebben toegekeken vanaf de vrouwengalerij. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

den van verenigingen waar zij ook nog wat terugkregen in de vorm van verzekering in tijden
van crises (ziekte, oude dag of werkloosheid of
weduwschap). Dit verklaart waarom het grootste
contingent vrouwen lid werd van verenigingen
als Maskil el Dal en Temime Darech, die als instellingen van wederzijdse hulpverlening fungeerden, inclusief een eigen medische staf, al waren
ze vaak ook organisaties die studie van het Jodendom beoogden. Er bestonden daarnaast publieke en particuliere liefdadigheidsinstellingen
die zich specifiek op vrouwen richtten ( jong en
oud, alleenstaand, getrouwd of weduwe).
Er is verder niet veel bekend over het sociaal leven van Sefardische vrouwen behalve dan

dat zij actief waren in literaire academies, hun
echtgenoten vergezelden naar theater of een
voorstelling alleen bijwoonden, hun vrienden
en familie bezochten of ermee correspondeerden en op Purim thuis en in tavernes verkleed
of gemaskerd dansten.14 Thuis lazen zij boeken,
bereidden zij de joodse feestdagen voor en nodigden zij gasten uit.
In ieder geval kunnen we hier spreken van
zelfbewuste vrouwen die duidelijk een stempel
op het familieleven drukten en vaak een stem
hadden in de partnerkeuzes van hun kinderen
en kleinkinderen. Zij waren zich bovendien net
als andere Portugese joden sterk bewust van en
trots op hun Iberische afkomst en lidmaatschap
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Afb. 4 Gemaskerd Bal By
Gelegenheid van het Joodsche
Purim-feest, 1780, P. Wagenaar en
Philips Jan Caspar. Collectie Joods
Historisch Museum, Amsterdam.
Aangekocht met steun van de
Stichting Vrienden van het Joods
Historisch Museum.

Afb. 5
Viering van Soekot of het
Loofhuttenfeest, Bernard Picart,
1724. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
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Gezicht op de Grote en Portugese Synagoge te Amsterdam, 1675-1680, Gerrit Adriaensz. Berkheyde. Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam.

van de Spaans-Portugese joodse natie. Aan legaten werd bijvoorbeeld vaak de voorwaarde gesteld dat de betrokkenen zouden trouwen met
leden van diezelfde natie of zich zouden vestigen in een land waar het Jodendom in alle openheid kon worden beoefend.
Afwijkend gedrag
Niet alle Portugees-joodse vrouwen zouden zich
herkennen in het beeld dat hierboven wordt geschetst. Juist omdat op het gedrag en de eer van
Portugese vrouwen thuis of in afwezigheid van
hun partner vanuit de Portugese gemeente of
door vrienden en familie zo strikt werd toegezien, lokte dat afwijkend gedrag uit, veel sterker
dan te verwachten was in een vrije stad als Amsterdam. De sociale controle werd vaak als knellend ervaren en het is dan ook niet verbazingwekkend dat Portugese vrouwen aan dat toezicht
probeerden te ontsnappen. Zo flaneerden ze

soms ’s nachts op straat rond de synagoge, waarschijnlijk om in contact te komen met mannelijke leeftijdgenoten. Maatregelen om dat tegen
te gaan werden al snel genomen, bijvoorbeeld
door toegang tot de synagoge ’s nachts of vroeg
in de ochtend te verbieden.
Schandalen beperkten zich echter niet tot de
omgeving van de synagoge. Sommige vrouwen
werden beschuldigd van overspel of van een
‘oneerlijke levensstijl’.15 Anderen gingen er zelfs
vandoor met getrouwde- of niet-joodse mannen.16 Menasseh ben Israël’s waarschuwing in
zijn Thesovro dos Dinim was blijkbaar gebaseerd
op actuele situaties wanneer hij vrouwen afraadde niet met een man alleen in huis te zijn als de
echtgenoot in het buitenland was.17 Slechts een
handjevol Portugees-joodse vrouwen werd gearresteerd voor prostitutie. Anderen maakten zich
schuldig aan criminaliteit, zoals diefstal, geweld
en moord, thuis en op straat. We komen hen te-
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Titelblad van de Thesovro dos dinim [Compendium
van Joodse wetgeving], Menasseh ben Israel (Amsterdam 1644-1645, deel I-IV ). Collectie Bibliotheca
Rosenthaliana, Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

gen voor de Hollandse rechtbank of in de gevangenissen en werkhuizen van de Republiek. Het
laat in ieder geval zien dat Sefardische vrouwen
in de Gouden Eeuw niet zo teruggetrokken, stil
en onderdrukt waren als wel werd waargenomen.
Conclusie
Het is moeilijk een gemeenschappelijke noemer
te vinden om Sefardische vrouwen in de Hollandse Gouden Eeuw in onder te brengen. Was het
hun moed, kracht en ondernemerschap om hun

geboorteland achter zich te laten, een lange reis
te ondernemen en een nieuw leven te beginnen?
Het belang van status en hiërarchie onder
de Portugezen belemmerde opwaartse sociale
mobiliteit en veroorzaakte een kloof, niet alleen
tussen arm en rijk, maar ook tussen Sefardische
vrouwen als conversas afkomstig uit het Iberisch
schiereiland en anderen van de Sefardische diaspora (zoals uit Noord-Afrika, Italië of de Levant). Het verblijf van deze vrouwen was in Amsterdam niet gegarandeerd. Bovendien werden
zij net als Asjkenazische en Hollandse vrouwen
of kleurlingen vaak tewerkgesteld in minder
verheven baantjes in dienst van de Portugese
bovenlaag.
Ondertussen slaagden de Portugese vrouwen
er niet in zich compleet te ontdoen van hun Iberisch verleden en werden ze nog altijd beïnvloed
door de Iberische cultuur. Dit kwam onder meer
tot uiting in de manier waarop zij zich verhielden tot het verrichten van vuil handwerk. Ook
verklaart die cultuur hun teruggetrokken positie, waarop vanuit de familie en de Portugese
gemeente streng werd toegezien. Daarmee kon
een scherp contrast ontstaan in de levensstijl en
het gedrag van deze Portugese vrouwen met die
in hun omgeving, zeker waar het de eerste generatie betreft.
Ook al treffen we in de loop van de 18de eeuw
een toenemend proces van acculturatie aan, toch
kunnen we vaststellen dat er dan nog steeds
sporen te vinden zijn van dat Iberische erfgoed.
Het ging hier om een gevoel van exclusiviteit en
superioriteit, waarbij deze vrouwen zich trots
identificeerden met hun etnisch-religieuze achtergrond en zich wijdden aan het joodse en sociale leven van hun gemeenschap: het gaf deze
Sefardische vrouwen een heel eigen aanzien. Reden te over om Sefardische vrouwen in de Gouden Eeuw veel meer aandacht te geven dan zij tot
nu toe hebben gekregen.
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Krakende kattenvrouwtjes
en banketbakkers
De diversiteit en dynamiek van kraken in
Hollandse steden*
In 1982 werd Pleuntje van Poelgeest, een 74-jarige vrouw, met haar vele
katten uit een gekraakte woonboot in Leiden gezet. De eigenaar van de
woonboot vertelde aan de krant dat hij vroeger ook gekraakt had, maar de
boot nu zelf nodig had als woonruimte. Pleuntje was een ongebruikelijke
kraakster: ze was oud, slecht ter been en stond in de regio bekend als
kattenvrouwtje. Desalniettemin was zij al sinds 1974 in Leiden aan het kraken.1 Het verhaal van Pleuntje van Poelgeest laat zien hoe divers de Nederlandse krakerspopulatie was en nodigt ons uit om het stereotype van de
grootstedelijke, jonge, anarchistische kraker uit de jaren tachtig ter discussie
te stellen.

De meeste krakers in de jaren zeventig en tachtig waren gezinnen met kleine kinderen en
jonge stellen met een laag inkomen. Toch overheerst tegenwoordig het stereotype van ‘krakers’
als anarchistische jongeren die bereid zijn om
straten open te breken, met stenen te gooien en
met de politie te vechten.
Wetenschappelijk onderzoek naar (de geschiedenis van) kraken heeft zich tot nog toe
vooral gericht op krakers in grote steden als
Amsterdam, (West-)Berlijn en Kopenhagen.2
Uit onderzoek van Sebastian Haumann naar de
Bondsrepubliek blijkt echter dat relatief gezien
de meeste kraakacties plaatsvonden in middelgrote steden.3
Ook hebben wetenschappers (historici, so-

ciologen en politicologen) kraken vooral onderzocht als politieke actievorm of als beweging.
Hierdoor is een groot deel van de kraakgeschiedenis onderbelicht gebleven. Slechts een deel
van de krakerspopulatie definieerde zichzelf namelijk als (politieke) kraker. Een nog kleiner deel
streefde naar confrontatie met de autoriteiten.
Ons onderzoek naar kraken in Leiden heeft
als doel om het bovengenoemde stereotype ter
discussie te stellen en ‘hard’ empirisch onderzoek te doen naar individuele krakers en hun
handelingen. Daarnaast onderzoeken we de verschillende reacties die deze acties opriepen bij
de autoriteiten. Op die manier streven we naar
een bredere en inclusievere geschiedenis.
Met name na de grote Amsterdamse krakers-
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Digitale kaart van bekende kraakacties in Leiden, gemaakt door ons project.

rellen van 1980 opereerden Leidse krakers in
de schaduw van de kraakhoofdstad. Omdat die
‘ondergeschikte’ positie een belangrijk aspect
was van kraken in Leiden, onderzoeken we ook
de houding van Leidenaren (krakers, bestuurders, bewoners, media) tegenover grootstedelijk
kraken. De verschillende manieren waarop de
‘Amsterdamse toestanden’ werden beschreven,
geïmiteerd, geparodieerd en afgewezen bieden
veel ruimte voor analyse.
Nieuw onderzoek naar kraken in Leiden
Holland is het meest verstedelijkte gebied van
Nederland en bestaat vooral uit middelgrote steden.4 Het is tevens de regio waar het meeste gekraakt werd. In middelgrote steden zoals Leiden,
Delft en Haarlem had kraken een eigen karakter,
dat tot nog toe in de geschiedschrijving nauwe-

lijks aandacht heeft gekregen, aangezien de blik
vooral op Amsterdam was gericht. Het ontstaan
van grote krakersbolwerken of omvangrijke militante bewegingen was in de eerstgenoemde
steden zeldzaam. Mede hierdoor was de dynamiek tussen krakers, lokale media en autoriteiten anders dan in grote steden zoals Amsterdam.
Er waren minder gewelddadige confrontaties en
meer onderhandelingen.
Als bron voor ons onderzoek gebruiken wij
(gedigitaliseerde) lokale kranten.5 Het Leidsch
Dagblad, de Leidse Courant en de Nieuwe Leidse
Courant berichtten over meer dan 220 kraakacties in Leiden tussen 1970 en 1990, uitgevoerd
door uiterst verschillende groepen. Naast feitelijke informatie, zijn de krantenberichten ook
een bron van onderzoek naar de stereotypering
van de krakers door de krant zelf. Door deze
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‘interpretatie-laag’ onderdeel te maken van ons
onderzoek, wordt de bron tweeledig. Zij biedt de
mogelijkheid om te onderzoeken hoe het stereotype is ontstaan en kan daarnaast gebruikt worden om het stereotype ter discussie te stellen.
De informatie uit de krantenberichten hebben we eerst verwerkt in een digitale kaart, waardoor de Leidse kraakgeschiedenis geografisch
en chronologisch zichtbaar werd. Vervolgens
hebben we kronieken opgesteld, die belangrijke
ontwikkelingen door de tijd heen beschrijven.
Beide zijn te vinden op onze website, waar verder gedigitaliseerde documenten, foto’s en interviews te vinden zijn en publieksactiviteiten
zoals stadswandelingen worden aangekondigd.6
Andersoortige bronnen bieden belangrijke
aanvullingen op de informatie die we uit historische kranten halen, maar lenen zich niet
voor systematisch onderzoek. De publicaties van
krakers zelf beslaan niet de gehele jaren zeventig en tachtig. De politiearchieven zijn nog niet
toegankelijk en bieden vooral informatie over
incidenten waarbij de politie moest ingrijpen.
In gemeenteraadsvergaderingen werd alleen gesproken over gekraakte gemeentepanden of over
bijzonder schrijnende gevallen. Interviews met
(voormalige) krakers zijn beperkt tot gesprekken
met mensen die zichzelf (nog steeds) als ‘kraker’
zien. Ze zijn dus niet representatief voor de gehele krakerspopulatie, omdat veel krakers zich
niet als zodanig definieerden.
Uit ons onderzoek naar individuele kraakacties in de stad Leiden tijdens de jaren zeventig
en tachtig blijkt dat het stereotype van ‘de’ kraker – anarchistisch, militant en grootstedelijk –
incompleet en vertekend is. Ook is het duidelijk
dat een strikte tweedeling tussen ‘apolitieke’ en
‘politieke’ krakers geen stand houdt.
In deze bijdrage hanteren we een structuur
die de bovengenoemde tweedeling weerspiegelt,
maar tegelijkertijd de labels ‘apolitiek’ of ‘politiek’ kraken ter discussie stelt. Daarna wordt onderzocht op welke manier kraken in Leiden zich
verhield tot andere steden. Deze bijdrage is bedoeld als uitnodiging om in andere Hollandse

