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Bart de Graaff

Zeeuwen in Zuid-Afrika

Op 10 oktober 1946 krijgt Zeeland hoog bezoek. 
De Zuid-Afrikaanse regeringsleider en Britse veld-
maarschalk Jan Smuts komt naar Middelburg, de 
bakermat van zijn familie. Want was Michiel Cor-
nelisz., de eerste Smuts die zich aan Kaap de 
Goede Hoop vestigde, niet afkomstig uit de 
Zeeuwse hoofdstad? En was hij geen echte ‘Zee-
lander’?1 Nee, blijkt uit recent onderzoek. De wor-
tels van de familie Smuts liggen niet in deze pro-
vincie. Maar er zijn genoeg andere belangrijke – en 
omvangrijke – Zuid-Afrikaanse families die wel 
degelijk van Zeeuwse afkomst zijn. Het wordt tijd 
om die in kaart te brengen.

In de 20e eeuw is nogal wat onderzoek gedaan 
naar de Europese herkomst van de blanke bevol-
king van Zuid-Afrika. En dan met name naar 
Duitsers en Fransen die zich aan Kaap de Goede 
Hoop vestigden in de jaren 1652-1795, toen de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) daar 
het bewind voerde. Een soortgelijke studie naar 
Nederlanders is tot nog toe echter uitgebleven. 
Nederlandse historici hebben zich vooral gericht 
op het tijdperk van de Anglo-Boerenoorlog (1899-
1902) en de aanloop daartoe. En onder deze stu-
dies is nog geen handvol publicaties te vinden 
waarin de lotgevallen van Nederlanders in Zuid-
Afrika centraal staan.2 Logisch, want hun aantal 
was beperkt. Zelfs in de Zuid-Afrikaansche Repu-
bliek (Transvaal), die onder president Paul Kruger 
gold als ‘Hollander bolwerk’, maakten Nederlan-
ders nooit meer dan twee procent van de totale 
blanke bevolking uit.3 

Dat was in de VOC-tijd wel anders. Toen 
kwam ruim een derde deel van alle Europese vrij-
burgers (kolonisten) uit Nederland, of tenminste 
uit Nederlandstalig gebied. Om hoeveel en om 
welke mensen het ging is nooit systematisch 
onderzocht. Maar dat kan in de toekomst veran-
deren want inmiddels is al veel genealogisch 
voorwerk gedaan. 

Hier moet in de eerste plaats het First Fifty 
Years Project van Delia Robertson worden 
genoemd. En geroemd. Want op de website van 
Robertsons project zijn duizenden namen en per-

soonlijke gegevens van ‘vroege Kapenaars’ te 
vinden – niet alleen van vrijburgers en Compag-
niesdienaren maar ook van inheemse bewoners, 
van slaven en van vrijzwarten (voormalige sla-
ven). Daarnaast biedt de site een uitgebreide 
index op plaatsnamen, waarmee Robertson het 
mogelijk maakt geboren Nederlanders te trace-
ren.4 

Vermeldenswaard is hiernaast zeker ook de 
gedigitaliseerde lijst van VOC-opvarenden van 
het Nationaal Archief in Den Haag, die niet min-
der dan 774.200 namen telt en van elke opva-
rende onder meer de plaats van herkomst geeft. 
Uit deze lijst blijkt overigens dat meer dan zestig 
procent van de ruim 28.000 opvarenden wier 
dienstverband eindigde aan de Kaap, daar niet 
meer dan een graf vond. In totaal bleef slechts 
een kleine minderheid van 1.537 VOC-dienaren 
als vrijburger achter in de kolonie.5 

De derde en laatste belangrijke bron voor 
onderzoek naar Nederlanders in Zuid-Afrika is de 
lijst die de Middelburgse genealoog Caesar Hulst-
aert heeft samengesteld. Het bijzondere aan deze 
136 bladzijden lange lijst is dat hierin uitsluitend 
mensen zijn opgenomen die vanuit Zeeland naar 
de Kaapkolonie of het latere Zuid-Afrika zijn 

Carte van de Cabo de Bona Esparanca en haer gelegentheyt 

daar omtrent. Uit: Johan Nieuhof, Gedenkweerdige Brasilisense 

Zee en Lantreise. (Amsterdam 1682).
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geëmigreerd. Zoals bekend, is in 1940 een groot 
deel van de Zeeuwse archieven die in Middelburg 
bewaard werden verbrand; door gebruik te maken 
van Zuid-Afrikaanse bronnen heeft Hulstaert 
echter alsnog een aantal ‘verloren gegane’ Zeeu-
wen weten te achterhalen. Zoals Jan Meijn uit 
Veere, die zich in 1733 als kleermaker aan de 
Kaap vestigde, een jaar later een kroegbaas ver-
moordde en vervolgens het binnenland in 
vluchtte. Hij werd bij verstek tot ‘eeuwige bal-
lingschap’ veroordeeld maar die straf is nooit ten 
uitvoer gebracht. Want van de kleermaker uit 
Veere is nooit meer iets vernomen.6 

Lui en losbandig?

In 2015 werd op basis van de drie bovenge-
noemde bronnen en aanvullend literatuuronder-
zoek de verhalenbundel Zeeuwen aan de Kaap 
gepubliceerd. Hierin zijn de lotgevallen van een 
kleine veertig vroege kolonisten opgetekend. 
Allen geboren in Zeeland. Daar zitten nogal wat 
kleurrijke types bij: zo kwam de eerste vrijburger 
die wegens overspel op Robbeneiland belandde 
uit Ouwerkerk en was de meest notoire vechters-
baas en messentrekker in de beginjaren van de 
kolonie een Bressiaander. De eerste vrouw die 
verbannen werd naar Mauritius – destijds het 
afvoerputje van de VOC – was een diefachtig 
wijff uit Colijnsplaat en de enige vrouwelijke 
kolonist die aan de Kaap ooit de doodstraf kreeg 
voor moord kwam uit Middelburg.7 De lijst is lang 
en stemt niet vaak vrolijk. 

Maar het waren zeker niet alleen Zeeuwen die 
zich misdroegen aan de zuidpunt van Afrika. Er 
waren geregeld spanningen tussen vrijburgers 
onderling. Spanningen die dikwijls voortvloeiden 
uit een tekort aan huwbare Europese vrouwen en 
een bovenmatige consumptie van aracq – sterke 
drank. 

Het leven in de in 1652 gestichte kolonie was 
zwaar en de eerste jaren ging vrijwel alle 
beschikbare etenswaar naar de VOC-schepen die 
op reis van of naar de Oost in Tafelbaai voor 
anker lagen. Dat liet de kolonisten geen andere 
keus dan honger te lijden of de mont te setten aan 
voedsel dat niet goed genoeg voor schepelingen 
was. Zoals aan zeehonden en aan peguyns (pin-
guïns). En dat was – en is – blijkbaar een allesbe-
halve smakelijke vogel. Een peguyn was volgens 
tijdgenoten eigenlijk niet meer dan een vis met 

veren: traanachtig, zuur en alleen geschikt om 
aan de varkens te voeren.8 

Wat het dagelijks leven ook niet gemakkelijk 
maakte waren de vele roofdieren, waaronder 
leeuwen soo groot als redelijcke coebeesten, die de 
kolonie onveilig maakten. In 1690 was er zelfs 
sprake van een heuse leeuwenplaag. Daarnaast 
waren de verhoudingen met de inheemse Khoi-
khoin en San – door de kolonisten denigrerend 
Hottentotten en Bosjesmannen genoemd – lang 
niet altijd goed en kwamen gewapende schermut-
selingen en wederzijdse veediefstallen geregeld 
voor. 

Het is al met al dan ook geen wonder dat veel 
vrijburgers de Kaap al na een paar jaar weer wil-
den verlaten. In 1660 verklaarde een groep van 
meer dan zestig mensen niet langer in de kolonie 
te willen blijven. En de autoriteiten konden daar-
mee leven – zij het om een andere reden. In 1662 
schreef toenmalig commandeur Zacharias Wage-
naer dat de vrijburgers op een enkele uitzonde-
ring na allemaal lui en losbandig waren. Hij ver-
zocht de Heren XVII om 67 vrijburgers te 
repatriëren en een predikant te sturen om de ove-
rige kolonisten wat beschaving bij te brengen. 
Zijn verzoek werd niet gehonoreerd, maar alleen 
omdat de Compagnie niet voor de kosten van de 
repatriëring wilde opdraaien.9

 
‘Wijn in de baar moeder’

Wat bracht Zeeuwen (en andere kolonisten) er toe 

Leeuwen soo groot als redelijcke coebeesten. Tekening uit: 

Peter Kolbe, Naaukeurige en uitvoerige beschryving van Kaap 

de Goede Hoop, deel II (Amsterdam 1777).
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naar de zuidpunt van Afrika te trekken? Het stre-
ven naar lotsverbetering, lijkt het belangrijkste 
antwoord. En avontuurzin. Maar zeker ook onwe-
tendheid over de harde omstandigheden van het 
leven in de Kaapkolonie. Maar hoe het ook zij, een 
paar duizend Nederlanders maakte als VOC-opva-
rende of als passagier de barre, gevaarlijk zeereis 
naar het zuiden van Afrika. Een reis die in het 
gunstigste geval drie maanden duurde. Maar soms 
ook veel langer. Zo had het fluitschip Mees in 
1657-58 zes maanden en twee dagen nodig om 
vanuit Zeeland naar de Caabstad te varen. Van de 
ruim zestig koppen tellende bemanning waren er 
tijdens de reis zes gestorven. Eén matroos lag nog 
op sterven en alle anderen, waaronder de achttien-
jarige Middelburgse onderchirurgijn Pieter van 
Clinkenbergh, leden aan scheurbuik.10

De reis met de Mees was de enige die de jonge 
Zeeuw maakte. Hij vestigde zich in de Kaapkolo-
nie en maakte daar al snel carrière. Twee jaar na 
zijn aankomst in 1658 werd hij door de VOC 
bevorderd tot chirurgijn en nog eens drie jaar 
later volgde zijn benoeming tot opperchirurgijn. 
In die hoedanigheid was hij onder meer belast 
met de patiëntenzorg in het Kaapse hospitaal. Of 
eigenlijk is hospitaaltje een betere omschrijving – 
het bood slechts plek aan tachtig zieken. En dat 
was eigenlijk te weinig voor de vele lijders aan 
waterzucht en tuberculose, aan scheurbuik en 
aan de Spaensche Pocken – syfilis. 

Of vrijburgers veelvuldig gebruik maakten 
van de (dure) diensten van chirurgijns valt te 
betwijfelen. Zij hadden zo hun eigen remedies 
tegen ziektes. Remedies die waarschijnlijk een 
mengeling van Europese, Afrikaanse en Aziati-
sche volksgeneeskunde waren. Als probaat middel 
voor iemand die door een gifslang of een schorpi-
oen gebeten of gestoken was gold bijvoorbeeld het 
drinken van 

(w)aater, bier of wijn in de baar moeder van een 
vrouwspersoon dat in 4 a 5 dagen geen man 
bekent heeft, gegooten, en een poosje daarin 
gelaaten (…)11

Waarschijnlijk is dit specifieke middel niet vaak 
toegepast. Het moet immers geen pretje zijn 
geweest. Niet voor de patiënt die het drankje 
moest drinken en al helemaal niet voor het 
vrouwspersoon bij wie het moest worden afgeno-
men. 

En Pieter van Clinkenbergh? Die was geen lang 
leven beschoren. Hij overleed, na drie dagen 
hevige maagpijn te hebben gehad, op 13 novem-
ber 1667. Vergiftigd, werd meteen gedacht. Want 
de geboren Middelburger had een paar dagen voor 
hij ziek werd zijn (in de archieven niet bij naam 
genoemde) slavin geslagen. Zijn slavin die alom 
bekend stond als een uiterst kwaadaardige vrouw. 
Daarom mocht niet worden uitgesloten dat zij 
wraak op haar meester had genomen door hem te 
vergiftigen. Sectie op het lichaam van Pieter van 
Clinkenbergh wees echter uit dat er geen spoor 
van vergiftiging te vinden was. Toch werd de sla-
vin onder arrest geplaatst. Voor verhoor. Of dat 
iets opleverde is niet meer te achterhalen; de 
vrouw wordt verder niet genoemd in de Kaapse 
archieven.12

Geen Nederlanders meer

In de jaren 1652-1795 hebben honderden Zeeuwen 
een nieuw thuis gevonden aan de Kaap. Duizen-
den, als we hun in Zeeland geboren kinderen 
meetellen. Ze hebben, net als andere Europeanen, 
hun steentje bijgedragen aan de economische 
ontwikkeling van de kolonie. En ze waren, net als 
andere Europeanen, verantwoordelijk voor de 
invoering van de slavernij en de onderdrukking 
van de inheemse Khoi-khoin en San. Ze waren, 
kortom, kinderen van hun tijd – al zijn er ook 
gevallen bekend van Zeeuwen die zich zelfs naar 
de maatstaven van het VOC-tijdperk uitzonderlijk 
wreed gedroegen. Zoals de uit Serooskerke (W) 
afkomstige Jannetje de Klerk die haar echtgenoot 
hielp hun slavin drie dagen lang op beestachtige 
wijze te martelen. Omdat ze een pan niet goed 
zou hebben afgewassen.13

Toen de Kaap in 1795 overging in Britse han-
den verloor Nederland de toen ongeveer 20.000 
zielen tellende blanke bevolking daar al snel uit 
het oog.14 En omgekeerd gold hetzelfde. De nako-
melingen van de vrijburgers in de kolonie, die 
toen al vele malen groter was dan Nederland, 
waren inmiddels Afrikaners geworden – ook wel 
Afrikaansche Hollanders of Boere genoemd. Ze 
spraken inmiddels proto-Afrikaans, een taal 
voortgekomen uit de mengeling van zeventiende-
eeuws Nederlands, inheemse Khoi-khoin talen, 
Maleis en Portugees. En velen van hen leidden 
diep in het binnenland een nomadisch bestaan 
als veeboer. Een bestaan dat aan de noordgrens 
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van de Kaapkolonie niet veel anders was dan dat 
van daar levende inheemse herdersvolkeren. 
Nederlanders waren zij al lang niet meer.

‘De harde Boer van ’t Kaapgewest’

In de geschiedenis van de Nederlandse (en 
Zeeuwse) emigratie naar Zuid-Afrika vormen de 
eerste tachtig jaar van de negentiende eeuw een 
min of meer blinde vlek. Duidelijk is alleen dat 
het overgrote deel van de Nederlandse landver-
huizers in die tijd naar de Verenigde Staten trok, 
dat de reis naar de Kaap vergeleken met die naar 
Amerika erg duur was en dat onder het nieuwe 
Britse bewind een strikte angliseringspolitiek 
werd gevoerd in de kolonie. Alleen al in 1820 
werden meer dan vierduizend Engelsen met de 
nodige subsidie en de belofte van gratis land-
bouwgrond naar de Kaap gehaald. Ten slotte 
waren de schaarse berichten over Zuid-Afrika die 
Nederland bereikten ook niet van dien aard dat ze 
immigratie aanmoedigden. De Afrikaansche Hol-
landers werden hier te lande gezien als bekrom-
pen, lui, primitief en vooral wreed tegenover de 
inheemse bevolking. Eigenlijk was de ‘harde Boer 
van ’t Kaapgewest’ dan ook niets anders dan een 
regelrechte schande ‘voor den schoonen naam 
van Holland’.15

Hoewel Nederlandse gemeenten in 1848 
begonnen met het bijhouden van lijsten van land-
verhuizers ‘naar overzeesche gewesten’, zijn die 
verre van volledig. Want sommigen meldden hun 
vertrek helemaal niet bij de gemeente. Uit gemak-
zucht. Of omdat ze gezocht werden door justitie. 
Daarnaast zijn negentiende-eeuwse passagiers-
lijsten in Nederland niet bewaard gebleven.16 Het 
valt dan ook te betwijfelen of ooit een goed beeld 
van de (on)geregistreerde emigratie van Neder-
land naar Zuid-Afrika in de periode 1800 – 1880 
kan worden samengesteld. Van 1880 tot aan het 
begin van de Anglo-Boerenoorlog in 1899 zijn de 
cijfers betrouwbaarder – al geldt dat met name 
voor de toenmalige republiek Transvaal en niet 
voor de onder Brits beheer staande Kaapkolonie. 

Op basis van het nu ontsloten archiefmateri-
aal kan eigenlijk alleen voor het VOC-tijdperk 
redelijk precies worden vastgesteld hoeveel en 
welke Nederlanders zich aan de Kaap hebben 
gevestigd. En dat geldt vooral voor Zeeuwen: het 
combineren van gegevens uit The First Fifty 
Years Project, het register van VOC-opvarenden 

en de genealogische lijst van Hulstaert volstaat 
daartoe. Het Project is weliswaar veelomvattend 
maar dekt – zoals de naam al zegt – slechts de 
eerste halve eeuw van de Kaapkolonie. De lijst 
van VOC-opvarenden beslaat de gehele periode 
van de Compagniestijd maar geeft geen namen en 
gegevens van kolonisten die als passagiers mee 
naar Afrika voeren. Hulstaerts boek, ten slotte, 
vult deze hiaten (deels) op. Het in 2015 gepubli-
ceerde Zeeuwen aan de Kaap kan als een voor-
zichtige eerste aanzet tot een populair-weten-
schappelijke geschiedschrijving over deze 
kolonisten en hun leven aan de zuidpunt van 
Afrika worden gezien. Maar niet als meer dan 
dat. Voor een completer beeld is meer systema-
tisch onderzoek van het hierboven genoemde 
bronnenmateriaal nodig. 

Dat lijkt een mooie taak voor een genealoog, 
een historicus of een archivaris.

Zeeuws erfgoed

In het huidige Zuid-Afrika is op het eerste gezicht 
weinig te vinden dat nog herinnert aan het 
Zeeuwse aandeel in de totstandkoming van de 
vroegere Kaapkolonie. Er is een Zeeland Huis in 
het centrum van Kaapstad, maar niemand lijkt te 
weten waarom het 20e-eeuwse flatgebouw zo 
heet. Iets verderop is een straat vernoemd naar de 
kunstschilder Abraham de Smidt, kleinzoon van 

Spoorwegstation van Middelburg, provincie Mpumalanga. Foto 

auteur.
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de gelijknamige Middelburger die zich in 1784 als 
vrijburger aan de Kaap vestigde. En boven de 
ingang van het in 1674 in gebruik genomen Kas-
teel zijn de wapens van de zes VOC-kamers afge-
beeld – waaronder dat van de Zeeuwse hoofdstad. 

Maar dat is het wel zo’n beetje. Natuurlijk, het 
huidige Zuid-Afrika telt twee dorpen met de 
naam Middelburg. Maar die zijn in respectievelijk 
1852 en 1866 gesticht, lang na afloop van het 
VOC tijdperk. En bovendien danken ze hun naam 
slechts aan het feit dat ze, toen ze tot dorp ver-
klaard werden, ruwweg halfpad tussen reeds 
bestaande (en belangrijker) dorpen of steden 
lagen.17 Het enige dorp dat wél een Zeeuwse con-
nectie heeft is, verrassend genoeg, het ruim vier-
duizend zielen tellende Reivilo in de provincie 
Noord-Kaap. De nederzetting, die oorspronkelijk 
Klein Boetsap heette, werd in 1918 hernoemd 
naar de toenmalige dominee Olivier – maar dan 
achterstevoren gespeld. Of de predikant zelf met 

deze merkwaardige dorpsnaam op de proppen 
kwam of dat zijn gemeenteleden hiervoor verant-
woordelijk waren vertelt het verhaal niet.18 Wat in 
het kader van dit artikel echter interessant is om 
te weten, is dat de stamvaders van de Zuid-Afri-
kaanse familie Olivier twee broers uit Ouwerkerk 
op Duiveland waren: Ockert en Hendrik, die in 
1667 in de Kaapkolonie arriveerden. Ockert kreeg 
veertien kinderen, zijn broer Hendrik negen. Van-
daag de dag is Olivier een van de meest voorko-
mende Europese familienamen in Zuid-Afrika. De 
schattingen lopen uiteen, maar zeker is dat het 
aantal Oliviers in de tienduizenden loopt. En alle-

maal stammen ze af van Ockert of Hendrik Oli-
ver. Van de broers uit Ouwerkerk. In iets mindere 
mate geldt hetzelfde voor de familie Van den 
Berg. Veruit de meeste Zuid-Afrikanen met deze 
naam stammen af van de beruchte Jacobus van 
den Berg uit Breskens, die keer op keer in de 
archieven van de vroege Kaap opduikt als wan-
betaler, vechtersbaas en messentrekker.19 

Een flink aantal Zuid-Afrikaanse families, 
waarvan de hierboven genoemde twee de meest 
omvangrijke zijn, heeft Zeeuwse stamouders die 
in de 17e en 18e naar de Kaap gingen. 

Dát is de erfenis van Zeeland in Zuid-Afrika. 
Onzichtbaar maar onmiskenbaar. 

