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Op 11 november 2018 is het precies honderd 
jaar geleden dat de soldaten uit de loopgraven 
klommen, hun wapens neerlegden en huis-
waarts keerden. In een spoorrijtuig in het bos 
bij het Franse stadje Compiègne was kort daar-
voor besloten de oorlog te beëindigen op een 
symbolisch tijdstip: op de elfde dag van de elfde 
maand, om klokslag elf uur ’s ochtends, werd na 
vier lange oorlogsjaren de kanonnen het zwij-
gen opgelegd. De Eerste Wereldoorlog was afge-
lopen. Nu het einde van de honderdjarige her-
denking van de Grote Oorlog in zicht is, groeit 
stilaan de vraag wat er in de nasleep van de oor-
log volgde. Op internationaal niveau schiepen 
de vredesbepalingen van Versailles (1919) in we-
zen de voorwaarden voor het nieuwe wereldcon-
flict dat in het najaar van 1939 zou uitbreken. Op 
velerlei manieren bleef de oorlog doorwerken in 
de naoorlogse samenleving, zowel in Nederland 
als daarbuiten. 

Een nieuwgeboren vrede kan gepaard gaan 
met allerhande problemen: gemobiliseerde 
troepen dienen in goede orde naar huis te wor-
den geleid; op veel plaatsen moeten recht- en 
wet geving worden hersteld; daders en collabora-
teurs dienen gestraft en slachtoffers en vluchte-
lingen opgevangen te worden; en eventuele ge-
voelens van wraak, angst of wantrouwen onder 
de bevolking moeten worden bedaard. De weken, 
maanden of jaren die volgen op een gewapend 
conflict, vormen dus geen onveranderlijke toe-
stand waarin alles ‘pais en vree’ is. Het bereiken 
van vrede is eerder een continu en actief proces 
dat inspanning vereist van zowel de overheid als 
haar burgers. De wijze waarop mensen in vre-
destijd omgaan met de erfenis van oorlog en 
strijd staat in dit nummer van Holland centraal.

De bijdragen aan deze aflevering gaan niet 
over de eigenlijke conflicten, maar over de vraag 
hoe die conflicten werden herinnerd en door-
werkten na het sluiten van de vrede. Diverse 
gebeurtenissen in verschillende tijdsperiodes 
zullen de revue passeren. Het is vooral dankzij 
de multidisciplinaire aanpak van dit nummer 
dat duidelijk wordt dat de scheidslijn tussen 
perio den van oorlog en vrede niet zo eenvoudig 
te trekken is. 

In het eerste artikel richt Marianne Eekhout 
zich op de remonstrantse en katholieke beeld-
cultuur die ontstond rondom de Synode van 
Dordrecht (1618) en de terechtstelling van Johan 
van Oldenbarnevelt (1619). Beide gebeurtenis-
sen kregen een officieel beeldmerk in de vorm 
van prenten en schilderijen, maar welk effect 
hadden deze kunstuitingen in vredestijd? Met 
haar artikel geeft Eekhout een voorproefje van 
de tentoonstelling Werk, bid en bewonder. Een 
nieuwe kijk op kunst & calvinisme die van 11 no-
vember 2018 tot 26 mei 2019 te zien zal zijn in 
het Dordrechts Museum. Aan de hand van een 
18de-eeuws dagboek van een Amsterdamse 
kantoorklerk laat Frank de Hoog vervolgens 
zien hoe omstanders het politieke conflict van 
1748 beleefden en daar achteraf mee omgingen. 
Uit de oplossingen voor het geschil die deze 
burgers uit de brede middenklassen aandroe-
gen, spreekt een duidelijk politiek bewustzijn. 
 Colette Cramer en Rutger Noorlander geven in 
het derde artikel een impressie van verhalen die 
schuilgaan achter het Koude Oorlog-erfgoed in 
Noord- en Zuid-Holland. Veel gemeenten zijn 
zich nog niet bewust van wat er aan overblijf-
selen uit deze periode aanwezig is. Cramer en 
Noorlander maken inzichtelijk wat er zoal over 

Redactioneel | In vredig Holland.

De erfenis van oorlog en strijd
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het hoofd wordt gezien, en waarom het van be-
lang is om dat verborgen erfgoed te conserveren. 

Ook het Holland Bloc staat volledig in het te-
ken van de gevolgen van vrede. Carin Gaemers 
spreekt voor de Tijdingen met Dennis Bos, gast-
conservator van het Theo Thijssen Museum in 
Amsterdam, over de literaire erfenis van de Eer-
ste Wereldoorlog. Het Topstuk vertelt het bijzon-
dere verhaal van de begrafenis van de hond van 
de Leidse schout Willem de Bont. Wouter Lin-
mans laat hiermee zien dat de spanningen tus-

sen de contraremonstranten en remonstranten 
enkele jaren na de Synode van Dordrecht nog 
altijd goed voelbaar waren in het dagelijks leven. 
In de Column staat Jeroen Vervliet stil bij de be-
tekenis van Den Haag als internationale stad van 
de vrede in heden, verleden en toekomst. Tot 
slot brengt de Uithoek van Rob Leijen ons naar 
Egmond aan Zee, waar een monument tot op 
de dag van vandaag herinnert aan de dood van  
marineofficier Jan van Speijk. 

Frank de Hoog, Wouter Linmans en 
Karin Lurvink

Illustratie Maarten Streefland
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In de jaren na 1618 was er veel beroering in de 
Republiek. Op 13 november kwamen meer dan 
honderd predikanten, professoren en politici 
uit West-Europa in Dordrecht bijeen om offi-
cieel een einde te maken aan de Bestandstwis-
ten. De Staten-Generaal hadden deze Nationale 
Synode van Dordrecht bijeengeroepen om een 
langlopend religieus conflict op te lossen, nadat 
stadhouder Maurits in de maanden daarvoor 
politiek orde op zaken stelde. 

Maurits botste al vanaf 1609 met landsadvo-

caat Johan van Oldenbarnevelt over belangrijke 
kwesties, zoals het buitenlands beleid, de vredes-
politiek en de positie van de gereformeerde kerk. 
Oldenbarnevelt steunde bovendien de ‘rekkelij-
ke’ remonstranten, die een vrijere opvatting van 
het geloof en een brede volkskerk nastreefden. 
Als reactie hierop sloot Maurits zich in 1617 aan 
bij de contraremonstranten die een ‘precieze’ op-
vatting hadden.1 Kort daarop verving hij remon-
strantse stadsbesturen en liet hij de landsadvo-
caat arresteren op verdenking van landverraad. 

Dierensatire in de 17de 
eeuw
De Synode van Dordrecht en de terecht
stelling van Oldenbarnevelt op schilderijen

De Bestandstwisten leidden tot grote politieke en religieuze onrust in de 
Republiek. De Synode van Dordrecht loste het religieuze conflict op, terwijl 
de terechtstelling van landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt een nieuwe 
richting aangaf in de politiek. In ‘vredig Holland’ was de rust echter niet 
overal teruggekeerd. In de beeldvorming zochten groepen, zoals de remon-
stranten, naar hun eigen duiding van de Bestandstwisten. Zij gebruikten 
daarvoor onder andere satires van de Synode en de terechtstelling van 
Oldenbarnevelt. Remonstrantse opdrachtgevers bestelden schilderijen die 
commentaar leverden op de gebeurtenissen, door middel van een allegorie 
met dieren. Kunstenaar Cornelis Saftleven, die al eerder dierenallegorieën 
schilderde, speelde in dit proces een sleutelrol. In dit artikel worden de 
schilderijen van de Synode en de terechtstelling geanalyseerd. Hoe ontston-
den ze, waar waren ze te zien, en welk effect hadden zij in ‘vredig Holland’?

Marianne Eekhout
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Vervolgens stuurde Maurits aan op een defini-
tieve oplossing voor de Bestandstwisten tijdens 
de kerkvergadering in Dordrecht. In mei 1619 
viel de officiële beslissing: de Dordtse Leerregels 
zuiverden de remonstrantse leer uit de gerefor-
meerde kerk en Johan van Oldenbarnevelt werd 
terechtgesteld op het Binnenhof in Den Haag.

De politieke en religieuze impact van de 
Synode van Dordrecht en de terechtstelling 
van Johan van Oldenbarnevelt was enorm. Dat 
blijkt niet alleen uit de stroom van pamfletten 
en ander drukwerk over de Bestandstwisten, 
maar ook uit de manier waarop de gebeurtenis-
sen werden verbeeld. Enerzijds ontstond er een 
officieel beeldmerk, één prent van de episode 
waar niet van werd afgeweken, dat werd geac-
cordeerd door de Staten-Generaal (afb.   1). Het 
beeldmerk was een weergave van de plaats van 
handeling, Dordrecht of Den Haag, en werd 

voorzien van een begeleidende tekst die het 
officiële verhaal vertelde. Anderzijds riepen 
de gebeurtenissen ook op tot satire, waarin de 
hoofdpersonen werden verbeeld als dieren. 
Dierenallegorieën kwamen in de 17de eeuw 
vaker voor, maar waren niet populair. Een be-
kend voorbeeld is de geïllustreerde uitgave 
van het middeleeuwse dierenepos Van den Vos 
Reynaer de dat veelvuldig werd uitgegeven in de 
17de-eeuwse Republiek. In alle gevallen gedroe-
gen de dieren zich als mensen en soms waren 
de prenten ook gemaakt als commentaar op 
eigen tijdse politiek. Opvallend is dat de dieren-
allegorieën op schilderijen veelal te herleiden 
zijn naar kunstenaar Cornelis Saftleven; een 
specialist op het gebied van allegorische die-
renvoorstellingen.2

Deze allegorische schilderijen zijn nog niet 
eerder geanalyseerd of vergeleken.3 Het is een 

Afb. 1  François Schillemans, De Nationale Synode van Dordrecht, 1619. Collectie Huis Van 
Gijn, Dordrecht.
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unieke groep satires, omdat hierin een recht-
streeks verband tussen een waargebeurde ge-
schiedenis en dieren wordt gelegd. Het bestaan 
van deze schilderijen biedt de kans om achter 
de façade van de beeldvorming te kijken en 
inzicht te verkrijgen in de remonstrantse (en 
katholieke) beeldcultuur rondom de Synode 
en de terechtstelling van Johan van Oldenbar-
nevelt. Het is niet voor het eerst dat de beeld-
cultuur van de Bestandstwisten in de belang-
stelling staat. In 2011 schreef Joke Spaans een 
mooi artikel waarin ze vaststelde dat een kriti-
sche beeldcultuur, in tegenstelling tot pamflet-
ten, pas vanaf 1618 verscheen. Spaans weet dit 
aan de censuur op zowel politiek als religieus 
niveau. Daarnaast merkte zij terecht op dat de 
meeste prenten een contraremonstrantse visie 
verkondigden, omdat ze vrijwel allemaal na 
1618 werden gemaakt toen de uitkomst van het 
conflict bekend was.4 

De (remonstrantse) tegenvisie op de Be-
stands twisten bestond wel, maar werd veelal 
geuit via een ander medium: het schilderij. De 
belangrijkste vraag is welk effect deze schilde-
rijen hadden in ‘vredig Holland’. Welke thema-
tiek kwam in de satire naar voren, hoe ontston-
den deze werken en waar waren ze te zien? Eerst 
wordt per gebeurtenis het traditionele beeld 
kort geanalyseerd, waarna dieper wordt inge-
gaan op het beeld dat werd opgeroepen in de 
geschilderde satire. Tot slot wordt het bereik van 
de schilderijen besproken.

Een iconisch beeld
Op 26 november 1618 kreeg François Schille-
mans een octrooi van de Staten-Generaal om 
zijn tekening van de Synode van Dordrecht ‘op 
koper te brengen’.5 Niemand mocht de prent 
binnen vier jaar zonder zijn toestemming repro-
duceren: zijn werk werd daardoor het iconische 
beeldmerk voor de eerste en enige internationa-
le protestantse kerkvergadering in vroegmodern 
Europa. Het beeld was vervuld van een belang-
rijke propagandaboodschap. Dichter Jacob Cats 
voorzag de prent van een tekst waarin hij de een-

heid benadrukte die op de Synode tussen kerk 
en staat verkregen was. Daarnaast vermeldde 
Cats per land de namen van de internationale 
geleerden om duidelijk te maken dat onder hun 
toezicht de toestand van de gereformeerde we-
reld in Dordrecht werd bepaald.6 

De stad Dordrecht verstrekte kunstenaar 
Pouwels Weyts de opdracht om een geschilderde 
versie van Schillemans Synodeprent te maken 
(afb. 2). In 1621 kwam dit schilderij te hangen op 
de ‘raad-kamer’ in het stadhuis, het meest repre-
sentatieve vertrek van het gebouw.7 De Staten-
Generaal hadden bovendien al in 1618 opdracht 
gegeven tot het maken van een penning, waarop 
het beeldmerk van de Synode verscheen. Een 
gouden variant werd geslagen voor de buiten-
landse gedelegeerden en een zilveren voor de 
Nederlandse deelnemers. De penningen wer-
den aangeboden als herinnering aan hun tijd in 
Dordrecht en de Republiek, maar ook als dank 
voor bewezen diensten.8 
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Satire en de Synode
Daarnaast was de Synode van Dordrecht direct 
onderwerp van spot. De eerste satirische afbeel-
ding die verscheen over de Synode was van de 
hand van Simon Goulartius (afb. 3). Deze voor-
malige predikant van de Waalse Kerk in Amster-
dam was uit zijn ambt gezet vanwege vermeende 
remonstrantse sympathieën. Op de prent is het 
moderamen, het dagelijks bestuur van de Syno-
de, voorzien van duivels- of stierenhorens, even-
als het grootste deel van de deelnemers. Slechts 
de delegatie van de Staten-Generaal wordt deze 
horens bespaard; als politieke vertegenwoordi-

ging kregen zij een andere behandeling. Voor-
zitter Bogerman wordt ingefluisterd door twee 
duiveltjes die boven zijn hoofd zweven.9 De 
remonstranten zelf ontbreken op deze prent. 
Op de plaats van hun tafel zien we een Latijnse 
tekst. Spaans benadrukte dat zowel deze als twee 
andere satirische voorstellingen vanwege de ge-
voeligheid van het onderwerp waarschijnlijk in 
het buitenland werden gemaakt.10 Deze satire 
bevatte wel dieren, maar deze waren niet direct 
gerelateerd aan bestaande mensen. Toch is deze 
prent de eerste stap in de richting van dieren-
allegorieën op de Synode. 

Afb. 2  Pouwels Weyts, De Nationale 
Synode in Dordrecht, 1621. 

 Collectie Dordrechts Museum.

Afb. 3  Simon Goulartius, Spotprent 
op de Synode van Dordrecht, 
1619. Collectie Rijksmuseum, 
Amsterdam.