steden gelijkwaardig onderzoek te starten. Onderzoek naar kraken in steden als Delft, Gouda
of Haarlem kan antwoord geven op de vraag of
de dynamiek die we in Leiden zien ook opgaat
voor gelijksoortige steden in Holland.
Kraken tussen politiek en self-help
Zowel in wetenschappelijk onderzoek als in populaire media wordt vaak onderscheid gemaakt
tussen politieke en apolitieke krakers. Volgens
deze onderverdeling waren er krakers die zekere
politieke doelen nastreefden (zoals het veranderen van maatschappelijke structuren of het aan
de kaak stellen van sociale misstanden), terwijl
anderen ‘alleen’ een dak boven hun hoofd wilden. Aan deze labels worden vervolgens normatieve oordelen verbonden.
Krakers maken dit onderscheid zelf ook. Zo
kijken anarchistische krakers neer op apolitieke ‘partykrakers’. Op dezelfde manier zetten
mensen die kraken zien als laatste mogelijkheid
om een woning te verkrijgen zich vaak af tegen
‘radicale krakers’. Dit kan een strategie zijn om
sympathie op te wekken bij de autoriteiten.
In feite zijn de verhoudingen complexer. Kraken is tegelijkertijd een actievorm en een vorm
van self-help. In zekere zin is kraken dus altijd
een politiek én sociaal fenomeen. Politiek omdat kraken eigendomsverhoudingen ter discussie stelt en een reactie van autoriteiten uitlokt.
Sociaal omdat het voortkomt uit woningnood.
De verhouding tussen het politieke en het sociale wisselt echter per geval.
Men kan zich afvragen waar ‘politiek’ begint
en eindigt: is een mondige familie die voor
zichzelf kraakt en vervolgens eisen stelt aan de
gemeente politiek bezig, ook wanneer zij niet
georganiseerd is of een politiek programma
aanhangt? Daarbij staat ‘politiek kraken’ niet
automatisch gelijk aan anarchistisch geïnspireerd kraken. Ook communistische, christelijke
en sociaaldemocratische groepen organiseerden
kraakacties.
De labels ‘politiek’ of ‘apolitiek’ worden vaak
door buitenstaanders op krakers geplakt. In ons
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onderzoek proberen we voorbij deze labels te
kijken door uit te gaan van de manier waarop
krakers zichzelf profileerden, met de nadruk op
hun intentie. Dit leidt al snel tot de conclusie
dat de labels problematisch zijn.
Van self-help naar politieke actie
In de jaren zeventig van de 20ste eeuw bestond
de meerderheid van de Leidse krakers uit arbeidersgezinnen, vaak met jonge kinderen. Door de
woningnood werden zij gedwongen in te wonen
bij familie, wat regelmatig tot conflicten leidde.
Kraken was voor hen een manier om toch aan
een zelfstandige woning te komen. In sommige
gevallen werden zij geholpen door activisten.
Meestal zochten ze vrijwel direct contact met
de autoriteiten, om een huurovereenkomst te
sluiten. Hoewel het stadsbestuur stelde hard op
te treden tegen elke vorm van kraken, was zij in
de praktijk vaak bereid om krakende gezinnen
te helpen die zichzelf als apolitiek profileerden.
In een extreem geval in 1980 kreeg het echtpaar
Keyzer zelfs de voormalige woning van de burgemeester toegewezen, nadat ze drie keer achter
elkaar uit gekraakte woningen waren ontruimd.7
Een van de eerste kraakacties in Leiden vond

plaats aan de Lange Mare in 1970. Deze kraak
werd door twee jonge gezinnen uitgevoerd, met
hulp van de actiegroep Comité Woningnood.
Tegen de krant vertelde een gezin dat de nood
hoog was, omdat men tot dan toe op zolderkamertjes had moeten ‘hokken’ en dat ze ‘niets anders’ wilden dan een geschikte woning. De activisten van Comité Woningnood verklaarden met
hun hulpactie een politieke stunt uit te willen
halen en aandacht te willen vestigen op de ‘idiote woonsituatie’ in Leiden.8 In dit geval was er
dus sprake van een impliciete tweedeling tussen
de gezinnen en de ondersteunende activisten:
hoewel de gezinnen inderdaad activisten hadden ingeschakeld, identificeerden zij zichzelf als
strikt ‘apolitiek’ en werden ze ook zo weergegeven in de krant.
In andere gevallen waren de grenzen minder
duidelijk. Zo bezetten twee andere gezinnen in
1973 het Bureau Huisvesting van de gemeente
met hulp van de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW). Hoewel deze gezinnen
hun acties in dezelfde soort formuleringen toelichtten tegenover de krant (‘wij willen wonen’;
‘we hebben geen andere keus’), namen zij in vergelijking met de eerder genoemde gezinnen een

Afb. 2
Pleuntje van
Poelgeest, geportretteerd
in het Leidsch Dagblad
van 30 november 1976.
Fotograaf/rechthebbenden onbekend.
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Afb. 3

Klooster ‘De Goede Herder’ in 1974. Erfgoed Leiden / Historische Vereniging Oud
Leiden, fotograaf: J. Holvast.

veel actievere houding aan bij het onder druk
zetten van de gemeente. Toen een van de twee
gezinnen een ander huis toegewezen kreeg dan
hen was toegezegd, stelde de moeder van het
gezin: ‘Ik ga niet van een kippenhok naar een
varkenskot.’9 Vervolgens kraakte het gezin uit
protest een huis. In dit geval is het moeilijk te
bepalen hoe politiek de kraakactie was.
Soms veranderde bovendien de manier
waarop krakers hun eigen acties verklaarden.
Een sprekend voorbeeld daarvan is de eerder
genoemde Pleuntje van Poelgeest (1909-1982).
In 1976 trok zij (met haar katten) naar Leiden
en vond daar een plek voor zichzelf in een leegstaand drukkerijpand, het Rotogravure-complex.
Pleuntje had zelf nooit politieke uitspraken gedaan en zichzelf ook nooit een ‘kraker’ genoemd.
Toen het Rotogravure-complex afgebroken

werd, kwam zij echter in contact met een groep
jonge krakers, waarmee zij vervolgens samenwerkte om verschillende panden in Leiden te
kraken. Vanaf dat moment ging Pleuntje zichzelf
ook als ‘kraker’ zien. In de krant werd zij op een
gegeven moment de ‘Oudste Kraakster van Leiden’ genoemd.10 In zekere zin veranderde zij dus
van een ‘apolitieke’ in een ‘politieke’ kraakster.
Kraken en actievoeren
Naast de jonge gezinnen, die slechts kraakten om
een dak boven het hoofd te hebben en die claimden ‘apolitiek’ te zijn, waren er ook krakers die
juist de nadruk op het politieke aspect van kraken legden. Zij gebruikten kraken niet (alleen)
om een woning of werkplek voor zichzelf te vergaren, maar (ook) om maatschappelijke kwesties
aan te kaarten. Ze profileerden zichzelf als ‘poli-
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tiek’ en zetten kraken in als actievorm. Er was
echter net zomin als bij de ‘apolitieke’ krakers
sprake van een homogene groep. Er zijn grofweg drie subgroepen te onderscheiden en zelfs
binnen deze groepen waren er grote verschillen.
In de eerste plaats was er een groep die kritiek had op het woningbeleid van de gemeente
Leiden: er waren volgens deze burgers te weinig woningen en bovendien waren deze vaak
niet geschikt voor andere samenlevingsvormen
dan het traditionele gezin. Voor studenten en
werkende jongeren was er dus nauwelijks plek
in Leiden, laat staan voor leefgemeenschappen.
Deze konden verschillende vormen aannemen.
In sommige leefgemeenschappen woonden jongeren niet alleen met elkaar samen, maar zetten
ze ook sociaal-culturele initiatieven op, zoals

jeugdhonken, stadstuinen, poppodia of kinderboerderijen.
Een voorbeeld van een kraakpand waar sociaal-culturele initiatieven werden opgezet, was
het klooster ‘De Goede Herder’. Het werd in 1974
gekraakt door een groep van vijftien jongeren. Ze
hadden grote plannen met het pand. Zo organiseerden ze een open dag voor buurtbewoners met
onder andere een rondleiding door het gebouw,
een toneelstuk en activiteiten voor kinderen. Dit
succes was echter van korte duur. Aangezien het
gebouw niet was aangesloten op gas, water en
licht werd de situatie in de winter onhoudbaar.
De leefgemeenschap viel daardoor uit elkaar.11
De tweede groep jongeren wilde met kraakacties de aandacht vestigen op de grote schaarste aan werkruimtes in Leiden. Dit was hen een

Afb. 4 Breestraat 24, tijdens de
kraakactie in 1979. Erfgoed Leiden /
Historische Vereniging Oud Leiden,
fotograaf: J. Holvast.
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Afb. 5
Pamflet voor de kraakactie aan het Noordeinde. Rechthebbende onbekend.

doorn in het oog vanwege de hoge ( jongeren)
werkloosheid. Zij kraakten meerdere leegstaande panden en richtten hier ateliers, pottenbakkerijen, muziekstudio’s, glasblazerijen, doka’s,
kleermakerijen, timmerwerkplaatsen en zeefdrukkerijen in waar werkloze jongeren zelfstandig aan de slag konden. Vaak vestigden ze
ook winkels in de panden, waar de zelf vervaardigde producten verkocht werden. Veel panden die voor dit doel gekraakt werden, waren
leegstaande fabrieken. Deze waren er namelijk
in overvloed: in de jaren zestig en zeventig verdween een groot deel van de industrie uit de
binnenstad, waardoor er veel (vaak zeer grote)

fabriekspanden leeg kwamen te staan. Voorbeelden hiervan zijn het Rotogravure-complex
(destijds gelegen tussen Noordeinde en Galgewater) en het fabriekspand van Clos & Leembruggen (destijds aan de Langegracht 3).
Ten slotte waren er nog krakers die kraakacties exclusief gebruikten om aandacht te vestigen op maatschappelijke kwesties. Deze krakers
hadden geen intentie om in de panden te gaan
wonen of werken, maar gebruikten kraakacties
slechts als een middel om druk uit te oefenen
op de gemeente. Vaak werden bij deze acties artistieke uitingen gebruikt als actiemiddel: spandoeken, zelfgemaakte poppen en speciaal voor
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de acties geschreven liederen. Na een paar uur
actievoeren verlieten de jongeren de panden
weer. Hun doel – een politiek issue agenderen – was immers bereikt. Zo duurde de kraak
van Breestraat 24 in 1979 slechts drie kwartier.
Nadat de jongeren hun ongenoegen over de
Leidse woningnood duidelijk hadden gemaakt
vertrokken ze weer terwijl ze luidkeels zongen:
‘Woningnood, huisbazenbrood, en de jongeren
de lul, veel te weinig huizenspul.’12
De gemeente reageerde heel verschillend
op deze drie groepen krakers. De jonge woningkrakers die op zoek waren naar collectieve
woonruimten werden meestal tegengewerkt. De
gemeente stelde dat jongeren net zo goed wat
langer bij hun ouders konden blijven wonen en
dat hun panden beter gebruikt konden worden
om jonge gezinnen te huisvesten. Bovendien
was de gemeente niet overtuigd van de noodzaak van ruimte voor leefgemeenschappen. Dit
bleek duidelijk bij de kraak van een pand aan de
Hooigracht in 1974. Na een paar dagen werden
de krakers gesommeerd om te vertrekken: het
pand zou gebruikt worden om vijfendertig immigranten te huisvesten. De gemeente bood als
alternatief vier flats aan en negeerde daarmee de
eis van een gedeelde woonruimte. De krakers
pikten dit niet en weigerden hun oorspronkelijke kraakpand te verlaten.13
Tegenover de actiekrakers en de werkruimtekrakers stond de gemeente over het algemeen
positiever. Ze liet de eerste groep meestal met
rust omdat ze vaak vanzelf weer vertrokken. De
werkruimtekrakers werden in meerdere gevallen zelfs gefaciliteerd. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij de kraak van de Clos & Leembruggenfabriek in 1982. Omdat er al plannen waren gemaakt voor het gebouw moesten de krakers eruit, maar de gemeente bood hen aan dat ze hun
bedrijfjes voort konden zetten in het Harteveltcomplex. In tegenstelling tot het gemeentelijke
aanbod bij de ontruiming van de Hooigracht
was dit wel een goed alternatief en de krakers
besloten dan ook om op het aanbod in te gaan.14

In de schaduw van ‘Amsterdam’
Het Leidse kraken stond zeker niet op zichzelf.
Vanaf het begin van de jaren zeventig werden
zowel de praktijk als de beeldvorming sterk beinvloed door gebeurtenissen in de hoofdstad.
Zelfs het woord ‘kraken’ kwam uit de hoofdstad overwaaien. Het Leidsch Dagblad berichtte
in april 1970 over een kraakactie in Amsterdam
waar activisten van de anarchistische jongerengroep ‘kabouterpartij’ twee leegstaande panden
hadden ‘bezet’. De journalist merkte vervolgens
op: ‘[I]n kaboutertaal heet dat gekraakt.’15
Er ontstonden al snel directe contacten tussen Leidse en Amsterdamse kraakactivisten.
Men werkte samen via het Landelijk Overleg
van Kraakgroepen en wisselde zo kennis en
ervaringen uit. In het onrustige kraakjaar 1980
reisden Leidse krakers verschillende keren naar
Amsterdam om mee te doen aan demonstraties
en kraakacties. Toch werden de contacten nooit
heel innig: de afstand bleek zowel wat betreft
geografische afstand als levenshouding te groot.
Krakers van de Leidse Kraakbond kozen andere actievormen dan hun radicale Amsterdamse collega’s. Ze presenteerden zichzelf als minder
militant om zo de sympathie van de bevolking
en het stadsbestuur te verkrijgen. In 1979 bezetten zij de gemeenteraadszaal, door deze met een
hangslot af te sluiten. De krakers wilden met de
gemeenteraad in gesprek over een aantal voorgenomen ontruimingen. Kraakactivist en muzikant
Maarten Witkam herinnert zich de bezetting
nog: ‘We gingen op de tribune zitten en hebben
daar het Lied voor Betere Woningverdeling gezongen, met een blazersbegeleiding! We hebben
de zaal helemaal plat gespeeld.’16 De Leidse krakers lieten met de actie zien dat ze anders waren
dan de Amsterdammers. De laatsten hadden ook
een raadsvergadering verstoord, maar dan door
een rookbom af te steken. De burgemeester van
Amsterdam vergeleek de krakers achteraf met
fascisten, terwijl het Leidsch Dagblad een foto afdrukte van lachende gemeenteraadsleden die via
een open raam de raadszaal verlieten.17
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Afb. 6 & 7 Berichtgeving over kraken in het
Leidsch Dagblad van 1979 en 1980. Fotograaf /
rechthebbenden onbekend.