Smuts 

Overigens mogen lang niet alle kolonisten die in 
het VOC-tijdperk vanuit Zeeland naar de Kaap 
trokken tot dit Zeeuws immaterieel cultureel erf-
goed worden gerekend. Want Middelburg was een 
belangrijke plaats voor de VOC. Alleen in 
Amsterdam werden meer schepen gebouwd voor 
de reizen naar en van de Oost. Het is dan ook 

Wapen van de Zuid-Afrikaanse familie Olivier. Uit: C, Pama, 

Die groot Afrikaanse familienaamboek (Kaapstad 1983).

Jan Smuts. Op: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_

Smuts_1947.jpg, benaderd 15-8-2018.
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logisch dat Middelburg een van de voornaamste 
opstapplaatsen was voor zowel opvarenden als 
passagiers. En dat waren mensen die vaak van 
buiten Zeeland en zelfs van buiten de grenzen 
van de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden kwamen. 

Michiel Cornelisz. Smuts, de verre voorvader 
van veldmaarschalk Jan Smuts, was zo iemand 
die van buiten de provincie kwam. Hij werd gebo-
ren in Loon op Zand in Brabant en trouwde met 
Cornelia Emael uit het Limburgse Simpelveld. Het 
stel woonde enige tijd in Zeeland voor Michiel als 
soldaat dienst nam bij de VOC en met vrouw en 
kinderen naar de Kaap vertrok.

Anders dan veldmaarschalk Jan Smuts dacht 
en zei, stamde hij dan ook niet van een of twee 
‘Zeelanders’ af maar van een Brabantse soldaat 
en zijn Limburgse vrouw.20 

Noten

1 Handelingen Staten-Generaal: Vereenigde Vergadering 
van de Beide Kamers op vrijdag den 11en oktober 1946 
ter ontvangst van den Veldmaarschalk J. Smuts, Minister-
President van de Unie van Zuid-Afrika, geraadpleegd op 

11 april 2018 op: https://www.staten-generaal.nl/id/

vj7gnfwgenrl/document_extern/handelingen_bezoek_

smuts/f=/vj7gnqvn8vf9.pdf 
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Frank van Doeselaar

In de kieren van het narratief. Over onze omgang met het verleden

Dit artikel stelt onze omgang met het verleden ter 
discussie aan de hand van het verschil tussen idio-
pathische identificatie en heteropathische identifi-
catie. Het eerste deel verkent identificatie via ver-
schillende voorbeelden. Het tweede deel 
concentreert zich specifiek op de roman Gewassen 
vlees (1994) van Thomas Rosenboom. Ik zal aanto-
nen dat een louter idiopathische identificatie te 
weinig recht doet aan deze tekst. Daarbij introdu-
ceer ik een andere leeshouding dan een klassieke, 
namelijk een cinematografische. Deze wijze van 
lezen richt zich in eerste instantie niet op de han-
delingsreeks –dat wat gebeurt-, maar op de beeld-
reeks ofwel het beeldend vermogen van een tekst. 
In deze beeldreeks maakt cinematografisch lezen 
vervolgens onderscheid tussen zintuiglijke beelden 
(dat wat concreet gezien wordt), bewustzijnsbeel-
den (beelden die in gedachten worden opgeroepen) 
en tropologische beelden (zoals metaforen, verge-
lijkingen en metonymia). Dat de narratieve aspec-
ten perspectief (wie voert binnen de tekst het 
woord?) en focalisatie (wie kijkt, voelt en beleeft?) 
evenals de inzet van filmische technieken en 
aspecten zoals close-up en montage uiteindelijk 
bepalende factoren zijn binnen deze leeshouding, 
komt in dit artikel minder aan bod. Een uitgebreide 
uiteenzetting van cinematografisch lezen laat ik 
achterwege. Daarvoor verwijs ik naar mijn proef-
schrift Bewegend lezen. Voorstel tot een cinema-
tografische leeshouding (Middelburg/Leiden, 
2017). Misschien dat het u verbaast dit artikel in 
dit Zeeuws georiënteerde tijdschrift aan te treffen. 
Het is niet alleen omdat ik van geboorte Zeeuw 
ben dat ik mijn artikel heb aangeboden. Momen-
teel werk ik –als vervolg en uitbreiding van Bewe-
gend lezen - aan de cinematografische representa-
tie van het Zeeuwse landschap in de Nederlandse 
literatuur. Dit artikel is de opmaat daartoe. Ik open 
deze verkenning dan ook met een gedicht dat vrij-
wel iedereen kent.

Misschien is ‘Herinnering aan Holland’ wel Hen-
drik Marsmans meest bekende gedicht. Voor het 
eerst verschenen in 1936, roept de ‘ik’ met 
bewustzijnsbeelden (“Denkend aan Holland”) een 

Hollands landschap op. Deze beelden visualiseren 
in drie opsommende reeksen de herinnering uit 
de titel. Allereerst volgt een opsomming van 
rivieren, laagland zo ver het oog reikt (“onein-
dig”) en populieren. Een tweede opsomming volgt 
met boerderijen, boomgroepen, dorpen, knotwil-
gen, kerken en olmen. De laatste opsomming pre-
senteert zon, grijze dampen, water en “gewesten”. 
Het zijn voor de hedendaagse lezer geen nieuwe 
beelden. Ze zijn bekend. Onder andere door het 
gedicht is deze reeks beelden van Holland een 
stereotype geworden. Marsman verankert derge-
lijke beelden niet alleen in dit gedicht. In zijn 
poëzie roepen gedichten als ‘Holland’, ‘Land-
schap’ en ‘Polderland’ dit typische Hollandse 
landschap eveneens op.1

Het landschap dat Marsmans ‘Herinnering 
aan Holland’ representeert, is reeds picturaal door 
de tijd heen overgeleverd. Vanuit de schilder-
kunst is het, vanaf de 16e eeuw en daarna, de 
21ste-eeuwse lezer en kijker ingeprent. Bewolkte 
vergezichten, molens, boerderijen, landweggetjes, 
groene landerijen, boerenvolk, koetsen, helder-
blauwe luchten, sloten, water, kerken, schuren en 
stadssilhouetten zijn beelden die de Nederlandse 
schilderkunst in overvloed kent. Dit bewijzen 
verschillende tentoonstellingen en daarvan 
getuigen de verschenen catalogi. Als voorbeelden 
noem ik Vijf Eeuwen Landschap (1993), Groots en 

Molen Garrelsweer, https://commons.wikimedia.org. 

File:Kloostermolen_Garrelsweer, benaderd 15-8-2018.
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meeslepend (2009) en Zó Hollands (2011), beide 
laatste in het Haarlemse Frans Hals Museum. Een 
meest recente tentoonstelling is verspreid geweest 
over diverse musea en draagt als titel Holland op 
z’n mooist.2 Alleen al in de titels van deze ten-
toonstellingen klinkt het nostalgisch-romantische 
en iconografische karakter van het opgeroepen 
landschap door. De Amerikaanse kunsthistorica 
en filmrecensent Kaja Silverman spreekt in dit 
verband van screen: een enorme hoeveelheid 
canonieke buitentekstuele beelden (zoals schilde-
rijen) waaraan lezers in taal weergegeven beelden 
(kunnen) toetsen, met als eventueel gevolg dat 
deze lezers zich identificeren met het tekstueel 
opgeroepen verleden.3 

Dergelijke beelden zijn ook vandaag de dag 
herkenbaar in de Nederlandse literatuur. Dat 
beperkt zich dan niet tot omslagen zoals het 
omslag van Gerbrand Bakkers roman Boven is het 
stil (2006): een helderblauwe lucht met cumulus-
wolken en koeien in een laagje water in een 
weids landschap. In de bekroonde roman Ik kom 
terug (2014) van Adriaan van Dis reist de hoofd-
persoon met zijn moeder terug naar haar Neder-
landse geboortestreek, een polder aan de Noord-
zeekust.4 We krijgen nagenoeg dezelfde beelden 
als Marsmans beelden en vele schilderijen uit de 
16e t/m 19e eeuw voorgeschoteld. We reizen over 
“modderige” en “verzakte polderwegen” en zien 
“landarbeidershuisjes”, “vervallen vestingwer-
ken”, “wilgen”, “suikerbieten”, “een boer op een 
tractor met mestkar”, het “hoge huis naast de 
kerk, ver van de modder en mest”, “een schuur”, 
“sloten om het erf” en “de ophaalbrug”. Wanneer 
de auto verlaten wordt motregent het en is er de 
wind, de geur van aarde en zee en het zicht op de 
horizon: “We verkenden de horizon van de polder, 
plat en weids, met rijen populieren in de coulis-
sen.” Van Dis’ bezoek aan de polder lezen is als 
wandelen in schilderijen van Willem Roelofs, 
Gerard Bilders, Anton Mauve, Philips Koninck, 
Pieter Barbiers, Barend Cornelis Koekkoek, Jacob 
van Ruisdael, Salomon van Ruysdael of Jan Hen-
drik Weissenbruch, schilders die leefden in de 16e 

t/m de eerste jaren van de 20ste eeuw. Dat wij 
anno nu deze beelden herkennen komt omdat zij 
een voorgeprogrammeerde stereotype historische 
blik uitlokken. In navolging van Maaike Meijers 
studie In tekst gevat (1996) typeer ik dergelijke 
beelden als cultuurbeelden. Zij bepalen sterk de 
Hollandse screen.5 Deze blik herkent beelden die 

wij hebben opgeslagen in ons collectief cultuur-
historisch bewustzijn. Cultuurbeelden zijn 
zodoende een nadrukkelijk onderdeel van ons 
historisch besef. We zien bevestigd wat wij al 
kennen.6 

Elk kunstobject stelt voortdurend de relatie 
met zijn beschouwer aan de orde. Of, preciezer en 
op literatuur toegepast: wanneer binnen een 
roman sprake is van een verleden dan zal elke 
lezer zich bewust of onbewust verhouden tot dat 
in de roman opgeroepen verleden. Een fixerende 
typering van het kunstobject (als historische 
roman of “een loflied op de schoonheid van de 
natuur, een boek over weilanden, water, vogels, 
ijs in sloten en meertjes, koeien, schapen, twee 
aardige ezels, en één bonte kraai.” (zoals over 
Boven is het stil gesteld is)) beïnvloedt deze rela-
tie en heeft altijd consequenties. Inherent aan een 
dergelijke stigmatiserende karakterisering is 
zoals gezegd de perceptie van dat verleden. Wan-
neer lezers zich identificeren met dit verleden 
dankzij de opgeroepen (cultuur)beelden dan is 
sprake van een idiopathische herkenning. De 

Hollandse Weg, door A. Mauve, circa 1880. https://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Mauve_Hollandse_weg.jpg, benaderd 

15-8-2018.
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beelden werken bevestigend en sluiten aan bij de 
verzameling beelden die als screen fungeren. In 
het geval van een idiopathische identificatie zien 
lezers alleen dat wat vertrouwd is met het al 
bekende. Deze vorm van identificatie heeft als 
gevolg een blind zijn voor het onbekende, het 
niet-vertrouwde, het onwenselijke, het bevreem-
dende. Idiopathische identificatie impliceert, 
zoals elke vorm van identificatie, een keuze. In 
dit geval is dat een keuze van annexatie die is 
gestoeld op herkenning.7 

Dat heeft een keerzijde. Het betekent namelijk 
tegelijkertijd dat andere beelden die de tekst her-
bergt simpelweg niet gezien worden. De lezer laat 
zich (te) sterk leiden door de herkenning en 
negeert andere signalen die de tekst wel degelijk 
heeft. Zo bezien belemmert een idiopathische 
identificatie een volledige ontplooiing van de 
tekst. Moeten we naar aanleiding van dit inzicht 
–zo luidt nu mijn vervolgvraag- onze positie ten 
opzichte van een opgeroepen verleden herzien? In 
termen van identificatie geformuleerd: moeten we 
niet in plaats van idiopathisch te identificeren de 
keuze maken heteropathisch te identificeren? Dit 
is een vorm van identificatie waarbij lezers bereid 
zijn zich te verplaatsen in het ‘Andere’ en/of de 
‘Ander’ waardoor het bevreemdende wordt gezien 
en lezers oog krijgen voor elementen en beelden 
die buiten de cultureel-sociaal gewenste en ver-
wachte kaders vallen. Het gaat daarbij om zaken 
die het mogelijk maken dat lezers eventueel hun 
houding veranderen en zich anders (gaan) ver-
houden tot het gerepresenteerde. Lezers moeten 
zich een leeshouding aanmeten die een dergelijke 
houding –zeker met betrekking tot een opgeroe-
pen verleden- activeert. Een cinematografische 
wijze van lezen stimuleert een dergelijke hou-
ding. Cinematografisch lezen is een door de tekst 
uitgelokte, of door de lezer gekozen, wijze van 
lezen die is gerelateerd aan de klassieke (film)
narratologie. Deze leeswijze toont aan hoe het 
beeldend vermogen van een tekst werkt en 
zodoende biedt zij inzicht in hoe een romanwe-
reld wordt opgeroepen. Omdat zij in eerste 
instantie alle nadruk legt op de beeldreeks ziet zij 
meer. Immers, cinematografisch lezen richt zich 
op de visualiteit van taal. Om dit te kunnen con-
cretiseren is het zaak eerst in te gaan op onze 
omgang met het verleden.

Onze relatie met het verleden is een gecompli-
ceerde. Zij ontaardt al snel in weinig gefundeerde 

generalisaties. Zo heerst er bij groepen Nederlan-
ders een zekere aversie tegen een onthullende 
benadering van het nationaal verleden die bewijst 
dat ons gemeenschappelijk verleden op enigerlei 
wijze niet altijd deugt. In hun opvatting kan de 
relatie met het verleden er dan eentje worden van 
plichtmatige verontwaardiging -op basis van 
substantiële kanttekeningen-, of is er uiteindelijk 
een relatie die spottend wordt ingekleurd of een 
gegeneerde, kleinerende lachlust opwekt. Er is in 
deze gevallen eerder sprake van nationale zelf-
verkleining dan van nationale trots.8

In tegenstelling daarmee kijken groepen 
Nederlanders met trots, nostalgie en niet zonder 
19e-eeuws chauvinisme terug op hun verre verle-
den. Zijn ze kritisch over het heden dan hebben 
de eeuwen die achter hen liggen een streepje 
voor. Een algemeen voorbeeld is hun omgang met 
de Gouden Eeuw. Ogenschijnlijk blinkt en bloeit 
in deze tijd alles waarmee het bijvoeglijk naam-
woord gouden gestalte krijgt. Deze tijd wordt door 
hen beschouwd als een periode van grootsheid en 
uitzonderlijk succes. Een dergelijk verlangen naar 
zo’n gemeenschappelijk ver verleden levert een 
wij-gevoel op dat is voorzien van historische 
fundamenten, ook als deze eerder van regionaal 
of stedelijk niveau zijn dan van nationale of 
internationale orde.9 Weldadig kijken zij in tijd 
om. De populairste historische werken worden in 
dit kader geschreven in de traditie van de lite-
raire non-fictie. Het werk van Geert Mak acht ik 
illustratief: de identificatie met het opgeroepen 
verleden is er één van herkenning, zoals het vol-
gende voorbeeld uiteenzet. In het fragment wordt 
Maks werk als volgt getypeerd: “(…) maar 
belangrijker is natuurlijk de toegankelijke en her-
kenbare manier waarop hij over historische 
onderwerpen schrijft. (…) Lezers –vooral die van 
Maks eigen generatie- blijken zich hierdoor mas-
saal in zijn werk te herkennen. Zij vonden hun 
eigen leven, of dat van hun ouders, in zijn boeken 
terug.”10

Zo is er niets nieuws onder de zon en vormt 
dit werk een toegangspoort die leidt naar een 
eenzijdig en bekend verleden, ingeslepen via 
onderwijs (op directe of indirecte wijze gecreëerd 
bijvoorbeeld via schoolplaten van C. Jetses, H. 
Isings en M.A. Koekkoek), media en cultuurbeel-
den. Media en cultuurbeelden spelen vandaag de 
dag hierbij inderdaad een beslissende rol. Het is 
veelzeggend dat het NOS-journaal (in november 
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2015) bij het weerbericht op een winderige, don-
kere en regenachtige dag niet alleen een foto 
toont van een zwaarbewolkte lucht en molen, 
maar daarnaast een representatie laat zien van 
Van Ruisdaels ‘De molen bij Wijk bij Duurstede’. 
Zo versmelten heden en verleden. Veelzeggender 
zijn de tekstuele, zintuiglijke beelden die Thomas 
Erdbrink gebruikt om zijn terugkomst in Neder-
land te beschrijven. Hij schrijft: “Als ik ’s och-
tends wakker word, piepen de meerkoetjes al van-
onder het raam van de woonboot waar ik verblijf. 
In de verte hangt een fietser in de pedalen om 
over de brug te geraken. Een torenklok geeft het 
halve uur aan. Witte stapelwolken in alle vorm 
glijden door de blauwe zomerlucht. Dit is Neder-
land en ik ben hier al zes weken.” Het meest veel-
zeggend zijn de openingsbeelden van Arjen Lub-
achs vermaarde ‘America first’-satire (uit Zondag 
met Lubach, VPRO - 2017). Los van het satirisch 
karakter opent het filmpje met molens, groene 
graslanden en veel water. Alles gezien vanuit 
vogelperspectief. Marsmans ‘Herinnering aan 
Holland’ en Adriaan van Dis’ landarbeidershuis-
jes en verzakte polderwegen resoneren in deze 
openingsbeelden.11

Ook Thomas Rosenbooms roman Gewassen 
vlees (1994) laat dankzij het beeldend vermogen 
van taal groots en meeslepend het opgeroepen 
regionaal en stedelijk verleden van de 18e eeuw 
zien. Dat gebeurt niet met een enkel beeld, maar 
vindt plaats door een overstelpende hoeveelheid 
veelal zintuiglijke beelden die getypeerd kunnen 
worden als cultuurbeelden. Het volgende frag-
ment levert daarvoor bewijs (Gv: 20):12

“Inmiddels was Workum niet heel ver meer. 
Zoetige turfrook dreef in vleugen aan, en reeds 
tekenden de huizen van de ommuurde stad zich 
afzonderlijk af. De schipper blies op de hoorn 
voor de laatste brug, waarvan het wit gestel 
machtig oprees tegen de loodzware lucht. Een 
lemen huisje stond daar iets terzij, en nu kwam de 
pachter van de bediening aanlopen, die met een 
haak aan het tegenwicht in de hoogte trok. De 
brug klapte open, en na een stuiver en een groet 
werd de beurt op Workum vervolgd. Het was wel 
een lieflijk gezicht zoals de schuit daar door de 
velden gleed en het paard haar trok, (…).”

In een lange reeks van zintuiglijke beelden 
brengt de verteller –die ik duid als cinematogra-
fisch- de omgeving, de trekschuit en zijn door-
vaart herkenbaar in beeld. Zo evoceert de tekst 
een typisch Nederlands pittoresk beeld van het 
18e-eeuwse landschap. Een neutrale vertellers-
stem becommentarieert de scène: Het was wel een 
lieflijk gezicht ….13 Maar aan een degelijke hoe-
veelheid beelden kleeft een andere kant.

Deze overdadigheid aan beelden beperkt zich 
niet alleen tot een overtuigende representatie van 
een herkenbaar verleden, dat net echt is, of 
anders gezegd: dat een illusie van authenticiteit 
creëert. Zij brengt ook in beeld wat niet gerang-
schikt kan worden onder een herkenbaar, idiopa-
thisch geïdentificeerd en met nostalgie omringd 
verleden. Hiermee doel ik op een beeld of sequen-
ties van beelden die in de handelingsreeks (het 
gebeuren van het verhaal) weinig opvallen en 
aldus in het narratief ondergeschikt zijn. Zij 
appelleren niet aan wat ik eerder in navolging 
van Kaja Silverman screen noemde.14 Het wezen-
lijke gevolg is juist dat bepaalde beelden vanwege 
onze idiopathische verhouding tot het verleden 
gewoonweg niet gezien of opgemerkt worden. De 
beelden waar ik nu aan refereer bevinden zich –
om het metaforisch te formuleren- in de kieren 
van het narratief. Zij tonen een ander verleden 
dat niet aansluit bij het gangbare van regionale 
en stedelijke trots en nostalgie. Zij laten in hun 
seriële ordening de andere kant van deze medaille 
zien; om het citaat uit Gewassen vlees te gebrui-
ken: dat beperkt zich niet tot een lieflijk gezicht.

In de kieren van het narratief van Gewassen 
vlees zit het politiek-ideologische ongemak en 
gruwelijke. Dat wordt even excessief, even detail-
listisch, even wellustig in beeld gebracht als de 
gecanoniseerde en iconografische cultuurbeelden. 