Marianne Eekhout | Dierensatire in de 17de eeuw
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Een tweede satire op de vergadering kwam 
uit rooms-katholieke hoek, en waarschijnlijk uit 
de Zuidelijke Nederlanden (afb. 4). Niet de verga-
dering zelf staat hier centraal, maar juist de om-
standigheden daaromheen. Op de troon zit een 
vis voorstellende de Engelse koning die geflan-
keerd wordt door een poes (Staten van Holland) 
en een kikker (Staten van Zeeland). Naast de kik-
ker zetelt een gekroond aapje dat het Huis van 
Nassau voorstelt, terwijl de rots zowel de Spaan-
se koning als het katholieke geloof verbeeldt. Op 
de voorgrond ligt het onthoofde lijf van Olden-
barnevelt. Daarnaast zien we een personificatie 
van tweedracht die haar kind verzorgt. Tot slot 
zit aan een tafel een griffier die alle gebeurtenis-
sen probeert vast te leggen.11 De kunstenaar drijft 
de spot met alle deelnemers aan de Bestands-

twisten, behalve de rotsvaste Spaanse koning. De 
anderen kunnen slechts kwaken en kopjes geven 
aan de Engelsen. De Engelse koning Jacobus was 
in het conflict rondom de Synode de belangrijk-
ste protestantse medestander van de Republiek. 
Zijn delegatie kreeg ereplaatsen tijdens de kerk-
vergadering. Een Zuid-Nederlandse, katholieke 
opdrachtgever ligt het meest voor de hand, met 
name door de combinatie van de voorstelling en 
het spotvers van de Brugse geestelijke Michael 
van Marisal bovenaan het schilderij.

Een derde verbeelding van de Synode kwam 
voort uit het remonstrantse genootschap binnen 
de Republiek. In tegenstelling tot wat Spaans be-
toogt, waren er dus wel dissidente geluiden te 
horen binnen de landsgrenzen, al hingen deze af 
van een particulier (en remonstrants) initiatief. 
Petrus Scriverius, een prominente remonstrant, 
gaf in 1621 opdracht aan schilder Cornelis Saft-
leven om een parodie op de Synode te maken. 
Saftleven was afkomstig uit een remonstrants 
kunstenaarsgeslacht en daardoor bij uitstek 
geschikt voor het schilderij dat Scriverius voor 
ogen had. Hij deed zijn visie uit de doeken aan 
Saftleven, die daar vervolgens een schetsontwerp 
van maakte (afb. 5). Helaas is het schilderij niet 
bewaard gebleven, maar Saftlevens antwoord op 
het verzoek van Scriverius en de schets wel. Saft-
leven betoogt hierin dat hij een ontwerp maakte 
zoals ‘my opgegeven’ waarna hij de dieren om-
schrijft. Bogerman is de ‘Haan die oproer ende 
vervolging kraayt’, de uiltjes rondom het boek 
van de Synode verbeelden verschillende andere 
leden van het moderamen. De kalfskop aan de 
muur is een portret van Calvijn. De schout van 
Dordrecht, Hugo Muys van Holy, is verbeeld als 
een poes in het venster.12 Scriverius nam risico 
met deze opdracht, omdat het geen gebruikelijk 
onderwerp betrof. Een satire op de Synode, zo 
dicht op de gebeurtenissen, was voor een re-
monstrant een gevaarlijke keuze. 

Oldenbarnevelt: exotische dieren als allegorie
Het tweede evenement dat veel weerstand op-
riep, was de terechtstelling van Johan van Ol-

Afb. 4  Anoniem, Zinnebeeldige voorstelling van de Synode 
van Dordrecht, 1600-1650. Collectie Museum 

 Prinsenhof, Delft. Foto: Tom Haartsen.
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denbarnevelt in 1619. Ook van deze gebeurtenis 
kwam een prent op de markt waarvan het beeld 
tot een icoon uitgroeide. Spaans beschreef deze 
prent zelfs als een ‘tegenhanger’ van de Syno-
deprent. Samen representeerden de twee voor-
stellingen de oplossing van het politieke en 
religieuze conflict tijdens de Bestandstwisten 
(afb. 6).13 Oldenbarnevelt is te zien op het scha-
vot, hij staat op het punt onthoofd te worden. 
Het schavot is in verhouding erg klein weerge-
geven, rechts op de voorstelling. Het Binnenhof 
en de omvangrijke menigte nemen het grootste 
deel van de voorstelling in. Op die manier zien 
we het regeringscentrum volop in beeld, ter-
wijl Oldenbarnevelt slechts een rol in de marge 
speelt. De nadruk ligt op het legitimeren van 
de terechtstelling die wordt gesteund door alle 
belangrijke overheidsinstellingen, waaronder de 
Staten-Generaal en het Hof van Holland. In de 
meeste gevallen werd deze voorstelling omringd 

Afb. 5  Cornelis Saftleven, Satire op de Synode van Dordrecht, 16 april 1621. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.
Afb. 6  Claes Jansz Visscher (uitgever), De terechtstelling van Oldenbarnevelt, 1619. Collectie Huis Van Gijn, Dordrecht.

Marianne Eekhout | Dierensatire in de 17de eeuw
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door portretten van Oldenbarnevelts medestan-
ders die ook waren veroordeeld – de meesten tot 
een verblijf in Slot Loevestein.14 

Het is bekend dat het beeld van de terecht-
stelling en de nadruk op het verraad van remon-
strantse kopstukken niet werd gewaar deerd. 
Zowel binnen als buiten de remonstrantse 
kring bestond veel weerstand tegen de manier 
waarop Oldenbarnevelt opzij was gezet en ver-
oordeeld. In de literatuur, en vooral binnen 
de remonstrantse gemeenschap, werd het on-
derwerp niet geschuwd. Joost van den Vondel 
publiceerde bijvoorbeeld in 1625 het toneel-
stuk Palamedes. Het stuk werd direct verboden, 
omdat het verwees naar de controverse tussen 
Maurits en Oldenbarnevelt onder de dekman-
tel van een mythologisch verhaal. Bovendien 
kwam het direct voort uit de remonstrantse 
gemeenschap: het thema was aangedragen 
door Johannes Meursius, de remonstrantse 
leermeester van de zonen van Oldenbarnevelt. 
In de herdruk van Palamedes uit 1705 kwam 
bovendien aan het licht dat niemand minder 
dan de schoonzoon van Oldenbarnevelt, Cor-
nelis van der Mijle, had aangedrongen op een 
toneelstuk over de gebeurtenissen van 1618.15 
Naast censuur van het toneelstuk zelf legde het 
stadsbestuur van Amsterdam Vondel ook een 
geldboete op. Bijna veertig jaar later, en vele 
illegale drukken verder, werd het stuk in 1663 
alsnog opgevoerd.16 In dit jaar maakte Cornelis 
Saftleven ook een schilderij met de terechtstel-
ling van Oldenbarnevelt als onderwerp, waarop 
mensen als dieren werden verbeeld. 

De huidige titel van Saftlevens werk is Truci-
data Innocentia, ofwel vermoorde onschuld. Het 
is waarschijnlijk gebaseerd op de ondertitel van 
Vondels toneelstuk: ‘vermoorde onnooselheit’ 
(afb. 7).17 De voorstelling is een allegorie op de 
terechtstelling waarin de rechters als dieren 
optreden. Het schilderij werd in 1892 aan het 
Rijksmuseum overgedragen met een lijst waar-
op alle dieren aan bestaande personen werden 
verbonden.18 Sommige rechters, zoals Reinier 
Pauw, hadden ook daadwerkelijk de naam van 

een dier. Anderen zijn waarschijnlijk op basis 
van hun gedrag verbonden aan een dier. Hen-
rick van Essen en Nicolaas de Voogd waren de 
leeuwen, omdat zij als vertegenwoordigers van 
Gelderland de hoogste positie bekleedden. 
Hugo Muys van Holy was een tijger, vergelijk-
baar met de poes op de tekening voor Scriverius 
die spinnend toezag op de gebeurtenissen. De 
grote olifant representeerde Nicolaes Krom-
hout, de president van het Hof van Holland. De 
‘dieren’ speelden de vermoorde onschuld, om-
dat Oldenbarnevelt volgens de remonstranten 
en vele anderen ten onrechte was onthoofd.19

Opvallend is dat de opdrachtgever van het 
schilderij zich zeer bewust was van de proble-
men die hij zich op de hals zou halen door zo’n 
expliciete veroordeling van de terechtstelling 
van Oldenbarnevelt te laten maken. Ten eerste 
liet hij de rechters als dieren verbeelden, waar-
door ze slechts indirect herkenbaar waren. Daar-
naast liet hij op het schilderij een klein plaatje 
monteren. Zonder dit zilveren plaatje had de 
figuur in het midden van de voorstelling een 
anoniem gezicht, maar met het plaatje veran-
derde hij in Johan van Oldenbarnevelt. De af-
neembaarheid van het plaatje suggereert dat het 
schilderij niet altijd in zijn oorspronkelijke staat 
getoond kon worden.20 Slechts in aanwezig-
heid van vertrouwde personen kon de eigenaar 
de ware betekenis van het schilderij onthullen, 
zonder dat hij daarmee in de problemen kwam. 
Het gebruik van dieren was daarvoor bovendien 
uitermate geschikt, omdat de voorstelling altijd 
uitleg behoefde die juist alleen aan ingewijden 
en vertrouwelingen werd gegeven.

Een nieuw perspectief?
Een bijzonder gegeven is dat Saftlevens werk niet 
de enige satire is op de terechtstelling. Sterker 
nog, er zijn meerdere schilderijen opgedoken 
in boedelinventarissen en op veilingen.21 Van de 
meeste is onbekend of ze nog bestaan en of ze 
uit dezelfde hoek komen als het werk van Saft-
leven. Twee werken bestaan nog, waarvan er hier 
een nader besproken wordt. Het eerste betreft 
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een kopie van het werk uit het  Rijksmuseum, 
maar dan op kleiner formaat.22 Het tweede be-
staande werk uit de Collectie Six verschilt van de 
Rijksmuseum-Saftleven en werpt hierdoor een 
nieuw licht op de thematiek (afb. 8).

Op het schilderij uit de Collectie Six zien we 
ook een pauw, een olifant en een aantal leeuwen, 
maar ze verbeelden niet dezelfde personen als op 
het schilderij van Saftleven. Wel zijn de indivi-
duele personen te identificeren aan de hand van 
een serie 18de-eeuwse tekeningen uit het Rijks-
museum die dezelfde dieren afzonderlijk afbeel-
den, met de naam eronder.23 Nicolaas Kromhout 
is op deze voorstelling geen olifant maar een 
ezel met een hoed en een bril. Henrick van Es-
sen en Nicolaas de Voogd zijn respectievelijk de 
aap op de troon en de koe met de laurierkrans 
(naast de ezel). De olifant die prominent naast de 
aap staat, is ridder Adriaan Mandemaker, rechter 

voor Zeeland. Hij was de afgevaardigde namens 
de prins van Oranje. Zowel op de tekening als 
op het schilderij draagt hij een prinsenvlag met 
daarop ‘victory voor oranje’, een duidelijke ver-
wijzing naar de schuld van Maurits.

De eerste vermelding van het schilderij in de 
Collectie Six stamt uit de 18de eeuw en komt 
overeen met de datering van de tekeningen uit 
het Rijksmuseum. Het is goed denkbaar dat de 
kennis over de personen op het schilderij, dat 
rond 1620 wordt gedateerd, op dat moment let-
terlijk is opgetekend door of in opdracht van 
de nieuwe eigenaar, Jan Six IV. De gebundelde 
tekeningen zijn daarom een belangrijke aan-
vulling op het schilderij zelf. De datering van 
het schilderij is buitengewoon vroeg, vlak na de 
executie van Oldenbarnevelt. Kunsthistorisch 
onderzoek moet uitwijzen of het hier inder-
daad een vroeg 17de-eeuws werk of wellicht een 

Afb. 7  Cornelis Saftleven, Trucidata Innocentia, 1663. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.
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18de-eeuws schilderij betreft. Het toneelstuk 
van Vondel maakt echter duidelijk dat er juist 
in deze periode veel belangstelling was voor 
duiding van de terechtstelling. Dat het gevaar-
lijk was om deze gebeurtenis te verbeelden en 
daar aandacht aan te besteden, blijkt ook uit 
een tweede bijzondere overeenkomst met het 
werk van Saftleven. Waar de kunstenaar in 1663 
met een plaatje Oldenbarnevelt liet verschij-
nen, kon dit schilderij in zijn geheel worden 
verborgen voor bezoekers. In 1811 schreef men 
in een boedelinventaris dat het schilderij een 
‘schuyf plank’ had. Deze plank, waarschijnlijk 
met een bloemstuk erop, kon voor de terecht-
stelling worden geschoven om die aan het oog 
te onttrekken. Tot slot hoorde er ook nog een 
boekje bij met daarin tekeningen van de execu-
tie, maar dat is in 1928 verkocht.24 Het is ondui-
delijk of dit het tekeningenboek in het Rijks-
museum betreft dat pas in 1983 is aangekocht, 
maar de gelijkenis met de figuren op het schil-
derij is spectaculair. Het lijkt daarom evident 
dat het schilderij uit de Collectie Six model 

heeft gestaan voor deze tekeningen.
Het bestaan van dit schilderij werpt een 

nieuw licht op het werk van Saftleven in het 
Rijksmuseum. Wellicht liet Saftleven zich in-
spireren door het schilderij dat hij al kende 
uit het woonhuis van de familie Six of was hij 
zelfs nauw betrokken bij het ontstaan van dit 
anonieme paneel in de jaren twintig. De brief-
wisseling tussen Scriverius en Saftleven geeft 
immers duidelijk aan dat hij zich al eerder be-
zighield met dezelfde thematiek. Tegelijkertijd 
laat de lijst met dieren bij Saftleven een bij-
zonder verschil zien tussen gerepresenteerde 
mensen en dieren. Was dit een keuze van de 
opdrachtgever? De lijsten zijn in ieder geval 
pas later opgemaakt; die van het schilderij van 
Saftleven pas in de 19de eeuw.25 

Wat wel vast staat, is dat dierenallegorieën 
van de Synode en de terechtstelling van Olden-
barnevelt met name in een remonstrants kli-
maat een terugkerend thema waren. Pijnlijke 
episodes uit het recente verleden kregen op deze 
manier binnenshuis een plek. Sterker nog, de 

Afb. 8 Anoniem, De rechtspleging van Oldenbarnevelt, ca. 1620. Collectie Six, Amsterdam.
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aanwezigheid van schuifplanken en verwijder-
bare plaatjes tonen aan dat er mogelijk een re-
monstrantse subcultuur ontstond waarbinnen 
deze satires een substantiële rol speelden. Een 
bezoek aan de schilderijen lokte uit tot een han-
deling, zoals het verwijderen van een plaatje of 
het weghalen van een plank. Dit doet vermoeden 
dat de schilderijen rechtstreeks bedoeld waren 
om het remonstrantse verhaal over de terecht-
stelling te vertellen. 

Besluit
De Synode en de terechtstelling van Oldenbarne-
velt maakten in 1618 en 1619 en nog eeuwen daar-
na veel indruk. Beide gebeurtenissen kregen een 
iconisch beeldmerk, maar waren ook onderwerp 
van diverse satires op schilderijen. De Synode 
werd zowel door rooms-katholieken als remon-
stranten gepersifleerd. De terechtstelling was 
vooral onderdeel van spot en afschuw binnen de 
remonstrantse gemeenschap. Hoewel het proces 
van Oldenbarnevelt in brede kring was veroor-
deeld, werden de meeste beelden gemaakt door 
remonstranten of hun sympathisanten. Officieel 
was Holland weer in rustig vaarwater terechtge-
komen in deze periode, maar remonstrantse sen-
timenten waren allerminst verdwenen. 