Ook door Leidse politici en journalisten
werden gebeurtenissen in Amsterdam regelmatig gebruikt als negatief voorbeeld. Zo schreef
het PSP-raadslid Hilda Passchier in 1980 dat
ze voor ‘Amsterdamse toestanden’ vreesde in
Leiden, wanneer de Leidse politie niet harder
zou optreden tegen illegale ontruimingen van
kraakpanden door huiseigenaren en knokploegen.18 Passchier sympathiseerde met de krakers
en zette het beeld van de grote hoofdstedelijke
krakersrellen in als waarschuwing: wanneer de
gemeente en politie niet beter op zouden komen
voor de Leidse krakers, zou het wel eens tot rellen kunnen komen.
Het waren echter niet alleen gemeenteraadsleden en kraakactivisten die met het stereotype
van de Amsterdamse gewelddadige kraker aan
de haal gingen. In 1980 ‘kraakten’ Leidse scholieren hun school bij wijze van examenstunt. Ze
hingen een spandoek op met de leus: ‘Wij kra-

ken zonder geweld en zonder Mobiele Eenheid’,
schreven een lied en organiseerden een puzzeltocht voor de docenten. Ondanks het ludieke karakter van de actie klaagden buurtbewoners, die
daadwerkelijk ‘Amsterdamse toestanden’ vreesden.19 De scholierenactie toont niet alleen de
fascinatie van Leidse burgers voor kraken, maar
ook hoezeer het begrip al in 1980 met geweld en
‘Amsterdam’ geassocieerd werd.
Juist door het gebruik van humor kon dat
beeld voor verschillende doeleinden aangehaald
worden. Zo maakte de Leidse volksband Rubberen Robbie grote sier met de single ‘Twee mobiele ogen’, die een fictieve kraakactie beschreef
die volkomen uit de hand liep.20 Zelfs winkeliers
wisten zich het stereotype eigen te maken. Zo
verwees de Leidse tapijtlegger en -verkoper Fer
van Duuren in een advertentie naar een Amsterdamse krakersrel uit 1980. Op de advertentie liep hij met een tapijt door de Vondelstraat,
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terwijl de ME met inzet van een tank de straat
ontruimde. In een tekstballon was te lezen: ‘Die
krakers hebben van mij een knap tapijtje verdiend!’21
Kraken in Leiden werd dus voortdurend in
verband gebracht met ‘Amsterdam’. Toch werkten de radicale krakers in Leiden vooral samen
met krakers uit andere middelgrote steden. Zo
besloten ze in 1983 om met Haagse en Delftse
kraakgroepen een tijdschrift te starten: De Zwarte.22 De plaatsen lagen dichter bij elkaar, maar
ook de context waarin de groepen actief waren
(middelgrote steden van vergelijkbare omvang)
was gelijkaardiger.
Leiden stond in de schaduw van Amsterdam,
maar wierp tegelijkertijd een schaduw over de
omliggende dorpen en plaatsen. Toen een groep
jongeren uit Katwijk het fabrieksgebouw van
Clos & Leembruggen kraakte om er een woonen werkpand van te maken, werden ze door de
Leidse krakers ook wel aangeduid als ‘de Kattekers’; als dorpelingen die in de stad Leiden nog
veel te leren hadden.
Conclusie
Kraken is geen randverschijnsel. Het is een integraal onderdeel van de geschiedenis van steden,
groot en klein. In de jaren zeventig en tachtig
hebben krakers woningnood van nieuwe politieke urgentie voorzien. Hun acties hebben
zichtbare invloed gehad op landelijk en lokaal
woningbouwbeleid. Bovendien hebben krakers
een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale
en culturele geschiedenis van steden. Veel poppodia (ook in Leiden) hebben bijvoorbeeld hun
oorsprong in kraakacties.
In het collectieve geheugen van Nederland

spelen krakers een belangrijke rol. Militante en
gewelddadige krakers uit Amsterdam domineren dit beeld echter. Dat bleek bijvoorbeeld toen
Willem-Alexander aantrad als koning in 2013. De
gebeurtenis werd door de media in verband gebracht met de hoofdstedelijke krakersrellen bij
de kroning van Beatrix in 1980 (het ‘kroningsoproer’). Ook het wetenschappelijk onderzoek
naar kraken heeft zich vooral geconcentreerd op
radicale krakers uit Amsterdam.
Deze focus heeft geleid tot een te smal begrip
van het fenomeen kraken en haar effecten. Ons
onderzoeksproject wil een aanzet geven tot een
representatievere en inclusievere geschiedenis
van kraken. Daartoe analyseren we hoe kraken
in middelgrote steden vorm kreeg en een eigen
dynamiek ontwikkelde.
Onze aanpak zou kunnen functioneren als
model voor onderzoek naar kraken in middelgrote Hollandse steden als Gouda, Haarlem en
Delft. Door zo’n uitbreiding van het onderzoek
zou het mogelijk worden om kraken in verschillende middelgrote steden met elkaar te vergelijken.
Met onze casestudy willen we niet alleen Leiden een plaats geven in de geschiedschrijving
over kraken, maar ook de huidige kaders en concepten van deze geschiedschrijving uitdagen.
Het uitgangspunt van ons onderzoeksproject is
dat het stereotype van de militante grootstedelijke kraker ter discussie gesteld moet worden.
Bovendien is het noodzakelijk om het traditionele onderscheid tussen politiek en apolitiek
kraken los te laten, omdat deze geen recht doet
aan de historische realiteit. Wij geloven dat dit
de basis kan vormen voor verder onderzoek, zowel in grote als middelgrote steden.
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1999: ‘Bedenk dat in die tijd
internet nog in de kinderschoenen
stond’
Een interview met Deirdre Carasso

Deirde Carasso was tussen 1997 en 2002 redactielid van Holland.

elk nummer een korte recensie over een tentoonstelling schrijven.’

Welke rol speelt ‘Holland’ in je huidige werk?
‘Sinds mei 2016 ben ik directeur van het Stedelijk
Museum Schiedam. Na 8 jaar in het Nationaal Archief en 10 jaar in Museum Boijmans Van Beuningen gewerkt te hebben, komen in dit museum nu
voor mij geschiedenis en kunst samen. Het Stedelijk Museum Schiedam is geliefd bij het kunstminnende publiek voor haar collectie moderne en
hedendaagse kunst en haar signalerende tentoonstellingen op dit gebied, maar het heeft ook een
historische collectie. Het is in 1899 zelfs begonnen
als oudheidkamer. Mijn opdracht is ook die verhalen van de stad te gaan vertellen. Terug naar mijn
“Hollandse” wortels dus.’

Wat heeft je werk voor Holland je gebracht?
‘Het was heel inspirerend om, aan het eind van
mijn studietijd en begin van mijn werkzame leven,
te mogen optrekken met zo een gedreven groepje
mensen. Te leren hoe je inhoudelijk het meeste uit
auteurs kan halen. En door alle persberichten die
ik opeens thuis gestuurd kreeg, had ik een mooi
beeld van alle tentoonstellingen die in heel Nederland te zien waren. Bedenk dat in die tijd internet
nog in de kinderschoenen stond, de meeste musea en archieven hun eerste website nog moesten
bouwen en de leden van Holland doorgaans nog
niet waren aangesloten op het web.
Ik moet bekennen dat ik Holland nu niet meer
lees. Maar mijn moeder, Marijke Carasso-Kok wel,

Waar hielden jullie je in jouw redactietijd mee bezig?
‘Ik zat van 1997 tot 2002 in de redactie. We vergaderden altijd in het PC Hoofthuis aan de Spuistraat in Amsterdam, waar we discussieerden
over ingezonden artikelen, de kwaliteit van ons
redactiewerk en het onderwerp van het volgende
themanummer. Mijn hoofdtaak was, samen met
Esther Wouthuysen en Gerda van Ham, het Museumnieuws samen te stellen. Dat betekende uit alle
persberichten die we kregen een selectie maken
van interessante tentoonstellingen (die nog te zien
waren tegen de tijd dat Holland verscheen) en in
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dus ik voel me nu aangesproken om een aantal
jaargangen bij haar te gaan ophalen. Marijke en
mijn vader, Dedalo Carasso, zaten eerder en veel
langer dan ik in de redactie.’
Terugkijkend: waarom is Holland belangrijk?
‘Na al die decennia vormen de nummers samen
een kostbare bron over de geschiedenis van Holland. Het biedt ook een goed podium voor beginnende en amateurhistorici en de redactie helpt hen
hun artikelen nog beter te maken. En ik weet dat
mijn moeder aan haar redactielidmaatschap dierbare vriendschappen heeft overgehouden.’
Vooruitkijkend: wat zou de ideale rol voor Holland zijn in de toekomst?
‘Het laatste woord laat ik graag aan mijn moeder
Marijke: zij vindt het heel jammer dat er geen activiteiten als fietstochten en excursies meer worden
georganiseerd. Die waren niet alleen altijd erg gezellig, maar boden ook gelegenheid tot mooie historische gesprekken.’
Anne Petterson
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2005: Overgang tussen tijdperken
Een interview met Ingrid van der Vlis

Ingrid van der Vlis was tussen 1998 en 2005 redactielid van Holland.
Waar werk je nu en heeft dat nog raakvlakken met
‘Holland’?
‘Na mijn promotie over Armoede in Delft in de 17de
eeuw (EU Rotterdam, 2001) ben ik niet gaan werken voor een universiteit, maar heb ik mij gevestigd als zelfstandig historisch onderzoeker. Ik werk
dus vooral in opdracht van instellingen. Tussen
2013 en 2016 werkte ik aan de Geschiedenis van
Delft (samen met Gerrit Verhoeven, eveneens oudredactielid – red.). Nu zijn er wel meer historische
zzp’ers, maar mijn onderzoeksbureau Tijdelijk is
dus echt een bedrijf, dat ik op bedrijfsmatige wijze
run. Ik doe dat nu al 16 jaar met plezier. De onderwerpen die ik onderzoek zijn veelal Hollands en
ook in het Nederlands geschreven.’

meer digitaal. Teksten (nog wel in Wordperfect 5.1)
werden op diskette aangeleverd en kwamen later
via de mail. Ook kwam er in die tijd steeds meer
aandacht voor kwalitatief goed beeldmateriaal.
In mijn beginjaren speelde beeld nauwelijks een
rol, maar dat veranderde gaandeweg. Vanaf 2001
kreeg Holland een omslag met een kleurenfoto. Er
kon technisch ook steeds meer. In die zin heeft het
tijdschrift in mijn redactietijd wel een overgang
doorgemaakt, op meerdere fronten. Kleur voor het
binnenwerk was nog wel een brug te ver, alleen
het omslag was in kleur.’

Waar hielden jullie je in jouw tijd vooral mee bezig?
‘In die tijd was het zo dat er vanuit de universiteiten en archieven, waar veel redactieleden werkten,
diverse artikelen werden aangeleverd. Er was geen
stuwmeer, maar we hadden nooit te klagen over te
weinig kopij, want publiceren in Holland was voor
velen heel gewild. Die stukken moesten wij lezen
en beoordelen op kwaliteit, een selectie maken
en daarna redigeren voor het tijdschrift. Eén keer
per jaar was er een themanummer en dan moesten we ook zelf auteurs werven en een presentatie organiseren. Fysiek het tijdschrift in elkaar zetten hoefden we niet meer. Een heel enkele keer
kwam er nog een stuk op papier binnen, maar
gedurende mijn redactieperiode werd alles steeds
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Wat heeft je redactietijd je gebracht en lees je het
blad nog wel eens?
‘Jazeker lees ik het nog! Ik ben nog altijd abonnee
en al is het niet zo dat ik elke aflevering van kaft
tot kaft lees, er zit altijd wel iets voor me bij. De recensies lees ik op de website. Wat mijn redactietijd
me vooral gebracht heeft is een netwerk aan contacten dat ik niet op die manier had opgebouwd
als ik bij een instelling was gaan werken. Voor mij
als zelfstandige is dat netwerk altijd heel belangrijk
geweest en dat is het nog. Verder heb ik natuurlijk
leren schrijven en redigeren bij Holland. Schrijven voor een Nederlandstalig, algemeen publiek
en niet alleen hooggeleerde artikelen kunnen produceren op peer-reviewed A-niveau: dat is in mijn
ogen heel belangrijk en ik weet dat de huidige
generatie aio’s daar niet of nauwelijks meer aan
toekomt. Dat is heel jammer, want Holland vormt
daarvoor een uitstekend platform. Ik besef wel dat
om die reden de toevoer van artikelen vanuit de
universitaire wereld ook niet meer is zoals vroeger.