De Dam te Amsterdam, 1566, door J.H. Isings. J.B. Wolters, 

Groningen 1950.
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De visualiteit van en in Rosenbooms taal brengt 
dit in beeld en een cinematografische leeshou-
ding vraagt daar aandacht voor. Wordt het een-
maal gezien dan lokt het ook een moreel oordeel 
uit en aldus een andere vorm van identificatie 
dan een idiopathische. Zo kan ik binnen de 
roman wijzen op de ongelijkwaardige relatie tus-
sen de man (als voyeur) en de vrouw (als lustob-
ject), de sociaal-maatschappelijke hiërarchische 
verschillen, de objectivering van het vrouwelijk 
lichaam, het misbruik van personeel, de seksuele 
met taboes omgeven handelingen en het enorme 
dierenleed dat Gewassen vlees bevat. En, niet 
minder onbelangrijk: zij zijn alle niet direct ver-
bonden met en afhankelijk van het opgeroepen 
verleden van de 18e eeuw.15 

Laat ik op dit gebied één voorbeeld uitwerken. 
Het is een sterk politiek-ideologisch voorbeeld. In 
de roman bezit één van de belangrijkste persona-
ges (naast Willem Augustijn van Donck en diens 
vader), buurman Bergsma, een slaaf( je). Bergsma 
is eigenaar van deze slaaf Bongo. Lezers maken 
met hem voor de eerste maal kennis op bladzijde 
62 via een bijzin: zoals hij ook steeds bezwaren 
uit tegen het negerknaapje dat Bergsma houdt….16 
Vervolgens keert Bongo regelmatig in de tekst 
terug waarbij het commentaar en de beelden 
gekenmerkt worden door paternalisme, een hoge 
mate van laatdunkendheid en gruwelijkheid. Ik 
geef ter illustratie drie citaten:

“Bitter herinnerde hij zich nu ook de volgende 
schelmenstreek van de ontvanger-generaal toen 
deze, andermaal belegerd, hetzelfde kunstje nog 
eens proberen wou maar nu met zijn negerknecht, 
die tot vermaak van de meute op een trommeltje 
moest roffelen; het gevolg was deze keer echter 
dat de razende troep nog veel getergder raakte en 
met stenen de zwartman een oog uitgooide, het 
trommeltje tegen de muur aan stukken sloeg.” 
(Gv: 123)

“De ontvanger-generaal liet het ventje telkens 
weghuppelen tot de riem strak stond, dan haalde 
hij hem weer in, moeizaam, omdat de knaap zich 
als een tijman in het tuigje liet hangen; het was 
een woordeloos plezier, ook de mensen aan de 
kant waren vermaakt.” (Gv: 170)

“(…) ook ik heb een sterfgeval mede te delen: 
eergisteren is mijn jonge vriend Bongo overleden, 
doodgeknuppeld door onverlaten in een steeg…” 
(Gv: 450)

Wordt Bongo in het laatste citaat door 

Bergsma –de ontvanger-generaal- jonge vriend 
genoemd, in andere fragmenten bedienen Willem 
Augustijn en de verteller zich van pikzwart 
negerknaapje, negerknecht, negerjongen, slaaf, 
ventje, negertje, zwartmannetje, zwarte kereltje en 
makaak om de Surinaamse jongen, die meesten-
tijds aan de leiband zit, te typeren. Uiteindelijk 
wordt de door zinloos geweld omgebrachte jongen 
opgezet waarbij een dienblad op zijn handen 
wordt geschroefd en de opgezette jongen overeind 
blijft staan omdat zijn voeten vastgespijkerd zijn 
op een kist. Overigens, dat Bongo sterft door zin-
loos geweld vanwege zijn huidskleur expliciteert 
Bergsma, waarna direct beeldend commentaar 
volgt (Gv: 644):

“‘Onverlaten hebben hem doodgeknuppeld in 
een steeg,’ zei Bergsma met zachte, hese stem, en 
toen, harder, in bittere herhaling: ‘Waaraan hij 
gestorven is? Aan niets anders dan zijn zwarte 
huid…’

‘Een fatale kwaal!’ riep De Bruin.
‘Buiten de tropen beslist dodelijk!’ riep De 

Wit.”
De beknopte uitwerking van het Bongo-voor-

beeld laat zien dat Gewassen vlees op politiek-
ideologisch gebied fragmenten bevat die geen 
plaats veroveren in een idiopathische identifica-
tie, wanneer de relatie met het opgeroepen verle-
den er één is van herkenning ingegeven door 
trots, grootsheid, respect en nostalgie. De ideolo-
gisch-morele verwerpelijkheden worden echter 
met eenzelfde beeldend vermogen getoond als 
bijvoorbeeld cultuurbeelden. Zij mogen dan in de 
handelingsreeks ondergeschikt zijn, in de beeld-
reeks zijn zij gelijkwaardig.17

Kortom, Gewassen vlees is een roman die met 
beelden zowel een herkenbaar als een discutabel 
verleden concipieert. Om dit scherp te krijgen lees 
ik de tekst distinctief en pleit daarmee voor een 
ontsluiting van het verleden via het aannemen 
van een andere leeshouding dan een klassieke, 
bijvoorbeeld een cinematografische. Een derge-
lijke houding gaat dan met het verleden geen 
idiopathische relatie aan, maar een heteropathi-
sche. Zo gelezen wordt de volledige potentialiteit 
van het beeldend vermogen van deze tekst recht 
gedaan. Een dergelijke (lees)houding maakt het 
mogelijk dat lezers zich niet alleen (opnieuw) ver-
houden tot de romantekst, inclusief het complexe, 
krassenmakende en bekraste verleden dat daarin 
zit vervat. Het biedt tevens de mogelijkheid ons 
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opnieuw te verhouden tot de wijze waarop in 
Nederland het verleden vorm krijgt en besproken 
wordt.

Noten

1 Zie Marsman (1979): ‘Holland’, p. 86, ‘Landschap’, p. 104, 

‘Polderland’, p. 105. ‘Herinnering aan Holland’ staat op p. 

106.

2  Zie ook Den Hartog Jager (2008).

3  Silverman (1996: 22-37).

4  Van Dis (2014); ik wijs in het bijzonder op p. 21-39. Alle 

komende citaten op p.24 – 28. De roman is bekroond 

met de Libris Literatuur Prijs 2015.

5  Zie Meijer (1996: 56-59).  Dat deze cultuurbeelden 

tevens een ideologische of politieke lading kennen volgt 

later.

6  Hoe nadrukkelijk dergelijke herhaalde canonieke beelden 

zijn bewijst ook een eenvoudig bericht over koeien wel of 

niet in de wei dat als titel draagt ‘Koeien in de wei, dat 

is Nederland’. Zie De Volkskrant, 18 mei 2015, p. 3. Een 

ander voorbeeld, zij het van algemene aard, zijn recla-

mefilmpjes waarin typisch Nederlandse producten of 

diensten onder de aandacht worden gebracht. Een speci-

fiek Zeeuws voorbeeld is de panoramaschildering ‘Zicht 

op Middelburg’ (“Het blauwe uur/de jarige stad”) in de 

Vlissingse Machinefabriek als onderdeel van Panorama 

Walcheren (www.panoramawalcheren.nl). 

7  Zie eveneens De Waard (2014). Als vervolg is de vraag 

interessant in hoeverre sprake is van een Zeeuwse 

screen. Romans die in dit kader als onderzoeksobject 

kunnen fungeren zijn Franca Treurs Dorsvloer vol con-
fetti (2010), Hoor nu mijn stem (2017), Rinus Spruits De 
rietdekker (2009), Een dag om aan de balk te spijkeren 
(2013), Broeder, schrijf toch eens (2017), Oek de Jongs 

Pier en oceaan (2012) en Chris de Stoops Dit is mijn hof 
(2015).

8  Zie Pleij (2005), Truijens (2009), Goedkoop (2009) en 

Mathijsen (2010).

9  Zie voor een kritische visie op de Gouden Eeuw Korsten 

(2017) en Pieters (2018).

10  Ceelen & Van Bergeijk (2007: 105). Ik denk hierbij 

bijvoorbeeld aan Geert Mak, De engel van Amsterdam 
(1992), Hoe God verdween uit Jorwerd (1996) en De eeuw 
van mijn vader (1999). Zie verder Pleij (2005), Jansen van 

Galen (2005) en Melching (2007). 

11  ‘De molen bij Wijk bij Duurstede’ van Jacob Isaacksz. Van 

Ruisdael, ca. 1668-ca. 1670, is te zien in het Rijksmu-

seum te Amsterdam; het citaat van Thomas Erdbrink is 

afkomstig uit een interview voorafgaand aan zijn rol als 

presentator van Zomergasten 2016 (Volkskrantmagazine, 

‘Onze man bij…Zomergasten’, 10-9-2016, p. 34); voor 

Lubachs ‘The Netherlands welcomes Trump in his own 

words’ zie bijvoorbeeld YouTube, inmiddels meer dan 10 

miljoen kijkers (20 februari 2018). 

12  In het vervolg van dit artikel verwijst de afkorting Gv 
naar de roman Gewassen vlees aangevuld met de desbe-

treffende pagina(‘s). Citeer ik in de lopende tekst van dit 

artikel uit de roman dan gebeurt dat in cursief.

13  Zie ook Jungmann (2017) en de tv-serie Panorama Pijbes 
(2017) te bekijken via www.npo.nl (20 februari 2018).

14   Zie naast noot 4 ook Silverman (1992: 149).

15  Alle genoemde aspecten komen uitvoerig aan de orde in 

mijn dissertatie (Van Doeselaar, 2017).

16 In deze zin is hij de vader van Willem Augustijn van 

Donck.

17 Dat een dergelijk voorbeeld als het Bongo-voorbeeld op 

politiek-ideologisch terrein inclusief de dualiteit tussen 

idiopathische en heteropathische identificatie en morele 

verontwaardiging aan actualiteitswaarde niets heeft 

ingeboet bewijzen de steeds terugkerende Zwarte Pie-

tendiscussie en Nzume (2017). Zie ook Van Linge (2017), 

Donkers (2017) en beluister Bohlmeijer-Nzume (2017). Ik 

wijs eveneens op de tv-documentaire Amsterdam, sporen 
van suiker van Ida Does, uitgezonden op 1 juli 2017, NPO 

2, zie www.npo.nl (20 februari 2018).
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Lisa Bosma

Het Militair Gezag en het herstel van de Nederlandse 

bestuursautoriteit in Zeeuws-Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog

Tijdens en na de bevrijding van Zeeland in 1944-
1945 werd het Militair Gezag (MG) benoemd als 
tijdelijk bestuur van de bevrijde gebieden. Dit arti-
kel onderzoekt zowel de organisatie en wettelijke 
grondslag van het MG als de onderlinge samen-
werking met het lokale bestuur, het voormalig ver-
zet en de lokale bevolking, in een poging tot het 
beschrijven van het herstel van de Nederlandse 
bestuursautoriteit in Zeeuws-Vlaanderen. Hier 
wordt bevonden dat het MG naarmate de tijd vor-
derde steeds meer verantwoordelijkheden en zelf-
standigheid kreeg. De samenwerking met het 
lokale bestuur verliep probleemloos, maar het con-
tact tussen het MG en het voormalig verzet verliep 
minder soepel. De lokale bevolking was het op 
enige punten oneens met het beleid van het 
naoorlogs bestuur, maar deze punten vielen gro-
tendeels niet aan het MG te wijten. Het MG werd 
over het algemeen geaccepteerd als tijdelijk 
bestuur. Al met al is het herstel van de Neder-
landse bestuursautoriteit goed verlopen.

Op 14 september 1944 begon de bevrijding van de 
Nederlandse gebieden onder Duitse bezetting. Dit

proces verliep zeer moeizaam; de zuidelijke pro-
vincies werden al snel bevrijd, maar de laatste 
gebieden pas op 5 mei 1945.1 Tijdens de bevrij-
ding maakte de Nederlandse overheid in Londen 
plannen voor een vervangend bestuur dat de 
Nederlandse autoriteit in de gebieden terug zou 
brengen en de oorlogsschade moest herstellen. De 
oprichting van dit bestuursorgaan, later het Mili-
tair Gezag (MG) genoemd, was al begonnen in 
1943 toen koningin Wilhelmina generaal-majoor 
H. J. Kruls benoemde als hoofd van het bureau 

voorbereiding MG.2 Zijn taken waren het ontwik-
kelen van de organisatorische opzet van het 
orgaan en het rekruteren van Militaire Commis-
sarissen (MC), de hoogstgeplaatste functionaris-
sen van het MG.3 De rest van de staf zou worden 
gerekruteerd in de bevrijde Nederlandse gebieden, 

Verwoeste huizen op de hoek Lange Heerenstraat Dorpsstraat 

te Schoondijke, oktober 1944. ZB Planbureau en Bibliotheek 

van Zeeland, beeldbank rec. nr. 5175.

Generaal-majoor H.J. Kruls. Op: https://commons.wiki-

media.org/wiki/Category:Hendrik_Johan_Kruls#/media/

File:Hendrik_Johan_Kruls_(1946).jpg, benaderd 15-8-2018.
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voornamelijk omdat slechte communicatie met de 
bezette gebieden rekrutering vanuit Londen vrij-
wel onmogelijk maakte tijdens de bezetting.4 Ook 
wilde de regering in Londen leden van het verzet 
opnemen in het MG die uitsluitend vanuit de 
gebieden zelf te bereiken waren.5 

Tijdens de oprichting van het MG werd er ook 
een nieuw wettelijke regeling van het oorlogs-
recht ontworpen, waarbij de Bijzondere Staat van 
Beleg zou worden uitgeroepen en de bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden van het MG zou-
den worden uiteengezet.6 Dit ‘Besluit op den Bij-
zondere Staat van Beleg’ of BBSB was een vorm 
van krijgsrecht en trad in werking op 11 septem-
ber 1944 na tekening en bekendmaking door 
Koningin Wilhelmina. Het BBSB werd ingevoerd 
op dezelfde dag als de bevrijding van de eerste 
gebieden, zodat functionarissen van het MG ter 
plaatse konden zijn in deze gebieden om de 
nieuwe regeling toe te lichten, om misverstanden 
over en misinterpretaties van de inhoud ervan te 
voorkomen.7 Bovendien had een eerdere publica-
tie de veiligheid in het geding kunnen brengen, 
aangezien de Duitsers dan ook kennis hadden 
kunnen nemen van het besluit en hieruit dan op 
hadden kunnen maken dat een bevrijdingspoging 
nabij was.8

Voor het BBSB was er de ‘Wet op den Staat 
van Oorlog en Beleg’, ook wel de Oorlogswet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genoemd, van 1899. De Oorlogswet werd vervan-
gen door het BBSB omdat de wet zich niet meer 
leende voor de verregaande omstandigheden van 
1944.9 In de nieuwe regeling moesten de compe-
tenties van het MG duidelijker gedefinieerd wor-
den omdat dat een grotere rol zou gaan spelen, 
maar ook door de grote mate van oorlogsschade 
moesten aan het MG meer verantwoordelijkheden 
toegekend worden. De Oorlogswet rekende bij-
voorbeeld nog op goedlopende overheidsdiensten 
waarmee het MG kon samenwerken en hiervan 
was geen sprake meer tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog aangezien een groot deel van de 
ambtenaren door de Duitsers was vervangen. 
Deze ambtenaren zouden gearresteerd worden 
voor samenwerking met de Duitsers, waardoor 
het MG de functies van deze personen ook zou 
moeten overnemen, welke bevoegdheid het MG 
werd toegekend in het BBSB.10 Mede door invoe-
ring van de BBSB werd het MG dus door de 
Nederlandse overheid ingesteld als tijdelijk 
bestuur van Nederland in de bevrijde gebieden. 

Wettelijke grondslag en organisatie van het MG

Het MG had vergaande competenties, die werden 
toegelicht in het BBSB. Het kon bijvoorbeeld 
beslag leggen op publieke en privé-eigendommen 
voor gebruik door de eigen organisatie, brieven 
en telegraafberichten openen en in beslag nemen, 
en publieke bijeenkomsten, vergaderingen en 
demonstraties verbieden, behalve wanneer die in 
religieuze context werden gehouden.11 Deze com-
petenties werden gebruikt om de vier hoofdtaken 
van het MG uit te voeren, namelijk: het herstellen 
van de openbare orde en veiligheid, het nemen 
van maatregelen om in de basisbehoeften van de 
bevolking te voorzien, het isoleren en zorgen 
voor het berechten van ‘verraderlijke elementen’ 
(collaborateurs), en ten slotte het onderhouden 
van contacten met de geallieerde organisaties.12 
Opvallend is dat het MG zelf claimde geen rech-
terlijke macht te bezitten; dit betekent dat het de 
derde hoofdtaak niet had kunnen uitvoeren.13 Uit 
het archief van het MG in Zeeland blijkt echter 
dat er collaborateurs gearresteerd werden, wat 
impliceert dat het MG meer te vergelijken was 
met een handhavingsorgaan zoals de politie dan 
met een echte rechterlijke macht.14 Deze rechter-
lijke macht werd door de Nederlandse overheid in 
Londen gegeven aan speciale rechtbanken onder 

De Vrije Zeeuw 16 november 1944. ZB Planbureau en Biblio-

theek van Zeeland, krantenbank.
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het ‘Koninklijk Besluit op de Bijzondere Gerechts-
hoven’. Bovendien werden er onder het ‘Tribu-
naalbesluit’ bijzondere tribunalen geïnstalleerd 
voor de veroordeling van mensen die geen expli-
ciete misdrijven hadden gepleegd maar wel had-
den gehandeld ‘in conflict met de belangen van 
het Nederlandse volk of opzettelijk het verzet 
hadden gedwarsboomd’. Onder dit Tribunaalbe-
sluit mocht elk district een tribunaal vestigen dat 
deze mensen kon veroordelen tot gevangenisstraf, 
het afnemen van bepaalde rechten en/of het con-
fisqueren van hun vermogen.15

Volgens het MG zelf was zijn interne organi-
satie opgezet op een vergelijkbare manier als die 
van Civil Affairs (CA), de geallieerde militaire 
organisatie. Deze overeenkomst faciliteerde 
samenwerking tussen de organisaties, aangezien 
elke geallieerde militaire officier een MG-functi-
onaris van eenzelfde rang en functie gemakkelijk 
kon vinden.16 In Zeeland bestond het MG uit ver-
schillende afdelingen. Deze afdelingen waren 
gerangschikt in een hiërarchische samenstelling, 
zelfs op het provinciale niveau. Dit betekent dat 
het MG zelfs op lokaal niveau redelijk complex in 
elkaar zat. Het belangrijkste orgaan van het MG 
in Zeeland was het Provinciaal Militair Commis-
sariaat (PMC) in Middelburg, aangezien dit ver-
antwoordelijk was voor de gehele provincie. Hier-
onder bevonden zich meerdere District Militair 
Commissariaten (DMC), die verantwoordelijk 
waren voor een deel van de provincie. Deze 
waren gevestigd in Sluiskil, Goes en Zierikzee.17 
Naast deze lokale Commissariaten bestond het 
MG verder uit landelijke afdelingen van onder 
andere justitie, infrastructuur, financiën en eco-
nomie.18

Samenwerking tussen MG, lokale besturen, het 
voormalig verzet en de lokale bevolking

Ten eerste speelde de samenwerking met CA een 
grote rol in het functioneren van het MG. Deze 
samenwerking vond plaats onder de SHAEF 
(Supreme Headquarters Allied Expeditionary 
Force) missie van de Britse en Amerikaanse over-
heid.19 CA was een tak van SHAEF die zorgde 
voor het soepel verlopen van civiele zaken in 
gebieden van militaire activiteit van SHAEF.20 
Aangezien Nederland bevrijd werd door SHAEF 
waren er in eerste instantie twijfels of de Neder-
landse soevereiniteit zou worden hersteld of dat 

er een geallieerd bestuur zou komen. Om de 
terugkeer van de Nederlandse overheid en konin-
gin te bevorderen door initiatief te tonen, begon 
de Nederlandse overheid in Londen met het eerder 
genoemde plannen en instellen van het MG.21 
Schijnbaar werd hier gunstig op gereageerd door 
de geallieerde overheden, aangezien SHAEF 
besloot om het MG te laten opereren als onder-
steunende organisatie voor zijn werkzaamheden. 
Later werd het MG zelfs ingesteld als primair 
overheidsorgaan in de bevrijde gebieden.22 De 
latere nauwe samenwerking van het MG met CA 
was hierbij een manier voor SHAEF om toezicht 
te houden op de werkzaamheden van het MG en 
zo nodig deze aan te passen.