De dierenallegorieën zijn het mooiste voor-
beeld van de manier waarop remonstranten 
omgingen met de Bestandstwisten. Cornelis 
Saftleven was in dit verband een centrale figuur. 
Remonstrant Petrus Scriverius gaf hem op-
dracht voor een allegorie, maar Saftleven hoorde 
zelf ook tot de remonstrantse gemeenschap die 

uiting wilde geven aan de gebeurtenissen. Hij 
gebruikte zijn ervaring met het tekenen van 
dieren om een nieuwe vorm te vinden voor het 
verbeelden van de Bestandstwisten. Door dieren 
af te beelden als mensen kon hij zich meer vrij-
heden permitteren, omdat de eigenaar altijd kon 
zeggen dat het ‘gewone’ dieren waren.

Remonstranten schuwden de confrontatie 
niet en verwachtten problemen. De schoonzoon 
van Oldenbarnevelt spoorde Vondel in 1625 aan 
tot het schrijven van een toneelstuk. Vondel 
werd hiervoor veroordeeld tot een geldboete. 
Scriverius gaf Saftleven een opdracht die had 
kunnen leiden tot vervolging, omdat de overheid 
liever niet werd herinnerd aan de Bestandstwis-
ten. Het schilderij uit 1663 had, net als andere 
werken, een ingebouwde truc om een deel van 
het schilderij geheel of gedeeltelijk aan het oog 
te onttrekken. Het zilveren plaatje met het ge-
zicht van Oldenbarnevelt en de schuifplank in 
huize Six laten zien hoe creatief de makers en 
opdrachtgevers waren om tegenstanders om de 
tuin te leiden. Bovendien tonen deze elementen 
de explosiviteit van het getoonde thema in de 
maatschappij aan. 

Tot slot laten de bijbehorende documenten 
bij de schilderijen zien dat eigenaren nauw 
betrokken waren en bleven bij het onderwerp. 
Samen zijn deze dierenallegorieën exponenten 
van een levendige remonstrantse subcultuur 
in de Republiek die, gezien het bestaan van 
meerdere satires in boedelinventarissen, wel-
licht wijder verspreid was dan wij nu kunnen 
overzien.
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eeuwse) rechten van de gemeenschap. 
Pas in de tweede helft van de 20ste eeuw zijn 

historici zich gaan realiseren dat dergelijke bur-
gerbewegingen weliswaar niet democratisch 
maar wel politiek van aard zijn.2 Burgers bezaten 
ideeën over goed bestuur, hadden verwachtin-
gen ten aanzien van de overheid en zagen het als 
hun taak in opstand te komen zodra regenten 
hun eigen belangen lieten prevaleren boven het 
algemeen welzijn. Historici als Maarten Prak, 
Paul Knevel en Henk van Nierop zagen hierin 
uitingen van het vroegmodern stedelijk republi-
canisme; een politieke ideologie van de stedelij-

Loon na Verdienst
Oplossingen van burgers voor het politieke 
conflict van 1748 in Amsterdam

Begin januari 1749 moest een Amsterdamse boekverkoper zich verantwoor-
den voor de spotprent Loon na Verdienst. Op deze tekening bungelden 
negen oproerleiders aan de galg, terwijl de beul onderaan de ladder onge-
duldig wachtte om de laatste drie op te hangen (afb. 1). Hiermee verbeeldde 
een anonieme maker de heersende stemming onder de Amsterdamse 
bevolking na het oproer van 1748. Tot op heden is weinig aandacht geweest 
voor de leef- en denkwereld van burgers tijdens en na zo’n stedelijk conflict. 
Het onderzoek naar de betrokkenheid van vroegmoderne burgers bij de 
politiek heeft zich vooral toegelegd op de wijze waarop zij hun verzet tegen 
de overheid organiseerden. Uit deze bijdrage blijkt dat het politiek bewust-
zijn van burgers ook op andere manieren tot uiting kwam. Aan de hand van 
het dagboek van de Amsterdamse kantoorklerk Jan de Boer wordt in dit 
artikel bekeken hoe omstanders het oproer van 1748 beleefden en hoe zij 
nadachten over het herstel van eendracht in de samenleving.

Frank de Hoog

In studies over de Nederlandse Opstand (1568-
1648) is veelvuldig geschreven over de leef- en 
denkwereld van burgers, maar de interesse voor 
de beleving van de stedelijke bevolking in latere 
crisisperiodes in de Republiek is pas van re-
cente datum.1 Een belangrijke reden voor deze 
beperkte belangstelling is dat burgers tijdens 
de conflicten van 1672 en 1747-1748 niet gericht 
waren op het veranderen van het politieke sys-
teem. In hun verzet tegen de overheid streefden 
zij naar een stevigere controle op het handelen 
van de regenten, waarvoor zij ter legitimatie van 
hun acties een beroep deden op oude (middel-
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Afb. 1  Anoniem, De spotprent ‘Loon na Verdienst’, 1749. Col-
lectie Rijksmuseum, Amsterdam.

ke middenklasse die vooral tijdens politieke cri-
ses een krachtige drijfveer was voor collectieve 
acties binnen de eigen stad.3

De focus in deze ‘oproerstudies’ lag met name 
op de wijze waarop opstandelingen hun protest 
tegen de overheid vormgaven. Historici hebben 
hierbij vooral gekeken naar de organisatievor-
men, de actiemiddelen, het politieke program-
ma in pamfletten en rekesten, en de rituelen 
en symbolen die burgers ter legitimatie van het 
verzet aanvoerden. Het gevolg van deze aanpak 
is dat het onderzoek naar het politiek bewust-
zijn van de gewone man beperkt is gebleven tot 
de periode van het verzet en tot de ideeën van 
opstandelingen, terwijl burgers die niet actief 
meededen aan het oproer evengoed nadachten 
over wat er zich in het dagelijks leven afspeel-
de. Hoe deze omstanders een politiek conflict 
in hun stad beleefden en welke problemen zij 
signaleerden in het bereiken van eendracht na 
afloop van een oproer, staat daarom in deze bij-
drage centraal.

Ter verkenning van dit onderwerp ligt de 
nadruk in dit artikel op het oproer van Amster-
dam in de zomer van 1748. Als een van de eerste 
Hollandse steden werd Amsterdam opgeschrikt 
door een goed georganiseerde beweging van 
burgers uit de brede middenklasse die aandrong 
op ingrijpende hervormingen van het beleid. 
Veel Amsterdammers aanschouwden het con-
flict van enige afstand. Een van deze omstanders 
was de rooms-katholieke kantoorklerk Jan de 
Boer. Vanaf het moment van de aanstelling van 
stadhouder Willem IV in 1747 tot aan 1758 maakte 
hij aantekeningen over de politieke gebeurtenis-
sen in zijn stad. In tegenstelling tot de tiental-
len bewaard gebleven kronieken, dagverhalen en 
historiën over het conflict van 1748 behandelde 
De Boer in zijn dagboek niet alleen het verloop 
maar ook de nasleep van het oproer in de daar-
opvolgende jaren. Bovendien paste de dagboek-
schrijver in zijn Chronologische Historie het begin-
sel van hoor en wederhoor toe en vulde hij zijn 
informatie aan met andere ‘oor- en ooggetuijge-
nisse’ en met gedrukt materiaal om tot een zo 

volledig mogelijk beeld van de situatie te komen.4 
Bij wijze van casestudy zullen in deze bijdrage 

de oplossingen die burgers aandroegen om de 
rust na het conflict van 1748 te herstellen, ge-
analyseerd worden aan de hand van het boven-
genoemde dagboek. In de afgelopen jaren is de 
belangstelling voor ‘egodocumenten’ – autobio-
grafieën, memoires, dagboeken en persoonlijke 
brieven – als bron om de heersende gevoelens 
en ideeën onder burgers te achterhalen sterk 
toegenomen.5 Wel moet bij het gebruik van 
‘egodocumenten’ rekening gehouden worden 
met het probleem van retrospectie. Veel auteurs 
maakten tijdens de gebeurtenissen aantekenin-
gen om deze naderhand in het net over te schrij-
ven. De uiterlijke kenmerken van het dagboek 
van De Boer wijzen erop dat het overgeleverde 
manuscript niet direct voortkwam uit zijn dage-

| Loon na Verdienst
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lijkse schrijfwerk. Hierdoor bestaat de kans dat 
de dagboekschrijver bij het overschrijven van 
zijn aantekeningen, bewust of onbewust, een be-
paalde logica heeft aangebracht door verbanden 
in zijn notities te leggen. Zodoende zijn de ge-
beurtenissen al door de auteur geïnterpreteerd.

Oproerig Holland
In april 1747 veroorzaakte de invasie van een 
klein Frans leger in Staats-Vlaanderen grote 
onrust in Holland. De zwakke verdediging riep 
herinneringen op aan het Rampjaar in 1672 toen 
de Republiek van vier kanten werd aangevallen. 
Geruchten over nieuwe Franse invallen leidden 
tot angst onder de bevolking om opnieuw door 
een rooms-katholieke mogendheid overrom-
peld te worden. Naast de traditionele zondebok-
ken als de rooms-katholieken hield de bevolking 

vooral de lokale bestuurders verantwoordelijk 
voor de erbarmelijke toestand waarin de Repu-
bliek nu verkeerde. Sinds het kinderloos overlij-
den van stadhouder Willem III in 1702 hadden 
deze regenten de macht steeds meer naar zich 
toegetrokken om vooral hun eigen belangen 
te behartigen. De consequenties van dit beleid 
werden nu pijnlijk duidelijk. Onder druk van de 
gebeurtenissen gingen de Staten van Holland in 
mei 1747 in op de eis van de burgers tot herstel 
van het stadhouderschap. Dit bracht de rust in 
de samenleving terug, maar de onvrede onder de 
bevolking over de regenten en hun beleid bleef 
onder het oppervlak bestaan.

Een jaar later sloeg vanuit Groningen en 
Friesland een hevige opstand tegen belasting-
pachters over naar Holland. Uit onvrede over 
de zwaarte van de belastingen en de wijze van 
belastinginning begon de bevolking hier in juni 
1748 pachtershuizen te plunderen. Tijdens deze 
Pachtersoproeren werden stadsbestuurders in 
verschillende Hollandse steden geconfronteerd 
met de onwelwillendheid van de schutterij om 
bezittingen van de pachters en hun bedienden te 
beschermen. Slechts met het afschaffen van de 
belastingen op 26 juni eindigde het oproer, maar 
deze concessie kon de al langer bestaande onte-
vredenheid over de oligarchische praktijken van 
de regenten niet oplossen. Al direct na het Pach-
tersoproer kwamen beoefenaars van vrije beroe-
pen en winkeliers van Amsterdam bijeen om 
over een politiek programma van eisen te dis-
cussiëren. Dit resulteerde in juli 1748 in een re-
kest met elf artikelen waarin deze burgers onder 
meer inspraak eisten in de samenstelling van de 
krijgsraad van de schutterij en in de verkiezing 
van de burgemeesters, de vroedschappen en de 
bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie en de West-Indische Compagnie.

De opstandige burgers werden bekend als 
‘Doelisten’, vernoemd naar de Kloveniersdoelen 
aan de Amstel waar zij sinds 9 augustus samen-
kwamen. Zij slaagden er beter dan voorheen 
in om hun verzet tegen de stedelijke overheid 
vorm te geven, omdat zij voor het coördineren 

Afb. 2  Titelblad van het dagboek Chronologische Historie 
van Jan de Boer, 1748. Collectie Koninklijke Biblio-
theek, Den Haag.
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van hun protestacties gebruik gingen maken 
van de bestaande organisatiestructuur van de 
schutterij. De beschikbaarheid van eigen loop-
plaatsen, wachthuizen en doelengebouwen en 
de bestaande indeling van deze lokale burger-
wacht in compagnieën, ontleend aan de wijkin-
deling van de stad, stelden de opstandelingen 
in staat zich eenvoudig te mobiliseren en de 
klachten van medeburgers te inventariseren.6 

Begin september leken de Doelisten succes te 
boeken. De stadhouder ontsloeg de zittende be-
stuurders en beloofde de schutters te betrekken 
bij de verkiezing van hun officieren. Uiteindelijk 
kwam van de gewenste hervormingen weinig 
terecht, omdat Willem IV van het belang door-
drongen raakte om in de toekomst van de steun 
van de regenten verzekerd te zijn. Het gevolg 
was dat de stadhouder toch geen rekening hield 
met de wensen van de opstandige burgers bij 
de aanstelling van een nieuwe stadsbestuur. Zo 
handhaafde hij 19 van de 36 leden van de oude 
vroedschap en benoemde hij de vier nieuwe 
burgemeesters uit de oude, gevestigde regenten-
families van de stad. Zelfs zijn toezegging voor 
een vrije krijgsraad maakte hij op de dag van 
zijn vertrek uit Amsterdam ongedaan. Hiermee 

maakte de stadhouder eensklaps duidelijk dat 
hij zich niet voor het karretje van de Doelisten 
liet spannen.7

Doelisten versus ‘brave burgers’8

Naast de onwelwillendheid van de stadhou-
der liep de burgerbeweging ook door interne 
onenigheid op niets uit. Na indiening van een 
rekest met mildere eisen dan het in juli aange-
boden verzoekschrift raakten de Doelisten op 
9 augustus 1748 verdeeld in een radicale en een 
gematigde stroming. Maar de onrust bleef vol-
gens dagboekschrijver De Boer niet beperkt tot 
de Doelenzaal. Ook daarbuiten veroorzaakte de 
burgerbeweging tweedracht. 

Hoewel de opstandige burgers hun protestac-
ties vormgaven binnen het kader van de schut-
terij, betekende dit geenszins dat alle schutters 
bereid waren het verzet tegen het wettige gezag 
te steunen. In zijn aantekeningen oordeelde De 
Boer dat de situatie inmiddels zo geëscaleerd 
was dat een ‘waaragtig patriot’ die in alle rede-
lijkheid iets wilde betogen, als kwaadspreker 
werd beschouwd.9 Ter voorkoming van moge-
lijke problemen hielden de gegoede burgers 
zich voortaan stil over de gebeurtenissen. Zelfs 

Afb. 3  R. Vinkeles, 
Gezicht op de 
Kloveniersdoelen in 
Amsterdam, 1764. 
Collectie Stadsar-
chief Amsterdam.
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twee dagen na aanbieding van het gematigde 
rekest van de Doelisten discussieerden weinig 
mensen hierover. Volgens De Boer was de reden 
hiervoor dat de ene burger de andere allerminst 
vertrouwde, ‘want daar was genoegzaam, een 
twee-verdeeling onder de burgerij.’10

De Doelisten kregen alle vrijheid de zittende 
regenten openlijk te bekritiseren, want volgens 
De Boer had ‘geen redelijk mensch’ de moed om 
de door de Doelisten verkondigde leugens en 
lasteringen ten aanzien van de overheid openlijk 
te weerleggen uit angst voor represailles.11 Toch 
vernam De Boer onder de ‘deftigste burgers’ wel 
kwaadaardige geruchten over de ‘Doelen gas-
ten’.12 Ook besloten enkele gegoede burgers op 
30 augustus een rekest te overhandigen aan de 
stadhouder, die naar verluidt spoedig naar Am-
sterdam zou komen om orde op zaken te stellen. 
Hierin bekritiseerden zij de Doelisten fel, om-
dat de laatsten uit naam van alle burgers hervor-
mingen hadden geëist. Volgens de samenstellers 
wilde het merendeel van de Amsterdamse schut-
ters juist niets met het oproerige ‘Doele-werk’ 

van doen hebben.13 
Ook De Boer wenste zich te distantiëren 

van de opstandelingen. Zo had hij aan een van 
zijn medeschutters gevraagd waarom de hele 
schutterscompagnie de eisen van de Doelisten 
onderschreef, terwijl De Boer en verschillende 
andere ‘brave burgers’ de rekesten niet hadden 
getekend. Zijn buurman antwoordde geen notie 
te hebben gehad van de gestelde eisen en onder 
druk blindelings ‘ja’ te hebben gezegd. Groeps-
druk kwam volgens De Boer in alle compagnie-
en binnen Amsterdam voor. De Doelisten hoop-
ten zich zo van de steun van de hele schutterij 
te verzekeren.14 Het gevolg hiervan was wel dat 
omstanders als De Boer direct bij het conflict 
betrokken raakten.