Het gaat niet meer vanzelf, dus ik snap jullie keuze
wel om zélf auteurs te vragen en themanummers
samen te stellen.’
Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van
Holland, als regionaal-historisch tijdschrift?
‘Ik ben ook lid van enkele lokale historische verenigingen, van Vlaardingen, Schiedam en Delft.
Die hebben ook mooie publicaties, maar Holland
is het enige dat een bovenlokale insteek kent en
daardoor ook aan vergelijkingen en een wat breder
perspectief kan toekomen. Dat is heel waardevol.
Ik denk dat er in West-Nederland nog steeds grote
behoefte bestaat aan goede artikelen over regionale geschiedenis. De kwaliteit van wat er gepubliceerd wordt op lokaal niveau wordt wel steeds
beter, moet ik zeggen, maar dat betekent niet dat
Holland’s bestaansrecht daarom minder wordt, integendeel zelfs. Die rol is nog steeds geknipt voor
Holland.’
Ad van der Zee
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COLUMN
Ad van der Zee

Verder met Holland
Holland Historisch Tijdschrift in zijn huidige vorm
bestaat vijftig jaar. Dat is prachtig en we zijn trots
op deze mijlpaal, maar het baart ook enige zorgen, want hoelang nog? Toen Ab van der Steur,
Jaap van der Gouw, Peter Henderikx en Herbert
Sarfatij in de zomer van 1968 besloten om een
regionaal-historisch tijdschrift Holland op te zetten was dat een gok, want ze wisten niet of het
zou gaan werken. Maar ze vonden dat het nodig
was en deden het gewoon. In de daarop volgende decennia bleek Holland toonaangevend te zijn
geworden en daarmee was de conclusie gerechtvaardigd dat de heren goed hadden gegokt. Regionale geschiedschrijving op wetenschappelijk
niveau bleek een schot in de roos en de auteurs,
ook uit de academische hoek, stonden in de rij
om in Holland te mogen publiceren.
Maar dit is 2018. Academici, zoals jonge promovendi, maar ook de wat meer gearriveerde
onderzoekers, worden niet meer als vanzelf gestimuleerd om in tijdschriften als Holland te publiceren. Het moet allemaal in A-rated, peer reviewed tijdschriften en het mag zéker niet over
regionale onderwerpen gaan, maar verbindend
moet het zijn, liefst wereldomspannend, en o, ja,
natuurlijk in het Engels. Daartegenover vinden
we de schrijvers die zich het liefst op lokale onderwerpen richten voor een lokaal publiek. Hen
staat tegenwoordig een keur aan goede lokale en
sub-regionale podia ter beschikking en anders
beginnen ze gewoon hun eigen Facebook-pagina.
Holland moet het vooral hebben van de lief-

hebber van goede, gedegen, in het Nederlands geschreven stukken over cultuurhistorische onderwerpen met een regionale insteek. Die doelgroep,
dat bent u, als abonnee. En ook daarbij doet zich
een moeilijkheid voor, want de aanwas is de laatste jaren maar mondjesmaat. De huidige jongere generaties – en dan bedoel ik grofweg iedereen onder de 40 jaar – wil zich niet meer ergens
op vastleggen. Lid zijn van iets, of abonnee worden
op een tijdschrift begint onder jongeren echt een
zeldzaamheid te worden. En dan is er nog de vorm,
want moet je een papieren tijdschrift willen blijven
maken of kiezen voor een geheel digitale strategie?
Zoals elke zeiler weet, moet je soms achterom
kijken naar je zog als visuele check op je koersvastheid. Vaar je een beetje in een rechte lijn en
zwabber je niet te veel? Bovendien, wie weet waar
hij vandaan komt, is des te beter in staat om te bepalen waar hij heen wil. Natuurlijk verloopt geen
enkele ontwikkeling als een kaarsrechte streep,
ook die van Holland niet. Gelukkig maar, want experimenteren met vorm en inhoud levert kennis
en inzichten op. Wie de afgelopen 49 jaargangen
van Holland Historisch Tijdschrift doorbladert, ziet
beide: zowel een duidelijke koers, als afwijkingen
die het gevolg zijn van zijpaden bewandelen en
het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. In
2012 hebben we onze meest recente koerswijziging ingezet, met het concentreren op vaste thema’s voor elk nummer en de introductie van het
Holland Bloc. Met dat laatste onderdeel gaan we
zeker door, want het Bloc biedt volop mogelijkhe-
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| Verder met Holland

Illustratie Maarten
Streefland

den voor verrassende benaderingen van Hollandse geschiedenis, los van de academische methode.
Rubrieken als Tijdingen, het Topstuk, Beeldessay
en Uithoek sluiten aan op de plek die geschiedenis in het dagelijks leven van velen inneemt, met
aandacht voor erfgoed, landschap en museumcollecties. Wat de thematische benadering betreft, die
willen we wat gaan verruimen de komende jaren,
zodat elke aflevering van Holland inhoudelijk diverser kan worden. We hebben gemerkt in contacten met lezers dat zulke diversiteit zeer wordt
gewaardeerd. Wie oudere afleveringen van Holland
bekijkt, ziet dat de inhoud van elk nummer heel
uiteenlopend kon zijn. Die richting wil de redactie

weer meer op, om zo opnieuw de verbinding te
zoeken tussen de academia en de regionale geschiedschrijving. Noem het een koerscorrectie.
De wereld van de tijdschriften verandert als
nooit tevoren. Tussen al die nieuwe uitdagingen moet Holland zich een weg zien te banen en
telkens weer zichzelf opnieuw uitvinden. En dat
doen we op de enige manier waarop we dat kunnen: door uit te gaan van de inhoud en door het
beste tijdschrift over Hollandse geschiedenis te
willen zijn. En u, de lezer, blijkt onze inspanningen nog altijd te waarderen.
Daarom: verder met Holland, omdat het moet
en u het wilt.
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Het heden en
verleden van
‘Holland’
In gesprek met
Koen Goudriaan,
Henk van Nierop en
Auke van der Woud

Wouter Linmans,
Sanne Muurling en
Anne Petterson

Denkend aan Holland zag Hendrik Marsman brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan.
Het gedicht ‘Herinnering aan Holland’, dat Marsman in 1936 schreef tijdens een verblijf aan de
Middellandse Zee, behoort ontegenzeggelijk tot
de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis – het werd in 1999 zelfs uitgeroepen tot ‘gedicht van de eeuw’. Ter gelegenheid
van het vijftigjarige bestaan van tijdschrift Holland
nodigde de redactie drie boegbeelden van de vaderlandse geschiedschrijving uit om hen de vraag
te stellen waar zij precies aan denken bij ‘Holland’.
Die vraag vormde het begin van een gesprek over
de manier waarop de geschiedenis van Holland
gedurende de afgelopen vijftig jaar is geschreven.
Welke ontwikkelingen hebben de lokale en regionale geschiedschrijving in die periode doorgemaakt? En welke toekomst kan deze vorm van geschiedschrijving tegemoet zien?
Rond de tafel zaten drie emeriti hoogleraren.
Hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Koen
Goudriaan is van origine classicus maar maakte als
mediëvist carrière in de cultuur- en religiegeschiedenis van het graafschap Holland in de late middeleeuwen. Henk van Nierop, hoogleraar nieuwe
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam,
is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Nederlandse Gouden Eeuw. Auke van der Woud is
hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis en onder meer bekend om zijn boeken over
de ruimtelijke inrichting van Nederland in de 19de
eeuw. Het gesprek vond plaats in het Amsterdamse Oost-Indisch Huis, dat tegenwoordig onderdeel is van de Universiteit van Amsterdam maar in
vroeger tijden dienst deed als bestuurs- en administratiekantoor van de Amsterdamse kamer van
de Veerenigde Oost-Indische Compagnie.
Het Hollandse landschap
Op de vraag waar Auke van der Woud aan denkt
bij ‘Holland’, antwoordt hij in overeenstemming
met Marsman. Holland, dat is een landschap: de
steden, de polders, de kust en de Zuiderzee, het
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Afb. 1 Fietspad van Ilpendam naar
Den Ilp, door natuurgebied het
Ilperveld. Tekening door Maarten
Oortwijn. Noord-Hollands Archief
/ Provinciale Atlas – Prenten
en Tekeningen,NL-HlmNHA_359_7583.

rivierengebied, de Delta en de infrastructuur. ‘Die
ruimtelijke omgeving van het Hollandse landschap vormt het beginpunt van mijn belangstelling voor Holland. Vanaf de Eierlandsche Duinen
tot de Grevelingen zijn er eindeloos gevarieerde
landschappen en stadsgezichten, verzadigd van
geschiedenis. Als typisch Hollands stadsbeeld of
landschap kan ik niet kiezen tussen de Polder Zeevang in de winter, ijs op het land, en de binnenstad van Dordrecht. Of tussen de Pieterskerk in
Leiden en het majestueuze sluizencomplex van
IJmuiden. Of Wieringen, dat nog als eiland voelt,
en de Maasboulevard van Rotterdam. De complexe ruimtelijke organisatie van Schiphol zet me
bewonderend aan het denken. Maar ja, dat gebeurt ook bij het huisje in Edam waar in 1784 de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd opgericht.’ Maar daar houdt de belangstelling niet op.
Het gaat Van der Woud vooral om de sociale dimensie, om de samenhang tussen de ruimtelijke
omgeving en hoe dat verbonden is met het denken en doen van mensen.
Ook Henk van Nierop spreekt met bewondering over het Nederlandse landschap en zijn ontstaansgeschiedenis. ‘In mijn onderzoek ben ik veel
bezig geweest met plattelandsgeschiedenis. Als je
kijkt naar de geschiedenis van het platteland en
de ontginningen zie je hoe afwijkend die geschie-

denis is geweest van wat je in de rest van Europa
ziet. Ik ben in de loop der jaren steeds meer tot
de conclusie gekomen dat er in Holland iets heel
bijzonders aan de hand was.’ Een favoriete Hollandse historische bron, object of landschap heeft
Van Nierop niet. ‘Wel doet “Holland” me onwillekeurig denken aan de dag dat de fotograaf Klaas
Koppe een portret van mij moest maken voor de
omslag van Het verraad van het Noorderkwartier.
Dat moest beslist plaatsvinden op een voor het
boek relevante locatie. Ik heb hem toen meegenomen naar het “trilveen” in het Ilperveld. Op
een late januarimiddag stonden we daar samen
te springen op het veen, dat deinde als een veren
bed. Zó nat was het vroeger in Holland.’
Ook de eerste associatie van Koen Goudriaan
bij ‘Holland’ heeft betrekking op het landschap.
Goudriaan is geboren in Haarlemmermeer. ‘Als
je jong bent, dan realiseer je je niet hoe bijzonder
dat is, die ontginning en de ecologische gevolgen
daarvan’, vertelt hij. ‘De bijzondere geschiedenis
van Holland met zijn ontginningen, ligt aan de
grondslag voor de ontwikkeling van Holland als
centrum van de Republiek.’ Niet alleen het Hollandse landschap, maar ook de cultureel-religieuze ontwikkelingen zijn bijzonder, verklaart Goudriaan. ‘Tussen ongeveer 1380 en 1520 was Holland
een bijzonder vroom land. Dat werd ook opge-
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Afb. 2 De beroemde glas-inlood-ramen van de Sint-Jan in
Gouda. De foto is genomen
tijdens het jaarlijkse evenement
Goudse Glazen Uitgelicht,
waarbij rond de kerstperiode de
ramen van binnenuit worden
verlicht. Fotograaf: Harry Anders, E3Media.

merkt door vreemdelingen. Het zou te ver gaan
om te zeggen dat deze vroomheid het “nationale
karakter” van Nederland bepaalde – dat karakter
veranderde immers om de zoveel tijd. Maar als ik
aan Holland denk, dan denk ik dus ook aan die
karakteristieke vroomheid van de 15de eeuw.’
De Sint-Janskerk in Gouda is Goudriaans favoriete plek in Holland. Naar de zogenaamde
Goudse glazen uit die kerk heeft hij in het verleden dan ook onderzoek gedaan. ‘Ik ken geen ander gebouw met een zo overweldigende ruimtewerking. Het licht in de ruimte tintelt doordat het
binnenvalt via de ononderbroken rij gebrandschilderde glazen. Die vormen een ensemble waarvan
de unieke waarde nog wordt verhoogd doordat
vrijwel alle kartons zijn bewaard. Vanaf het begin zijn de verantwoordelijken zich onafgebroken
bewust geweest van de grote waarde van het ensemble. Door alle generaties heen hebben ze zich
ingespannen om het fragiele monument in stand
te houden. De Sint-Jan is dus een toonbeeld van
zorgvuldige omgang met kostbaar historisch erfgoed.’ Behalve een monument van kunst is de
Sint-Jan ook een plek van historische herinnering. ‘Het gebouw zelf staat door de herbouw na
de brand van 1552 op de drempel tussen Middel-