Informatie uit het archief van het MG sugge-
reert echter wel dat CA al zelfstandigheid toe-
schreef aan het MG na een paar weken van 
samenwerking. Bijvoorbeeld, vanaf 27 September 
1944 werkte de Commissie van Publieke Diensten 
in Zeeuws-Vlaanderen al volledig gescheiden van 
CA. Alleen wanneer een Militaire Commissaris 
van het MG ook betrokken was, gaf CA nog 
orders.23

Een andere belangrijke taak van het MG was 
het zuiveren van het overheidsapparaat, en voor-
namelijk de burgemeesters. Volgens het ‘Besluit 
Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en 
Gemeenten’ moesten alle burgemeesters die bij 
het begin van de oorlog, op 10 Mei 1940, in 
dienst waren, dit ook blijven. Dit gold ook voor 
burgemeesters die tijdens de oorlog waren ontsla-
gen door de Duitsers, behalve wanneer zij een 
andere publieke functie hadden toegewezen 
gekregen. Wanneer de rechtmatige burgemeester 
zijn functie om de een of andere reden niet kon 
vervullen, werd de locoburgemeester benoemd.24 
Het benoemen van de burgemeesters was normaal 
gezien een taak van de Commissaris van de 
Koningin, maar wanneer die ontbrak werd deze 
taak uitgevoerd door het MG. Ook mocht het MG 
bezwaar indienen wanneer het van oordeel was 
dat de kandidaat-burgemeester “de nodige garan-
ties voor het bijdragen aan het herstel en handha-
ven van de interne en externe veiligheid van de 
Staat” niet zou waarborgen.25 Al met al had het 
MG een relatief goede verstandhouding met de 
burgemeesters die uiteindelijk benoemd werden, 
en veel MG-competenties werden langzamerhand 
overgedragen aan de burgemeesters.26

Aan de andere kant verliep de samenwerking 
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tussen het MG en het voormalige Verzet niet soe-
pel. De meest prominente verzetsorganisatie in 
Zeeland was de Ordedienst (OD). De OD was opge-
richt in 1940 om als basis te dienen voor een 
nieuwe Nederlandse strijdkracht, en om chaos te 
voorkomen in het geval van een machtsvacuüm 
na bevrijding van de Duitsers.27 Misverstanden 
zorgden ervoor dat de verwachtingen van leden 
van de OD voor hun naoorlogse rol veel groter 
waren dan wat het MG en de Nederlandse rege-
ring in Engeland voor hen gepland hadden. Dit 
kwam ten eerste door slechte communicatie tus-
sen het hoofdkwartier van de OD en de Neder-
landse regering in Engeland. Door deze slechte 
communicatie ontstonden er misverstanden over 
hoe Nederland na de oorlog geregeerd zou wor-
den; de OD baseerde haar verwachtingen op de 
Oorlogswet van 1899 waarbij het MG veel minder 
uitgebreide competenties waren toegekend dan in 
het nieuwe BBSB. Hierdoor ging de OD ervan uit 
dat er een grote rol was weggelegd voor het ver-
zet om competenties uit te voeren die niet aan het 
MG toegekend waren. Ook was er de indruk dat 
het MG-personeel uit OD-leden zou gaan bestaan, 
wat uiteindelijk niet het geval bleek.28 De ambi-
ties van de OD om te besturen na de oorlog wer-
den bijvoorbeeld duidelijk op lokaal niveau, toen 
het hoofd van de OD in Axel, P. L. D. J. van Oeve-
ren, zichzelf benoemde als burgemeester van 
Axel na de bevrijding door Poolse troepen. Het 
blijft onduidelijk of deze miscommunicatie ont-
stond door de oorlogsomstandigheden, of dat de 
OD opzettelijk voor verwarring zorgde opdat zij 
meer zou profiteren van de vooroorlogse status 
quo.29

Aldus waren er spanningen tussen de OD en 
het MG tijdens de naoorlogse werkzaamheden. 
Leden van de OD verwachtten meer inspraak in 
het bestuur van de bevrijde gebieden in Zeeland, 
maar die werd hen door het MG niet toegekend. 
Uiteindelijk drong het MG-bestuur onder Militair 
Commissaris Slot aan op het ontbinden van de 
OD, aangezien “een ondergrondse organisatie niet 
langer nodig was”.30 Als gevolg hiervan werd er 
besloten dat de OD met de Knokploegen en de 
Raad van Verzet zou fuseren in de Binnenlandse 
Strijdkrachten (BS) in 1944.31 Deze overgang van 
OD naar BS verliep erg moeilijk, en de OD leek 
het niet eens te zijn met deze beslissing. De fusie 
zou uiterlijk 1 oktober afgerond worden, maar uit 
bronnen van het MG-archief in Zeeland wordt het 

duidelijk dat er op 4 oktober nog arrestaties door 
de OD werden uitgevoerd, wat sterk werd afge-
keurd door MC Slot.32 Uiteindelijk wordt er tijdens 
een vergadering op 12 oktober vermeld dat de 
ontbinding van de OD succesvol is geweest.33 Een 
verklaring hiervoor is dat oud-OD leider dr. Gas-
pary benoemd werd tot BS-commandant, en naar 
aanleiding hiervan meldden vele vrijwilligers uit 
de OD zich aan voor de strijdkrachten. De OD was 
op den duur tevreden met haar nieuwe taak, mis-
schien omdat de mogelijkheden bij het bestuur 
door het MG zo klein waren geworden dat de BS 
een aantrekkelijkere optie was om iets voor het 
land te betekenen.

In tegenstelling tot de weerstand van het 
voormalig verzet, hebben de bewoners van 
Zeeuws-Vlaanderen vrijwel geen bezwaren tegen 
het MG laten blijken. Desalniettemin had het MG 
enige moeite met de houding van de bevolking. 
Er wordt bijvoorbeeld in een brief uit het MG-
archief in Zeeland gesteld dat “veel landarbeiders 
weigeren werk te verrichten mede door werk-
schuwheid maar ook doordat ze al genoeg verdie-
nen met de zwarte handel in bijvoorbeeld Engelse 
sigaretten.”34 Andere verwijzingen in het archief 
geven aan dat werkopdrachten van het MG door 
arbeiders werden geweigerd, en dat de “lamlen-
dige houding” van het volk de wederopbouw ver-
moeilijkte.35 Bovendien waren velen het niet eens 
met de wijze waarop het MG arrestaties ver-
richtte, zoals in de Axelse Courant middels inge-
zonden brieven werd duidelijk gemaakt.36 Men 
vond dat aan de ene kant het begaan van kleine 
misdrijven buitenproportioneel zwaar gestraft 
werd en aan de andere kant zij die met de Duit-
sers hadden gecollaboreerd grotendeels vrijuit 
gingen.37 Het veroordelen van oorlogsmisdadigers 
was alleen niet een competentie van het MG; dat 
ging alleen over de arrestaties. Deze brieven 
waren dus niet een direct beklag over het MG in 
Zeeland als zodanig, maar meer gericht op de 
landelijke afdeling Justitie. 

Al met al zijn er gevallen te vinden waarbij de 
Zeeuws-Vlamingen zich indirect uitten tegen het 
MG-beleid. Deze gevallen zijn niet volledig toe te 
schrijven aan het handelen van het MG alleen, 
waardoor de conclusie kan worden getrokken dat het 
bestaansrecht van het MG niet werd betwist. Het 
MG werd dus grotendeels geaccepteerd als bestu-
rende organisatie, en slechts op enkele vlakken 
waren er meningsverschillen over beleidskwesties.
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Conclusie

Samenvattend is het duidelijk geworden dat het 
MG als tijdelijk bestuur tijdens de bevrijding 
werd opgericht door de Nederlandse overheid in 
Londen. Als onderdeel van deze oprichting werd 
er een nieuwe wettelijke regeling ontworpen, het 
BBSB, die het MG vergaande competenties gaf. Bij 
aanvang werkte het MG nauw samen met de geal-
lieerde organisatie Civil Affairs, maar deze gaf 
het MG steeds meer zelfstandigheid en verant-
woordelijkheden naarmate het bewees de taken 
aan te kunnen. Ook de relatie met de burgemees-
ters was goed, en de vervanging van ‘foute’ bur-
gemeesters verliep relatief vreedzaam. De nieuwe 
burgemeesters kregen steeds meer taken toegewe-
zen door het MG naarmate het MG zich verder 
terugtrok uit het bestuur. 

Wel waren er enige fricties tussen het MG en 
het voormalige verzet. Misverstanden over de 
verdeling van de naoorlogse macht leidden tot te 
hoge verwachtingen van de OD over haar naoor-
logse positie. In plaats van dat zij een grote rol 
zou spelen in de overgang van de bevrijding naar 
het herstel van de Nederlandse overheid, moest 
zij worden opgeheven door het MG. Deze ontbin-
ding verliep niet zo soepel als gewenst door het 

MG, maar uiteindelijk ging de OD over in de BS 
zonder verdere problemen te veroorzaken. Het 
blijft onduidelijk of de verkeerde verwachtingen 
van de OD veroorzaakt waren door de slechte 
omstandigheden voor communicatie tijdens de 
oorlog, of dat de OD opzettelijk de vooroorlogse 
wetten en verwachtingen aanhield omdat daarin 
een grotere rol voor de OD was weggelegd. 

De samenwerking tussen het MG en de 
Zeeuws-Vlaamse bevolking verliep redelijk soe-
pel, afgezien van enkele gevallen van indirect 
verzet tegen specifieke besluiten van het MG. Er 
was dus geen wezenlijk verzet tegen het MG zelf, 
maar alleen tegen enkele beleidskeuzes. 

Al met al lijkt het herstel van de Nederlandse 
bestuursautoriteit door het MG na de Tweede 
Wereldoorlog redelijk geslaagd. Ondanks dat het 
geen direct democratisch mandaat van de bevol-
king had, werd het MG door zowel de functiona-
rissen van het lokale bestuur als door de lokale 
bevolking geaccepteerd als autoriteit. Zelfs na de 
moeilijke samenwerking met de OD werd deze 
uiteindelijk succesvol ontbonden en slaagde het 
MG er in om zich te vestigen als tijdelijk bestuur 
in Zeeuws-Vlaanderen na de Tweede Wereldoor-
log.
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De Maasgouw, Tijdschrift voor Limburgse geschie-
denis en archeologie (2018,1) is een themanummer 
over landschapsgeschiedenis. Landschapsgeschie-
denis houdt meer in dan alleen geologie, het gaat 
over de interactie tussen mens en natuur. Het 
landschap staat momenteel misschien meer dan 
ooit in de belangstelling: de bouw van windmo-
lens, de aanleg van weer een nieuwe snelweg of 
het volbouwen van de kust zijn onderwerpen 
waar veel mensen over mee willen praten.

M. Jacobs schrijft ‘Mindscapes: tussen aange-
boren en aangeleerd’. Mindscape is het landschap 
zoals dat bestaat in het bewustzijn van het indi-
vidu, de wijze waarop dit individu het landschaap 
ervaart. De auteur legt uit hoe zowel aangeboren 
als aangeleerde eigenschappen mindscape vor-
men. 

M. Paulissen laat zien hoe zeer oude geografi-
sche namen vaak informatie geven over hoe men-
sen in het verleden het landschap zagen of 
gebruikten. Toponiemen kunnen informatie 
bevatten over aspecten als bodemgesteldheid, 
begroeiing, het verloop van oude wegen of de 
waardering van een plek. Zo wijst hij op de naam 
Simpelveld, afgeleid van het Romaanse sempervi-
vetum (hulstbos), een verwijzing naar de 
begroeiing destijds. Landschapsverandering is 
van alle tijden: de bevolking groeide of kromp, 
economische structuurveranderingen traden op 
en landbouwinnovaties vonden plaats.

Toponiemen kunnen alle veranderingen over-
leven, als plaatselijke benaming in gebruik blij-
ven en zo verwijzen naar verdwenen kenmerken 
in het landschap. In landschapshistorisch onder-
zoek is de bewijskracht van toponiemen meestal 
beperkt. Ze kunnen wel aanzetten tot hypothese-
vorming of extra bewijs leveren voor observatie 
uit andere bronnen. Het belang van oude toponie-
men laat de auteur zien aan de hand van de in 
Zuid-Limburg en het aangrenzende Drielanden-
gebied voorkomende ‘kinkenwegen’. Kinkenwegen 
waren landwegen die dorpen verbonden en tot in 
de negentiende eeuw gebruikt werden door voer-
lieden en handelaren die met granen, steenkolen 
of gereedschappen onderweg waren. Het is niet 

zeker waar de naam vandaan komt, maar mis-
schien is ’quincailliers’ - handelaren in kleine 
metaalwaren – een mogelijkheid. Door kaartana-
lyse en diverse oude bronnen is het de auteur 
gelukt ruim 200 km mogelijke kinkenroutes te 
reconstrueren.

In Heemschut voor het behoud van erfgoed (2018,2) 
houdt N.W. Conijn, conservator van kasteel Mid-
dachten, een warm pleidooi voor behoud van het 
‘hippomobiel erfgoed’, de rijtuigen. Bij kasteel Mid-
dachten zijn meer dan twaalf rijtuigen in goede 
staat bewaard gebleven Tot in de zeventiende eeuw 
verplaatste men zich vooral te paard. Op een af-
beelding uit 1648 is pas een herkenbaar rijtuig te 
zien, het voertuig dat daarna een flinke ontwikke-
ling doormaakte, zeker de veringen werden steeds 
geavanceerder. Tot na de Eerste Wereldoorlog zijn 
rijtuigen in gebruik gebleven, daarna nam langza-
merhand de auto de vervoerstaak over. De tanende 
belangstelling geeft zorgen. Gelukkig is de stich-
ting Hippomobiel Erfgoed opgericht en conservator 
Conijn hoopt dat de karren en koetsen die op veel 
plaatsen staan te verkommeren op de prioriteiten-
lijst van overheid en liefhebbers komen te staan.

Holland, historisch tijdschrift (2018,2) is gewijd 
aan de lokale aspecten van Holland in Amerika en 
van Amerika in Holland. Ruim 400 jaar geleden 
vertrok het eerste schip vanuit de haven van Am-
sterdam naar het Amerikaanse gebied dat later de 
Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland zou zijn, 
tot de Engelse overname in 1664. Over de Ameri-
kaans-Nederlandse geschiedenis in het algemeen 
hebben wij een redelijk beeld, maar we weten wei-
nig over de regionale aspecten van de wederzijdse 
betrekkingen en de lokale impact van migratie naar 
en uit de Verenigde  Staten. Dit nummer opent met 
een interview met Amerika-expert Hans Krabben-
dam. Hij vertelt dat er drie periodes van Nederland-
se emigratie zijn te onderscheiden: de zeventiende 
eeuw, de periode van 1845 tot ongeveer 1920 en 
de naoorlogse emigratie tussen 1948 en 1962. In 
de eerste periode was de regionale afkomst van 
de migranten van secundair belang, de Hollandse 
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invloed is in deze periode op bestuurlijk en kerke-
lijk terrein het grootst geweest. Nadat een groep 
orthodoxe  protestanten zich in 1834 had afge-
scheiden van de Hervormde Kerk zochten veel af-
gescheidenen uit de religieuze plattelandsgebieden 
tijdens deze tweede emigratiegolf een plek waar ze 
vrij waren hun religieuze idealen te verwezenlijken. 
Zij kwamen minder uit Holland maar bijvoorbeeld 
uit Zeeland of Overijssel en zochten aansluiting 
bij de Reformed Church die orthodoxer was dan 
de Hervormde kerk in Nederland. Tijdens de derde 
migratiestroom emigreerde de hoofdstroom meer 
naar Australië. 

S. Zijlstra onderzoekt in het artikel ‘Holland 
en Nieuw-Nederland’ in hoeverre Amsterdamse 
bestuurders invloed hebben gehad op ontwikke-
lingen in de kolonie Nieuw-Nederland. In de 
vroege 17de eeuw werd de Nederlandse handel in 
het gebied rond Manhattan geïnitieerd door koop-
lieden en bestuurd door bewindhebbers in 
Amsterdam. De kolonisatie was zeker niet alleen 
een Hollandse zaak. De auteur laat zien hoe de 
kolonie ook afhankelijk was van niet-Nederlandse 
kolonisten en de inheemse bevolking. Aan de 
andere kant werd het lot van de kolonie bepaald 
door de Amsterdamse bewindhebbers. De gebrek-
kige investering vanuit de Nederlandse Republiek 
heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling 
van Nieuw-Nederland. Uiteindelijk investeerde de 
WIC zo weinig dat de middelen ontbraken om de 
aanval van de Engelsen in 1664 te weerstaan.

In ‘Our small Marshall-plan’ brengt A. Smit 
ons naar de 20ste eeuw. In de jaren vijftig staken 
grote aantallen Nederlandse emigranten de oce-
aan over. Er reisden echter ook Amerikanen naar 
ons land, in het bijzonder hooggeschoolde 
arbeidskrachten die Nederland bij de wederop-
bouw en modernisering van de economie moesten 
helpen. Velen kwamen in het diplomatieke Den 
Haag terecht en brachten hun gezin mee. Daar 
ontstond een actieve American Women’s Club 
(AWC) die liefdadigheidsactiviteiten organiseerde 
om de band tussen de Hagenaars en de Ameri-
kaanse nieuwkomers te versterken. De auteur laat 
zien hoe deze vrouwen zich op een typisch Ame-

rikaanse manier inzetten voor Hollandse, later 
ook internationale goede doelen.

In het Jaarboek van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen 2015-2016 schrijft W. 
Wauters ‘Extracting the Stone of Madness in per-
spective’, aan de hand van het bekende schilderij 
van Hieronymus Bosch uit het begin van de zes-
tiende eeuw. Onder het wakend oog van een 
priester en een vrouw met een boek op haar hoofd 
snijdt een vreemd uitgedoste kwakzalver – hij 
heeft een omgekeerde trechter op zijn hoofd – 
zogenaamd een steen of kei uit het hoofd van een 
vastgebonden, sullige man. 

Hieronymus Bosch, Extracting the stone of Madness, 1501-

1505, oil on panel, 48,5 x 34,5 cm, Madrid, 

Museo del Prado (inv. no. P02056).
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Uit het begin van de zestiende eeuw zijn ver-
schillende voorstellingen bekend van het ‘keisnij-
den’: veel andere kunstenaars namen dit ook als 
onderwerp, zoals Pieter Huys, Johann Theodor de 
Bry of Pieter van der Heyden. Deze groteske uit-
beelding is een bekende metafoor om menselijke 
gekte en onnozelheid te bespotten. Behalve de 
bespotting van de mens wordt het gebeuren ook 
gezien als historische realiteit om te focussen op 
het bedrieglijke van de zogenaamde operatie, 
waarbij slechte zaken door een soort magische 
schedellichting de mens zouden verlaten. De 
kwakzalver vertoont een slimme truc om de pati-
enten en de toeschouwers te bedotten zonder zijn 
reputatie als dokter op het spel te zetten. Dan zijn 
er ook nog de oplichters die patiënt  en publiek 
hebben willen beetnemen, en het keisnijden als 
goocheltruc om geldelijk gewin uitvoerden op 
kermissen en markten. Omdat reële bronnen over 
de schijnvertoning van het keisnijden ontbreken, 
kan er volop gespeculeerd worden door de onder-
zoekers. Zij moeten wel buiten hun eigen disci-
pline stappen: medische en psychologische ken-
nis zijn nodig naast historische. 

M. Henneke is de auteur van ‘A fertile or a virtuous 
bride?’, over hoe schilders in de zestiende eeuw 
omgingen met huwelijksidealen en –gebruiken en 
wat er verder kwam kijken bij trouwpartijen onder 
de boerenbevolking. De auteur wil ons laten begrij-
pen hoe geschilderde bruiloftspraktijken bij de boe-
renbevolking invloed hadden op de beeldvorming 
van voltrekking van huwelijken in het algemeen. 
De ambivalentie van de boerenbruiloften hangt 
af van de verschillen en overeenkomsten van toe-
schouwers en afgebeelde personen. Bepaalde zaken 
zijn dan cruciaal. Het boerenritueel van de bruid 
naar het echtelijk bed begeleiden - eerst om de 
validiteit van het huwelijk vast te stellen, later een 
viering van een seksuele gebeurtenis – werd door 
de elite en burgerbevolking omarmd toen zij vari-
aties hierop zagen op schilderijen die in de mode 
waren en die de beter gesitueerden in bezit hadden. 
Schilders kozen ook dikwijls als onderwerp de as-
sociatie tussen de vruchtbaarheid van de bruid en 

de vruchtbaarheid in de natuur. Van verschillende 
gebruiken  bij boerenbruiloften wordt de eventuele 
invloed op de burgerlijke huwelijken besproken.