Met toestemming van de Staten van Hol-
land arriveerde de stadhouder op 2 september 
in Amsterdam om in te grijpen in het stadsbe-
stuur, maar na deze wetsverzetting op 6 septem-
ber bleef de verdeeldheid tussen de aanhangers 
van de Doelistenbeweging en de andere burgers 
bestaan. Wel bespeurde De Boer een verschil 

Afb. 4  Anoniem, Vergadering van de Doelisten in de grote Burgerzaal van de Kloveniersdoelen, 
1748. Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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in houding van de laatste groep. Gedurende de 
‘troubeltijden’ hadden de gegoede burgers zich 
overwegend stilgehouden uit vrees voor acties 
van het Doelenvolk, maar na de wetsverzetting 
hervonden deze lieden de moed om het ‘Doele 
canaille’ in het openbaar te bespotten en de ge-
beurtenissen veelvuldig te bediscussiëren. Er 
verschenen zelfs paskwillen tegen de Doelisten 
in druk. Maar deze anonieme schotschriften 
werden stilgehouden en niet openlijk verkocht, 
omdat de overheid verboden had mensen in 
hun eer aan te tasten.15 

Onder de pamfletten bevond zich ook de eer-
dergenoemde spotprent Loon na Verdienst. Op 
8  januari 1749 noteerde De Boer dat boekver-
koper Philippus Doornwaart voor het gerecht 
was gedaagd om verslag te doen van deze prent 
waarop negen leiders van de Doelisten hangend 
aan een galg waren verbeeld. Al in november 
1748 had De Boer over het bestaan van deze ‘gal-
gentekening’ gehoord, maar toen kon hij geen 
exemplaar bemachtigen. Tot zijn verbazing ging 
men heel geheimzinnig met dit paskwil om. In 
januari 1749 mocht hij de prent lenen, maar dat 
was te kort om het begeleidende 36-regelige vers 
volledig over te schrijven (afb. 5).16 

De spotprent Loon na Verdienst verwoordde 
de stemming die geruime tijd onder de gegoede 
burgers heerste. Ten onrechte hadden de Doe-
lenhoofden de ‘eerlyke Liên’ van het pluche ver-
jaagd door aan te sturen op een wetsverzetting. 
Vanwege deze ‘Gruwel daden’ hadden de ‘schel-
men’ geen recht op genade. Het opknopen aan 
de galg was hun verdiende loon. Dit gold ook 
voor de aanhangers van de Doelistenbeweging. 
In zijn dagboek schreef De Boer dat de ‘brave 
burgers’ kort na het vertrek van de stadhouder 
op 15 september 1748 openlijk verkondigden 
dat dezen ‘hun rampzalig leven, aan galgen, en 
 raderen zouden eijndigen.’17 Volgens de gegoe-
de lieden waren deze strafwerktuigen de voor-
naamste hulpmiddelen om de stad weer tot rust 
te brengen.18 Kort na het Pachtersoproer had de 
overheid deze vorm van terechtstelling nog toe-
gepast. Niet om alle deelnemers van het oproer 

te straffen maar om de bevolking af te schrikken 
het voorbeeld van de oproerlingen in de toe-
komst te volgen.19

Ophanging was niet de oplossing die De 
Boer voorstond. Op 26 november 1748 betoogde 
hij dat er een keer een einde moest komen aan 
die ‘verdoemelijke’ paskwillen, ‘want zo lange 
die onder de menschen verspreijt worden, zie 
ik nogh geen rust te gemoet.’ 20 Al twee maanden 
eerder hadden de burgemeesters van Amster-
dam een verordening onder de boekverkopers 
verspreid waarin het bezitten en verkopen van 
alle geschriften en libellen die schadelijk waren 
voor iemands eer verboden werden. Effectief 
was dit gebod niet, want op 1 oktober moest het 
stadsbestuur opnieuw een waarschuwing afkon-
digen na het verschijnen van het ‘oproerige’ ge-
schrift Billijk verzoek der Amsterdamsche burgerije, 

Frank de Hoog | Loon na Verdienst

Afb. 5 Aftekening van de spotprent Loon na Verdienst in 
De Boers Chronologische Historie , 1749. Collectie Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag.
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aan zijne doorluchtige Hoogheijd op nieuw voorstel-
len. Deze maatregelen veroorzaakten volgens De 
Boer wel een onbeschrijfelijk genoegen onder 
de gegoede burgers, omdat deze heren hoopten 
dat de oproerige lieden hierdoor spoedig in hun 
gedrag gestuit zouden worden.21

Het verbod op het opstoken van de gemoe-
deren door middel van pamfletten was vermoe-
delijk de beste strategie om de haat tussen de 
botsende partijen weg te nemen en zo de angel 
uit het conflict te halen. De strijd diende als 
het ware vergeten te worden. In deze opvatting 
stond De Boer niet alleen. Op 1 oktober 1749 
zetten de Staten van Holland een eerste stap in 
deze richting door een generale amnestie af te 
kondigen. Niemand mocht vervolgd worden om 
de strafbare feiten die tijdens het conflict van 
1748 waren gepleegd. In deze regeling was ook 
een zogeheten vergeetclausule opgenomen die 
burgers verbood herinneringen aan het conflict 
in te zetten voor het rechtvaardigen van toekom-

stige geschillen.22 Over het belang van de am-
nestieregeling liet De Boer zich verder niet uit. 
Wel deelde hij mee dat de meeste ‘vredelievende’ 
lieden in Amsterdam liever gezien hadden dat 
de hoge overheid niet genoodzaakt was geweest 
haar ‘ontaarde’ en ‘ongehoorzame’ onderdanen 
vergeving te schenken.23

Hoewel De Boer overtuigd was van het belang 
van een pamfletverbod, was hij deze mening niet 
toegedaan zodra de maatregel in het voordeel 
van de Doelisten werkte. Bij zijn pogingen een 
exemplaar van de ‘galgentekening’ in handen te 
krijgen, verwonderde hij zich erover waarom dit 
paskwil verborgen gehouden werd. In de afge-
lopen maanden had men openlijk en ongestraft 
de wettige overheid in pamfletten kunnen be-
kritiseren, maar tegenwoordig was het alleen 
in het diepste geheim mogelijk een particulier, 
zinspelend op de Doelisten, in zijn goede naam 
aan te tasten. De Boer, die op de hoogte was van 
de plakkaten die het schenden van iemands 

Afb. 6  Jan Schouten, Opschudding op de Dam tijdens het ophangen van twee deelnemers aan het 
Pachtersoproer, 1748. Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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eer verboden, lijkt hier zijn misnoegen te uiten 
over de maatregelen van de overheid die in zijn 
ogen vooral de Doelisten ‘beschermden’.24 Zelfs 
in retrospectief, bij het overschrijven van zijn 
aantekeningen in het net, was hij niet in staat 
geweest zich boven de partijen te stellen. Net als 
veel dagboekschrijvers was De Boer geen bui-
tenstaander die objectief het oproer kon waar-
nemen, maar een omstander die deel uitmaakte 
van het conflict. 

Besluit
Hoe omstanders de politieke crisis van 1748 be-
leefden en daar achteraf mee omgingen, blijkt 
uit de door hen aangedragen oplossingen voor 
het conflict na afloop van de gebeurtenissen. De 
burgers uit de brede middenklasse en de over-
heid wensten allen de situatie te vergeten, maar 
verschilden in de wijze waarop zij dit wilden 
bewerkstelligen. Hierin speelt hun beleving van 
het conflict een cruciale rol. 

De gegoede burgers die wekenlang getergd 
waren, zochten hun toevlucht tot vergeldings-
maatregelen. Het ophangen van de Doelisten was 
een radicale oplossing, maar vanuit hun woede 
valt dit idee van conflictbeslechting te begrijpen. 
Door het definitief uit de weg ruimen van hun 
tegenstanders zouden de gegoede burgers in het 
dagelijks leven niet langer herinnerd worden aan 
het conflict. De lokale overheid koos daarentegen 
voor een meer clemente aanpak met de uitvaar-

diging van een verbod op kwalijke pamfletten en 
een amnestieregeling. Het neutraliseren van de 
heersende gevoelens in de samenleving was de 
beste strategie voor de regenten, die dankzij de 
stadhouder redelijk ongehavend uit de strijd wa-
ren gekomen, om zich als goede gezagsdragers 
weer boven de partijen te kunnen stellen.

En hoe stond De Boer hierin? Het gebruik 
van termen als ‘fatsoenlijke lieden’ of ‘brave bur-
gers’ in zijn dagboek suggereert dat hij sympa-
thiseerde met de tegenstanders van de Doelis-
ten. Toch geloofde hij niet in het straffen van de 
onruststokers. De Amsterdamse kantoorklerk 
zag, net als de overheid, meer in het wegnemen 
van de haatgevoelens door de stroom aan kwaad-
aardige pamfletten te verbieden. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat De Boer zijn aanteke-
ningen later in het net overschreef, waardoor de 
dagboekschrijver zijn lezers misschien wil laten 
geloven dat hij met zijn voorgestelde oplossing 
een deugdzaam burger is. Hoe dan ook, zijn visie 
laat zien dat hij bewust was van de complexiteit 
van de politieke situatie. Zowel gegoede burgers 
als De Boer dachten met hun oplossingen na 
over de wijze waarop de rust in de samenleving 
bereikt kon worden. Het politiek bewustzijn van 
burgers in de vroegmoderne tijd spreekt dus 
niet alleen uit hun ideeën over het vormgeven 
van hun verzet tegen het stadsbestuur maar ook 
uit hun gedachten om de eendracht na een op-
roer weer te herstellen.

Frank de Hoog | Loon na Verdienst
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Luchtwachttorens, atoombunkers, noodzetels 
van ministeries, commandoposten van de Be
scherming Bevolking (BB), openbare schuil
plaatsen, militaire bases, vliegvelden, bunkers 
en hoofdkwartieren – het zijn allemaal overblijf
selen van de bewogen Koude Oorlogsjaren (1948
1989). Deze objecten, hun geschiedenis en de 
bijbehorende verhalen weerspiegelen niet alleen 
de spanningen en dreiging in die tijd, maar to
nen ook de weerbaarheid van de bevolking en 
de oplossingen die gevonden werden om die  
weerbaarheid te verbeteren. De huidige poli

tieke spanningen tussen de Verenigde  Staten en 
Rusland is een belangrijke reden dat het Koude 
Oorlogerfgoed weer volop in de belangstelling 
staat. De overblijfselen uit deze periode weer
spiegelen thema’s die tegenwoordig weer actu
eel geworden zijn, zoals spionage, de dreiging 
van de atoombom en de verdediging tegen het 
gevaar van buiten.

Veel objecten uit de Koude Oorlog zijn on
zichtbaar, anoniem, geheim en zelfs staatsge
heim. Het zijn mysterieuze en intrigerende, 
maar stille overblijfselen van een periode waarin 

Schuilen voor het 
onbekende gevaar
Overblijfselen van de Koude Oorlog in Noord- 
en Zuid-Holland

De Koude Oorlog was een stille oorlog. Decennialang werden vergaande 
voorbereidingen getroffen om het land te kunnen beschermen bij een moge-
lijke aanval of bezetting door de Sovjet-Unie. Dit was een reactie op de 
dreiging en spanningen in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Als de 
Russen zouden komen, dan waren er protocollen en schuilplaatsen voor de 
overheid, defensie en burgers. Wat is hiervan nog zichtbaar in het Hollandse 
landschap? In dit artikel wordt een impressie gegeven van de geschiedenis 
van enkele objecten uit de Koude Oorlog in Noord- en Zuid-Holland en in 
het bijzonder in Den Haag. Steeds meer gemeenten en regio’s in Nederland 
tonen interesse in het inventariseren en herbestemmen van dit interessante 
erfgoed. Door een inventarisatie kunnen deze onbekende objecten aan het 
licht worden gebracht.

Colette Cramer & Rutger Noorlander
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de regering, defensie en civiele organisaties 
maatregelen troffen om het land te beschermen 
tegen een mogelijke aanval (met atoomwapens) 
of een bezetting door de SovjetUnie. Onder bur
gers en (lokale) overheden is tot op heden weinig 
bekend over deze overblijfselen van de Koude 
Oorlog. Ze weten niet welke objecten er nog zijn 
en wat deze betekenen, waardoor zij de waarde er 
niet van inzien. Wel tonen steeds meer gemeen
ten, regio’s en provincies belangstelling voor de 
sporen uit deze periode. Betrokken partijen wil
len iets met de bijzondere objecten doen, voor
dat ze in stilte verdwijnen. Dit was bijvoorbeeld 
het lot van de bunker onder de rechtbank aan 
de Parnassusweg in Amsterdam. En van de 276 
luchtwachttorens die Nederland heeft gekend, 
zijn er momenteel nog slechts negentien over. 

In dit artikel wordt een aantal objecten be
sproken om een beeld te schetsen van de over
blijfselen van de Koude Oorlog, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de militaire 
overblijfselen, de maatregelen voor civiele verde
diging en de noodzetels die bescherming moes
ten bieden aan het kabinet en de ministeries. 

In 2015 gaf de gemeente Den Haag de op
dracht aan de Stichting Militair Erfgoed om de 
overblijfselen van de Koude Oorlog in kaart te 
brengen, omdat zij wilde voorkomen dat dit bij
zondere erfgoed onopgemerkt zou verdwijnen. 
Het idee was om te inventariseren welke ob
jecten in de stad als (gemeentelijk) monument 
konden worden aangewezen en welke mogelijk 
een nieuwe functie konden krijgen. Het boek 
Schuilen in Den Haag. Erfgoed van de Koude Oorlog 
is een resultaat van deze inventarisatie.1 Dit arti
kel is gedeeltelijk gebaseerd op dat boek.

Militaire overblijfselen
De militaire overblijfselen in Nederland van de 
Koude Oorlog zijn zeer divers en ontzettend in
teressant. Denk bijvoorbeeld aan de luchtwacht
torens, militaire bases, vliegvelden, bunkers en 
hoofdkwartieren of onderzoekscentra waar bij
voorbeeld de radar, afluisterapparaten en de ef
fecten van de atoombom werden onderzocht. In 

elk decennium van de Koude Oorlog veranderde 
de dreiging van en de kennis over de atoombom. 
Defensie paste hier het beleid op aan. In de eer
ste jaren van de Koude Oorlog zijn met name 
veel Duitse bunkers hergebruikt. Deze waren 
toen voldoende, zo dacht men. Toen de dreiging 
toenam, zijn juist veel moderne militaire bun
kers gebouwd, waarvan enkele overigens al snel 
niet meer voldeden aan de nieuwe eisen. De mi
litaire Koude Oorlogobjecten zijn daarom erg 
divers en laten heel goed zien hoe de kennis van 
de atoombom veranderde, hoe de dreiging toe
nam, en hoe het militaire beleid deze tendens 
tussen spanningen en dreiging reflecteerde. 