eeuwen en Nieuwe Tijd. En de glazen representeren een cruciale fase in onze geschiedenis. Tot de
schenkers behoren koning Filips II en zijn zuster
Margaretha, maar ook Willem van Oranje. De Opstand zelf is er vereeuwigd. En glazen geschonken
door de voornaamste Hollandse steden vertegenwoordigen het nieuwe bestel na 1572.’
Hollandse identiteit door de eeuwen heen
Wat betekende Holland voor zijn inwoners in de
middeleeuwen, in de vroegmoderne tijd en in de
19de en 20ste eeuw? Bestond er destijds zoiets als
een ‘Hollandse identiteit’?
Volgens Goudriaan bestond die identiteit in de
middeleeuwen nog niet zozeer. ‘Juist voor de middeleeuwen gold dat de Hollandse identiteit betrekkelijk zwak was in vergelijking met het enorme
ego van al die grote steden – met uitzondering
van de ambtenarij rondom het Hof van Holland
die te maken had met het landsheerlijke bestel.
Daarvoor, toen Holland nog niet was ingelijfd in
Bourgondië, viel het heel sterk in regionale identiteiten uit elkaar. In die periode waren inwoners
van Holland veeleer verbonden met de steden en
bepaalde ambachtsheren’. De stad Gouda bijvoorbeeld, de stad waarmee Goudriaan zijn carrière als
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mediëvist begon, was tot 1397 niet eens Hollands,’
verklaart hij. ‘De stad behoorde tot het eigendom
van een van de graven van Blois, een zijtak van
het Henegouwse Huis. Het bewustzijn, voor zover
dat de horizon oversteeg, zal eerder met die graven van Blois verbonden zijn geweest dan met de
graven uit het Beierse Huis. In de 16de eeuw is de
Hollandse identiteit wel sterker geworden.’ Voor
de meeste middeleeuwers betekende ‘Holland’ als
identiteitsvormer dus niet zoveel.
‘Ik denk dat de Hollandse identiteit in de Opstand belangrijk wordt, als de Staten van Holland
de leiding op zich nemen en Holland het kerngebied van de Opstand vormt,’ overdenkt Van Nierop. ‘Over het tijdperk van de Republiek werd altijd
gezegd dat er geen nationale identiteit bestond,
dat alle identiteiten dus lokaal of provinciaal waren. Maar ik geloof daar eigenlijk niet zo veel van.
Meer dan voor die tijd het geval was, bestond er in
de vroegmoderne tijd een idee van een gemeenschappelijke band tussen de inwoners van de Republiek, maar dit kan ook gezien worden als een
soort proto-nationaal besef dat in de 17de eeuw
ontstond. Die was niet gebonden aan het grondgebied, maar aan de herinnering aan de strijd tegen Spanje. Daar bestonden verhalen die mensen
in al die provincies samen bonden. Het idee dat er
geen nationale identiteit bestond, wordt inderdaad
aan het wankelen gebracht door recent historisch
onderzoek. Er is nu een onderzoek gaande van Judith Pollmann en Henk te Velde waarin zij af willen van de harde grens die historici steevast rond
1800 trekken alsof in dat jaar van het ene op het
andere moment een nationaal besef zou zijn ontstaan. Pollmann en Te Velde suggereren dat verschillende lokale, regionale en nationale identiteiten naast elkaar bestonden. Ik geloof daar wel in.
Mensen kenden Holland, het bestond. Toch blijven
de steden ook in deze periode enorm belangrijk
voor de identiteitsvorming.’
Ook gedurende de 19de en 20ste eeuw waren
de verhoudingen tussen burgers, politici en Holland complexer dan vaak wordt aangenomen. Er
kan in ieder geval niet gesproken worden van een
lineaire ontwikkeling naar een nationale identi-

Afb. 3 Rechts het stichtingshuis van de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen (gesticht 1784) te Edam. Links
de Kaaswaag en op de achtergrond de toren van de
Kleine Kerk. Houtgravure, door: Cornelis Springer, 1884,
Noord-Hollands Archief / Provinciale Atlas-Prenten en
Tekeningen, NL-HlmNHA_359_0788.

teit die losstaat van regionale identiteiten. Sterker nog, ‘Holland’ heeft juist gedurende de late
19de eeuw aan belang gewonnen, vertelt Van der
Woud. ‘In mijn boek Een nieuwe wereld (2006 –
red.) heb ik een belangrijke kanteling rond 1870
beschreven. Tot die tijd was het regeringsbeleid
tamelijk egalitair. Op punten als investering en
infrastructuur werd Holland niet belangrijker gemaakt dan Friesland of Limburg. Het concept van
het Nederlandse spoorwegenweg van 1860 is daar
een goed voorbeeld van. Maar rond 1870 verandert dat. Dan groeit het idee dat het geld verdiend moet worden in het westen van Nederland.
Dat komt samen met het feit dat Rotterdam eco-

75

Holland 2018-1 binnenwerk.indb 75

13-02-18 08:56

Afb. 4

Op de binnenplaats van het Oost-Indisch Huis in Amsterdam. Van links naar rechts: Henk
van Nierop, Koen Goudriaan en Auke van der Woud.

nomisch opeens een explosieve groei doormaakt.
Amsterdam had natuurlijk ook van oudsher al
een hele belangrijke positie. Daarom wordt het
westen van Nederland vanaf dat moment steeds
meer de kern van de politieke belangstelling én
van investeringen vanuit de centrale overheid. De
infrastructuur is daarin heel belangrijk geweest –
die is in het westen alleen maar dichter geworden. Rond 1900 is bovendien het culturele zwaartepunt in het westen gaan liggen, en dan vooral
in Amsterdam, door de opkomst van de massamedia. Amsterdam is in die tijd, in de late 19de
eeuw, een soort culturele hoofdstad van Nederland geworden. Aan de Nieuwezijds Voorburgwal
in Amsterdam zaten bijvoorbeeld alle uitgeverijen van de belangrijke dagbladen. De Groningse en Limburgse regionale kranten namen veelal
over wat in Amsterdam werd gepubliceerd, dat

stond dan een dag later in Maastricht in de krant.
De identiteiten van Amsterdam, Holland en Nederland zijn door de massamedia in toenemende
mate met elkaar vereenzelvigd.’
Hoeders van de lokale en regionale geschiedenis
Zoals het denken over Holland en de Hollandse
identiteit in de loop der jaren is veranderd, zo is
ook de manier waarop de geschiedenis van Holland werd opgetekend aan verandering onderhevig geweest. De thema’s, invalshoeken en benaderingen die onderdeel zijn van de academische
geschiedwetenschap zijn enorm modegevoelig
gebleken. Het zijn vandaag de dag met name de
bredere, globale onderwerpen die binnen de academische wereld belangrijk worden gevonden. In
de jaren zestig en zeventig, ten tijde van het ontstaan van het tijdschrift Holland was dat anders.
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Toen waren juist de lokale en regionale geschiedschrijving zeer in zwang, verklaart Van Nierop:
‘Tot die tijd werd geschiedenis met name op een
soort “nationaal niveau” beoefend, of het nou culturele of politieke geschiedenis betrof. Geïnspireerd door de Franse Annales-historici, zag men
ook in Nederland de betekenis in van kleine, lokale geschiedenissen van dorpen, regio’s en steden. De beroemde proefschriften van Sjoerd Faber over Friesland, van Ad van der Woude over
het Noorderkwartier en Bernard Slicher van Bath
over Overijssel waren hier belangrijke voortvloeisels van. Onderzoek naar Holland paste daar heel
goed in, en dat geldt natuurlijk ook voor de oprichting van het tijdschrift Holland. Ik heb destijds
geprobeerd ook mijn eigen proefschrift in die traditie te schrijven. Naar het archief gaan, uit lokale
bronnen putten werd het devies. Dat hoort nu een
beetje tot de verleden tijd. Onderwerpen moeten
nu internationaal en het liefst transnationaal zijn.
Het onderzoek is daarom steeds minder gericht
op de regio.’
Hoewel lokale en regionale geschiedschrijving
in wetenschappelijke kringen uit de mode zijn geraakt, heeft deze vorm van geschiedwetenschap in
feite niet aan belang ingeboet, vinden de hoogleraren. Van der Woud: ‘Regionale geschiedenis is
absoluut noodzakelijk. Voor mijn eigen onderzoek

is het altijd cruciaal geweest. Ik houd heel erg van
grote lijnen en syntheses en daarin is regionale
geschiedenis belangrijk om een beeld van heel
Nederland te krijgen. Als je naar een synthese
zoekt, vormen de regionale en lokale studies die
inzicht geven in de diversiteit van een land onontbeerlijke bouwstenen.’
‘Ik zou eigenlijk nog een iets andere draai aan
dit onderwerp willen geven,’ stelt Goudriaan voor.
Ook in maatschappelijke zin acht hij lokale geschiedschrijving nog steeds uiterst relevant. ‘Ook
op lokaal niveau is er enorm veel belangstelling
voor de eigen geschiedenis.’ Van Nierop bevestigt
dat de historische genootschappen in Nederland
op dit moment floreren: ‘In Hoorn bijvoorbeeld
is een grote groep mensen die met een geweldig
enthousiasme met hun eigen geschiedenis bezig is.’ Hoorn is een prachtig voorbeeld, beaamt
Goudriaan. Ook Van der Woud is het met zijn gespreksgenoten eens: ‘Er wordt wel eens – ten onrechte – beweerd dat geschiedenis dood is, maar
als je alleen al kijkt naar de lokale en regionale belangstelling voor geschiedenis kun je zien dat dat
niet juist is. Er zijn inderdaad erg veel historische
genootschappen, die veel produceren in de vorm
van weekbladen, maandbladen en jaarboeken die
samen een omvangrijk lezerspubliek bereiken.
Verspreid over het land wordt een enorme hoe-

Afb. 5 Van Nierop, Van der Woud
en Goudriaan proberen titels van
artikelen uit vijftig jaar Holland
in de juiste chronologische
volgorde te leggen. ‘Het inrijhek
van de ridderhofstad Holy’ (1969)
is een voorbeeld van een vroege
casestudy. De bijdrage ‘Gezinsreconstructies van bedeelden in
Amsterdam 1750-1850’ (1985) past
juist weer in de trend van sociaalculturele geschiedschrijving in de
jaren tachtig.
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veelheid lokale geschiedschrijving bedreven door
actief betrokken mensen.’
De toekomst van Holland
Juist door die enorme interesse in de eigen geschiedenis is het volgens de hoogleraren belangrijk dat de academische Hollandse geschiedschrijvers aan die lokale geschiedschrijving blijven
bijdragen. Zowel Goudriaan als Van Nierop signaleren een zekere ‘instrumentalisering’ of ‘moralisering’ van bepaalde aspecten van de Hollandse
of Nederlandse geschiedenis. ‘Ik merk dat er op
scholen enorm veel aandacht is voor de Tweede
Wereldoorlog’, vertelt Van Nierop, ‘maar de oorlog
wordt daarin gemaakt tot een soort oorsprongsmythe of een morele maatstaf van gewenst gedrag.’ Ook op lokaal niveau zijn er voorbeelden
van dergelijke ontwikkelingen aan te wijzen, valt
Goudriaan bij: ‘Vorig jaar kwam ik op het internet een verhaal tegen over een klooster dat geschreven was door de ondernemersvereniging van
het dichtstbijzijnde grote dorp. Deze geschiedenis werd als een soort uithangbord gebruikt voor
de lokale middenstand. Geschiedenis wordt in dat
soort gevallen gebruikt voor heel specifieke doelen. Soms is dat heel onschuldig, zoals in dit geval,
maar ik vind dat de academische wereld kritisch
moet zijn en waar nodig tegengif moet bieden.’
Hoewel het geschiedwetenschappelijk onderzoek in de academische wereld dus steeds internationaler georiënteerd raakt, is het zoeken naar
een verbinding met de maatschappij op lokaal
niveau van groot belang, vinden de hoogleraren.
‘De rechtvaardiging van ons vak moet in de maatschappij gevonden worden’, stelt Goudriaan, ‘het
is de taak van de academische wereld om voor het
grote publiek het belang en het interessante van
de geschiedenis op een hoog niveau duidelijk te
blijven maken. Ik zie in dat kader veel noodzaak
voor academische input voor de regionale geschiedenis. Dat is ook de kracht van Holland geweest als

blad, dat gerund wordt door jonge mensen met
nieuwe vraagstellingen en benaderingen die ook
het lezerspubliek buiten de academische wereld
op ideeën kan brengen. Tijdschriften als Holland
vormen een brug tussen de wetenschappelijke literatuur en de lokale geschiedbeoefening.’ Van der
Woud: ‘Op het gebied van interpretaties en betekenisgeven is deze verbinding vitaal – juist in de
huidige tijd waarin steeds meer onduidelijkheid
bestaat over de betekenis van feiten en wat het is
om ze te interpreteren en betekenis te geven.’
De grote opgave waarmee de Hollandse geschiedschrijving in de toekomst te kampen zal
krijgen is discipline-breed, verwacht Auke van der
Woud. ‘Zowel voor de geschiedbeoefening als
voor de belangstelling voor het verleden verandert
er veel’, verklaart hij. ‘Ik zie dat de belangstelling
voor geschiedenis in de huidige samenleving in
elk geval verandert – misschien wordt die belangstelling zelfs kleiner. Als academische groep sta je
daar niet los van. De opgave aan academici is om
iets met de academische kennis te doen voor de
samenleving. Je moet zoeken naar wat het verleden relevant kan maken voor het heden. Sommige theatermakers en filmmakers slagen daar
heel goed in. Denk bijvoorbeeld aan de televisieserie Downton Abbey. Daar hebben historici aan
meegewerkt die erop toezagen dat – bij wijze van
spreken – iedere knoop aan de jurken historisch
verantwoord werd. Je merkt aan dat soort projecten dat er mogelijkheden zijn om geschiedenis op
nieuwe manieren betekenisvol te maken. Er moet
op dat terrein veel meer mogelijk zijn dan we nu
misschien denken. Voor ons als emeriti is het in
dat opzicht wellicht te laat, dus het is nu aan een
nieuwe generatie historici om daarover na te denken. Over de verbinding tussen de geschiedenis
en de hedendaagse maatschappij moet ook binnen de academische wereld veel meer en nadrukkelijker worden nagedacht om het verleden in de
toekomst relevant te laten zijn.’
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TOPSTUK
Holland 1.1 – vijftig jaar later
Frank de Hoog