De Nordrhein-Westfälische Akademie der Wis-
senschaften und der Künste stuurde het boekje 
Anwendungsbezogene Grundlagenforschung mit 
Pilzen, geschreven door U. Kück. In de mycologie 
houden onderzoekers zich bezig met paddenstoe-
len, schimmels en zwammen. De paddenstoel is 
het vruchtlichaam van de schimmel of zwam. Ze 
hebben zowel in positieve als negatieve zin grote 
invloed op ons dagelijks leven. Als voedingsmiddel 
zijn ze bekend, maar bij huidinfecties en infecties 
van de ademhalingswegen spelen ze in negatieve 
zin een grote rol. Behalve bij mens en dier kunnen 
paddenstoelen ook veel schade aanrichten bij nut-
tige gewassen als aardappelen en bij veel tropische 
vruchten. Daarnaast zijn ze van groot biotechnolo-
gisch belang als leveranciers in de farmaceutische 
industrie en levensmiddelenbranche. De auteur 
geeft als voorbeeld de Penicillium chrysogenum, 
de schimmel die penicilline vormt. Er is vastgesteld 
dat genetische factoren de productie van antibio-
tica sterk kunnen beïnvloeden. Het is noodzakelijk 
dat algemeen grondonderzoek samengaat  met on-
derzoek op alle mogelijke terreinen waar schimmels 
en paddenstoelen hun nut kunnen bewijzen.
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’t Is vol van schatten hier
  Uit de verzamelingen van het Genootschap

Jan Piet Bekker

Een etiket is ook maar een mening…

Afgelopen zomer draaide ik de camper een open 
ruimte naast een bospad op voor een koffiebreak. 
Het was aan een verlaten weg in Härjedalen in 
midden-Zweden, waar nog ruimte is voor verstil-
ling. Zoals gebruikelijk struin je dan de omgeving 
af en, dicht bij het begin van een langlauftrack, 
ontwaarde ik enkele grote botten, wit gebleekt 
door de zon: een bovenkaak van een eland met 
alle kiezen er nog in. In een steeds wijdere spiraal 
rondlopend, verzamelde ik alle botten en botfrag-
menten. Dat had als resultaat een in enkele stukken 
uit elkaar geraakte schedel, met zowel linker als 
rechter kaak (kaak 1) en een stuk tongbeen. Van 
de acht tanden in de onderkaken ontbraken er zes, 
maar het belangrijkste: alle kiezen waren aanwezig. 
Het gewei was afgezaagd halverwege de rozenstok-
ken. Het was duidelijk: jagers hadden een eland 
geschoten, die naar een voor hen goed bereikbare 
plek gesleept en geslacht. Het karkas was meege-
nomen en kop en ingewanden waren achtergelaten, 
en uiteraard was het gewei als trofee meegenomen. 
Alleen de gebleekte schedelbotten getuigden nog 
van wat er was gebeurd. Deze resten dateerden 
van tenminste een jaar geleden: de sneeuw was 
op deze hoogte in de bergen nog maar een maand 
weg terwijl er al mos groeide in de verschillende 
schedelopeningen. De botten pasten precies in een 
grote tas en er was nog een plekje te vinden in de 
camper. ‘Mooi om als vergelijkingsmateriaal in het 
depot te gebruiken’, ging er door mijn hoofd.

Onderkaak GV-1994-21

In de collectie van het Koninklijk Zeeuws Genoot-

schap der Wetenschappen bevinden zich in het 
depot van het Zeeuws Museum vier voorwerpen 
die zijn toegeschreven aan een al dan niet fossiele 
eland. De eerste, een donatie van dr. J.C. de Man, 
is een geweistang, met het nummer GV-4, in 1876 
opgevist in de monding van de Westerschelde voor 
Breskens. Duidelijk recent is een embryo, op alco-
hol bewaard, waarvan het etiket vermeldt: “Jonge 
Eland?? / Dr. Goemans”. Verder is opgenomen een 
geweifragment, gevonden in 1983 als oppervlakte-
vondst te Reimerswaal, en genummerd GV-1984-
3. Tenslotte ligt er een gedeeltelijk afgebroken 
rechteronderkaak, genummerd GV-1994-21 (kaak 
2) met de laatste vier kiezen (P4, M1, M2, en M3) 
(figuur 1). Dit voorwerp is opgevist op de Noord-
zee en destijds aangekocht van de schipper van de 
Vlissingen 7. 

Fig.1 Opgeviste rechteronderkaak GV-1994-21 (boven) en de 

rechteronderkaak van de gevonden eland, Härjedalen, Zweden 

(onder).
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Kenmerken elandschedel en onderkaak

Met een schedellengte (condylobasaallengte) van 
520 mm is de grootte van kaak 1, ook zonder ge-
weistangen, al overtuigend genoeg om te weten 
dat het een eland (Alces alces) betreft (Anonymus 
1986). Bij ♂♂ zowel als bij ♀♀, is het profiel sterk 
gewelfd, waarbij er in de lengterichting een licht 
verheven richel verloopt in de brede, dwars verlo-
pende uitholling over de voorhoofdsbeenderen. Bij 
de overige Europese hertensoorten ontbreekt dit 
kenmerk (Nygrén 1986). De leeftijd van deze eland 
kan op grond van de slijtage aan het gebit en ver-
gelijking met een figuur uit Walch (2000) geschat 
worden op ca. drie jaar. Maar wat zijn nu de door-
slaggevende kenmerken van een eland-onderkaak 
ten opzichte van andere hertensoorten? 
Bij een vergelijking tussen kaak 2 en kaak 1 valt 
direct op dat kaak 2 veel breder is. Tussen de 2de 
en 3de ware kies gemeten, is eerstgenoemde 39 
mm tegen de tweede 30 mm, terwijl de hoogte op 
die plaats geringer is (44 mm tegen 47 mm). Voor 
de kiezen in de onderkaak is het onderscheidende 
kenmerk wat subtieler: de vierde premolaar (valse 
kies) heeft een kenmerkend patroon.

In tegenstelling tot alle andere hertachtigen 
verandert deze vierde valse kies bij de eland bij 
het gebruikelijke slijtageproces in de loop van de 
tijd als volgt. Uitgaande van vier spitsen, twee 
aan de voorkant en twee aan de achterkant, ver-
bindt de voorste spits aan de wangzijde zich bij 
het afslijten van het gebit eerst met de achterste 
spits aan de tongzijde en dan pas met de achterste 
spits aan de wangzijde. De voorste spits aan de 
tongzijde blijft als laatste geïsoleerd. In figuur 2 
is deze ontwikkeling goed te zien: in kaak 1 zijn 
de voorste spits aan de wangzijde en de achterste 
spits aan de tongzijde bijna met elkaar verbon-
den. In de reeks van drie elandkaken uit het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam NMR 9990 
3371 (kaak 3),  NMR 9990 3541 (kaak 4), en NMR 
9990 3558 (kaak 5), is deze verbinding reeds dui-
delijke aanwezig. In de uiterst rechtse figuur 
(kaak 5) is de verbinding tussen de voorste spits 
aan de wangzijde met de achterste spits aan de 
wangzijde bijna voltooid. Bij de andere hertachti-
gen verbinden zich eerst de voor- en achterspit-
sen aan de tongzijde en daarna pas de spitsen aan 
de tongzijde met die van de wangzijde (Nygrén 
1986). 

Vergelijking P4 kaak 2 met andere hertensoorten 

Figuur 3 geeft een beeld van de vierde valse kies 
(P4) van kaak 2 (midden). In vergelijking met het 
beeld van die van kaak 1 (boven) valt het andere 
slijtpatroon op. Aan de tongzijde is verder bij 
deze kies in het middengedeelte geen groef te 
zien, terwijl bij kaak 1 er een uitgesproken diepe 
groef is te zien die doorloopt tot 6,8 mm boven de 
kroon. Aan de wangzijde is op P4 bij kaak 2 ook 
geen groef te zien, terwijl bij kaak 1 aan die zijde 
het einde van de groef tot aan de kroon 5,3 mm 
meet.

De kenmerken van kaak 2 en de kiezen komen 
niet overeen met die van een eland. De vraag is 
nu van welke andere hertensoort deze fossiele 
onderkaak dan wel afkomstig is. Door de grootte 
dient dan in de eerste plaats gedacht te worden 
aan het reuzenhert (Megaloceros giganteus). Vis-

Fig. 2 Vergelijking tussen de 4e premolaar in elandkaken in 

volgorde van toenemende slijtage, rechts de voorzijde van de 

kies, boven de tongzijde. 1: kaak uit Zweden, kaken 3, 4, en 5 

uit het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (Zie tabel 1 voor 

details).

1

4

3

5
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lobokova (2013) noemt in haar uitgebreide studie 
over de reuzenhertachtigen (Megacerini) de ver-
dikking van de onderkaak (pachygnathie) het 
sleutelkenmerk van deze groep. Vergelijking met 
opnames van een reuzenhert NMR 999100008892 
(kaak 6) uit de collectie van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam toont voor de vierde valse 
kies bovendien een overeenkomstig kauwvlakpa-
troon als bij kaak 2 (figuur 4). Dit geldt ook voor 
vergelijking met afbeelding 35 (f) uit Vislobokova 
(2013) van het kauwvlak van de rechteronderkaak 
van het reuzenhert, specimen SMNS, no. 
6616.14.11.82.5 (kaak 7, hier niet afgebeeld), uit 
het Boven-Pleistoceen. Verder vertoont de P4 van 

kaak 6 aan de tongzijde en aan de wangzijde geen 
diepe groef. Alleen aan de achterkant (tongzijde) 
van P4 is er een scherpe groef te zien, overeen-
komstig als bij P4 van kaak 2. Daarmee kan de 
determinatie van onderkaakfragment kaak 2 (= 
GV-1994-21) op reuzenhert Megaloceros giganteus 
worden gesteld.

Conclusie

Bij het werken aan een collectie natuurhistorische 
voorwerpen is het noodzakelijk over de juiste na-
slagwerken te beschikken en/of, met het bewuste 
voorwerp in de hand, ter plaatse te kunnen checken 
van publicaties op internet. Voor veel voorkomende 
gecollectioneerde voorwerpen is het daarnaast 
noodzakelijk, zeker als deze gedeeltelijk zijn be-
schadigd, te beschikken over vergelijkingsmateri-
aal. Door het kunnen vergelijken van de onderkaak 
GV-1994-21 met een verzamelde elandkaak blijkt 
een determinatie-vergissing te kunnen worden 
hersteld. 

De determinatie van kaak 2 is herzien en nu 
gesteld op reuzenhert Megaloceros giganteus 
(Blumenbach, 1799) op een nieuw etiket. Het oude 
etiket wordt niet verwijderd: op deze manier is 
later altijd te achterhalen, dat de naam is gewij-
zigd en waarom, onder verwijzing op het nieuwe 
etiket naar deze beschrijving. Als een volgende 
conservator de naam opnieuw verandert zal hij 
dit naar verwachting op dezelfde manier doen, 
want: een etiket is ook maar een mening…

Fig. 3 Vergelijking van het kauwvlak van rechteronderkaken 

van een eland (kaak 1, boven) met die van de hier beschreven 

kaak 2 (midden)en die van een reuzenhert Megaloceros gigan-

teus (kaak 6, onder)

Nummer Soort (wetensch. naam) Museum nummer Herkomst

kaak 1 eland (Alces alces)* NHG SN Härjedalen, Zweden

kaak 2 reuzenhert (Megaloceros giganteus)** GV-1994-21 Noordzee

kaak 3 eland (Alces alces) NMR 9990 3371 Zweden

kaak 4 eland (Alces alces) NMR 9990 3541 Hovden, Noorwegen

kaak 5 eland (Alces alces) NMR 9990 3558 Hovden, Noorwegen

kaak 6 reuzenhert (Megaloceros giganteus) NMR 999100008892 vindplaats onzeker

kaak 7 reuzenhert (Megaloceros giganteus) SMNS 6616.14.11.82.5 Spreyer, Duitsland 
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In de catalogus Historisch-Topografische Atlas van 
het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen deel 
III, Historie en Leven, door Unger, staat nr. 1035 
beschreven als ‘Afbeelding van het diploma als lid 
der Vaderlandsche Sociëteit te Middelburg ten name 
van J.A. Hicken’. Helaas is dit fout. Het diploma is 
uitgereikt aan Samuel de Wind en ondertekend door 
de toenmalige voorzitter van de sociëteit J.A. Hic-
ken. Wat was de Vaderlandsche Sociëteit en wie was 
Samuel de Wind?

Sociëteit De Unie

In de jaren tachtig van de 18de eeuw werden de 
tegenstellingen tussen patriotten en prinsgezin-
den steeds groter. In Zeeland waren vnl. kooplie-
den, winkeliers, artsen, apothekers, predikanten, 
notarissen, schoolmeesters en hoger opgeleide 
ambachtslieden patriotten. Zij waren voorstan-
ders van een bestuurlijke en maatschappelijke 
reorganisatie in de Verenigde Nederlanden. De 
Middelburgse patriotten stichtten in 1784 de 
Sociëteit De Unie, die zetelde in het Middel-
burgsch Koffiehuis aan de Balans, en in 1785 
Luctando Emergentes, een exercitie-genootschap 
onder leiding van  de arts dr. Lucas van Steve-
ninck, dat in 1786 ontbonden werd. De leden ble-
ven wel oefenen bij de Kloveniersdoelen terwijl 

dat verboden was door de magistraat.1

De activiteiten van de patriotten vielen ver-
keerd bij de oranjegezinde burgers te Middelburg 
met het gevolg dat het op 9 juni 1787 tot een bot-
sing tussen de beide partijen kwam, die o.a. ont-
aardde in een beschieting en plundering van 
woonhuizen van bekende patriotten zoals het 
huis van Steveninck in de Lange Noordstraat. 
Steveninck wist in vrouwenkleren te vluchten. 
Het stadsbestuur was van oordeel dat Steveninck 
mede schuldig was aan het oproer. Hij werd op 10 
juli 1788 bij verstek tot eeuwige verbanning uit 
Zeeland veroordeeld. Degene die Steveninck 
levend aan de justitie wist over te leveren kreeg 
een beloning van 1000 gulden en wanneer de 
aangever dat wenste zou zijn naam niet bekend 
worden gemaakt.2  In 1795 werd hij gerehabili-
teerd en kreeg hij het ambt van schepen aangebo-
den, wat hij weigerde.

Op maandag 2 juli 1787 kondigde de stadsre-
gering van Middelburg af ‘dat zij eenstemmig 
hebben verenigd te verklaaren te zullen blijven 
aankleeven de Staat, Stadhouderlijke en Stads 
Regeering met den Prins Erfstadhouder, 
bekleedende alle de Voorregten en Regten, die 
hem zijn toegekend’.3 De rust keerde terug maar 
de sociëteit van de patriotten ‘De Unie’ werd 
opgeheven.

Ineke Vogel-Wessels Boer

Het diploma van Samuel de Wind en de Vaderlandsche Sociëteit
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Volkssociëteit

De Republiek was sinds 1793 in oorlog met 
Frankrijk. Na de inval van de Fransen capituleer-
den de Staten van Zeeland op 4 februari 1795. Het 
oude stadsbestuur werd ontslagen en de volkssoe-
vereiniteit met afschaffing van de standen inge-
steld. 

Op 5 maart kwam een groepje Middelburgers, 
waaronder oud-leden van de Sociëteit De Unie, 
bijeen en besloot tot herstel en wederoprichting 
van de Unie. In het Middelburgs Koffiehuis, waar 
de Sociëteit De Unie indertijd ook bijeen kwam, 
werd op 13 maart 1795 de Volkssociëteit opge-
richt. Al snel werd deze naam veranderd in 
Vaderlandsche Sociëteit. 

In zijn openingsrede stelde de president, 
dominee Josué Teissèdre l’Ange: ‘Een Volkssocië-
teit is een gezelschap van een aantal burgers die 
zich verenigen ter bevordering van hun algemene 
belangen en van het heil des vaderlands’. De oog-

merken van zo’n genootschap waren hoofdzake-
lijk de herstelling en handhaving van de Vrijheid, 
de Gelijkheid en Broederschap. Een ieder kon lid 
worden, arm en rijk, beschaafden en onbeschaaf-
den, als zij maar bestonden uit die welmenende 
burgers, die voor en na het jaar 1787 getoond 
hadden voorstanders te zijn der wijsheid en haters 
der dwingelandij en plundering’4. De oprichtings-
acte werd door 592 burgers ondertekend.

Op 20 juli 1795 verhuisde de Sociëteit naar 
het ‘Groote Huys’ in de Lange Noordstraat, dat 
eigendom was van drie leden van de Sociëteit, de 
heren Jan van Essen, C.J. Serlé en P.J. Serlé. De 
Sociëteit huurde in dit gebouw drie vertrekken, 
de sociëteitszaal, leeskamer en directiekamer, 
voor drie gulden per half jaar. De leden betaalden 
een contributie van drie gulden per half jaar. 
Voor degenen die dit niet in één keer konden 
opbrengen was er de mogelijkheid om iedere 
maand 10 stuivers af te dragen. Armlastige leden 
waren vrijgesteld van contributie. Overigens zou-

Schets van het ‘Groote Huys in de Lange Noordstraat te Middelburg waar de Vaderlandsche Sociëteit vanaf 20 juli 1795 bijeen kwam. 

ZB/Provenciale Bibliotheek, Kluis 6841.
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den dat er niet meer dan twaalf mogen zijn. Zij 
moesten volstrekt buiten staat zijn de contributie 
te betalen.

In het reglement waren o.a. de volgende arti-
kelen opgenomen:
1. De Sociëteit zal bestuurd worden door een 

voorzitter, twee secretarissen, een thesaurier, 
een comité van correspondentie en een comité 
om rapporten uit te brengen. De comités zullen 
beide uit vier personen bestaan.

2. Op maandag, woensdag en vrijdag zal, afhan-
kelijk van het seizoen, om 17.00, 18.00 of 19.00 
uur een gewone vergadering worden gehouden.

3. Tijdens de vergadering mag niet gerookt en 
gedronken worden.
In de vergadering van 10 augustus 1795 kwa-

men verschillende onderwerpen aan de orde, 
zoals het verwijderen van wapenborden uit de 
kerken en het vernietigen van livreien. Het oor-
deel van de vergadering was dat dit zaken waren 
die aan de municipaliteit overgelaten moesten 
worden. Zij konden ze uitvoeren als zij tenminste 
geen belangrijker zaken hadden af te handelen. 
Wat betreft het wegnemen van de beelden van de 
graven en gravinnen in de gevel van het raadhuis 
was men  de mening toegedaan ‘dat zulks die 
oude bouworde te zeer zou ontsieren, dog indien 
mogelijk zoude het niet onvoegzaam vinden dat 
hunne kroonen, zwaarden, septers en naamen 
wierden uitgedaan’. Het voorgestelde plan om 
begraafplaatsen buiten de stad aan te leggen werd 
nuttig en noodzakelijk geacht. Burgers die daar-
van de ‘kundigheid hebben’ dienden daarvoor 
plannen te maken en aan de municipaliteit te 
geven.5

In 1796 werd een provisioneel reglement 
opgesteld. Nieuwe leden moesten een verklaring 
afleggen: ‘Ik verklare door myne toetreding tot 
den Vaderlandsche Societeit de Gelykheid, Vry-
heid en de rechten van den Mensch en Burger, te 
houden voor den eenigen wettigen grondslag van 
alle Maatschappelijke verpligting, ik belove 
dezelve naar al mijn vermogen te zullen handha-
ven, voorstaan en verdedigen, en de pligten der 
Broederschap getrouwelyk te zullen uitoeffenen’.  

Alleen inwoners van Middelburg die stemgerech-
tigd waren konden lid worden. Degenen die jon-
ger waren en geen stemrecht hadden konden wel 
‘ordinaire’ leden worden als zij ‘Wagtdoende Bur-
gers’ waren en hun plichten als gewapende burger 
nakwamen. Niet benoembaar waren leden van het 
Provinciaal en Stedelijk Bestuur.

Na het afleggen van de belofte, het zetten van 
een handtekening en het betalen van de contribu-
tie ontvingen de leden een diploma. Bij verlen-
ging van het lidmaatschap werd door de voorzit-
ter en een van de secretarissen een aantekening 
op de achterzijde van het diploma gemaakt.

Men vergaderde twee maal per week. Bij een 
stemming waren degenen die hun hoed afnamen 
voor en degenen die hem ophielden tegen. 

Ontwerp diploma als lid van de Vaderlandsche Sociëteit te 

Middelburg. Tekening. Zeeuws Archief (ZA), Zeeuws Genoot-

schap (ZG), Zelandia Illustrata (ZI), III-1036.
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Als onderdeel van de Sociëteit werd ‘Het Com-
mitté Van Waakzaamheid’ op 9 mei 1797 opge-
richt. In het reglement stond o.a. dat de namen 
van dit comité aan niemand, zelfs niet bij het 
bestuur van de Sociëteit, bekend mochten zijn. 
Leden van dit comité moesten o.a. alert zijn of er 
aanslagen op de vrijheid, en de rechten van de 
mens en burger werden beraamd.6

Op 23 juli 1798 werd de naam van de Volks-
sociëteit veranderd in Constitutioneel Gezelschap, 
naar aanleiding van art. 18 van de Algemene 
beginselen van de staatregeling in dat jaar.7 In 
1799 waren er van regeringswege plannen om 
constitutionele gezelschappen op te heffen en 
werd de naam ‘Burgergezelschap’. Het politieke 
karakter verdween steeds meer en het aantal 
leden nam snel af. In 1799 waren het er 371, in 
1803 nog slechts 113. Desondanks betrok men in 
dat jaar een eigen pand aan de Markt. In 1804, 
het ledenaantal was inmiddels 77, werd het een 
gezelligheidsvereniging ‘De Vergenoeging’ die nu 
nog altijd bestaat. 