Hergebruik Duitse bunkers
Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren de 
ideologische verschillen tussen het kapitalisti
sche Westen en het communistische Oosten al 
duidelijk zichtbaar. In de beginperiode van de 
Koude Oorlog werden in Nederland daarom 
de sterkste Duitse bunkers, de zogenaamde St
bunkers, hergebruikt als beveiligde plek voor 
militaire onderdelen. Deze bunkers zijn aan het 
begin van de Koude Oorlog onder andere ge
bruikt als communicatiecentrum (verbindings
centrum), plotkamer, war room, munitiebunker, 
opslagruimte en telefoon en telexcentrale.

De SeyssInquartbunker in Den Haag was in 
de beginjaren van de Koude Oorlog een belang
rijke schakel in het systeem van militaire objec
ten in Nederland. Dit was de commandobunker 
van de Koninklijke Landmacht, die het hoofd
kwartier had in de naastgelegen Prinses Juliana
kazerne. Ook de Koninklijke Marine heeft een 
tijd in deze bunker vertoefd, voordat ze verhuis
de naar de voormalige Duitse hospitaalbunker 
aan de Van Ouwenlaan. Deze grote bunker met 
twee verdiepingen leende zich tijdens de Koude 
Oorlog perfect als plotkamer. Aan de hand van 
binnenkomende berichten werden hier op een 
grote plottafel de posities van eigen en vijande
lijke vliegtuigen weergegeven door zogenaamde 
Milvaplotsters. Hierdoor kreeg men een goed 
overzicht van de situatie in het luchtruim. Later 

 | Schuilen voor het onbekende gevaar



168  

in de Koude Oorlog, verruilde de Landmacht de 
SeyssInquartbunker voor een nieuwe bunker 
op de beveiligde Frederikkazerne in Den Haag. 

In veel gevallen is weinig bekend over de mi
litaire Koude Oorlogobjecten. De oorzaak hier
van is dat deze objecten vaak het stempel ‘staats
geheim’ kregen. Informatie is niet beschikbaar 
of wordt niet vrijgegeven. Soms is het object nog 
in gebruik, zoals de Frederikkazerne. Dit is ook 
het geval op de Waalsdorpervlakte in Den Haag, 
waar veel objecten herinneren aan het ‘geheime’ 
onderzoek dat hier tijdens de Koude Oorlog 
werd gedaan, maar waar tegelijkertijd nog steeds 
weinig informatie over wordt vrijgegeven.

Geheim(zinnig) onderzoek op de Waalsdorpervlakte
Het grootste deel van de Waalsdorpervlakte was 
tijdens de Koude Oorlog afgesloten voor onbe
voegden. De Nederlandse Organisatie voor toege
pastnatuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
en haar voorlopers deden op deze locatie na
melijk essentieel onderzoek naar wapens en 

munitie in dienst van Defensie. De ramen van 
omliggende woningen trilden regelmatig in de 
sponningen door ontploffingen en harde klap
pen van allerlei wapens. Kinderen uit de buurt 
werden aangetrokken door het mysterieuze ka
rakter van de plek. 

Niet alleen het huidige TNOgebouw uit 1969 
en het naastgelegen gebouw van het  SHAPE
onderzoekscentrum2 van de NAVO, maar ook 
de verschillende overblijfselen van technische 
installaties op de vlakte herinneren nog aan de 
onderzoeksfunctie die het gebied had in dienst 
van Defensie. In de eerste decennia van de Kou
de Oorlog werd hier bijvoorbeeld baanbrekend 
onderzoek gedaan naar de radar, waaraan de 
opvallende radarpost herinnert. Op de EMP
beproevingsplaat, waarbij EMP staat voor elec-
tromagnetic pulse, werden proeven gedaan naar 
de effecten van de atoombom op onder andere 
kabels en militaire voertuigen. 

Post Waalsdorp, gelegen op de Waalsdorper
vlakte naast het TNOgebouw, is net zo mys

Afb. 1  De bunker van Seyss-Inquart op landgoed Clingendael in Den Haag, gecamoufleerd 
als boerderij, maar tijdens de Koude Oorlog hoofdkwartier van de Landmacht, 1945. 
Collectie Haags Gemeentearchief, Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting.



169  

terieus. Het kleine gebouwtje is momenteel 
overwoekerd door struiken. Tijdens de Koude 
Oorlog stond een antennesysteem voor dit ge
bouwtje met honderden meters draad die in 
een Vvorm naar het Oosten gericht was. Men 
luisterde uitzendingen af van de SovjetUnie 
en andere communistische landen, want veelal 
werden hierin verborgen boodschappen opge
nomen. 

Luchtwachttorens
De luchtwachttorens zijn andere opvallende 
overblijfselen uit de Koude Oorlog.3 Tijdens 
de Koude Oorlog strekte een netwerk van 276 
luchtwachtposten zich als een deken uit over het 
land. In de jaren vijftig en zestig keken lucht
wachters van het Korps Luchtwachtdienst uit 
naar laagvliegende vijandelijke vliegtuigen die 
beneden het toenmalige radarbereik van circa 
900 meter vlogen. Ze tuurden naar boven met 
een verrekijker in de hand en stonden paraat om 
het ‘Russische gevaar’ tijdig op te merken.

Gespotte vliegtuigen werden meteen door

gegeven aan een luchtwachtcentrum in een van 
de acht luchtwachtregio’s in Nederland, waarvan 
zich twee in Noord en ZuidHolland bevonden: 
het luchtwachtcentrum van luchtwachtgroep  4, 
dat gevestigd was aan de Boezemsingel 2 in Alk
maar en momenteel een studentenhuis is; en 
het luchtwachtcentrum van luchtwachtgroep 5 
dat zich bevond in een bunker aan de Kanaal
weg/Daltonlaan in Rotterdam. 

Anno 2018 zijn in Nederland nog slechts ne
gentien hele luchtwachttorens over. In Noord 
en ZuidHolland zijn zes torens en restanten 
van luchtwachtposten te vinden: een rode bak
stenen luchtwachttoren in Oude Wetering (Roe
lofarendsveen); de onderste drie meter van de 
luchtwachttoren in Zoeterwoude, verbouwd tot 
schuurtje; de imposante bakstenen luchtwacht
toren in de duinen bij Scheveningen; een lucht
wachttoren gebouwd volgens het raatbouw
systeem op een Nederlandse kazemat uit 1937 
in Strijensas; en de betonnen fundamenten van 
raatbouwtorens in Spaarndam en Hellevoet
sluis. In Noord en ZuidHolland zijn ook en

Afb. 2  Post Waalsdorp op de Waalsdorpervlakte in Den Haag met op de achtergrond de 
herkenbare toren van het TNO-gebouw, 2017. Foto: Colette Cramer.
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kele luchtwachtposten op bestaande gebouwen 
bewaard gebleven, zoals op fort Prins Frederik 
in Ooltgensplaat, op bedrijven in Delft en Maas
sluis en op Molen nr. 6 in Moerkapelle.4 

Civiel erfgoed 
Als de Koude Oorlog zou uitbreken, dan zou 
het een ‘totale oorlog’ worden. Dit betekende 
dat de hele samenleving zou worden bedreigd: 
defensie, bestuurders én burgers. De civiele ver
dediging was de term voor alle voorzieningen 
die werden getroffen om de burgerbevolking te 
beschermen. Hieronder vielen de Bescherming 
Bevolking (BB), de zelfbescherming en de be
scherming van de overheid.

Bescherming Bevolking
De BB was het meest bekende onderdeel van 
de civiele verdediging. De Nederlandse over
heid wilde haar burgers op een nucleaire aan
val voorbereiden. Daarom werd in 1952 de BB 
opgericht. Deze organisatie moest zorgen voor 
de bescherming van de bevolking en was verant
woordelijk voor onder andere het blussen van 

branden en het redden en ondersteunen van de 
bevolking tijdens oorlogsdreiging. Men dacht 
dat alleen een weerbare bevolking was opgewas
sen tegen een aanval met kernwapens. De bur
ger was daarom medeverantwoordelijk voor de 
bescherming van zichzelf en zijn omgeving. De 
bevolking mocht niet afhankelijk zijn van over
heidsdiensten. 

In 1952 werd Nederland door de BB in een 
groot aantal districten verdeeld. Een aantal ge
meenten vormde samen één kring. Om leiding 
te kunnen geven aan het geheel was in elke kring 
een BBcommandopost. De gemeenten Den 
Haag, Voorburg en Rijswijk vormden samen een 
Akring. Een Akring werd gezien als een poten
tieel doelwit, zoals bijvoorbeeld een zeehaven, 
vliegveld of overheidsinstantie. Om die reden 
waren hier meer maatregelen noodzakelijk voor 
de bescherming van de bevolking. 

Een voorbeeld hiervan is de voormalige BB
commandobunker op landgoed Overvoorde 
in Rijswijk. In deze commandopost gaven het 
Hoofd BB en de hoofden van de verschillende 
hulpdiensten leiding aan de hulpverlening in 
de Kring ZuidHollandb (omgeving Den Haag 
en het Westland). Er werd eerst gebruik gemaakt 
van een van de bunkers die hier door de Duitse 
bezetter waren gebouwd. Met de toenemende 
nucleaire dreiging in het achterhoofd werd in 
1969 een tweede commandobunker op het land
goed gebouwd. Deze zou beter bestand zijn te
gen de fallout (radioactieve neerslag) van een 
atoombom en chemische en bacteriologische 
aanvallen.5 Gedurende de Koude Oorlog werd 
de commandopost gebruikt voor oefeningen 
door de BB. Tegenwoordig is op het bunker
complex het Museum Bescherming Bevolking 
gevestigd. In Nederland vormen de voormalige 
BBcommandoposten nog de meest herkenbare 
elementen van de organisatie. 

Individuele zelfbescherming 
Vanaf de jaren vijftig kwam er steeds meer aan
dacht voor de gevaren van een atoomaanval en 
de bijkomende fallout. De BB en het Ministerie 

Afb. 3  De luchtwachttoren in Strijensas, 2016. Foto: Tony 
de Haan.
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van Binnenlandse Zaken gaven daarom meer
dere voorlichtingsbrochures uit om de bevolking 
meer zelfredzaam te maken. Een van de grootste 
voorlichtingscampagnes was de verspreiding 
van de Wenken voor de bescherming van uw gezin 
en uzelf in 1961. Alle 3,5 miljoen huishoudens in 
Nederland ontvingen een gele envelop met deze 
brochure. Hierin stond onder andere beschre
ven wat burgers zowel binnen als buitenshuis 
moesten doen bij een bombardement, lucht
alarm, falloutwaarschuwing of falloutalarm. 

Het nationale beleid was erop gericht om de 
schuilplaatsen zoveel mogelijk in of nabij de 
 eigen woning te realiseren. Elke burger moest 
zich actief voorbereiden op oorlogsgevaar; dit 
werd Individuele Zelfbescherming genoemd. 
Dat betekende dat de burger zelf zand en wa
ter moest klaarzetten, verduisteringsmaterialen 
moest aanschaffen, noodrantsoenen moest in
slaan en een eenvoudige schuilplaats in of rond 
het huis inrichten. Deze maatregelen waren een
voudig en niet erg realistisch, omdat deze bij een 

nucleaire aanval weinig bescherming zouden 
kunnen bieden. 

Mede door de gebrekkige voorzorgsmaatre
gelen en onvoldoende openbare schuilkelders 
in de omgeving, gingen sommige Nederlanders 
zelf op zoek naar een oplossing. Vanaf de jaren 
zestig konden burgers hun eigen complete on
dergrondse bunker laten bouwen in hun huis 
of tuin. De daadwerkelijke aanschaf van privé
atoombunkers zal niet groot zijn geweest. Door 
de kostbare aanleg en geheimzinnigheid rond
om het bouwen, is het niet bekend of en hoeveel 
privéschuilkelders uiteindelijk zijn gebouwd en 
of deze nog aanwezig zijn. 

Openbare en combinatieschuilplaatsen 
Na de Tweede Wereldoorlog richtte de overheid 
zich met name op de wederopbouw en woning
nood. Daardoor was er minder draagvlak om 
op grote schaal openbare schuilkelders te bou
wen. De overheid realiseerde zich wel dat op be
paalde  locaties in grote steden geen individuele 

Afb. 4  BB-commandobunker op landgoed Overvoorde 
in Rijswijk waarin tegenwoordig het Museum 
Bescherming Bevolking is gevestigd, 2014. Foto: 
Raphael Smid (www.bunkerpictures.nl).

Afb. 5  ‘Wenken voor de bescherming van uw gezin en 
uzelf ’, 1961. Collectie Colette Cramer.

Colette Cramer & Rutger Noorlander | Schuilen voor het onbekende gevaar
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schuilplaatsen bereikbaar waren. De openbare 
schuilplaatsen waren in de eerste plaats be
stemd voor diegenen die niet in staat waren de 
eigen schuilplaats bijtijds te bereiken. In eerste 
instantie werden de schuilplaatsen in bestaande 
ondergrondse ruimtes gerealiseerd. Op plekken 
waar dergelijke ruimtes niet voorhanden wa
ren, werden schuilruimtes gebouwd. Dit waren 
meestal kleine schuilgelegenheden voor vijftig 
of honderd personen die niet geschikt waren 
voor langer verblijf. 

De BB was samen met de Dienst der  Ge meen
 te werken verantwoordelijk voor de orga nisatie 
van de openbare schuilruimtes. In 1952 stelde de 
Rijksoverheid geld beschikbaar voor de bouw van 
48 openbare schuilplaatsen in de Akring Den 
Haag, Rijswijk, Voorburg. De openbare schuil
plaatsen in Den Haag dienden ruimte te bieden 
aan in totaal 10.000 personen. Uiteindelijk zijn 
in Den Haag vijftien openbare schuilplaatsen 
gebouwd volgens een standaard ontwerp. Het 
gewenste aantal schuilplaatsen werd bij lange 
na niet gehaald. Het bleek economisch niet mo
gelijk om schuilruimtes te bouwen die bestand 
waren tegen de luchtdruk en hittestraling van 
een kernexplosie.

In Rotterdam zijn ongeveer twintig atoom
bunkers gebouwd. De meeste hiervan zijn in
middels gesloopt. Een mooi voorbeeld van een 
bewaarde atoombunker is de openbare schuil

plaats aan de Westzeedijk, ter hoogte van de 
Kunsthal. Dit is een bunker voor vijftig perso
nen waar voldoende proviand aanwezig zou zijn 
om het 24 uur vol te kunnen houden. De bunker 
is nooit gebruikt en is later bedolven onder een 
lading aarde. De naastliggende Kunsthal wilde 
in 2015 de bunker graag gebruiken voor een ex
positie. Het museum heeft de bunker weer vrij 
gegraven en schoongemaakt en daardoor op
nieuw toegankelijk gemaakt.

Het bleek uiteindelijk goedkoper en effici
enter om de bouw van schuilplaatsen te combi
neren met andere projecten, zoals de aanleg van 
parkeergarages, bruggen of voetgangerstunnels: 
de combinatieschuilplaatsen. Vanaf 1969 werden 
in Den Haag vijf openbare combinatieschuil
plaatsen gebouwd. Deze schuilruimtes boden 
aan 700 tot 20.000 personen onderdak, bedui
dend meer mensen dan de standaard openbare 
schuilplaatsen. 