In aanloop naar het vijftigjarig jubileum van Holland dook de secretaris ons eigen archief in op
zoek naar het allereerste nummer. Tijdens haar
speurtocht kwam zij tot de ontdekking dat de eerste aflevering van de eerste jaargang – 1969 – niet
bewaard is gebleven. Zonde! Juist dat nummer
biedt uitkomst voor wie wil weten wat de redactie met het nieuwe blad Holland, Regionaal-historisch Tijdschrift voor ogen had. Deze opvolger van
de uitgave Zuid-Holland lag in februari 1969 voor
het eerst op de mat bij de leden van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland en de Stichting Contactcentrum voor regionale en plaatselijke
geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland.
Een fragment van de topografische kaart ‘Comitatus Hollandia, ’t Graeffschap Holland’, uitgegeven
door drukker Willem Janszoon in 1608, sierde de
voorkant en gaf het blad een moderne uitstraling
mee. Wat konden de leden verwachten van het allereerste nummer van Holland?
De redactie meende er goed aan te doen nog
eens kort haar doelstellingen uiteen te zetten. Na
deze inleiding presenteerde zij een verslag van
de herdenking van de 300ste geboortedag van
Herman Boerhaave (1668-1738), de beroemde Nederlandse arts en natuuronderzoeker. Dr. A.M.
Luyendijk-Elshout, wetenschappelijk medewerkster van het Anatomisch Laboratorium in Leiden,
lichtte hierin de activiteiten toe die speciaal voor
deze herdenking in november 1968 waren georganiseerd. Een bijzondere vermelding kreeg de
door dr. Maria Rooseboom ingerichte tentoon-

stelling over het leven en werk van de Leidse
arts. In de voorloper van Museum Boerhaave
waren niet alleen manuscripten en objecten
bijeengebracht, maar de expositie presenteerde ook nieuw materiaal dat een beter of nieuw
verband gaf aan de reeds bekende feiten. Wat
in de twee tentoonstellingszalen te zien was,
vertelde A.J.F. Gogelein, de latere opvolger van
mevrouw Rooseboom als directeur van Museum Boerhaave, in de tweede bijdrage aan het
nummer.
Holland bood in eerste instantie plek aan artikelen die een methodische aanpak of het resultaat van historisch onderzoek meedeelden.
Naast de twee besprekingen van de Boerhaaveherdenking leverde mr. J. Geselschap een stuk
aan over de mislukte poging van de Goudse
magistraat om na de ondergang van de bierindustrie in de 16de eeuw een glasblazerij binnen
de stad op te zetten. Net als in recente nummers van het tijdschrift volgde na de artikelen een vast blok met terugkerende onderdelen. Het grote verschil met het huidige Holland
Bloc zit in de multidisciplinaire aanpak die de
toenmalige redactie hanteerde: in dit deel van
het tijdschrift besprak zij het nieuws op het gebied van de archeologie, het archief- en het
museumwezen. Voor het eerste nummer werd
gekozen voor een uitgebreide bijdrage van H.
Sarfatij. Aan de hand van recente archeologische opgravingen in Noord- en Zuid-Holland
trachtte deze vaste medewerker van het blad
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Voorblad van het eerste nummer van Holland. Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis.

een afgerond beeld te geven van de ontwikkeling
van het kasteel in Holland.
Tegenwoordig maakt de redactie gebruik van
een website, een nieuwsbrief en sociale media
om nieuws over het tijdschrift wereldkundig te
maken. Vijftig jaar geleden vormde het blad het
belangrijkste kanaal. Ingestuurd commentaar op
eerder verschenen artikelen, het jaarverslag van
de historische vereniging voor Zuid-Holland en
een verslag van de zomerexcursie op 8 juni naar
Hellevoetsluis waren alle terug te lezen in het
eerste nummer. Ook verschenen hier de boekbesprekingen over publicaties op het gebied van

de geschiedenis van Holland, terwijl deze sinds
de nieuwe opzet in 2011 geheel uit het tijdschrift
zijn verdwenen. Alleen de signalementen van op
de website gepubliceerde recensies worden nog
in het blad opgenomen. Hoewel Holland in de afgelopen vijf decennia de nodige veranderingen
in vorm en karakter heeft doorgemaakt, zijn in de
opzet van het tijdschrift nog veel elementen uit de
begintijd terug te vinden. Wie na het lezen van dit
topstuk graag een keer zelf de oude nummers wil
doorbladeren, kan nu terecht op onze vernieuwde
website waar de oudste jaargangen digitaal beschikbaar zijn.
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Jubilea werden in de 19de eeuw volop gevierd. De
meest in het oog springende manier om het verleden te eren was het oprichten van standbeelden
en gedenktekens.1 Tegelijkertijd zorgde het publieke karakter van deze monumenten ook voor discussie. De keuze voor een bepaald onderwerp of
een persoon was altijd symbolisch geladen.
Het doel van de oprichters was om gemeenschapsvorming te bewerkstelligen. Zij hadden
daarbij verschillende aandachtspunten. Het verleden kon aangegrepen worden voor het uiten van
lokale trots. Ook het opvoeden van de nationale gemeenschap door het koesteren van historische wortels kreeg in de negentiende eeuw steeds

Beeldessay
Op een voetstuk
Herdenken in Holland

Carolien Boender en
Anne Petterson

Afb. 1

Laurens Janszoon Coster. Rijksmuseum
Amsterdam.
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meer aandacht.2 Tot slot moet ook het eigenbelang van de oprichters niet onderschat worden.
Door de keuze voor een bepaalde historische figuur konden zij bijvoorbeeld de eigen (beroeps)
groep promoten. Vaak bestonden er al herinneringsculturen rondom deze helden,3 maar de initiatiefnemers kozen een nieuwe vorm en voegden
er hun eigen interpretatie aan toe.
De onthulling van een standbeeld had een
sterk ceremonieel karakter. Het moment werd opgeluisterd met speeches, de aanwezigheid van allerlei hoogwaardigheidsbekleders, en muziek van
het lokale muziekkorps. Rondom de monumenten kwam bovendien een hele industrie op gang.
Er verschenen gedrukte verslagen van de onthul-

lingen en fraai versierde feestuitgaves. Ook brachten uitgevers prenten – en tegen het eind van de
19de eeuw – foto’s van de beelden in de handel.
Een groot deel van de afbeeldingen in dit essay
getuigt van deze commercialisering.
Tot taferelen zoals in Amerika – waar vorig jaar
verscheidene standbeelden die verwezen naar het
slavernijverleden van hun voetstuk getrokken werden – kwam het in Holland tot nog toe niet. Wel
veranderde door de tijd heen het gebruik en de
perceptie van de beelden. Ze gingen op in het stedelijke landschap, soms bleken de achterliggende
verhalen niet te kloppen, ze verdwenen onder de
groene alg, of waren onderdeel van een omstreden verleden. Dit beeldessay toont die veranderin-
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Afb. 2
Afb. 3

gen aan de hand van zes verschillende monumenten uit de 19de eeuw.
Laurens Janszoon Coster
Laurens Janszoon Coster had als Haarlemse held
al vroeg nationale bekendheid. Ergens begin 15de
eeuw zou hij de boekdrukkunst met losse letters
hebben uitgevonden tijdens een wandeling in de
Haarlemmerhout. Over de exacte datum bogen
zich diverse Haarlemse costerologen, zij wilden in
ieder geval bewijzen dat Coster eerder op het idee
kwam dan Johannes Gutenberg. Dat de feitelijke
waarheid daarbij niet het belangrijkst was, bewijst
het gefingeerde portret van Coster dat begin 17de
eeuw opdook. Het werd de basis voor de 18de- en

Laurens Janszoon Coster. Uit Het Leven
Geïllustreerd, 8 (1913) 3, p. 73.
Het Costerstandbeeld op de Grote Markt
tijdens Roze Zaterdag in 2012. Foto copyright: Dick van den Brakel.

19de-eeuwse afbeeldingen. Net als een heilige
werd Coster afgebeeld met vaste attributen: bijvoorbeeld een boomstronk of tak, een verwijzing
naar de Haarlemmerhout (zie afbeelding 1).
Vanaf de vroegmoderne tijd lieten Haarlemse
drukkers zich schilderen met Coster, maar rond
1815 functioneerde hij als schutspatroon voor de
hele boeken- en drukkersbranche. Dat bleef ruim
een eeuw het geval, ook nadat A.C. Linde in 1870
bewees dat Coster de boekdrukkunst helemaal
niet heeft uitgevonden. Afbeelding 2 uit 1913 is
een staaltje vroeg 20ste-eeuws photoshopwerk
door de redactie van Het Leven Geïllustreerd. De
stakende letterzetters van de Oprechte Haarlemsche Courant inspireerden de redactie om een foto
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van het Costerstandbeeld, opgericht in 1856, te
voorzien van een spandoek. Rondom het spandoek lopen dikke lijnen, wat erop wijst dat het een
inzet is. Ook tegenwoordig wordt het standbeeld
nog gebruikt, bijvoorbeeld om een tentoonstelling of muziekproject te promoten of een ideologisch punt te maken. Zo kreeg Coster al eens
Mickey Mouse-oren4, een basgitaar, en een lange
sjaal. Op afbeelding 3 is Coster voorzien van een
gebreide roze mantel, ter ere van Roze Zaterdag.
Naatje op de Dam
Het Monument ter Herinnering aan de Volksgeest van 1830-1831 werd opgericht in 1856 op de

Afb. 4 t/m 6

Monument ter Herinnering aan de Volksgeest
van 1830-1831. Stadsarchief Amsterdam.
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Dam in Amsterdam. De lithografie (afbeelding 4),
getekend door Carel Last naar een van de eerste
nieuwsfoto’s, toont de onthulling op 27 augustus.
Rond de voet van het monument hadden zich heren met hoge hoeden geschaard, en daarachter
rijen militairen. Hier en daar steekt een paraplu
omhoog: tijdens de plechtigheid regende het pijpenstelen! Stadsbewoners – nieuwsgierig naar het
monument én naar de komst van koning Willem
III – hadden een plekje veroverd op het dak van de
Nieuwe Kerk.
Oud-strijders van de Tiendaagse Veldtocht
(1831) tegen de Belgen namen het initiatief. Bovenop het monument torende ‘de Eendracht’, in

de gedaante van de Hollandse maagd. Al snel
kreeg zij de bijnaam ‘Naatje op de Dam’.
In 1858 ontving het Algemeen Handelsblad
een klacht over allerlei uitstallingen rondom het
beeld. Het drijven van een handeltje op de Dam
was populair, maar verstoorde het monumentale karakter van het plein. Bovendien gebruikten
stadsbewoners de rand van het bassin als hangplek. Zo verscheen rond 1910 een ansichtkaart (afbeelding 5) met als onderschrift ‘De Lijfwacht van
Naatje op den Dam’. Het Hollandse weer tastte de
maagd in de loop der jaren aan. In 1907 viel zelfs
haar rechterarm naar beneden. Bij een grootschalige herstructurering van de Dam en de aanleg
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Afb. 7

Afb. 8

In Rotterdam werd rond de herdenking van 1572 ook een ‘Maagd van
Nederland’ onthuld. Foto door Sebastiaan Alphonse Van Besten, 1915.
Rijksmuseum Amsterdam.
Standbeeld voor de inname van Brielle. Uilenspiegel. Humoristischsatyriek weekblad, 23 december 1871, p. 128.
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van een nieuw tramspoor in 1914 ruimde Naatje
definitief het veld (afbeelding 6).
De inname van Den Briel
Een Brielse commissie besloot in 1870 om een
standbeeld op te richten voor de inname van
Brielle door de geuzen op 1 april 1572. Het ontwerp
van J.Ph. Koelman bestond uit een nimf, die met
haar ene hand naar de Maasmonding wees en in
de ander een prinsenvlag hield.
Herdenkingen van de Opstand hadden al eerder spanningen tussen protestanten en rooms-ka-

Afb. 9
Afb. 10

tholieken opgeleverd. De inname van Brielle lag
extra gevoelig door de ‘martelaren van Gorinchem’,
een groep door de geuzen omgebrachte geestelijken. Een watergeus op het monument leek Koelman daarom wat ver gaan. Toch was de keuze voor
een vrouwfiguur niet helemaal zonder gevaar, dat
had de commissie kunnen weten. In 1863 leidde de
maagd op het Nationaal Monument voor 1813 ook
tot discussie.5 J.A. Alberdingk Thijm, een vooraanstaande rooms-katholieke schrijver, had in 1871 esthetische bezwaren tegen de verbeelding van geuzen als nimf. In het satirisch tijdschrift Uilenspiegel

In augustus 2011 werd het beeld van Coen van zijn sokkel gestoten. Er was geen kwade
opzet in het spel; een kraanwagen gooide het beeld per ongeluk om.
Piet Heyn in 2007. Wikimedia Commons.
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Koraalmuziek in het Van der Werfpark, 3
oktober 1950. Erfgoed Leiden, Topografisch
Historische Atlas, PV44944a https://www.
erfgoedleiden.nl/a73d7ed4-26bc-11e3-9d703cd92befe4f8.

verscheen een spotprent op Alberdingk Thijm (afbeelding 8). Links is de maagd te zien en rechts Alberdingk Thijms monument voor ‘1572’. De hertog
van Alva staat in het midden, links een jezuïet, en
op de grond ligt een overwonnen geus met een
Bijbel in zijn hand. De prent suggereert dat Thijm
zijn artistieke bezwaren gebruikte om zijn politieke
bezwaren tegen 1572 te maskeren.6 De herdenking
bleef omstreden en leidde tot rellen door het hele
land.7 Toch staat de nimf nog steeds voor het voormalige zeeliedenhuis.
Omstreden beelden
Sommige standbeelden herinneren aan een verleden waar we niet langer trots op zijn. Het bekend-
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Coen alleen maar meer in de belangstelling
kwam te staan, werd tijdgenoot Piet Heyn (15771629) juist aan zijn lot overgelaten. De verovering van de Spaanse zilvervloot in 1628 leverde
de commandant bij de West-Indische Compagnie een heldenstatus op. In 1868 vervaardigde een
Rotterdamse steenhouwer met twee maten in het
diepste geheim een standbeeld van sneeuw in
Delfshaven. Dit beeld was uiteraard geen lang leven beschoren, maar in 1870 onthulde prins Hendrik op het huidige Piet Heynsplein een permanente versie in steen. Tijdens de verbouwing van
het plein in de jaren 1960 zou de zeevaarder verkeerd zijn teruggeplaatst: niet langer wees hij met
zijn bevelhebberstaf naar zee, maar naar het centrum van Rotterdam. Na een schoonmaakactie in
1985 is deze fout gelukkig hersteld.