Samuel de Wind

Hij werd te Middelburg geboren (15-10-17420), en 
overleed er (25-2-1803); hij studeerde evenals 
zijn vader Paulus de Wind medicijnen in Leiden. 
Daar promoveerde hij op 7 juni 1765 op ‘De Per-
versa ratione sanitatem conservandi et amissam 
restituendi’ (De averechtse manier om de 
gezondheid te bewaren en de verloren gegane te 
herstellen). Op 13 september vertrok hij, verge-
zeld van zijn neven M. Tak en G. Dijsink, naar 
Parijs om daar zijn ‘academische letteroefenin-
gen met eene chirurgale cours te besluiten’. Hij 
volgde o.a. de lessen van Sabatier (chirurgijn en 
chef van Des Invalides) en van Moran (steen-
snijder eveneens verbonden aan Des Invalides).8 
In zijn Parijse tijd deed hij ook bij een vroed-
vrouw, die arme bedrogen dochters in haar huis 
opnam om te bevallen, ervaringen op. Terug in 
Middelburg in 1766 trok hij in het ouderlijke 
huis in de Sint Jansstraat. Zijn vader, weduw-
naar, verhuisde naar zijn buitenplaats Woelvliet. 

Samuel bouwde een grote praktijk op als stad-
soperateur, steensnijder en ’s lands– en stads-
vroedmeester. Zijn kleinzoon Samuel Dobbelaar 
de Wind (1817-1889), heeft Samuels archief aan 
het Zeeuws Genootschap geschonken, waaronder 
o.a. een inventaris van de apparatuur die Samuel 
gebruikte bij het steensnijden. Hierin wordt mel-
ding gemaakt van: ‘Twee banden van roode zijde

Diploma van Samuel de Wind als lid van de Vaderlandse Soci-

eiteit. ZA, ZG, ZI, III-1035. 

Achterzijde diploma Samuel de Wind met aantekening van ver-

lenging van het lidmaatschap. ZA, ZG, ZI, III-1035.
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met kemelshaar wel door den anderen gevlogten 
voorzien van eene verschuifbaare knoop, deeze 
wel aangelegt, konnen een sterke knaap, door 3 
helpers of assistenten, waarvan een van agteren, 
en 2 aan de knijen (te vooren wel onderrigt), 
bijna onbeweegelijk doen leggen’. 9 In het archief 
van De Wind bevindt zich een verslag van een 
‘operatie van de steen’ bij een 8 jarig jongetje dat 
al 3 à 4 jaar in ’het onvermogen was om immer 
op een rijtuyg het te kunnen uithouden uit hoofde 
van pijn in de blaas .́10 Helaas duurde de operatie 
langer dan verwacht door een ‘onbedreeve mee-
dehelper’ die het linker been niet stil hield. 
Gelukkig slaagde de operatie wel en werd er een 
steentje verwijderd dat zo groot was als een dui-
venei en één ons woog. De jongen herstelde vlot. 
Samuel heeft in totaal 30 ‘steenoperaties’ uitge-
voerd. 

Samuel had een uitgebreide praktijk en was 
lid van het Zeeuws Genootschap, waarvoor hij 
tijdens bijeenkomsten voordrachten heeft gehou-
den; hij schreef ook verhandelingen voor het 
jaarboek. Zijn onderwerpen waren divers, o.a. De 
afzetting van beide borsten eener vrouw: wegende 
de eene over de zes en de andere over de twee 
ponden Middelburgsch gewicht11 en over De zoog-
enaamde meermans en meerminnen.12

Van politieke interesse is in het door Samuel 
nagelaten archief behalve zijn diploma van de 
Sociëteit niets te vinden. Waarom hij lid is gewor-
den en hoe hij in de Sociëteit functioneerde is 
onbekend. Op de achterzijde van zijn diploma 
staat dat het geldig is van juni 1796 tot 1 juli 
1797, of hij het daarna nogmaals verlengd heeft is 
ook onbekend. 

Noten

- M. Sanderse, 200 jaar Sociëteit ‘De Vergenoeging’ 1795-
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- Middelburgsche Courant 5 juli 1787.
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XIV, 397-417.
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Correspondentie Sociëteit in 1795. Samuel was lid van 
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Boekbesprekingen

Ellen de Vriend, De Tien van Renesse. Een eiland in 
oorlogstijd. Karakter Uitgevers B.V., 320 pag., 2018. 
ISBN 9789045215273, € 19,99.

Hoewel het verhaal van De Tien van Renesse nooit 
zo diep doorgedrongen is tot het nationaal geheu-
gen als, bijvoorbeeld, het drama van Putten, de 
executie van de eerste Geuzen (‘Lied der achttien 
doden’) of de gebeurtenissen rond de aanslag op 
het Amsterdams bevolkingsregister, is het genoeg-
zaam en in Zeeland, voor zover na te gaan, alom 
bekend. Datzelfde geldt de feiten. Ze zijn overal te 
vinden. Heel kort daarom. 

Najaar en winter van 1944-1945 waren in 
Zeeland zo mogelijk nog chaotischer dan elders 
in Nederland. Het grootste deel van de provincie 
was bevrijd, Schouwen-Duiveland was nog in 
Duitse handen. Terwijl de Geallieerden van alle 
kanten aanvielen, probeerden de Duitsers met 
alle mogelijke middelen het welhaast onvermijde-
lijke te voorkomen. In die strijd was van overwe-
ging, respect en moraal steeds minder sprake, 

zeker niet bij degenen die aan de verliezende had 
waren en er sowieso al een meedogenloze ideolo-
gie op nahielden. In die amorele chaos sneuvel-
den velen, schuldigen en onschuldigen, betrokke-
nen en toevalligen. Onder hen de Tien van 
Renesse. Zij waren betrokken bij een daad waarop 
in zo goed als elke staat de hoogste straf staat. In 
dit geval was die straf ook daadwerkelijk de 
hoogste, en werd bovendien op barbaarse wijze 
voltrokken: door de strop. 

Zeventien mannen, van wie het merendeel 
verzetsstrijders, probeerden begin december 1944 
over te steken van Schouwen-Duiveland naar 
bevrijd gebied. De poging mislukte tot twee keer 
toe. De tweede keer (7 dec.) stuitte de groep op 
een Duitse patrouille. Er volgde een vuurgevecht. 
Zes mannen wisten te ontsnappen, elf werden 
gevangen genomen en de volgende dag overge-
bracht naar Goeree-Overflakkee. Onderweg wist 
een van hen (een Armeniër) van boord te sprin-
gen en ontkwam (volgens een Duits verslag 
althans, volgens een meteen na de oorlog opge-
steld onderzoek zou zijn lijk een paar maanden 
later uit het water zijn gevist). De tien overblij-
venden werden op zaterdag 10 december ter dood 
veroordeeld, teruggebracht naar Schouwen-Dui-
veland en daar de volgende dag aan de oprijlaan 
van Slot Moermond, Renesse, opgehangen (eigen-
lijk waren het er negen, een lag op een brancard, 
keek toe, en werd pas de volgende dag, heel of 
half dood, opgehangen). Over de reden van deze 
brute straf is regelmatig gespeculeerd. Twee ver-
klaringen zijn mogelijk. De ene is dat de Duitsers 
een voorbeeld wilden stellen. De mannen moesten 
dan ook vierentwintig uur blijven hangen voor-
dat ze begraven mochten worden. Een andere 
verklaring is dat tegelijk met dit tiental ook zes 
Armeniërs, gedeserteerde soldaten uit het Duitse 
leger, ter dood werden veroordeeld. Zij kregen de 
kogel. Tussen ‘terroristen’ en militairen moest 
verschil worden gemaakt. 

Bij ophanging van de schuldigen bleef het 
overigens niet. De bezittingen van de Tien wer-
den verbeurd verklaard en hun huizen, indien 
mogelijk, verbrand. 



Zeeuwse Landbouw114 Boekbesprekingen

Zover de belangrijkste feiten. Er zijn er vele 
meer. Die betreffen details zoals de ontroerende 
briefjes die de mannen op het laatste moment aan 
hun vrouwen en kinderen schreven, de inzet van 
de dominee die hen vlak voor de strafvoltrekking 
bijstond, de verbijstering van nabestaanden en 
bevolking enzovoort. Dit alles leent zich voor 
vele en verschillende verhalen, vele en verschil-
lende vertelvormen. Zo stelde politieman Chris 
Wisse, zwaar aangedaan door de gebeurtenissen, 
meteen na de oorlog het al even genoemd verslag 
van de gebeurtenissen op. Hetzelfde deed de 
dominee die de mannen bijstond. Al in juli 1945 
werd in de Zierikzeesche Nieuwsbode een serie 
van drie artikelen over de gebeurtenissen gepu-
bliceerd. Ook in meer algemene werken zoals het 
beroemde (Het) Grote Gebod, geschiedenissen van 
Zeeland en dagboeken worden de gebeurtenissen 
herinnerd. Tegenwoordig is het verhaal, zoals 
gezegd, alom te vinden: op Wikipedia, op een 
groot bord op de plek waar de tien geëxecuteerd 
werden, in naslagwerken. Een bijzondere vermel-
ding verdient de fraaie website die Gert Slings 
over de gebeurtenissen, in het bijzonder over een 
van de getroffenen (Jan Verhoeff) maakte. Hij 
bevat een schat aan materiaal waaronder de 
meeste van de hiervoor genoemde documenten. 
Nog slechts een paar jaar geleden maakte Tjeerd 
Muller een deels geënsceneerde documentaire 
over de Tien. En nu, opmerkelijk laat eigenlijk, is 
er dus een eerste boek, van Ellen de Vriend.

De Vriend is journaliste, tekstschrijfster en 
sinds enkele jaren vooral actief als thrillerauteur. 
De Tien van Renesse is haar eerste non-fictieboek. 
Hierin combineert ze haar journalistieke kwali-
teiten (‘zet de feiten op een rij’) met haar verlan-
gen naar verbeelding. Dat heeft voor- en nadelen. 

De verbeelding brengt de geschiedschrijving 
grote, ja zelfs noodzakelijke voordelen. Feiten zijn 
gewoonlijk, zoals het gebruikelijk bijvoeglijk 
naamwoord al zegt, ‘kaal’. Ze zijn als spelden-
prikken op een vel papier, als in zo’n kinderspel-
letje. Op zich zeggen feiten dus niet zo veel. Meer 
dan een chronologische volgorde bezitten zij 
veelal niet. En toen en toen en toen. Dat is geen 

geschiedschrijving. Dat is opsomming, archief-
werk, voorwerk. Het gaat om de verbinding tus-
sen de ‘speldenprikken’, het beeld dat tevoorschijn 
komt uit de lijn die ertussen getrokken wordt. 
Zo’n lijn is noodzakelijk, onvermijdelijk, goed 
maar tot op grote hoogte altijd ‘fictief’, dat wil 
zeggen: hij zegt minstens zoveel over de tekenaar 
als over datgene wat getekend wordt. Soms is die 
verbeelding moeilijk te zien. Dat geldt bijvoor-
beeld de methode, het taalgebruik en culturele 
vooringenomenheden. Dergelijke zaken lijken 
vanzelfsprekend, ‘objectief’ maar zijn dat natuur-
lijk niet. Met een andere methode, een andere taal 
of binnen een andere cultuur kan de aaneenscha-
keling tussen dezelfde ‘speldenprikken’ tot een 
volstrekt ander resultaat leiden. 

Soms ook is de verbeelding doorzichtig, of 
beter: is het onmiskenbaar dat van verbeelding 
sprake is. Dat geldt dit boek. De Vriend is zich 
daarvan ook bewust, zij het dat ze dit bewustzijn 
enigszins verwarrend formuleert. ‘Als schrijfster 
(?) heb ik het beeld zoals dat opdoemde uit de 
krantenarchieven, rapporten en herinneringen 
van betrokken opgeschreven als een verhaal. Het 
is gebaseerd op origineel en authentiek materi-
aal… Maar ik ben ook een schrijfster (?),’ staat 
enkele zinnen verder, ‘en wilde de juiste sfeer 
meegeven.’ Ik vind dat om twee redenen onduide-
lijk. Eerst vanwege dat woord schrijfster. De 
Vriend bedoelt, denk ik: ik heb de feiten welis-
waar op een rijtje gezet maar ben ook schrijfster 
en geloof dus in het verhaal. Daarom heb in die 
feiten aaneengeregen. Maar een historicus doet 
niet anders. Een journalist idem dito. Daarvoor 
hoef je dus geen ‘schrijver’ te zijn.

Kwalijker vind ik iets anders, namelijk het 
woordje ‘juist’ in bovenstaand citaat. Inderdaad, 
als verhalenverteller, journalist of historicus 
breng je de feiten tot leven. ‘Je geeft sfeer’. Maar 
het is niet de juiste sfeer. Het is de sfeer die jij het 
meest juist acht, jouw sfeer. Dat is niet hetzelfde. 

De Vriend’s sfeer is zoals gezegd op elke 
pagina van het boek zichtbaar en voelbaar. De 
schrijver verbeeldt voortdurend en nadrukkelijk. 
Om uit honderden voorbeelden maar meteen het 
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eerste te nemen, de openingszinnen van het boek: 
‘half uitgedroogd, duizelig van de honger en 
murw door de dagenlange mishandelingen en 
ontberingen zat Leen Jonker [een van de Tien en 
hoofdpersoon van het boek] op die koude decem-
berochtend achter in de hevig hobbelende huif-
kar…’ Enzovoort. Het is een begin een roman 
waardig. 

Ik geloof niet dat tegen dergelijke verbeeldin-
gen veel bezwaar te maken valt. Persoonlijk zijn 
ze mij in dit geval soms iets te versierd, met te 
veel bijvoeglijke naamwoorden en zo. Maar prima 
verder, ze maken het verhaal van de Tien inder-
daad goed zichtbaar, goed invoelbaar. 

Toch heb ik één fundamenteel bezwaar en dat 
betreft niet zozeer de verbeelding van de feiten 
als wel de moraal die aan die verbeelding ten 
grondslag ligt. Ik begrijp en ken die moraal goed, 
weet dat hij deel uitmaakt van het nationaal 
geheugen, weet ook dat verreweg de meesten van 
ons (inclusief mijn persoon) zouden willen dat het 
leven zo in elkaar steekt. Maar helaas is dat vol-
gens mij niet het geval. In dit boek zijn de Duit-
sers zonder uitzondering brute schimmen. Ze 
schreeuwen. Kennen geen mededogen. Tuig van 
de richel. ‘Er klonk een plof. Sommigen lachten, 
anderen wendden hun gezicht af,’ schrijft De 
Vriend over het moment dat de bank onder de 
galg wordt weggetrapt. De suggestie is duidelijk. 
De Moffen lachen, de Nederlanders kunnen het 
niet aanzien. Maar De Vriend weet dat helemaal 
niet en ik geloof het ook niet. Ik geloof dat bijna 
niemand een executie als deze kan aanzien en dat 
de meesten hoogstens in verbijstering en/of uit 
verschrikking blijven kijken. Dat geldt voor 
Nederlanders, Duitsers, Eskimo’s en Neandertha-
lers. Geconfronteerd met de dood, zeker met zo’n 
brute, wrede dood, slaat bijna elk mens de schrik 
om het hart. Maar zo’n schrik past niet bij het 
beeld dat wij decennialang van de oorlog, lees de 
Duitsers koesterden en het liefst nog altijd koes-
teren, zelfs al weten we dat het niet klopt, niet 
kan kloppen. Het veronderstelde lachen van de 
Duitsers bij de dood van de verzetsstrijders zegt 
dus alleen iets over de verbeelding van De 

Vriend. Hiermee vertelt de auteur een oud en m.i. 
achterhaald verhaal. Ze zal daarmee vast op veler 
gemoed werken maar ‘de juiste sfeer’ treffen, nee 
dat geloof ik niet. 

Er zijn ook aanwijzingen voor mijn scepsis. 
Zo komt in het hiervoor genoemde verslag van 
Chris Wisse de getuigenis van een zekere Jouke 
Schaap voor, marechaussee uit Zierikzee. Hij ver-
telt dat hij een goede indruk had van de man die 
de veroordeelden de strop om deed en van hem 
ook te horen kreeg (‘met tranen in zijn ogen’) dat 
hij het vonnis zeer tegen zijn wil ten uitvoer 
bracht. Maar in dit boek wordt deze persoon, lui-
tenant Erich Klümpe, bijna zonder uitzondering 
voorgesteld als een bruut (is berucht, brult Maul 
halten, heeft geen oog voor de nabestaanden, is 
onvermurwbaar, heeft een hardvochtige, ongeïn-
teresseerde blik in zijn ogen enz). 

De clichématige beeldvorming geldt niet 
alleen de Duitsers Hij geldt ook de verzetslui en 
andere betrokkenen. Ik zou tientallen voorbeel-
den kunnen geven. Ik zal me beperken tot één. Op 
het moment dat Leen Jonker afscheid neemt van 
zijn vrouw om naar de overkant te gaan, volgt 
een tafereeltje een doktersroman waardig. Ik zeg 
niet dat het zo niet is gegaan. Het kan best. Het 
leven is vaak genoeg als in een doktersroman. 
Maar De Vriend weet net zo min als ik wat zich 
op dat moment heeft afgespeeld. Ik zou er daarom 
voor kiezen slechts de feiten aan te stippen en de 
rest aan de lezer overlaten. De Vriend niet. Zij 
laat echtgenote Tannetje tot twee keer toe huive-
ren, zij schrijft haar een voorgevoel toe, laat haar 
zeggen ‘ik zie je nooit meer terug, Leen. Dat voel 
ik.’ Ondertussen laat zij vrieskou de keuken bin-
nen trekken, tranen over wangen stromen en de 
vrouw hartverscheurend huilen terwijl de kinde-
ren, zich nergens van bewust, vrolijk met hun 
speelgoed bezig zijn. Enzovoort. Nogmaals, het 
kan best zo zijn gegaan, ik geloof het eerlijk 
gezegd niet, de werkelijkheid is volgens mij 
veelal, mooi woord in dit verband, ‘prozaïscher’. 
Maar wat vast staat is dat niemand weet wat zich 
op zo’n moment tussen en binnen mensen 
gebeurt. Wat we nu wel weten is wat Ellen de 
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Vriend denkt, hoopt of wenst wat zich op zo’n 
moment voltrekt: een suikerzoet drama. Maar 
volgens mij zijn suikerzoete drama’s in leven en 
geschiedenis net zo zeldzaam als zwart-wit 
tegenstellingen terwijl verhalen van schrijvers, 
journalisten en andere verluchters, verlangend 
naar een simpele, ontroerende werkelijkheid, er 
steeds weer van overlopen. Daardoor ligt tussen 
werkelijkheid en beeld een grotere kloof dan 
noodzakelijk is. Zo’n kloof komt kennis en begrip 
niet ten goede.

Dr. Chris van der Heijden
Verbonden aan de School voor de journalistiek te Utrecht, 

promoveerde aan de UVA op: ‘Dat nooit meer. De nasleep van 

de Tweede Wereldoorlog in Nederland’.

Ed Buijsman, ‘Fraaie schepsels’ De grote stern in 
Nederland. 208 pp., rijk geïllustreerd, gebonden 
ISBN 978 90 5345 511 1. Uitgeverij Matrijs, Utrecht 
2018. Prijs € 29,95.

Op 9 maart 2018 vond in het Natuurhistorisch 
Museum in Rotterdam de presentatie plaats van 
het boek ‘Fraaie schepsels. De grote stern in Ne-
derland’. In het boek beschrijft de auteur 200 jaar 
soms turbulente geschiedenis van deze – voor veel 
vogelliefhebbers – iconische vogel. De lotgevallen 
van deze vogel zijn onlosmakelijk verbonden met 
de ontwikkelingen in het landschap en de maat-
schappij van ons land. Daardoor is dit meer dan 
een klassieke vogelmonografie geworden. Jan Baks 
leverde met een groot aantal foto’s een belangrijke 
bijdrage aan het boek. 

De illustraties zijn werkelijk schitterend en de 
lay-out van het boek oogt speels, door foto’s soms 
wel en soms niet tot in de paginarand te laten 
lopen. Het gebruik van een andere kolombreedte, 
kleur en ietwat afwijkend lettertype voor de foto-
teksten voorkomt misverstanden met de lopende 
tekst. Veel extra informatie, aanvullend op de 
lopende tekst, is terug te vinden in diverse kader-
teksten die op een stemmige achtergrond zijn 
afgedrukt. Verspreid door het boek komen naast 

de schrijver in kaders nog een vijftal andere orni-
thologische coryfeeën, die hun hele leven ‘iets’ 
met de grote stern hebben, aan het woord, elk met 
een persoonlijk stukje over ‘hun’ grote stern. Het 
boek is onderverdeeld in zes hoofdstukken en in 
principe chronologische opgebouwd. Hoofdstuk 
drie is een zogenaamd tussenhoofdstuk en past 
niet in de chronologie.

‘Op zoek naar een bijzondere vogel’ is de 
inleiding waarin onder andere het boek wordt 
samengevat.