Het budget voor schuilplaatsen werd met 
name besteed aan schuilplaatsen in Rotter
dam, Amsterdam en Den Haag. Hierdoor was 
minder budget beschikbaar om elders in Ne
derland openbare schuilplaatsen te realiseren. 
In Amsterdam heeft de Dienst Publieke Wer
ken tijdens de Koude Oorlog zo’n vijftig open
bare schuilplaatsen aangelegd. Een opvallend 
voorbeeld is de combinatieschuilplaats in het 
Metro station Weesperplein, opgeleverd in 1979. 

Afb. 6  Ingang van de 
openbare schuil-
ruimte voor hon-
derd personen op 
het middengazon 
van de Delftselaan 
in Den Haag, 2016. 
Foto: Peter Sikma.
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De stationshal en de ongebruikte metrotunnel 
onder het huidige perron boden plaats aan maar 
liefst 12.000 personen. De voorzieningen zijn 
tot 1991 onderhouden, maar in 2009 helaas ont
manteld. De bunkerdeuren in de stationshal en 
de kanteldeuren bij de perrons die de schuilkel
der zouden afsluiten, zijn nog wel aanwezig en 
duidelijk te herkennen. 

Bedrijfs Zelfbescherming (BZB)
Naast openbare schuilplaatsen waren er ook be
drijven die voor hun personeel schuilplaatsen 
bouwden. Met name bedrijven en maatschap
pelijke instellingen (zoals fabrieken, scholen 
en ziekenhuizen) konden een doelwit zijn bij 
een atoomaanval. De werkzaamheden en het 
maatschappelijk leven moesten echter kunnen 
doorgaan. 

Voor het geval dat er een atoomaanval zou ko
men, werden ook noodziekenhuizen gebouwd. 
In het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag, dat 
in 1979 is gebouwd, was in de kelder een nood
ziekenhuis gerealiseerd. Het noodziekenhuis 
was in eerste instantie bedoeld als opvang van 
de aanwezige patiënten in het ziekenhuis, maar 
daarnaast konden ook slachtoffers van buitenaf 
worden opgevangen. Het ontwerp was erop be
rekend dat de gehele kelderverdieping als één 
medische behandel, verpleeg, hulp en techni
sche ruimte zou worden benut. De capaciteit be

droeg circa 800 bedden, met name in twee lagen 
uitgevoerde stapelbedden, en er was plaats voor 
ongeveer 400 personeelsbedden. 

Noodzetels
De civiele verdediging was begin jaren vijftig 
uitsluitend gericht op de bescherming van de 
bevolking. Naarmate de kennis van de atoom
bom groeide en de dreiging uit het Oosten toe
nam, realiseerde de Nederlandse overheid zich 
dat men maatregelen moest nemen om de re
gering te beschermen, zodat het land kon door
regeren tijdens een aanval. Elk ministerie kreeg 
daarom een eigen atoombunker, een noodzetel, 
die meestal onder het desbetreffende ministerie 
is gebouwd. In een noodzetel kon de minister 
met zijn staf na een nucleaire aanval voor lan
gere tijd verblijven. 

Een voorbeeld hiervan was de noodzetel van 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ko
ningskade 4, Den Haag). Deze bunker (1964
1969) was de eerste schuilkelder die voor een 
ministerie in Den Haag werd gebouwd. Deze 
noodzetel kan daarom worden gezien als een 
experiment. De bunker is gebouwd in twee ver
diepingen in een deel van de kelder van het ge
bouw. Omdat het gebouw zelf op een verhoging 
in het landschap ligt, bevond de ingang van de 
bunker zich boven (ongeveer één verdieping) het 
maaiveld. Mocht het gebied van het ministerie 

Afb. 7  Ingang van de 
bunker Westzee-
dijk in Rotterdam, 
2018. Foto: Frank 
Troost.



174  

onverhoopt overstromen, dan zou de ingang van 
de bunker boven het waterniveau blijven. In het 
grasveld voor het gebouw bevindt zich nog de 
nooduitgang van de bunker. 

De noodzetel van het ministerie van Alge
mene Zaken (Korte Voorhout 7, Den Haag) was 
de belangrijkste, want dit was de regeringsnood
zetel voor de ministerpresident en het kabinet. 
In het geval van een oorlogsdreiging moest men 
snel in actie komen. Als er een melding zou ko
men dat er kernwapens waren ingezet, had men 
slechts tien minuten de tijd om de bunkers te 
bereiken. Per ministerie werden daarom perso
nen aangewezen die namens de minister in de 
regeringsnoodzetel aanwezig zouden zijn. 

Helaas heeft de tijd, nalatigheid en gebrekkig 
onderhoud een slecht effect op de condities van 
de noodzetels. De meeste noodzetels bevinden 
zich ondergronds en zijn dus niet gemakke
lijk vanaf de openbare weg te herkennen. Maar 
wie goed kijkt, kan elementen in de openbare 
ruimte ontdekken. Bijvoorbeeld een nooduit
gang of luchtschacht die de aanwezigheid van 
een noodzetel verraden, zoals bij de hoofdlucht
schacht van de noodzetel van het Ministerie van 
Buitenlandse zaken (Bezuidenhoutseweg 67, 
Den Haag). De luchtschacht lijkt meer iets weg 
te hebben van een kunstwerk, maar het was een 
essentieel onderdeel van de noodzetel om er te 
kunnen overleven. 

Hoewel het einde van de Koude Oorlog inmiddels al bijna dertig jaar geleden is, zijn er nog 
ooggetuigen uit deze periode met persoonlijke verhalen en herinneringen. Zij kunnen ons 
nog veel vertellen over het functioneren van de objecten en informatie delen die verder niet 
beschikbaar is. De overblijfselen uit de Koude Oorlog zijn sprekend, spannend en intrigerend, 
maar ook verlaten, vergeten en in verval. Om deze reden onderzoekt het projectteam van het 
boek Schuilen in Den Haag. Erfgoed van de Koude Oorlog de overblijfselen van de Koude Oorlog 
in opdracht van organisaties, gemeenten, regio’s en/of provincies. 

Heeft u behoefte aan advies over herbestemming of conservering van deze objecten? Zijn er in 
uw gemeente of regio overblijfselen van de Koude Oorlog? Kunt u ons helpen bij het zoeken 
naar privé-schuilkelders uit de Koude Oorlog? Of heeft u vragen en eventueel interesse in een 
inventarisatie en onderzoek naar de verhalen rondom deze intrigerende overblijfselen? Neem 
dan contact met ons op. Onze gegevens kunt u vinden achter in dit tijdschrift.

Afb. 8  Hoofdluchtschacht van de noodzetel van het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken aan het Prinses Irene-
pad in Den Haag, 2016. Foto: Kees van Leeuwen.



175  



176  

Sinds 1995 is aan de Eerste 

Leliedwarsstraat 16 het Theo 

Thijssen Museum gevestigd. In 

dit huis werd op 16 juni 1879 

de schrijver van onder andere 

Kees de Jongen en De Gelukkige 

Klas geboren. Thijssen was 

onderwijzer en schrijver. Voor 

de Sociaal-Democratische 

Arbeiderspartij (SDAP) was hij 

gemeenteraadslid in Amsterdam 

en lid van de Tweede Kamer. In 

het museum is tot en met 10 

november 2018 de tentoonstelling 

Echo’s van de Groote Oorlog, 

schrijvers over 1914-1918 te 

zien. Tijdingen vraagt zich af of 

Nederlandse schrijvers ons iets 

nieuws kunnen vertellen over de 

Eerste Wereldoorlog.

De insteek van het Theo Thijssen Museum is lite-
rair. Toch beschouwt het museum de historische 
dimensie als een vanzelfsprekend aspect bij het 
maken van tentoonstellingen. Bewust of onbewust 
wordt het werk van een schrijver immers altijd be-
invloed door het tijdsgewricht waarin hij werkt. 
Theo Thijssen publiceerde tussen 1908 en 1940. In 
aansluiting op de internationale herdenking van 
de Eerste Wereldoorlog dit jaar, besloot het mu-
seum een beeld van de periode 1914-1918 te recon-
strueren aan de hand van het werk en de corres-
pondentie van Nederlandse schrijvers. 

Een verrassende keuze. Ook een beetje ge-
waagd, want Nederland was in de  Eerste Wereld-
oorlog neutraal. Er hebben geen oorlogshande-
lingen plaatsgevonden op Nederlands 

Echo’s van de 
Groote Oorlog

Carin Gaemers

Afb. 1  Theo Thijssen als onderwijzer, 1902. Col-
lectie Nederlandse arbeidersbeweging tot 
1918, Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam.
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grond gebied en militairen in Nederlandse krijgs-
dienst hebben aan deze oorlog niet deelgenomen. 
Kan een tentoonstelling over schrijvers die deze 
periode hebben meegemaakt wel iets wezenlijks 
toevoegen aan het beeld van de Eerste Wereldoor-
log? 

Nou en of! Ons beeld van de Eerste Wereldoor-
log wordt bepaald door wat elders in Europa ge-
beurde. Op een handvol specialisten na gaan we 
vanuit de notie ‘hier viel het allemaal wel mee’ te 
gemakkelijk voorbij aan de vraag hoe deze oorlog 
in Nederland werd beleefd. Echo’s van de Groote 
Oorlog, schrijvers over 1914-1918 laat zien hoe erg 
we daarmee de plank misslaan. 

Vanuit Nederlands perspectief was het een in-
grijpende periode. De mobilisatie van tienduizen-
den mannen, economische schaarste en voedsel-
tekorten zetten het land volledig op zijn kop. 
Politieke tegenstellingen verdiepten zich zo dras-
tisch dat het een kwestie van tijd leek, voordat het 
maatschappelijke bestel onherkenbaar zou zijn 
veranderd. 

Een ander perspectief 

Dit is een heel ander beeld dan dat voor ogen 
komt wanneer we denken aan de Eerste Wereld-
oorlog: loopgraven, tot op kniehoogte kapotge-
schoten dorpen en steden, kale landschappen vol 
bomkraters, talloze dode en gewonde soldaten. 
De publieke ‘Canon’ van de Eerste Wereldoor-
log bestaat uit films en foto’s daarvan en uit het 
literaire werk van de Britse War Poets, de Franse 
schrijver Louis-Ferdinand Céline en de Duitse au-
teur E.M. Remarque. Een beeld dat tot op de dag 
van vandaag wordt bevestigd in (populair) weten-
schappelijke publicaties, speelfilms, documentai-
res en televisieseries. 

Pas als we het perspectief van het slagveld 
verruilen voor dat van het dagelijks leven, wordt 
zichtbaar hoe diepgaand het leven van Nederlan-
ders door die oorlog werd bepaald. Neem de toe-

Afb. 2  Een affiche van de Vereeniging Volksweerbaar-
heid, gericht aan de ‘mannen van Nederland’, 
circa 1915. Collectie Nederlandse arbeidersbe-
weging tot 1918, Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
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stroom van een miljoen vluchtelingen uit België 
na de Val van Antwerpen in 1914. Op zo’n 100.000 
vluchtelingen na waren zij in mei 1915 allemaal 
weer vertrokken, maar op een bevolking van on-
geveer zes miljoen mensen was deze vluchtelin-
genstroom een ontwrichtende gebeurtenis. 

Direct na het uitbreken van de oorlog tussen 
Oostenrijk-Hongarije en Servië had de Neder-
landse regering algehele mobilisatie afgekondigd 
voor alle mannen tot de leeftijd van veertig jaar. 
Vier jaar lang werd het Nederlandse leger op volle 
oorlogssterkte in staat van paraatheid gehouden. 

Dan was er de Britse zeeblokkade die moest 
voorkomen dat goederen naar Duitsland werden 
doorgevoerd. Aangezien Rotterdam hiervoor de 
belangrijkste doorvoerhaven was, hakte dit zwaar 
in op de economie. In 1916 werden levensmidde-
len schaars. Koffie, thee, boter, tarwe, zeep en ko-
len gingen op de bon. 

Mobilisatie en vluchtelingen

In augustus 1914 werd ook Theo Thijssen gemo-
biliseerd. Hij was op dat moment 35 jaar oud, va-

der van twee kinderen en werkzaam op een lagere 
school. Als korporaal bij Regiment Vestingartillerie 
kwam hij terecht in het Fort bij Uithoorn, een on-
derdeel van de Hollandse Waterlinie. De enige be-
zigheden op het fort waren ‘een marsch, of voet-
ballen, of wat oefenen’, schreef hij. ‘Maar met dat 
moderne geschut is zo weinig te oefenen, in 10 
minuten weet zelfs een leek er al alles van.’ 

Uit de correspondentie die op de tentoonstel-
ling te zien is, blijkt dat Thijssen de rest van de dag 
doorbracht met lezen, schrijven en het bijhouden 
van de bibliotheek die hij op het fort samenstelde 
in opdracht van de dienst ‘Ontspanning en Ont-
wikkeling’. Het lijkt alsof daar, midden in de pol-
der, de oorlog onopgemerkt aan hem voorbij is 
gegaan: ‘lk persoonlijk doe een allermerkwaardig-
ste ervaring op: ik mis absoluut álle belangstelling 
voor de dingen buíten het fort; de school en de 
politiek en de literatuur laten me ijskoud; ik kom 
er niet toe om ook maar iets bij te houden. Eén 
keer in de week ga ik naar vrouw en kroost, maar 
overigens is m’n hele leven fort en weer fort.’

Ook Thijssens vriend A.M. de Jong is onderdeel 

Afb. 3  Gemobiliseerde soldaten 
bivakkeren in het Paleis 
voor Volksvlijt in Am-
sterdam, 1914. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam. 

Afb. 5  Aankomst van Belgische 
vluchtelingen in Am-
sterdam, 1914. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam, 
fotograaf H.J. Witters.
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van de tentoonstelling. Later zou De Jong faam 
verwerven als auteur van de strip Bulletje en Bone-
staak en de romancyclus Merijntje Gijzen. Evenals 
Thijssen publiceerde De Jong over zijn ervaringen 
als gemobiliseerde in De Notenkraker, een politiek-
satirisch weekblad van socialistische signatuur. 

De Jong beleefde de mobilisatie heel anders 
dan Thijssen. Onder het pseudoniem Frank Waes 
laakte hij in de Notities van een landstormman 
niet alleen de mateloze verveling maar vooral de 
mentaliteit van stompzinnige kadaverdiscipline 
en dienstklopperij binnen het Nederlandse leger. 
Hoewel de krijgsraad niet kon bewijzen dat De 
Jong de auteur van deze Notities was, had hij zo-
veel ongenoegen bij de legerleiding opgeroepen 
dat hij van de officiersopleiding werd verwijderd. 
De Jong bewerkte de Notities tot de roman Frank 
van Wezels roemruchte jaren die verscheen in 1928 
en daarna vele malen werd herdrukt. 

Aan de hand van een roman van Bernhard Ver-
duin biedt de tentoonstelling een inkijkje in de er-
varingen van een Belgische vluchteling. Het werk 
van Verduin wordt tegenwoordig niet meer gele-

zen. Zijn roman De Leonards wordt in een vitrine 
getoond vanwege de indringende beschrijving 
van de situatie van Belgische vluchtelingen. 