ste voorbeeld hiervan is het monument voor Jan
Pietersz. Coen (1587-1629). Deze gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
probeerde een Nederlandse monopoliepositie te
verwerven op de specerijenhandel in de Indische
archipel. In 1893 plaatste zijn geboortestad Hoorn
een standbeeld ter ere van de ‘bedwinger van Indië’. Op dat moment memoreerde slechts een
enkeling de zwarte bladzijden uit Coens carrière:
in 1621 moordde hij de bevolking van de Bandaeilanden uit. In de 20ste eeuw gaf het standbeeld
aanleiding tot verschillende protestacties. In 2016
bracht actiegroep De Grauwe Eeuw bijvoorbeeld
het woord ‘genocide’ op de sokkel aan.
Waar in de 20ste eeuw het standbeeld van

Burgemeester Van der Werf
Een van de weinige 19de-eeuwse standbeelden
die tot op de dag van vandaag onderdeel is van
een levendige herinneringstraditie, is de Leidse burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werf
(1529-1604). Bij de jaarlijkse viering van het 3 Oktoberfeest verzamelt de Leidse bevolking zich aan
de voet van het beeld uit 1884 voor de koraalzang:
17de-eeuwse liederen als ‘G’lijck den grootsten
rapsack (O ghij stadt van Leyden)’ klinken door
het Van der Werfpark. Vervolgens legt de burgemeester een krans.
Van der Werf is bij uitstek een lokale held. Tijdens het Beleg van Leiden (1573-1574) leed de bevolking – volgens de overlevering – grote honger.
Het kwam uiteindelijk zelfs zover dat de burgemeester zijn lichaam aanbood aan de inwoners
van de stad. Historisch onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat dit verhaal op mythes berust.
De nadruk op de hongersnood was onderdeel van
een geregisseerde ‘herinneringspolitiek’.8 Voor
de status van Van der Werf onder het gros van de
Leidse bevolking maakt dit echter niets uit: sommige mythes blijken tot in de 21ste eeuw onverwoestbaar.
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21 NA, Historische Vereniging Vigilate, inv.nr. 40.
22 In 1969, met de start van het nieuwe tijdschrift, werd ook besloten de serie Zuid-Hollandse Studiën te herdopen tot Hollandse Studiën.
23 Noord-Hollands Archief (NHA), Haarlem, Historische Vereniging Holland (1969) 1974-1990, inv.nr. 12. De enquête: NA,
Culturele Raad van Zuid-Holland, 1956-1982, inv.nr. 1706; R. Rothfusz, ‘De in 1973 gehouden enquête’, Holland, Regionaal-historisch tijdschrift 6 (1974) 163-169.
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24 Rombach en Van der Steur, ‘Tien jaar Historische Vereniging Holland’, 140. Over de enorme toename van het aantal historische verenigingen in de jaren zeventig en tachtig: Ribbens, Een eigentijds verleden, 111-114.
25 M. Verheul, ‘Berichten van de Historische Vereniging Holland. Ledenenquête’, Hollands Historisch Magazine 5 (2000) nr. 4,
30-33, aldaar 33; NHA, Historische Vereniging Holland, ongeïnventariseerd deel na 1990, doos bestuur, map bestuursvergaderingen, notitie Marieke Verheul, 31 oktober 2000.
26 NHA, Historische Vereniging Holland, ongeïnventariseerd deel na 1990, doos bestuur, map bestuursactiviteiten, strategisch plan, John Sijmonsbergen en Paul Knevel, versie december 2002; versie februari 2003.
27 NHA, Historische Vereniging Holland, ongeïnventariseerd deel na 1990, doos bestuur, map bestuursactiviteiten, notitie
Koen Goudriaan, 17 april 2001.
28 P. van de Laar, ‘Holland: een visie van een nieuwkomer’, Holland Historisch Tijdschrift 41 (2009) 3-13, aldaar 10-13.
29 Particuliere collectie Arjan Nobel, Notulen algemene ledenvergadering Historische Vereniging Holland, 23 juni 2012.

p. 18 Ben de Pater | Holland 1968-2018
1
2

J. Lengkeek, ‘Ik weet nog hoe het was. Dorp tussen nostalgie en nieuwe tijden’, Vitruvius 8 (2015) 30, 5-9.
Cijfers uit P.L. van Breemen, ‘Sociografisch rapport betreffende de gemeente Maartensdijk’ (Hollandse Rading 1960). Zie
ook het interview met Rob Klaassen in De Vierklank, 5 juli 2017.
3 Het Vrije Volk, 4 april 1966. De overige kranten misten de aankomst van de Fairland, leert een zoekopdracht in Delpher van
de Koninklijke Bibliotheek.
4 P.E. Hen e.a., Om het behoud van een explosieve stad. Werk en welvaart in en om Amsterdam 1961-1985 (Muiderberg 1986) 1011, 247.
5 De term ‘aerotropolis’ is gemunt door de Amerikaanse luchtvaartonderzoeker John D. Kasarda. De cijfers zijn afkomstig
uit: Decisio, Economisch belang van de mainport Schiphol. Analyse van directe en indirecte economische relaties (Amsterdam
2015).
6 Zie Rob van Engelsdorp Gastelaars, ‘Attraktie en toegankelijkheid van de grote stad voor migranten’, in: N.A. de Boer en
W.F. Heinemeyer (red.), Het grootstedelijk milieu; kansen en bedreigingen (Assen 1978) 102-116.
7 D. Snellen, H. Hilbers en A. Hendriks, Nieuwbouw in beweging. Een analyse van het ruimtelijk mobiliteitsbeleid van Vinex
(Rotterdam/Den Haag 2005).
8 CBS, ‘Bijna 4 op de 10 werkt en woont in dezelfde gemeente’, op www.cbs.nl, 10 augustus 2017.
9 Volgens het bedrijvenregister van het Gewest ’s-Gravenhage. De randgemeenten zijn Rijswijk, Voorburg, Zoetermeer,
Leidschendam en Nootdorp.
10 Volgens de ‘Bevolkingsprognose 2016’ van de gemeente Amsterdam.
11 Zie daarover ook het proefschrift van: C. Rooijendijk, That city is mine! Urban Ideal Images in Public Debates and City Plans,
Amsterdam & Rotterdam 1945-1995 (Amsterdam 2005).
12 In ‘Het hart van de hoofdstad’, Bouwkundig Weekblad (1964) 2, 23-32.
13 A. Feddes, ‘Organisatorische aspekten van stadsrekonstruktie’, in: Verenigde Bedrijven Bredero, Symposium Stadsrekonstruktie: wetenschap en realisatie (Utrecht 1965) 22-34.
14 Beide gebouwen zijn inmiddels herontwikkeld (tot ‘Prins en Keizer’), respectievelijk gesloopt en vervangen (door onder
meer nieuwbouw voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).
15 Zie voor een overzicht van deze omslag, met speciale aandacht voor Utrecht, Amsterdam en Den Haag: T. Verlaan, De
ruimtemakers: projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-1980 (Nijmegen 2017).
16 Tekenend voor Jacobs populariteit is dat haar boek ook een Nederlandse vertaling kreeg: Dood en leven van grote Amerikaanse steden (Amsterdam 2009). Hier en daar is in de tekst gebruik gemaakt van paragraaf 7.5 uit: B. de Pater en L. Paul,
Europa: een nieuwe geografie (Utrecht 2015).
17 H.J. Stuvel, Het Deltaplan I. De geboorte (Amsterdam 1962, eerste druk 1956), 294-303. Recensenten bekritiseerden Stuvels
visie op de grote stad niet, blijkt uit Delpher. Het Vrije Volk, in Rotterdam uitgegeven, schreef zelfs waarderend: ‘Vooral zijn
gedachten over de perspectieven van de randstad Holland en van Rotterdam zijn belangwekkend´ (24 augustus 1957).
18 N. Brand en J. Evert Abrahamse, ‘Zeepbel Amsterdam? Over het Plan van Twee Miljoen en de nadelen van bevoorrechting’,
Tijdschrift voor Historische Geografie 1 (2016) 2-11.

p. 35 Henk Looijesteijn | Een nieuwe wereld op nieuw land
1

2

Met dank aan Diederik Aten (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Ad Bercht (TU Delft), Jesse van Dijl (Regionaal Archief Alkmaar), Merel Denekamp (Nationaal Archief ), Ron Guleij (Nationaal Archief ) en Jillis van Meeteren (TU
Delft) voor hun hulp bij het verkrijgen van afbeeldingen.
Ook het Waddeneiland Texel wordt wel tot de Noordkop gerekend. Texel blijft hier echter buiten beschouwing, als eiland
is het een streek op zichzelf.
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C. Misset, Canon van de Noordkop. De geschiedenis van de Noordkop in 29 verhalen (z.p. 2010).
J. Belonje, De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Hollands Noorderkwartier (Wormerveer 1933), 6-8,
10, 13; M. A. Faries, Jan van Scorel, his style and its historical context (proefschrift Bryn Mawr College PA 1972), 277-287, 294296; J. Belonje, Het Koegras (Den Helder 1974) 7; H. Schoorl, Ballade van Texel (Den Burg 1976), 3-7, 10-11; J.T. Bremer, De
Zijpe. Deel I. Bedijking en bewoning tot omstreeks 1800 (Schoorl 1997), 19-20, 24-26, 31-42; K. Kuiken, ‘Het Bildt (1505). De
oudste “renaissancepolder” van Nederland?’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 18 (2009) 7-19, aldaar 11, 18-19; Misset,
Canon, 27-29; Marten Jan Bok, ‘De nakomelingen van de Utrechtse kunstschilder Jan van Scorel’, in Utrechtse parentelen
vóór 1650 3 (2012) 11-56, aldaar 15-16.
5 H. van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands
Noorderkwartier, 1597-1643 (Hilversum 2009); J. E. Abrahamse en L. Prins, ‘“Gereguleert, geordonneert, ende gedistingueert”. Ideaal en werkelijkheid in het ontwerp van de Beemster’, De Nieuwe Schouwschuit. Tijdschrift van het Historisch
Genootschap Beemster 10 (2012) 2-18.
6 Zie voor de rol van landmeters in het algemeen: F. Wieringa, ‘Kaarten, landmeters en waterschappen’ in: C. Streefkerk, J.
Werner en F. Wieringa (red.), Perfect gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700 (z.p. 1994) 9-21. Zie voor
het droogmakerijlandschap als ontwerp: W. Reh, C. Steenbergen en D. Aten, Een zee van land. De droogmakerij als atlas
van de Hollandse landschapsarchitectuur (Wormer 2005). Dit beeld is niet onomstreden: Abrahamse en Prins, ‘“Gereguleert,
geordonneert, ende gedistingueert”’, 2-18; Kuiken, ‘Het Bildt’, 7-14.
7 Zie voor Pot: R. Jayasena en E. Schmitz, ‘Van weiland in het veen tot stedelijke kade. Oudeschans 5, 7, 9 en 11 interdisciplinair belicht’, Jaarboek Amstelodamum 104 (2012) 115-141, aldaar 125-126, 140.
8 C. Keijzer en H. Jonker, De Anna Paulownapolder 1846-1946 (Wormerveer 1946) 34; Belonje, Het Koegras, 8-10, 12-21; H.
Schoorl, Zeshonderd jaar water en land. Bijdrage tot de historische Geo- en Hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de
periode ± 1150-1750 (Groningen 1973) 351-394; J.T. Bremer, 150 jaar Anna Paulownapolder 1845-1995 (Schoorl 1995) 14-15; J.T.
Bremer, Wieringerwaard 1610-2010 (Wieringerwaard 2010) 16-19.
9 Keijzer en Jonker, De Anna Paulownapolder, 38-39, 40-41, 147, 184, 189-191, 193; Auke van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland, 1798-1848 (Amsterdam 1987) 244-246; C. D. H. Moes, Architectuur als sieraad van de natuur. De
architectuurtekeningen uit het archief van J.D. Zocher jr. (1791-1870) en L.P. Zocher (1820-1915) (Rotterdam 1991) 28, 30-31, 123;
Bremer, 150 jaar Anna Paulownapolder, 19, 24-26; A.F.J. Niemeijer, ‘Een aangeharkt en dichtbevolkt laagland. Waterstaat,
infrastructuur en verstedelijking’, in: T. de Nijs en E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland, 1795 tot 2000 IIIa (Hilversum
2003) 93-185, aldaar 102-103.
10 N.N., Wording en opbouw van de Wieringermeer. Geschiedenis van de ontginning en kolonisatie van de eerste IJsselmeerpolder
(Wageningen 1955) 318, 345-347, 416-426, 449-455, 523-532; H.B.J. Stegeman en J.P. Vorsteveld, Het Joodse werkdorp in de Wieringermeer, 1934-1941 (Zutphen 1983); A.J. Geurts, De ‘groene’ IJsselmeerpolders. Inrichting van het landschap in Wieringermeer,
Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (Lelystad 1997) 16, 18, 20-23, 25, 28-29, 31-33, 36-37, 39-40, 42; J.T.W.H. van
Woensel, Nieuwe dorpen op nieuw land. Inrichting van de dorpen in de Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland (Lelystad 1999) 13-14, 18-20, 22-23, 28-30, 38-39, 43, 45, 47; Niemeijer, ‘Een aangeharkt en dichtbevolkt laagland’,
158-160.