‘Met felheid en behendigheid’ wordt de relatie 
van de grote stern met Nederland uit de doeken 
gedaan tot 1900. Na een schets van het werk van 
de vroege ornithologen, met een veelheid aan 
namen en titels, volgt de ontdekking van de soort 
in Nederland en zijn voorkomen in de negen-
tiende eeuw. Voor de geïnteresseerde leek zal al 
dat gepresenteerde feitenmateriaal, dat enigszins 
naar een opsomming neigt en waarin nogal wat 
herhalingen voorkomen, ietwat droog aandoen. 

Het is de tijd van de vogelparadijzen, maar 
ook van de grootschalige vogelarij, dat wil zeg-
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gen het verzamelen van eieren voor de verkoop. 
De ontdekking deed de soort ook bijna de das om 
als gevolg van massaal eierrapen en vooral het 
afschot ten behoeve van de heersende dames-
mode, de zogenaamde sterntjesmoord. 

‘Dameshoeden versus rustgebieden’ beslaat de 
periode 1900-1940 en begint met de nefaste 
gevolgen van de vogelmoord aan het begin van 
de twintigste eeuw. Dit heeft echter het ontluiken 
van de natuurbeschermingsgedachte tot gevolg. 
In deze periode werden de Veereniging Vogelbe-
scherming en de Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten opgericht. Daarna gaat het 
crescendo met de grote stern. Aantalsontwikke-
lingen en diverse vogelparadijzen met grote 
sterns passeren de revue. 

‘Het prachtig witte verenkleed’ wordt gepre-
senteerd als een ornithologisch gericht tussen-
deel, dat de chronologische geschiedenis onder-
breekt. Het gaat nu om de vogel zelf: 
eigenschappen, broedgedrag, de keuze van de 
broedbiotopen, de relatie met andere vogels en 
nog meer.

In ‘Tijden van tegenspoed’ leren we dat de 
vette jaren voorbij zijn. Dit hoofdstuk behandelt 
de periode 1940 tot 1970. De Tweede Wereldoor-
log had zijn gevolgen – grootschalige eierraperij 
voor de voedselvoorziening - maar werd gevolgd 
door een opmerkelijk snel herstel. Dit bleek echter 
de opmaat voor de volgende catastrofe: de bijna-
uitroeiing die de vogel in de jaren vijftig en zes-
tig in Nederland ten deel viel. Nu lag de oorzaak 
in de vergiftiging door bestrijdingsmiddelen, die 
sluipenderwijs hun invloed deden gelden. Weer 
leidden de gebeurtenissen tot een omslag in het 
denken over onze omgang met vogels en met de 
natuur. Tevens kwamen broedgebieden meer en 
meer onder druk. Op pagina 130 staan hier 
warempel drie taalfouten: het is ‘moeten zij hun 
vetreserves’ in plaats van ‘moeten zijn vetreser-
ves’, ‘in gang gezet’ in plaats van ‘is gang gezet’ 
en ‘voor ontsmetting van zaden’ in plaats van 
‘voor ontsmetting zaden’. Dit valt op daar er 
elders in het boek nauwelijks van dit soort kleine 
taalzonden staan. 

De periode 1970 tot heden komt aan de orde 
in ‘Voor verbetering vatbaar’. Wetenschappelijk 
onderzoek wordt gemeengoed. Men probeert de 
grote stern te begrijpen en een helpende hand te 
bieden. ‘Natuurontwikkeling’ komt in beeld en 
het begrip ‘ natuurcompensatie’ wordt geïnstituti-
onaliseerd. Aan goede bedoelingen geen gebrek. 
De grote stern herstelde zich in Nederland, aan-
vankelijk langzaam maar geleidelijk aan toch 
weer tot aanzienlijke aantallen.

‘Overleven’ vormt de afsluiting van het boek. 
Er wordt teruggekeken op tweehonderd jaar geza-
menlijke geschiedenis van de grote stern en van 
Nederland. Sinds de ‘ontdekking’ van de grote 
stern in Engeland in 1784 en in Nederland in 
1840 is er veel gebeurd. Het landschap is totaal 
veranderd als gevolg van de sterk toegenomen 
druk van de steeds maar uitdijende bevolking. En 
hoe gaat het nu met de grote stern? En hoe ziet de 
toekomst eruit? Hier wordt de balans opgemaakt.

Tot slot zijn twee bijlagen opgenomen met de 
broedplaatsen van de grote stern in Nederland en 
het aantal broedparen in Nederland en in noord-
west Europa, gevolgd door een uitgebreid noten-
apparaat, literatuurlijst, illustratieverantwoor-
ding en register. 

Voor de echte vogelliefhebber biedt dit boek, 
niet het minst door een gedegen literatuuronder-
zoek, een schat aan informatie over deze fraaie 
kustvogel. Bovendien kan men, dankzij het uitge-
breide notenapparaat, gemakkelijk nagaan waar-
aan een en ander is ontleend, hetgeen bijzonder 
prettig is bij verder onderzoek naar deze soort. 
Door het plaatsen van de vogel in een bredere 
context – veranderend landschap en opkomende 
natuurbescherming - wint het bovendien veel 
aan waarde. Jammer dat de schrijfstijl wat stijfjes 
aandoet en niet echt onderhoudend is. 

Marc Buise
Oud-gezagvoerder koopvaardij en gids in het Verdronken Land 

van Saeftinge.
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Katie Heyning, Zeeuwse meesters uit de Gouden 
Eeuw. Een selectie uit de Goedaert Collectie. 
WBooks, Zwolle 2018. 95 blz., 62 ill in kleur, litera-
tuur-overzicht.ISBN 9789462582644. € 14,95.

Over de Zeeuwse schilders uit de zeventiende 
eeuw is niet zoveel gepubliceerd. Alleen Laurens 
Bol (1898-1994) heeft zich speciaal met dit onder-
werp bezig gehouden, wat tot een aantal interes-
sante artikelen heeft geleid. Ook het aan hem 
opgedragen boek “Masters of Middelburg” (1984, 
dat merkwaardigerwijs door Katie Heyning niet 
in haar literatuurlijst is opgenomen) bevat een 
schat aan gegevens, maar daarmee houdt het wel 
ongeveer op.

Het nieuwe boek van Katie Heyning is dan 
ook een welkome aanvulling op de schaarse lite-
ratuur. Het is verschenen ter gelegenheid van de 
tentoonstelling van de Goedaert Collectie, die 
momenteel in het Stadhuismuseum in Zierikzee 
wordt gehouden. De Goedaert Collectie is de 

kunstcollectie van het echtpaar Brigitte en Kees 
Beaart, dat zich speciaal toelegt op het ontdekken 
en verzamelen van Zeeuwse kunst uit de zeven-
tiende eeuw. Aan de naamgever van de collectie, 
Johannes Goedaert, werden vorig jaar al een ten-
toonstelling en een publicatie gewijd.

Het boek van Heyning bestaat in hoofdzaak 
uit drie min of meer zelfstandige artikelen, die 
wel op elkaar aansluiten. Het eerste daarvan 
heeft dezelfde titel als het boek. De auteur geeft 
daarin een overzicht van de fijnschilders in die 
tijd. In tegenstelling tot het toenmalige bloeiende 
kunstleven in vele Hollandse steden is de oogst in 
Zeeland betrekkelijk schaars. Alleen in Middel-
burg was een echt fijnschildersgilde gevestigd, 
waarbij zich ook wel schilders uit Goes en Zierik-
zee aansloten. Middelburg was ook de enige stad 
met een flink aantal schilders, en deed in dit 
opzicht niet onder voor de Hollandse steden. Toch 
moesten vele van deze kunstenaars ook opdrach-
ten van decoratieve aard aannemen om een goed 
bestaan te verkrijgen. Slechts enkelen waren ook 
in Holland bekend, zoals Dirk van Delen en Fran-
çois Rijckhals. Echte kunstverzamelaars waren 
zeldzaam in de provincie. Alleen van de Goese 
burgemeester Hieronymus van der Straten is 
bekend dat hij een collectie had waarop menig 
museum van nu jaloers zou zijn.

In het tweede hoofdstuk: ‘Kunst en kunste-
naars in Zierikzee’, wordt het onderzoek toege-
spitst op deze Zeeuwse stad. Dit hoofdstuk is een 
bijvangst van het onderzoek dat Heyning deed 
voor haar vorig jaar verschenen boek ‘Turbulente 
tijden’. Zij toont aan dat de vooraanstaande fami-
lies van de stad al sinds de zestiende eeuw hun 
huizen versierden met schilderijen en prenten. De 
nadruk lag daarbij vaak op de relatie met hun 
verwanten en de geschiedenis van stad en land: 
familieportretten en afbeeldingen en kaarten van 
Zierikzee en Schouwen genoten de voorkeur. 
Daarnaast waren ook religieuze taferelen in trek, 
vooral bij het katholieke volksdeel. Helaas zijn de 
omschrijvingen in de inventarissen meestal nogal 
summier, zodat we geen goed beeld kunnen krij-
gen van wat de mensen precies in huis hadden. 



Boekbesprekingen 119

 Zeeland 27.3

Enkele schilders, zoals Arnoldus van Anthonis-
sen en Pieter Vogelaer, konden zich in Zierikzee 
wel handhaven; dikwijls handelden zij ook in 
werk van collega’s uit Holland.

Het derde hoofdstuk is gewijd aan de Goed-
aert Collectie en bevat ook een catalogus van de 
tentoonstelling. Het speurwerk van het echtpaar 
Beaart heeft ook de aandacht gevestigd op 
Zeeuwse schilders die tot nu toe nauwelijks 
bekend waren, en op dit punt vormt het boek van 
Katie Heyning een waardevolle aanvulling op 
eerdere studies. Tot de bedoelde schilders behoren 
de Middelburgse portretschilder Pieter Borselaer, 
de stillevenschilders Laurens Craen en Cornelis 
Stangerus en de schilder van religieuze en allego-
rische voorstellingen François Verwilt.

Zo krijgen we in deze publicatie, die uitvoerig 
geïllustreerd is, weer een bredere kijk op het 
kunstleven in Zeeland in de zeventiende eeuw. Bij 
het bekijken van de afbeeldingen in het boek, 
maar ook van de tentoonstelling zelf, valt op dat 
veel schilderijen zo donker van toon zijn; figuren 
en voorwerpen lichten op tegen een duistere ach-
tergrond. Ongetwijfeld zijn deze schilderijen in de 
loop der eeuwen donkerder geworden, maar blijk-
baar was donker toch ook wel de mode van de 
tijd, ook in Zeeland.

Ad Beenhakker
Oud-hoofd van de afdeling Groen en Ruimte, provincie Zee-

land. Auteur van kunsthistorische publicaties.

Joep Bremmer en Ad Tramper (bez.), Beschryvinge 
der stadt Vlissinge: Het handschrift van Jasper Jas-
persen Brasser 1754, Vlissingen 2018, 373 pp., 10 
illustr. Uitgave gemeentearchief.

In zijn inleiding tot zijn nu, na meer dan tweeën-
eenhalve eeuw, uitgegeven manuscript, schrijft 
de auteur, de Vlissinger Jasper Jaspersen Brasser 
(1702-1764), dat hij het schrijft tot zijn eigen ver-
maak. Maar er was meer dan dat. Zijn boek is 
een, soms hartstochtelijk, pleidooi geworden voor 
een Vlissingen, trouw aan zijn instellingen, zijn 

‘costumen’, aan zijn heer, de Prins van Oranje, en 
aan de belangen van zijn oude, gevestigde burge-
rij, verankerd vooral in de gilden van de stad. 
Alleen op een van die punten is hij sinds enkele 
jaren gerustgesteld. De Prins, eerder, zoals bij de 
benoeming van de baljuw, op schandalige wijze 
(“buiten excempel”, p. 105) gepasseerd, is in 1747 
in zijn functie van heer van de stad hersteld, 
zodat aan de bevoogding door de Staten van Zee-
land een eind is gekomen. Maar overigens was 
het slecht gesteld met Vlissingen. Zowel in 
bestuurlijk als in economisch opzicht hadden bui-
tenstaanders en onderkruipers de stad in hun 
greep en verdrongen ze de echte, hardwerkende 
Vlissingers uit ambten en markten. Hoge belas-
tingen maakten het de burgers onmogelijk te 
investeren en het tij te keren. Als brouwer en 
deken van het brouwersgilde ondervond Brasser 
het aan den lijve. “Den borger is den meelsack, 
hoe meer men klopt hoe meer hij stuift” (p. 333). 
Namens de burgerij luidt hij daarom de noodklok. 
Het is, houdt hij zijn lezers voor, misschien nog 
niet te laat.

Brasser begint met een historische en 
geografische beschrijving van de stad, de havens, 
sluizen (met de soms vrij technische voorzienin-
gen daar), zeeweringen en markten, alles 
gelardeerd met vele, kennelijk op eigen herinner-
ing gebaseerde en erg leesbare, details, zoals die 
over de inhuldiging van Prins Willem IV in de 
stad in 1751. Veel aandacht krijgt het stadhuis, de 
hoofdzetel van de door Brasser zo gekoesterde 
stedelijke instituties. Het gebouw en de kamers 
waar de heren regenten delibereerden en 
bestierden, kenden voor hem geen geheimen. Zo 
kwam men uit het portaal op de eerste verdieping 
via een trap met 27 arduinen treden in de wapen-
zaal, waar het harnas, het zwaard en de helm van 
de in de vrijheidsroes van 1572 terechtgestelde 
(Brasser is er allerminst trots op, pp. 49, 111) 
kapitein Pacheco waren tentoongesteld. Daar-
naast, in de raadzaal, stonden twee grote globes, 
“draiende om haar spillen, omhangen met deck-
kleeden, hangende aen koorden.” En “in ‘t midden 
hangt een net scheeptje” (pp. 112, 113).
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De rondleiding is voor Brasser vooral aan- 
leiding volop aandacht te geven aan de vele col-
leges die in het stadhuis vergaderden, hun wijze 
van besluitvorming, de rol van de bodes en aller-
lei procedurele zaken. Maar de auteur bezingt ook 
het uitzicht uit het torentje: behalve op al de 
torens van Walcheren zover als het Land van 
Philippine en het Land van Cadzand. De brand-
spuit onderin het gebouw krijgt aandacht, even-
als de regenbakken ernaast en de gang van zaken 
bij het ten uitvoer leggen van de lijf-straffen op 
het schavot op de Markt voor het stadhuis. De 
bezorgers schrijven hierboven als tussenkopje 
“galg”. Of was het de scherprechter met een van 
de eerder genoemde blanke justitie- 
zwaarden (p. 103), die het doodvonnis voltrok?

Zeer precies beschrijft Brasser ook de Gevan-
genpoort en de regels die daar golden. Beeldend is 
verder zijn portret van de visafslag. In vijf 
bladzijden doet hij recht aan de rol van de pach-
ter en de omroeper, de financiële bepalingen en 
de sta- of zitplaats die ieder, de afslager, de vrouw 
die de vis telde, de thuisdraagsters, de vissers en 
visvrouwen op de vismijn in dienden te nemen. 
De kerken van de stad worden, zoals steeds bij 
Brasser, niet alleen beschreven, maar met 
toevoeging van de verantwoordelijkheden van 
elke betrokken burger voor de goede orde tijdens 
de diensten, rondom de catechisaties, de belijde-
nis der lidmaten, het heilig avondmaal, het 
archief, de bibliotheek, de verhuur van zit-
plaatsen, het begraven en zo meer. Alles verraadt 
een grote liefde voor de kerk en de kerkelijke 
ambten en een diep besef van de maatschappe- 
lijke plaats van de kerk in de stad, waarmee zij 
sterk is verstrengeld. Soms, zoals bij zijn verhaal 
over de herbouw van de Oostkerk, krijgt men uit 
de details die hij ervan kan melden, de indruk 
van een eigen rol hierbij.

Een nog grotere betrokkenheid blijkt als de 
auteur overgaat tot een bespreking van de dia-
konie en de verplichtingen van de diakenen met 
betrekking tot de armen, in het bijzonder de 
‘Neederduitsche armen’, die in deze publicatie 
zo’n zestig bladzijden beslaat. Brasser identifi-

ceert zich, lijkt het, geheel met de zeer hiërar-
chische cultuur van de kerk. Hij is hier volkomen 
thuis, alsof hij zelf het ambt van diaken had 
bekleed; en misschien was dat ook zo. Zelfs het 
wereldje van de vrouwen van de veertien dia-
kenen kent geen geheimen voor hem. Zij hadden 
een voorname rol bij het bestuur van het Vlis-
singse weeshuis en van het gasthuis, waar een 
binnenvader, een binnenmoeder en een zieken-
moeder de dagelijkse leiding hadden. Bij hun ver-
gaderingen, merkt Brasser (met een twinkeling in 
de ogen?) op, dat de vrouw van de diaken die bij 
zijn verkiezing de minste stemmen had gekregen, 
de taak heeft het theewater op te schenken. Even 
intiem vertrouwd is hij met de gewoontes rondom 
overlijden en begraven in het gasthuis, waar een 
arme een andere status had dan een provenier en 
dus een eenvoudiger begrafenis kreeg (p. 213), en 
met een aantal andere rouwgebruiken, de hand-
having waarvan hem in het bijzonder aan het 
hart ging.

De gilden, voor Brasser de ruggengraat van de 
stad en de burgerij, krijgen stuk voor stuk ruime 
aandacht. In dit verband toont Brasser zijn 
sociale kant. De gilden zouden hun zorgzame rol 
kunnen versterken, stelt hij in een apart bijvoeg-
sel (pp. 339-343) voor, bij een samen met het 
stadsbestuur op te richten verzekeringsfonds 
tegen werkeloosheid en ziekte. Maar het aantal 
onderwerpen is te groot om hier op te noemen. De 
visserij en de slavenhandel krijgen aandacht. 
Correcte procedures rondom ondertrouw zijn hem 
even dierbaar als de in Vlissingen gebruikelijke 
vorm van bruiloften. En er is zo veel meer. Sys-
teem heeft hij er niet altijd in kunnen brengen, 
geeft hij toe. Alles is gevloeid “uyt een losse pen” 
en zijn beschrijving eindigt inderdaad met een 
reeks losse aantekeningen. Er zullen wel ‘bedil-
lers’ zijn, die hem zullen zeggen te zijn “als een 
lyster die huppeldt van den eenen tack op den 
anderen” (p. 21), maar hij is ook maar een gewone 
burger, die na zijn schooltijd het bedrijf van zijn 
vader in ging.

Toch is hij goed thuis in de historische litera- 
tuur over zijn stad. Hij had zijn voordeel kunnen 
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doen met een redacteur, die de herhalingen 
schrapte, de vele toevoegingen aan het eind van 
het handschrift een plaats gaf in de hoofdtekst en 
alles systematiseerde. Maar ook dan nog zou hij 
wel een uitgever hebben gevonden voor dit boek, 
dat te lezen is als een goed onderbouwd manifest 
voor een Vlissingen dat aan het verdwijnen was, 
een Vlissingen van solidaire burgers, nu bedreigd 
door immigranten, geleid door niets dan eigen-
belang? Waar zo’n redacteur vooral moeite mee 
zou hebben gehad is het laatste deel van het 
handschrift (pp. 331-343), een woedende filippica 
tegen de “haat en nijdt” veroorzaakt doordat 
“vreemde ingekoomene en by de goede borgery 
onbekende” lieden steeds meer in de stedelijke 
ambten, hoog en laag, infiltreerden. Het is een 
prachtig stuk, dat men in het geschiedenisonder-
wijs zou willen gebruiken. In het hele handschrift 
heeft hij zich ingehouden, maar nu gooit hij alles 
er uit.

De bezorgers zijn met veel respect voor het 
handschrift te werk gegaan. Ze hebben zelfs 
ruime spaties aangebracht waar Brasser een 
nieuwe pagina begon, wat misschien niet nodig 
was. De vele toegevoegde tussenkopjes verge-
makkelijken het overzicht en zijn onmisbaar, al 
staan ze nu en dan midden in een zin van de 
tekst, wat even wennen is. Over sommige punten 
van de aangebrachte interpunctie valt te twisten, 
al is er een enkele zin die onvermijdelijk duister 
lijkt te moeten blijven. De illustraties, de meeste 
naar oude gravures, zijn welkom en de platte-
grond van de stad voorin is onmisbaar. De vele 
voetnoten, meestal identificaties van personen, 
verduidelijken veel. Voor het overige hebben de 
bezorgers gekozen voor een glossarium, dat ech-
ter, zoals de bezorgers zelf in hun inleiding 
erkennen, niet uitputtend kon zijn, en een regis-
ter, dat wezenlijk bijdraagt tot de toegankelijk- 
heid van Brassers werk. Het is een prachtboek, 
mooi van typografie, papier en uiterlijk.

Dr. Dirk H.A. Kolff
Was hoogleraar Moderne geschiedenis van zuid-Azië, Uni-

versiteit van Leiden en groeide op in Vlissingen.

Francisca van Vloten, De schilders van Domburg. 
WBooks, Zwolle 2018, 271 afbeeldingen, grotendeels 
in kleur, index van kunstenaars, literatuurlijst. ISBN 
9789462582606. € 19,95.