Een jaar na de geboorte van Bernhard beslo-
ten zijn ouders, zoals zoveel Joods-Amsterdamse 
diamantbewerkers, te verhuizen naar Antwerpen. 
Na de Val van Antwerpen keerden zij terug naar 
Nederland. Verduins beschrijving van de vlucht 
van de familie Leonard uit België baseerde hij on-
getwijfeld op zijn herinneringen. De oudste zoons 
met in lakens bijeengebonden bezittingen op hun 
rug deden hem aan sneeuwpoppen denken. Ook 
de andere kinderen droegen wat ze konden tillen: 
‘Alex draagt een koffer, Benjamin een pak en een 
doos, Jacob een mand waar buitenop een dames 
en een herenparapluie en zijn stok zijn gesto-
ken. Rosa beswijmt bijna onder een berg kleren 
en houdt Annetje bij de hand, die halfslapend nog 
haar pop tegen zich aandrukt.’

Oproer en revolutie

Andere fragmenten bieden zicht op de sociaal- 
politieke gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. 
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Gezinnen die al bij het uitbreken daarvan het 
hoofd nauwelijks boven water hadden kunnen 
houden, leden het zwaarst onder de combinatie 
van economische schaarste en het verlies van de 
kostwinner door de mobilisatie. Destijds vormden 
zij de grootste bevolkingsgroep. 

Voedselschaarste groeide in de laatste twee 
oorlogsjaren uit tot hongersnood. In januari 1917 
ging het brood op rantsoen en eind juni was er 
voor de armsten geen aardappel meer te koop. 
Vrouwen uit de Jordaan vroegen het gemeentebe-
stuur een deel van de aardappelen beschikbaar te 
stellen die in Amsterdam op schepen en in trein-
wagons lagen te wachten op doorvoer naar het le-
ger. Direct na de weigering van het college beslo-
ten de vrouwen tot plundering. Arbeiders gingen 
uit solidariteit staken. Het leger werd ingezet en 
schoot met scherp op een grote groep vrouwen 
en arbeiders op het Kattenburgplein. 

De achttienjarige Jef Last was er getuige van. 
Fragmenten uit de sociaal-realistische romans die 
hij na de oorlogsjaren schreef, schetsen een in-
dringend beeld van het Aardappeloproer: 

 In de kleine Wittenburgstraat bestormen vrou-
wen, waarvan de haren los over het voorhoofd 
hangen, een wagen. Met fellen greep rukken 
twee vrouwen een mand van den wagen en 
loopen met het spek weg. Een arbeider trekt 
een mes uit zijn zak en snijdt de balen open. 
Bij Vriesseveen worden drie varkens wegge-
haald en op de straat in stukken gesneden. Op 
de Zeedijk worden aardappelwinkels geplun-
derd, op het Rapenburg een schoenwinkel, de 
trams in de Czaar Peterstraat kunnen niet ver-
der rijden. Charges en salvo’s, salvo’s en ste-
nen. ‘Honger!’ Langs de Parallelweg rukt een 
bataljon soldaten met gestoken trompetten en 
slaande trommels. ‘Moordenaars! Honger!’

Als gevolg van die honger en bestaansonzeker-
heid radicaliseerde een deel van de socialistische 
beweging. Een groot deel van de gemobiliseerde 
militairen was aanhanger van het socialisme. Ook 
onder hen groeide de bereidheid tot revolutie. 

Immers, veel militairen hadden vrouwen en kin-
deren die honger leden en door het leger waar zij 
deel van uitmaakten, werd nu geschoten op hun 
kameraden.

Eind oktober 1918 volgde een grote groep sol-
daten op legerplaats ‘De Harskamp’ het voorbeeld 
van Russische en Duitse soldaten door aan het 
muiten te slaan. Nog geen twee weken later werd 
in Duitsland de Weimarrepubliek uitgeroepen. 
Op 11 november werd in het Franse Compiègne 
de wapenstilstand getekend. Diezelfde avond riep 
Troelstra in Rotterdam SDAP-leden op de macht te 
grijpen. Veel gezagdragers waren ervan overtuigd 
dat ook in Nederland de revolutie zou uitbreken. 

Op 13 november eindigde een grote bijeen-
komst van revolutionaire arbeiders in Amsterdam 
in een demonstratieve optocht met ruim 3.600 
deelnemers, waaronder zo’n 600 soldaten in uni-
form. Bij de Cavaleriekazerne in de Sarphatistraat 
ontstond een vuurgevecht met het leger waarbij 
vier doden vielen. Maurits Dekker, de latere auteur 
van toneelteksten en romans, was erbij toen het 
vuur werd geopend. In Amsterdam bij gaslicht be-
schreef hij wat hij meemaakte in de Sarphatistraat:

 De kranten hebben later geschreven, dat de 
menigte een aanval op de kazerne trachtte te 
doen en dat iemand met behulp van een bijl 
de afsluiting van het hek had willen forceren. lk 
heb het niet gezien. lk weet alleen, dat het licht 
in de poort plotseling uit ging, dat ík dadelijk 
daarop een rij vuurstralen zag en kogels hoorde 
fluiten. Er werd gegild, een deel der demon-
stranten vluchtte, terwijl anderen zich op de 
grond wierpen. Ook ik had mij laten vallen. (...) 
Anders dan ik gemeend had, bleek nu, dat ik 
niets, maar dan ook volstrekt niets van een held 
had. Alles aan mij beefde en trilde toen ik mij-
zelf, na afloop van de schietpartij, tussen andere 
gevluchten op de brug voor de Plantage Mid-
denlaan terug vond. Onder het licht van een 
lantaarn, liet de man die naast mij op straat ge-
legen had mij iets zien: een licht-bruine slappe 
hoed, in de gleuf waarvan een grijs-roze stukje 
víslever, zo groot als een walnoot lag. ‘Een stuk 
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van hersens van mijn vriend’, zei de man. Toen 
heb ik het opnieuw op een lopen gezet. 

Inzicht en identificatie

Mijn beeld van de Eerste Wereldoorlog in Neder-
land is rigoureus veranderd na het zien van deze 
tentoonstelling. Aan mijn geschiedenislessen op 
de middelbare school heb ik niets meer overge-
houden dan het idee dat er in Nederland niets bij-
zonders gebeurde. Tijdens mijn studie geschiede-
nis werd de Eerste Wereldoorlog behandeld vanuit 
de perspectieven ‘slagveld’ en ‘internationale poli-
tiek’. De radicalisering van de socialistische bewe-
ging in Nederland kwam hoogstens aan de orde 
als voetnoot bij de internationale ontwikkelingen. 
Het verband tussen beide gebeurtenissen heb ik 
destijds voor kennisgeving aangenomen. 

De tentoonstelling die historicus Dennis Bos 
samen met het Theo Thijssen Museum maakte, 
heeft mij in korte tijd meer inzicht geboden dan 
ik voor mogelijk hield. Het oogt misschien niet 

opwindend, een verzameling literaire fragmenten 
geïllustreerd met foto’s, affiches en stukjes uit de 
krant, maar wat hier wordt geboden is allesbehalve 
saai. Hier wordt blootgelegd hoe ook in Nederland 
de kaarten voor de komende decennia werden ge-
schud. En voor wie het meemaakte, was destijds 
de uitkomst onzeker. 

Dat de revolutie door een misrekening van 
Troelstra op het Haagse Malieveld door aanhan-
gers van het koningshuis symbolisch werd ge-
smoord wist ik wel, maar nu pas werd me duide-
lijk dat het maar een haar heeft gescheeld. Aan de 
hand van zorgvuldig geselecteerde fragmenten 
kreeg ik zicht op verbanden tussen ontwikkelingen 
en op de beweegredenen die aan politieke stand-
punten ten grondslag hebben gelegen. Als bonus 
boden fragmenten mogelijkheden voor identifica-
tie met ontwikkelingen in heden en verleden. 

Verduins beschrijving van de kinderen van de 
familie Leonard vermengde zich met beelden van 
vluchtelingen die ik al jaren voorbij zie komen in 

Afb. 5  Het Aardappeloproer. Een deputatie van de betogers op de Oudezijds Voorburgwal is onderweg naar het stadhuis 
voor een onderhoud met de burgemeester, 1917. Collectie Stadsarchief Amsterdam. 
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de krant en op televisie. Ik realiseerde me dat de 
omvang van de huidige vluchtelingenstroom in 
het niet valt bij die uit België in 1914. Hoe anders 
is de manier waarop wij nu naar vluchtelingen kij-
ken. Tegelijkertijd is er nu, net als toen, een grote 
groep ‘gewone’ burgers die zich hun lot aantrekt 
en die actief iets aan hun toekomst probeert bij te 
dragen. Ook de angst voor het radicaal socialisme 
werd op slag invoelbaar. Ik stelde me de reacties 
voor als aanhangers van het islamitisch funda-
mentalisme massaal de straat op zouden gaan, 
met in hun gelederen Nederlandse militairen die 
de vlag van IS in de hand dragen. 

Natuurlijk, in beide voorbeelden gaan de verge-
lijkingen tussen toen en nu op heel veel onderde-
len mank. Maar had een bevlogen docent mij als 
scholier aan de hand van een tentoonstelling als 
Echo’s van de Groote Oorlog die mogelijkheden tot 
identificatie voorgehouden, dan zou mijn manier 
van kijken naar de wereld en mijn inzicht in de 
kantelpunten in de geschiedenis blijvend zijn ver-
ruimd en verrijkt. 

Kortom, niet alleen voor wie geïnteresseerd is 
in literatuur en geschiedenis beveel ik een bezoek 
aan het Theo Thijssen Museum van harte aan. Be-
vlogen docenten, mis deze kans niet! Neem uw 
leerlingen uit de bovenbouw mee naar Echo’s van 
de Groote Oorlog en help hen ontdekken dat ge-
schiedenis en literatuur niet saai zijn. Laat hen 
ervaren hoe vergelijkingen tussen toen en nu het 
inzicht scherpen waarmee ze de grote maatschap-
pelijke vraagstukken het hoofd kunnen bieden. 
En pleit daarna in vakgroepvergaderingen en lan-
delijke commissies vurig voor een op deze leest 
geschoeid eindexamenthema ‘De Eerste Wereld-
oorlog in Nederland’. 

Met Echo’s van de Groote Oorlog laat het Theo 
Thijssen Museum zien hoe je dat aanpakt, va-
lorisatie. Niet met obligate opmerkingen in de 
persmap en het jaarverslag, maar door een ten-
toonstelling zo samen te stellen dat de gepresen-
teerde objecten een veel groter verhaal vertellen. 
Chapeau!

Theo Thijssen Museum 
Eerste Leliedwarsstraat 16 
1015 TA Amsterdam
website: www.theothijssenmuseum.nl
email: info@theothijssenmuseum.nl 
tel.: 020-420 71 19 

Openingstijden: donderdag tot en met zondag 
12.00-17.00 uur.

Voor groepen opent het museum op afspraak 
Toegang: volwassenen ¤  3,–, kinderen ¤  2,– 
(er is geen pinapparaat aanwezig)
Wandelingen: ¤  7,50.
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Hij werd al eens bestempeld als de beruchtste 
hond uit de Nederlandse letterkundige geschie
denis: Tyter (lees: Tieter), de hond van de Leidse 
schout Willem de Bont. Het is de verdienste van 
zijn baasje dat viervoeter Tyter na zijn dood in 1634 
veel literaire en andersoortige sporen heeft nage
laten.

Tyters verhaal vindt zijn oorsprong in het con
flict binnen de gereformeerde kerk dat aan het 
begin van de 17de eeuw was ontstaan. De theo
logische botsing tussen ‘precieze’ contraremon
stranten en ‘rekkelijke’ remonstranten raakte 
verstrengeld met de politieke strijd tussen lands
advocaat Johan van Oldenbarnevelt en stadhou
der Maurits van Oranje. Door die vermenging 
van religieuze en politieke kwesties escaleerde het 
conflict. Op sommige plaatsen in Holland kwam 
het vanaf 1616 tot ernstige ongeregeldheden. De 
spanningen liepen zelfs zo hoog op dat de Repu
bliek in 1618 aan de rand van een burgeroorlog 
verkeerde.1 Hoewel de Synode van Dordrecht nog 
datzelfde jaar officieel een einde maakte aan het 
theologische conflict, duurden de politieke span
ningen voort. 

In deze situatie werd Willem de Bont in 1619 
benoemd tot schout van Leiden. Hij stond niet 
alleen aan het hoofd van de lokale politiemacht, 
maar was tevens beschermheer van de universi
teit en verantwoordelijk voor de rechtsspraak. In 
opdracht van prins Maurits legde De Bont zich toe 
op de vervolging van de illegaal verklaarde remon
stranten, wat hem een weinig geliefde reputatie 

opleverde. De Bont werd beschuldigd van corrup
tie, overmatig drankgebruik, een onstandvastige 
houding in het geloof en ontrouw aan zijn echt
genote, Maria van Dilsen.

In januari 1634 overleed De Bonts geliefde 
hond Tyter onder geheimzinnige omstandig
heden. Was hij omgebracht door de op wraak 
 beluste remonstrantse tegenstanders van De 
Bont? Zelfs een heuse autopsie kon het overlij
densmysterie niet ophelderen. 

Dat De Bont en zijn echtgenote kinderloos 
waren, maakte het verlies van hun dierbare Tyter 
tot een gevoelige klap. Om die reden kreeg Tyter 
een publieke begrafenis, geheel volgens de ge
woonten en plechtigheden die normaliter voor 
gestorven kinderen van welgestelde burgers wa
ren gereserveerd. Een begrafenisdiner en plech
tige begrafenisstoet mochten niet ontbreken. Het 
openlijke rouwbetoon werd een heus schandaal. 
Tijdgenoten vonden de manier waarop De Bont 
zijn verdriet uitte, ongehoord en buitensporig. 
Volgens een gevleugelde uitspraak uit die tijd be
handelde De Bont zijn honden als mensen, en de 
mensen als honden.

Na zijn begrafenis groeide Tyter uit tot een 
symbool van het verafschuwde bewind van de 
Leidse schout. Een stroom van satirische liederen 
en verzen, prenten en gedichten zou De Bont tot 
aan zijn dood in 1646 herinneren aan zijn geliefde 
huisdier.2 Meest bekend is het satirische hekel
dicht van Joost van den Vondel waarin de schrij
ver zich in 1634 richtte tot ‘alle hondeslagers en 

Aan alle hondenslagers en hondenbeulen 
De begrafenis van de hond van schout De Bont 

Wouter Linmans

TOPSTUK
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 honde beuls, bondgenoten van ’t hondekot; en lief
hebbers van de vrije hondejacht’: 

Schout Bondt op ’t hondekot gezeten
Laat alle hondemelkers weeten 
Dat Tyter moet begraven zijn 
Dat hy sal schencken koeck en wijn.3

De Haarlemse schilder Jan Miense Molenaer ver
eeuwigde Tyters ziekbed en de rouwstoet in een 
tweetal schilderijen. Dat het verhaal van De Bont 
nog lang na zijn dood werd naverteld, blijkt wel 
uit de anonieme kopie uit de 18de eeuw die nu in 
het bezit is van Museum De Lakenhal in Leiden. 
Het verfijnde en verzorgde penseelwerk van Mole
naer heeft in deze kopie plaatsgemaakt voor een 
veel grovere weergave van de begrafenisstoet. De 

afgebeelde figuren maken een nogal houterige en 
tweedimensionale indruk. Opvallend is boven
dien dat de hond een heel ander uiterlijk heeft. In 
het oorspronkelijke schilderij is Tyter weergegeven 
als een rode hond met een witte streep over zijn 
snuit; in de 18deeeuwse kopie is een enigszins 
ongedefinieerd wit hondje afgebeeld. Mogelijk be
treft het zelfs een heel ander ras. 