p. 46 Tirtsah Levie Bernfeld | Beschermde vrijheid
1

2
3
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7

Dit is een verkorte versie van mijn artikel ‘Sephardi Women in Holland’s Golden Age’ in: J. R. Lieberman (red.), Sephardi
Family Life in the Early Modern Period (Waltham, Mass. 2010) 177-222. Zie verder ook mijn ‘Portugese joden en misdaad
in de Republiek’, Pro Memorie VIII, 2 (2006), 208-234; mijn Poverty and Welfare among the Portuguese Jews in Early Modern
Amsterdam (Oxford 2012), met name index ‘women’, ‘widows’, ‘orphans’; mijn Dowries and Dotar: Un Unbroken Chain of 400
Years (Amsterdam 2015); mijn ‘Religious Life among Portuguese Women in Amsterdam’s Golden Age’ in: Y. Kaplan en D.
Michman, The Religious Cultures of Dutch Jewry (Leiden 2017) 57-99. Voor het citaat van Brereton zie zijn Travels in Holland,
The United Provinces, England, Scotland and Ireland 1634-1635 (Manchester 1844) 61.
J.C.H. Blom, D. J. Wertheim, H. Berg, B. T. Wallet (red.), Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam 2017) 92-93,
153-154.
Y. Kaplan, ‘Wayward New Christians and Stubborn New Jews: The Shaping of a Jewish Identity’, Jewish History VIII, 1-2
(1994) 27-41.
Testament van Gracia Senior (Stadsarchief Amsterdam (hierna: SAA) toegangsnummer 334, inv. no. 826, 1673, 30 augustus):
‘y como me vine por temores dela inquisision’.
D.M. Swetschinski, ‘Vestiging, verdraagzaamheid en vereniging tot 1639’, Geschiedenis van de joden in Nederland, 55-97.
Voor het surplus aan vrouwen in de stad: L.C. van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de 17de en 18de eeuw (Amsterdam 1996) 106-111.
Manuscript Ets Haim bibliotheek Amsterdam: 48 D 43.
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SAA toegangsnummer 334, inv. no. 1141, 90, 92, 5378 [1618], 12 Adar.
Kaplan, ‘Moral Panic in the Eighteenth Century Sephardi Community of Amsterdam: The Threat of Eros’, in: J. I. Israel
en R. Salverda (red.), Dutch Jewry: Its History and Secular Culture (Leiden 2002) 103-123, aldaar 111. Onder Asjkenaziem:
F. Egmond, ‘Contours of Identity. Poor Ashkenazim in the Dutch Republic’, in: J. Michman (red.), Dutch Jewish History 3
(Jeruzalem 1993) 217-218.
10 Dit komt overeen met het algemene beeld waarin kooplieden in de Republiek van de 18de eeuw zich terugtrokken uit het
economische leven: J.I. Israel, The Dutch Republic (Oxford 1995) 1016-1017.
11 Asjkenazische vrouwen hier geregistreerd: alleen 4 als renteniers vermeld (40%): W.F.H. Oldewelt, Kohier van de Personele
Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 (Amsterdam, 1945) deel II, 73, 79, 86-88, 93-97, 101, 104-107. Voor Hollandse vrouwen: L. van Nierop, ‘Het kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 en de Amsterdamse vrouw’,
Jaarboek Amstelodanum XLIII (1949) 80-102; A.Th. van Deursen, ‘Werkende vrouwen in een Hollands dorp’, De zeventiende
eeuw IV (1988) 3-15.
12 SAA toegangsnummer 334, inv. no. 87, 1750; ibid., inv. no, 20, 1753; voor verkoop van oude kleren op straat door Asjkenaziem: ibidem, toegangsnummer 5061, inv. no. 693, 1737, 26 januari.
13 Levine Melamed, Heretics or Daughters of Israel? The Crypto-Jewish Women of Castile (New York 1999).
14 SAA toegangsnummer 334, 118, I, 31, 5492, 10 Adar. Voor theater: Kaplan, ‘De joden in de Republiek tot omstreeks 1750:
religieus, cultureel en sociaal leven’, Geschiedenis van de joden in Nederland, 187; voor correspondentie: brief van Gracia
[de naam is verder niet goed leesbaar] gericht aan Sra Dna Ribca Medina Hamis, Den Haag 1733, 27 augustus (SAA toegangsnummer 334, inv. no. 658).
15 SAA toegangsnummer 5075, inv. no. 913, 63v.-64, Not. B. Jansen Verbeek, 1631, 4 april.
16 Levie Bernfeld ‘A Sephardi Saga in the Dutch Republic: Cohen Pallache Women on Love, Religion and Social Standing’, in:
Y. Kaplan (red.) Religious Changes and Cultural Transformation in the Early Modern Western Sephardi Communities (verwacht:
Brill: 2018); idem, Poverty and Welfare, 221.
17 Menasseh Ben Israel, Thesovro dos Dinim (Amsterdam 5407) deel V, 12 Tamuz, 122-123.

p. 55 Charlotte van Rooden, Merel Snoep en Bart van der Steen | Krakende kattenvrouwtjes en banketbakkers
*
1

Auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit artikel.
‘Waterproef ’, Leidsch Dagblad, 25 maart 1982. Zie ook: ‘Pleuntje eist f 20.000,- en een nieuw “paleisje”’, Leidsch Dagblad, 30
november 1976, ‘“Tante Pleun” voelt zich al jarenlang thuis bij de krakers’, 25 november 1980; ‘Pleuntje’, 16 november 1983
2 Voor de geschiedenis van kraken in Nederland, zie vooral: E. Duivenvoorden, Een voet tussen de deur. Geschiedenis van
de Nederlandse kraakbeweging, 1964-1999 (Amsterdam 2000). Zie ook: B. van der Steen, ‘De papieren van de revolte. De
kraakbeweging en haar geschiedschrijving’, Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis 9 (2014) 2, 166-181. Over de geschiedenis van
het kraken in Leiden verscheen al eerder: B. van der Steen, ‘De metropool voorbij. Een korte geschiedenis van kraken in
Leiden in de jaren zeventig’, Stadsgeschiedenis 12 (2017) 1, 75-85.
3 S. Haumann, ‘Hausbesetzungen in Hilden 1980–1982. Protest im Kontext lokaler Ambitionen und Realität’ in: B.
Schmidt-Lauber (red.), Mittelstadt. Urbanes Leben jenseits der Metropole (Frankfurt am Main 2010) 207-222.
4 Om pragmatische redenen worden plaatsen vaak ingedeeld in dorpen (tot 20.000 inwoners), middelgrote steden (20.000
tot 100.000) en grote steden (meer dan 100.000). Dit is echter slechts een benadering, want of een plaats als dorp, middelgrote stad of grote stad wordt gezien is vaak historisch of politiek bepaald.
5 Voor een kritische bespreking van krantenberichten als historische bron, M. Broersma, ‘Nooit meer bladeren? Digitale
krantenarchieven als bron’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 14 (2011) 2, 29-55.
6 Onze website is te vinden op: www.krakeninleiden.nl. De website wordt voortdurend aangevuld met nieuwe informatie.
De digitale kaart is te vinden op: https://maps.squat.net/en/cities/leiden/squats# Deze handige tool wordt al voor meerdere steden gebruikt.
7 ‘Ex-krakers in “Huize Vis”’, Leidsch Dagblad, 19 april 1980.
8 ‘Twee huizen aan de Mare “gekraakt”’, Leidsch Dagblad, 22 mei 1970.
9 De Buurtkrant, april 1973.
10 ‘Waterproef ’, Leidsch Dagblad, 25 maart 1982.
11 ‘Klooster in Zoeterwoude gekraakt’, Leidsch Dagblad, 15 mei 1974; ‘Open huis’, Leidsch Dagblad, 26 juni 1974; ‘Open dag voor
de buren’, Leidsch Dagblad, 29 juni 1974; ‘Krakers in klooster hebben het koud’, Leidsch Dagblad, 31 december 1974.
12 ‘Scholieren-actie in de Breestraat tegen woningnood’, Leidsch Dagblad, 29 december 1979; ‘Jongeren eisen meer woningen’, Leidsch Dagblad, 10 januari 1980
13 ‘Kraakpand voor gastarbeiders’, Leidsch Dagblad, 25 september 1974; ‘Is er wel woningnood onder werkende jongeren?’,
Leidsch Dagblad, 22 januari 1975; ‘”Wij gaan niet vrijwillig weg”’, Leidsch Dagblad, 27 januari 1975.
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15
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‘“Afwachten heeft geen zin”’, Leidsch Dagblad, 14 juli 1982.
‘Hoe zit dat nou eigenlijk met die “kabouters”?’, Leidsch Dagblad, 18 april 1970.
Interview Maarten Witkam, door Johan Visser en Bart van der Steen.
‘Krakers ageren tegen woningbeleid gemeente’, Leidsch Dagblad, 27 februari 1979; ‘Krakers zetten raad op stelden’, Leidsch
Dagblad 22 mei 1979; Leidsch Dagblad; ‘Krakers storen weer’, 23 mei 1979; ‘Krakers “storen” Leidse raad weer’, Leidsch Dagblad 12 juni 1979.
18 ‘Steeds’, Leidsch Dagblad, 29 februari 1980.
19 ‘Een geintje dat verkeerd werd begrepen’, Leidsch Dagblad, 28 mei 1980.
20 Rubberen Robbie, ‘Twee mobiele ogen die keken de kraker aan’ (1980).
21 ‘“Die krakers hebben van mij een knap tapijtje verdiend!”’, Leidsch Dagblad, 22 maart 1980.
22 Alle uitgaven van dit blad zijn online te raadplegen via: http://www.zwarte.squat.net/

p. 81 Beeldessay | Op een voetstuk
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Zie voor een overzicht van monumenten in de 19de eeuw: http://standbeelden.vanderkrogt.net/
M. Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw (Nijmegen 2013).
L. Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 (Nijmegen 2016).
Voor de bevestiging van de oren op het standbeeld, en de stadswacht die dit trachtte te verhinderen, zie: https://www.
youtube.com/watch?v=5vrOh_kBxFA&feature=youtu.be.
P. den Hoed, ‘Het nationaal monument voor 1813 als meerduidig beeldverhaal’, in: I. de Haan, P. den Hoed en H. te Velde
(red.), Een nieuwe staat: het begin van het koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam 2013) 348-361, aldaar 350, 352.
N. Maas, ‘Portretten van Thijm’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1989, 67-93.
F. Groot, ‘De strijd rond Alva’s bril. Papen en geuzen bij de herdenking van de inname van Den Briel, 1572-1872’, BMGN 110
(1995) 2, 161-181.
J. Pollmann, Herdenken, herinneren, vergeten. Het beleg en ontzet van Leiden in de Gouden Eeuw 3 Oktoberlezing 2008 (Leiden
2008).

p. 96 Uithoek | In een zijstraat van het Leidseplein
1
2
3

‘Bamboo Bar: voor velen “het einde”’, Algemeen Handelsblad, 8 januari 1965.
‘Haagse nootjes’, Leeuwarden courant, 22 juli 1967, 9.
‘Opening van een pub’, Friese koerier, 18 februari 1967, 17.
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UITHOEK
In een zijstraat van
het Leidseplein
Karin Lurvink
Hartje Amsterdam is een toerisme-walhalla en
onbetaalbaar. Hier wonen haast geen Amsterdammers meer. Of toch wel? In een zijstraat van
het Leidseplein woont de 99-jarige Addy. De karakteristieke steile trap is een tijdreis naar een ouderwets, maar netjes Amsterdams appartement.
Addy woont er al sinds 1 december 1955. Het vinden van woonruimte was destijds moeilijk, maar
omdat haar tante dit pand bezat, kon ze de bedompte zolderkamer aan de Kerkstraat verlaten.
Toen Addy’s tante het pand in de jaren zestig
verkocht, was dit onder voorwaarde dat Addy en
haar man Johnny er de rest van hun leven zouden mogen wonen. De koper was Hans Gruijters,
een van de oprichters van D66, lid van de Tweede
Kamer (1972-1977) en later burgemeester van Lelystad. Gruijters heeft zich altijd aan de overeenkomst gehouden en nooit meer dan 50 euro huur
gevraagd. Toen het pand na zijn dood in 2005 te
koop kwam te staan, stond er dan ook in de pandbeschrijving dat ‘de huurder een te verwaarlozen
huurbedrag’ betaalt en er ‘geen getekende overeenkomst’ was. Eind 2016 kreeg Addy een brief
waarin stond dat de huur per direct verhoogd zou
worden tot maar liefst 300 euro per maand.
Toen Johnny in 2010 overleed, verhuisde Addy
niet naar een verzorgingstehuis. De thuiszorg
komt langs, de boodschappen worden bezorgd en
de stoeltjeslift brengt haar veilig langs de steile
trap naar beneden. Ze wil niet weg. De buren klagen over geluidsoverlast van de nieuwe bar, maar
Addy klaagt niet: ze is het gewend. Tot een aantal jaar geleden zat de Bamboo-bar gevestigd op
de begane grond. De bar was deels in bezit van

Gruijters en opende al in de jaren zestig haar deuren. Het behoorde ‘tot de weinige cafés, die in Amsterdam op weekdagen tot twee uur (en vrijdag en
zaterdag tot drie uur) geopend zijn.’1 Toen het café
geopend werd, vond Addy het gezellig, ‘het bracht
leven in de brouwerij.’ Ze was blij dat ze niet in
het rustige deel van de straat woonde. De bar was
meer dan een café met ruime openingstijden. In
de jaren zestig speelde de politiek zich ‘meer en
meer’ af in café’s, waaronder in de Bamboo-bar.
‘D’66 maakt er langzamerhand een systeem van,’
aldus een krantenartikel uit 1967.2 En volgens boze
geruchten werd een ‘goed deel van de D’66-verkiezingspropaganda’ uit de bar betaald.3
Addy kan het zich nog goed herinneren. Echte
Amsterdammers en hun verhalen zitten nog altijd
verscholen in het altijd al levendige Amsterdam.

Johnny en Addy (rechts). Privécollectie.
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