De toenmalige eigenaar zal die onvolkomen
heden vermoedelijk voor lief hebben genomen. 
Het schilderij is duidelijk niet bedoeld als her
boren 17deeeuws meesterwerk maar als conver
satiestuk, bestemd om gasten mee te vermaken. 
Aan die functie is in ruim twee eeuwen tijd niets 
veranderd. Tot op de dag van vandaag houdt het 
schilderij de herinnering in leven aan een curieuze 
geschiedenis uit 17deeeuws Holland.

Afb. 1  Anoniem, Begrafenis van de hond van schout de Bont, 18de eeuw. Collectie Museum 
De Lakenhal, Leiden.
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Den Haag, internationale 
stad van de vrede

Voor Boutros Boutros-Ghali was Den Haag ‘la Ca-
pitale Juridique du Monde’. De voormalige secre-
taris-generaal van de Verenigde Naties bedoelde 
daar in 1998 mee dat de stad het instrumentarium 
voor een juridische wereldhoofdstad reeds bezat 
en dat dit geen moderne uitvinding betrof. Den 
Haag is immers al meer dan een eeuw de interna-
tionale stad van de vrede. Den Haag profileert zich 
sinds 1993, toen het Joegoslaviëtribunaal startte, 
steeds meer als ‘Juridische Hoofdstad van de We-
reld’. In de Nederlandse buitenlandse politiek en 
door de Haagse burgemeesters Wim Deetman en 
Jozias van Aartsen kreeg ‘The Hague, City of Peace 

and Justice’ steeds pregnanter vorm, hetgeen in 
2012 uitmondde in de toevoeging van de wapen-
spreuk ‘Vrede en Recht’ aan het Haagse stadswa-
pen.

Rond 1900 verzamelden vredesactivisten en 
internationalisten zich rondom Den Haag als in-
ternationale stad van de vrede. Een van hen was 
Bertha von Suttner, de Oostenrijkse schrijfster 
van de pacifistische roman Die Waffen nieder!, die 
als ‘adviseur’ aanwezig was bij de Eerste Haag-
se Vredesconferentie (1899). Een ander voorbeeld 
is Jan Bloch. Deze Pools-Russische joodse ban-
kier schreef in 1892 het zesdelig wetenschappelijk 
en visionair anti-oorlogsboek De toekomst van de 
oorlog; een blauwdruk van de Eerste Wereldoor-
log. Daarnaast ontwierp K.P.C. de Bazel in 1905 

COLUMN
Jeroen Vervliet

Afb. 1  Sem Hartz (ontwerper), Postzegel van 40 cent met 
een voorstelling van het Vredespaleis, 1977. Col-
lectie Postwaarden Nationaal Archief Den Haag, 
inv.nr. NVPH-D41.
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voor Den Haag planologisch een wereldhoofdstad, 
waarbinnen het Vredespaleis een pontificale plaats 
zou innemen, als iconische belichaming van de 
gedachte ‘Vrede door Recht’.

Andrew Carnegie, de Amerikaans-Schot-
se industrieel en filantroop, behoorde ook tot de 
groep van vredesactivisten en internationalisten. 
Hij  financierde met anderhalf miljoen dollar de 
bouw van zijn Temple of Peace, het onderkomen 
van het Permanente Hof van Arbitrage, waar ook 
een  Standard Library of International Law gevestigd 
diende te worden. Na de openbaring van zijn vi-
sioen waarover hij schreef in het artikel The Gospel 
of  Wealth (1889) – The man who dies rich, dies in dis-
grace – ploegde Carnegie, die zich beschouwde als 
een tijdelijk rentmeester uit naam van de maat-
schappij, zijn vermogen terug naar doelen waarin 
hij geloofde: onderwijs, bibliotheken, kennisuit-
wisseling, wederzijds begrip en vrede. Hij was erbij 
toen de eerste steen van het Vredespaleis werd ge-
legd in 1907 en toen het Vredespaleis zijn deuren 
opende op 28 augustus 1913. Een jaar later ver-

stomde Carnegie toen de Europese staatslieden 
oorlog boven welvaart verkozen.

In 1922 begon het Permanente Hof voor In-
ternationale Justitie van de Volkenbond, dat in 
het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde 
Naties zijn opvolger kent. Bij het Internationaal 
Gerechtshof, dat ook in het Vredespaleis huist, 
worden procedures tussen naties afgewikkeld, 
bijvoorbeeld in kwesties over land- of zeegren-
zen, schending van de soevereiniteit en diploma-
tiek recht. Telkens gaat het om het afwenden van 
oorlog door toepassing van het recht, waaraan 
landen zich vrijwillig onderwerpen.

Met de veroordeling tot levenslange gevan-
genisstraf van Ratko Mladić in 2017 kwam de le-
venscyclus van het Joegoslaviëtribunaal tot zijn 
einde. Maar Den Haag is als ‘Juridische Hoofd-
stad van de Wereld’ tegenwoordig beter gewor-
teld dan ooit tevoren. Niet alleen omdat hoven 
en tribunalen veel rechtszaken op de rol hebben 
staan, maar ook omdat de (buiten)wereld zo naar 
Den Haag kijkt.

Afb. 2  Prentbriefkaart met een portret van Andrew Carnegie en binnen- en buitenopnames 
van het Vredespaleis, 1913. Collectie Haags Gemeentearchief.
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Hieronder treft u de titels die online besproken worden. Ga voor de volledige tekst naar www.tijdschriftholland.nl/
recensies

Na een inleiding over de Bollenstreek en de vorming van het landschap door vooral de 
Rijn, wordt in de navolgende hoofdstukken ingegaan op de invloed van de mens op het 
landschap: door het graven van veen (turfwinning), klei (voor de steenbakkerijen) en zand (zanderijen 
voor ophogingen elders). Dit boek is een handzaam en vlot geschreven totaaloverzicht van de 
archeologie in deze streek, zoals de titel belooft. Voor de dikke turven over specialistische zaken zal men 
dan ook elders moeten zoeken, maar dat is voer voor fijnproevers. Zelfs de kritische lezers zullen dit 
boek met tevredenheid lezen. Vooral Bollenstrekers zullen geen spijt krijgen van hun aanschaf van Het 
verleden van de velden. Wat in dit boek vooral opvalt, zijn de vele en uitstekende illustraties; zonder dat 
het een prentenboek wordt.

Het schrijven van de biografie van Cornelia (‘Keetje’) Catharina Hodshon, over wie slechts 
snippertjes informatie bestaan, kan niet eenvoudig geweest zijn. Desondanks is het au-
teurs Els Kloek en Maarten Hell gelukt om een goed gedocumenteerde, toegankelijke en inspirerende 
biografie te schrijven. Het gebrek aan autobiografische bronnen levert een voordeel op: Kloek en Hell 
moeten een beroep doen op gegevens die anders de biografie waarschijnlijk niet gehaald hadden. Kloek 
en Hell beschrijven bijvoorbeeld haar geboortehuis aan de hand van een boedelinventaris en wijden 
korte biografietjes aan belangrijke personen in haar leven. Daarnaast reconstrueren ze onder meer Keet-
jes betrokkenheid bij de patriottenbeweging en de Bataafse Revolutie aan de hand van haar giften. Het 
boek is daardoor een venster op het leven van een rijke, politiek geëngageerde, doopsgezinde jongeda-
me aan het einde van de 18de eeuw geworden.

Piet de Baar bespreekt 

Jeroen van Zoolingen, Het verleden van de velden. Archeologie van de 

Duin- en Bollenstreek. Noordwijkerhout: Triquetra B.V., 2017, ill. 151 p., ISBN 

9789090302010, prijs € 19,95.

Carolien Boender bespreekt 

Els Kloek en Maarten Hell, Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame 

in revolutietijd. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2017, ill., 176 p., ISBN 

9789460043161, prijs €  18,50.

Signalementen
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Onderstaande signalementen verschijnen alleen in het tijdschrift:

Gert Oostindie en Karwan Fatah-Black, Sporen van de slavernij in Leiden, Lei-

den: Leiden University Press, 2017, 96 p., ill., ISBN 9789087283001, prijs € 12,50. 

De auteurs van Sporen van de slavernij laten zien dat de sporen van het Nederlandse slaver-
nijverleden nog overal zichtbaar zijn — niet alleen in verre streken, maar ook dicht bij huis. 
Wist u bijvoorbeeld dat de Fransman Julien Parat in 1731 binnen de stadsmuren van Leiden 
een suikerraffinaderij vestigde? De suiker was een luxeproduct voor koopkrachtige Leidena-
ren. Een economisch succes werd die onderneming overigens niet: Parat verloor de concur-
rentiestrijd met raffinaderijen in Amsterdam en werd in 1733 failliet verklaard. Sporen van de 
slavernij is een handzame stadsgids vol van dergelijke sporen van slavernij en slavenhandel 
in Leiden. Dat het boekje is voorzien van een plattegrond van de Leidse binnenstad waarop 
de verschillende locaties en personen zijn aangegeven, nodigt uit tot een stadswandeling 
langs de grachten en de gevels waarachter het koloniale verleden schuilgaat.  

Jan de Roos, Heemskerkse burgemeesters in oorlogstijd, Jan de Roos / Henk 

Tijbosch Grafische Producties, 2017, 140 p., ill., ISBN: 9789080368804, prijs 

€  24,95.

In de Tweede Wereldoorlog zwaaiden in Heemskerk drie burgemeesters de scepter: Wil-
lem Vreugde, Herman van Benthem en Karel ter Punt. Al in 2014 verscheen een overzichts-
werk met de portretten van twintig Heemskerkse burgemeesters. Op basis van nieuw ar-
chiefonderzoek en gesprekken met nabestaanden werpt historicus Jan de Roos nieuw licht 
op drie burgemeesters in de oorlogsperiode.

Heleen Kole, Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschap-

pen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800. Verloren Hilversum 2017, 333 p., ill., 

ISBN: 9789087046880, prijs €  35,–.

‘Polderen’ is in de hedendaagse politiek een vertrouwd begrip, maar hoe zat het met polde-
ren in de vroegere Nederlandse waterschappen? Dit boek gaat over de representatie en be-
sluitvorming in twee waterschapsbesturen. Wie mochten meepraten over het waterbeheer 
en wie niet? Wie onderhielden de dijken en wie betaalden? Heleen Kole brengt de ontwik-
kelingen in het bestuur en het financieel beheer bij twee interlokale waterschappen in kaart: 
Bunschoten en Mastenbroek.
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Haag 2009) 80-81.
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Schuilen in Den Haag. Erfgoed van de Koude Oorlog. Hij is 
sociaal geograaf met speciale interesse in stedelijke ont-
wikkelingsvraagstukken en cultureel erfgoed. Hij publi-
ceert regelmatig over deze onderwerpen. Rutger heeft de 
bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie aan de 
Universiteit van Amsterdam en de master Erfgoedstudies 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevolgd. Contact: 
rutgernoorlander@yahoo.com

Jeroen Vervliet (1960) studeerde Geschiedenis en Rechts-
geleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Al bijna 
twintig jaar geeft hij als Directeur-Bibliothecaris leiding 
aan de openbaar toegankelijke bibliotheek van het Vre-
despaleis. Naast internationaal-rechtelijke collecties voor 
de Hoven in Den Haag worden hier ook pacifistische 
stukken en documentatie over de vredesbeweging in het 
Interbellum bewaard. Contact: J.Vervliet@ppl.nl 
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Wat hebben de marineofficier Jan van Speijk 
(1802-1832) en het Noord-Hollandse Egmond aan 
Zee met elkaar te maken? Behalve de zee feitelijk 
niets. En toch staat in dit dorp het nationaal ge-
denkteken voor Van Speijk. 

In 1830, het beginjaar van de Belgische Op-
stand, kreeg Van Speijk het bevel over Zr. Ms. 
 Kanonneerboot No. 2 en werd hij ingedeeld bij het 
Scheldeflottielje, een kleine vloot die op de rivier de 
Schelde de toegang tot Antwerpen bewaakte. Op 
5  februari 1831 dreigde zijn schip in handen van op-
standige Antwerpenaren te vallen. Van Speijk deed 
zijn eerdere uitspraak ‘Dan liever de lucht in!’ ge-
stand, stak een brandende sigaar of lont in het bus-
kruit en liet het schip ontploffen. Van Speijk, vrij-
wel zijn hele bemanning en enkele opstandelingen 
kwamen hierbij om. Deze zelfopoffering maakte 
hem in een (letterlijke) klap tot Hollandse held. 

Reeds zestien dagen na zijn dood begon het 
College Zeemanshoop een inzamelingsactie voor 
een monument voor Van Speijk dat de vorm van 
een vuurtoren zou krijgen. Als locatie werd ge-
kozen voor Egmond aan Zee waar al plannen be-
stonden om twee nieuwe vuurtorens te bouwen. 
Na goedkeuring van koning Willem I begon-
nen de voorbereidende werkzaamheden, maar 
het College Zeemanshoop kreeg de benodigde 
150.000 gulden niet bij elkaar. Als alternatief werd 
voorgesteld om de Brandaris, de vuurtoren van 
Terschelling, of de nog te bouwen vuurtoren op 
Schouwen aan de held te wijden. Intussen waren 
de beide vuurtorens in Egmond aan Zee in au-
gustus 1834 in gebruik genomen. Er was toen nog 

steeds geen Van Speijkmonument en Egmond aan 
Zee leek als locatie definitief van de baan. 

Vier maanden na de inwijding van de vuur-
torens in Egmond aan Zee besloot koning Wil-
lem I de eer alsnog aan dit dorp te gunnen door 
een van deze torens tot Van Speijkmonument om 
te dopen. De vuurtoren veranderde in een op de 
klassieke oudheid geïnspireerde overwinnings-
zuil. Naar een ontwerp van Jan David Zocher (1791-
1870) werd deze toren aan de voet voorzien van 
een gebouwtje gelijkend op een sarcofaag. Boven 
op deze graftombe staat een gietijzeren Neder-
landse leeuw die met een klauw op enkele kanon-
nen rust en tussen zijn voorpoten de Nederland-
se vlag klemt. Hiermee werd gesymboliseerd dat, 
naar voorbeeld van Van Speijk, ‘de regten van Ne-
derland nooit straffeloos zullen worden aange-
rand’. Naast de toegangsdeur kwamen plaquettes 
waarop in het Latijn en Nederlands de heldendaad 
van Van Speijk is beschreven. Het monument werd 
in 1841 opgeleverd. 

De belangstelling voor de zeeheld is altijd blij-
ven leven in Egmond aan Zee, waar de inwoners 
‘hun’ Van Speijktoren in het hart hebben gesloten. 
Er wordt zelfs gezegd dat een echte Derper – bij-
naam van de inwoners – het dorp liever niet ver-
laat, omdat hij onrustig wordt als hij het torenlicht 
niet meer ziet.

Egmond aan Zee en 
Van Speijk
Rob Leijen

UITHOEK

Illustratie Maarten Streefland
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