Francisca van Vloten heeft al heel wat publicaties 
over de Domburgse schilders op haar naam staan, 
meestal uitgegeven in eigen beheer. Dit boek is 
een buitenbeentje in de reeks, ook al door het 
kloeke vierkante formaat. Het maakt deel uit van 
een serie boeken over Nederlandse regionale 
schildersgemeenschappen van de twintigste 
eeuw. Eerder verschenen al delen over de schil-
ders van Laren, Bergen, Groningen (‘De Ploeg’) en 
Drenthe.

‘De schilders van Domburg’ is in de eerste 
plaats een prentenboek. Door de vormgeving, 
vierkant formaat, gebonden in hardcover, valt het 
plezierig open. Net als de andere delen van de 
serie is het ingedeeld naar onderwerp. Na een 
algemene historische inleiding volgen: zee en 
duinen, de Manteling, land en dorp, eilanders, 
badgasten, stillevens en late grafiek. Daardoor 
valt er veel te bladeren en te vergelijken. De 
onderschriften bij de afbeeldingen beperken zich 
tot enkele zinnen. De plaatjes moeten vooral voor 
zichzelf spreken. Het gevolg van deze opzet is dat 
er weinig aandacht is besteed aan de ontwikke-
ling van de verschillende kunstenaars en van de 
kunststromingen die toen juist volop in opkomst 
waren: impressionisme, pointillisme, luminisme, 
expressionisme en abstractie. Het belang van de 
Domburgse tentoonstellingen is juist geweest dat 
ze een goed beeld gaven van de snelle ontwikke-
lingen die de kunstenaars toen doormaakten.

Om een beeld te krijgen van de individuele 
kunstenaars moet er inderdaad heel wat gebla-
derd worden. Het uitvoerige register biedt daar de 
mogelijkheid toe. Het blijkt dat Jan Toorop op niet 
minder dan 79 bladzijden in het boek wordt 
genoemd, Mondriaan op 37 en Mies Elout-Drabbe 
op 44 bladzijden.

Een pluspunt van het boek is dat het begrip 
‘Domburgse schilders’ ruim wordt genomen. Er is 
ook aandacht voor de eerste (Belgische) schilders 
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die de schoonheid van de Manteling ontdekten 
omstreeks 1875. Ook de Belgische vluchtelingen 
in de periode 1914-1920 komen uitgebreid aan 
bod. Aan de Domburgse tentoonstellingen deden 
ook heel wat kunstenaars mee die niet in Dom-
burg maar in Veere of Zoutelande werkten, en 
sommigen die slechts incidenteel of helemaal niet 
in Zeeland kwamen. Ook zij kregen een plaats in 
het boek.

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de twee 
tentoonstellingen van uitsluitend grafiek, die in 
1921 werden gehouden. De daar vertegenwoor-
digde kunstenaars werkten vrijwel allemaal bui-
ten Zeeland, maar worden hier ook welkom gehe-
ten in de Domburge school. Een uitzondering was 
de eigenzinnige Domburgse grafica Roline 
Wichers Wierdsma, die dikwijls een beetje ver-
waarloosd wordt, maar hier volop aandacht 
krijgt.

De afgebeelde kunstwerken zijn nauwkeurig 
van de nodige gegevens voorzien. Alleen de 
geheimzinnige afkorting ICEAC CFVV of CFVV 
ICEAC, die nergens wordt verklaard, roept een 
vraagteken op.

Bij sommige afbeeldingen, vooral bij de por-
tretten, zou je graag wat meer informatie willen 
hebben, bijvoorbeeld bij het portret van professor 
Schrörs door Jan Toorop uit 1911 (afb. 192). 
Allereerst is het een uitzonderlijk werk van de 
schilder: fel, bijna fauvistisch geschilderd. En wat 
deed deze Duitse priester-kerkhistoricus, die ver-
der geen enkele relatie met Nederland had, in 
Domburg? Was hij een patiënt van dr. Mezger? En 
wie gaf opdracht voor dit jubileumportret, dat 
door de professor zelf werd geweigerd?

Al met al: een mooi plaatjesboek, uitstekend 
geschikt om als cadeau te geven of te ontvangen.

Ir. Ad Beenhakker
Oud-hoofd van de afdeling Groen en Ruimte, provincie Zee-

land. Auteur van kunsthistorische publicaties.

Peter Vos, 2015. Origin of the Dutch coastal land-
scape, long-term landscape evolution of the Nether-
lands during the Holocene, described and visualized 
in national, regional and local palaeogeographical 
map series. Uitg. Barkhuis, Groningen, 360 pag, 
ISBN-13: 978 94 914 3182 1. Prijs € 74,95.

Dit boek, een proefschrift, verscheen alweer een 
paar jaar geleden, maar is, wellicht omdat het in 
Groningen uitgegeven is, hier wat onopgemerkt 
gebleven. Het is een kloek boek: 29,5 x 23 cm en 
is prachtig uitgevoerd en verdient hier zeker alsnog 
een bespreking.

In de jaren zeventig werden door de Rijks 
Geologische Dienst (nu TNO) de prachtige 
Zeeuwse bladen van de Geologische kaart van 
Nederland op een schaal van 1:50.000 (met uitge-
breide toelichtingen) uitgegeven. De Zeeuwse 
kaarten (en ook de andere, natuurlijk) in dit boek 
zijn nog weer mooier. Bovendien is er in de laat-
ste veertig jaar veel nieuw onderzoek gepubli-
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ceerd, niet alleen over de geologie van het land, 
maar juist ook over de geologie van de Noordzee, 
eens land. Ook gegevens uit de archeologie en de 
(historische) ecologie worden gebruikt.

Het boek begint met een inleidend hoofdstuk 
waarin helder samengevat wordt welke opvattin-
gen er door de tijden heen leefden. De transgres-
sies en regressies en de bijbehorende afzettingen 
van Calais en Duinkerke worden nauwelijks meer 
als nuttige begrippen gezien. Lithostratigrafie 
(beschrijving van de volgorde van de aard-/
gesteentelagen) en chronostratigrafie (beschrij-
ving van de chronologie van aard-/gesteentela-
gen) worden niet langer tezamen gebruikt. Er 
wordt in het boek gebruik gemaakt van de nieuwe 
lithostratigrafie voor het holoceen en de nomen-
clatuur van de afzettingen in het holoceen wordt 
beschreven. De afzettingen van Calais en Duin-
kerke, respectievelijk onder en boven het Hol-
landveen, heten nu de laagpakketten van Wormer 
en van Walcheren. Er worden in dit eerste hoofd-
stuk meer nieuwe termen gebruikt en het begrip 
‘delta’ krijgt voor Zeeland een nieuwe beschrij-
ving. 

In dit inleidende hoofdstuk wordt aan de hand 
van doorsneden de bodemopbouw beschreven en 
verklaard. Voor Zeeland is dit via een traject 
vanaf de Schouwse duinen via het Keeten en 
Tholen naar de Brabantse Wal. De doorsnede oogt 
bekend, maar de namen van de afzettingen zijn 
nu anders. Dat zal even wennen zijn. 

Met behulp van een aantal voorbeeldkaarten 
wordt ingegaan op het effect van inpolderingen 
op het estuariene landschap van de riviermon-
dingen. Hetzelfde, het effect van inpolderingen, 
wordt gevisualiseerd voor een kustvlakte met 
schorren en verderop veen, inclusief de erbij 
behorende doorsneden. Uiteraard wordt ook de 
(relatieve) zeespiegelstijging belicht. Die is in het 
noorden van het land groter dan in Zeeland. Dit 
betekent natuurlijk dat de bodem in het noorden 
sneller wegzakt dan in Zeeland. 

Omdat de zeespiegel stijgt (en het land weg-
zakt), is de Noordzee in duizenden jaren volgelo-
pen. De mondingen van de rivieren, zoals ook 

van de Schelde, schoven dus steeds meer land-
waarts op. In de Noordzee en in de rivieren von-
den complexe sedimentatieprocessen plaats, 
afhankelijk van de stroomsnelheden en van de 
aard van het sediment. Ook deze processen wor-
den in het eerste hoofdstuk beschreven. Hoe kan 
het nu dat vroeger de mensen op schorren gingen 
wonen? Een paar overstromingen en de oogst is 
verloren. Het is wat technisch allemaal, maar 
dichtslibbende rivieren en verschuivende amfi-
dromen kunnen maken dat op sommige plaatsen 
de getijdeamplitude afneemt, waardoor op de 
schorren bewoning mogelijk wordt (Flachsiedlun-
gen). Soms neemt de getijdeamplitude weer toe. 
Dan ontkom je er niet aan om hoogten op te wer-
pen. In het boek wordt het allemaal helder uitge-
legd.

Hoofstuk 2 beschrijft de integratie van de 
gegevens voor de paleogeografische kaarten van 
het holoceen. Het geeft om te beginnen een mooie 
kaart waarop aangegeven wordt op welke diepte 
de bovenkant van het pleistoceen aanwezig is. 
Voor Zeeland is dat van 0 tot 20 meter. Het land 
was droog en de zee was ver weg. Tot vandaag de 
dag zal de zeespiegel pakweg 25 meter gaan stij-
gen. Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, de Bevelan-
den en Tholen waren wat hoger (later we zeggen 
wat heuvels) en Schouwen en Goeree-Overflak-
kee lagen wat dieper (laten we zeggen in een val-
lei). De Schelde liep in die vallei en dan verder 
over de droge Noordzeebodem, totdat ergens de 
zee bereikt werd. 

Vervolgens worden er kaarten van ons land 
gegeven van 9000 jaar voor Christus (allemaal 
land, de zee is nog ver weg). Op de kaart van 
5500 v.C. zien we dat de vallei in noord-Zeeland 
nu een baai is en 40 km voor de Walcherse kust 
zijn duinen ontstaan. De duinen voor de kust van 
Schouwen liggen niet zo ver weg en de duinen 
van Goeree liggen ongeveer op de huidige plaats. 
Achter de duinen liggen slikken en schorren en 
aan de Brabantse en Vlaamse kant begint veen-
groei op te treden. Dan de kaart van 3850 v. C. De 
zeespiegel blijft maar stijgen, de duinen verschui-
ven meer naar het zuidoosten, de sedimentatie 
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zorgt ervoor dat er achter de duinen slikken blij-
ven; de sedimentatie heeft de baai in noord-Zee-
land opgevuld. Door de gestegen zeespiegel zijn 
de schorren en het veen naar achter opgeschoven. 
De kaart van 2750 v. C. geeft de volgende situatie 
weer. De sedimentatie gaat door, de zeespiegelstij-
ging wordt minder en er komen achter de duinen 
meer en meer schorren. Ook het veen breidt zich 
verder uit. Op de kaart van 1500 v.C. zien we dat 
het veen nu heel Zeeland (met uitzondering van 
de duinen en een paar plekjes in Zeeuws-Vlaan-
deren) bedekt. Door een opening in de duinen 
stroomt de Schelde naar zee. Daar zijn natuurlijk 
nog wat schorren aanwezig. Het kaartblad van 
500 v.C. laat voor Zeeland weinig veranderingen 
zien. Nog een kaart verder, in het jaar 100, zien 
we nog steeds heel veel veen, maar bij de Ooster-
scheldemond is het veen wat geërodeerd. Om 
enige landbouw mogelijk te maken worden er 
slootjes gegraven, waardoor het veen ontwatert. 
Maar daardoor oxideert het ook en verdwijnt het 
dan grotendeels. Door de ontwatering komt de 
bovenkant van het veen dus steeds lager te liggen 
en daardoor neemt de overstromingskans toe. 
Door overstromingen sterft het veen af en wordt 
weggespoeld. In het jaar 800 is Zeeland weer een

schorren- en slikkengebied, met uitzondering van 
het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. De laatste 
kaarten (1500 AD, 1050 AD en 2000 AD) sla ik 
maar over.

Hoofdstuk 3 (Paleografische regiostudies) 
begint met een uitgebreide beschrijving van zuid-
west Nederland (blz. 82-97) en er wordt meer in 
detail op een aantal vraagstukken ingegaan. De 
Striene? Was er niet in de Romeinse tijd, wel een 
bescheiden stroom in de Middeleeuwen. Het ont-
wateren van het veen, het afgraven van het veen 
en de moernering zorgden voor verlaging van de 
grond. Het wordt allemaal in detail beschreven, 
met berekeningen hoe dik het veen wel niet was. 
In dit hoofdstuk wordt ook het ontstaan van de 
Westerschelde beschreven (pas voor kleine sche-
pen bij vloed bevaarbaar omstreeks 1400) en het 
effect van de voortdurende inpolderingen en bag-
geren op de getijdeamplitude in de Westerschelde. 
Dit deel van het hoofdstuk sluit af met een over-
zicht van alle bekende overstromingen/storm-
vloeden tussen de jaren 1000 en 2000. 

De volgende regiostudie gaat over de oer-
IJmond, die verzandde helemaal omdat daar geen 
rivier en drainagewater meer naar zee liep. Het 
IJsselmeer had een opening naar het noorden Zuidwest Nederland 500 v.C.

Zuidwest Nederland 800 AD
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gemaakt. Het meer dan uitgebreide onderzoek 
beslaat maar liefst 103 pagina’s en hoewel het 
niet over Zeeland gaat is het bijzonder interessant 
om te lezen welke onderzoeken en opgravingen 
en boringen er in Noord-Holland plaats vonden 
en welke conclusies er op basis van al die gege-
vens getrokken konden worden, ook weer geïllus-
treerd met prachtige kaarten en foto’s.

Daarna volgt een regiostudie van de Wadden-
zee, van Texel tot de Weser. Het begin van de 
holocene ontwikkeling lijkt wel wat op die van 
het zuidwestelijke deltagebied. Maar, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld de Hollandse kust, is er 
onvoldoende aanvoer van zand, en de bodem zakt 
er sneller, waardoor het overstroomde land (de 
Waddenzee) onvoldoende snel hoger wordt en er 
onvoldoende schorvorming plaatsvindt. En de 
duinen sluiten zich daardoor ook niet. Ook hier 
prachtig kaartmateriaal en foto’s. Je blijft er op 
studeren.

Het houdt maar niet op. Na de drie regiostu-
dies worden in hoofdstuk 4 nog eens drie lokale 
studies beschreven: eentje in de nieuwe Maas-
vlakte (in de Yangtze-haven) waar met een grote 
bodemhapper zo ongeveer de hele havenbodem 
naar boven gehaald werd, van 15 tot 22 meter 
diep, vol met paleolithische en mesolithische 
vondsten. Dat gebeurde nadat met seismisch 
onderzoek en boringen de hele havenbodem goed 
in kaart was gebracht. Dat is nog eens opgraven!

De tweede lokale studie gaat over een stuk 
grond ten westen van Vlaardingen (Vergulde 
Hand west). Daar ligt nu de Nieuwe Waterweg 
vlakbij en steeds hebben de Maas en de Waal en 
de Rijn hier de zee bereikt. Eerst was er een soort 
baai (5500 v.C.), dan weer groeide er veen, dat 
werd weggespoeld (100 AD), dan weer veengroei 
(800 AD), dan alles overstroomd en weer ingepol-
derd. Er wordt een mooi verband gelegd met de 
bewoningsgeschiedenis door de tijd heen en ook 
het veen wordt hier uitgebreid onderzocht.

De derde regionale studie beschrijft de geolo-
gische opbouw in een gebied net ten noorden van 
Alkmaar. Eerst bodem van een grote ondiepe baai 
van de Noordzee (3850 v.C.), 1000 jaar later heeft 

de Hollandse duinenrij zich grotendeels gesloten 
en ligt het onderzochte gebied in een estuarium 
waar een groot achterland op afwatert, inclusief 
een paar grote meren, de voorlopers van de latere 
Zuiderzee. Ook hier wordt door zandaanvoer het 
zeegat gesloten want het achterland watert nu af 
naar het oosten waar de grote meren inmiddels 
met elkaar in verbinding staan en een afvoer 
naar het noorden gevonden hebben: de Zuiderzee 
is ontstaan (100 AD). Ook hier wordt de geschie-
denis van de bodem gekoppeld aan de geschiede-
nis van de bewoning.

In het vijfde en laatste hoofdstuk wordt een 
synthese gepresenteerd van al die onderzoekin-
gen, gevolgd door conclusies. Eén conclusie haal 
ik als voorbeeld eruit: de talrijke overstromingen 
in de 15e tot de 17e eeuw hebben in feite een men-
selijke oorzaak: oppervlakteverlaging in de pol-
ders, toegenomen getij-amplitudes, slecht dijkon-
derhoud. Ze houden niet of nauwelijks verband 
met een klimaatverandering, de Kleine IJstijd. 

Je blijft in dit boek lezen. Wie alles wil weten 
over de geschiedenis van het holoceen in zuid-
west Nederland moet dit boek zeker kopen. En, de 
rest van het land krijg je er dan ook nog bij!

Gerard Heerebout
hoofdredacteur
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Agenda

19 sept, 24 okt, 14 nov, 19 dec. - Hurgronje lezingen 2018 - www.zeeuwsmuseum.nl
In het najaar van 2018 worden vier Hurgronje-lezingen gehouden in het Zeeuws Museum in samenwerking met de 
Werkgroep Cultuurhistorie van het Zeeuws Genootschap. Sinds 2016 geven de Hurgronjelezingen een podium aan 
onderzoekers die werken aan een aspect van het Zeeuwse verleden. De lezingen worden georganiseerd door Prof. dr. 
Arjan van Dixhoorn, Hurgronje-hoogleraar (UCR/UU) in de Geschiedenis van Zeeland in de Wereld.

Deelname aan de lezingen is gratis. U betaalt alleen entree voor het Zeeuws Museum van € 9,50 p.p. (leden ZG  
50 % korting op vertoon van uw ledenpas). Met een Museumkaart is de entree gratis. Reserveren via  
rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl of 0118 653000. Locatie Zeeuws Museum, Abdijplein Middelburg.

Woensdag 19 september - 15.00 – 17.00 uur - Hurgronje lezing V - in het Zeeuws Museum
Dr. Hanneke Grootenboer (Oxford University)
Subliem Stilleven: de bedachtzame beelden van Adriaen Coorte

Zaterdag 22 september 2018 - Genootschapsdag in het Zeeuws Museum
Op Zaterdag 22 september organiseren het Zeeuws Genootschap en het Zeeuws Museum samen de jaarlijkse 
Genootschapsdag met bijzondere activiteiten in het Zeeuws Museum. Deze dag valt samen met de Bedankdagen 
van de BankGiro Loterij in het museum. In het kader daarvan zal op meerdere plaatsen in het museum ‘Verhaal op 
zaal’ gehouden worden. Ook daar bent u van harte welkom.
Wij ontvangen u graag van 13.30 - 15.30 uur in de presentatie Dit is Zeeland op de derde verdieping van het 
museum. 
Rondom het thema ‘Horen, zien en schrijven’, zullen de genootschapsconservatoren Aagje Feldbrugge, Freddy van 
Nieulande, Herman Nijhuis, Marianne Gossije en Gerard Heerebout toelichting geven op een aantal van de daar ten-
toongestelde objecten uit de Genootschapscollectie.
Wij hopen u en indien gewenst één introducee te mogen begroeten op  
zaterdag 22 september tussen 13.30 en 15.30 uur in het Zeeuws Museum.
Jeugd tot en met 18 jaar heeft altijd gratis toegang tot het museum. Dus neemt u vooral uw (klein)kinderen mee. 
Ook voor hen is er genoeg te doen in het museum.

27 en 28 september 2018 – Isaac Beeckman-Descartes-congres
Isaac Beeckman in Context, Science, the Arts, and Culture in the Early Dutch Republic.
Internationale conferentie in Middelburg, onder auspiciën van het Zeeuws Genootschap.
Informatie volgt op onze website en in de nieuwsbrief.

Woensdag 24 oktober - 15.00 – 17.00 uur - Hurgronje lezing VI in het Zeeuws Museum
Drs. Gaila Jehoel (Universiteit van Amsterdam)
Het culturele netwerk van Jan van Scorel

Woensdag 14 november - 15.00 – 17.00 uur - Hurgronje lezing VII in het Zeeuws Museum
Artyom Anikin (New York State Archives)
Zeeland Rising: Colonial Ambitions and Palace Intrigue between the 2nd and 3rd Anglo-Dutch Wars

Woensdag 21 november - Algemene ledenvergadering – 19.00 uur.
Nadere informatie volgt op de website en in de uitnodiging per mail (of post).
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Woensdag 21 november - programma na de pauze – 20.15 uur: 
“Vertoning van de poëtische documentaire over Betje Wolff van Paul Kramer, voorafgegaan door een inleiding over 
deze Zeeuwse schrijfster, die in de 18e eeuw, met Justus van Effen, Hiëronymus van Alphen, Jacobus Bellamy en 
Rhijnvis Feith tot de vijf belangrijkste literatoren van Nederland behoorde.”

Alle actuele informatie over lezingen en vergaderingen kunt u vinden op onze website:
www.kzgw.nl/agenda.

Mededelingen van het bestuur

Digitalisering grote kaarten Genootschap dankzij Oceanwide Expeditions B.V.
Oceanwide Expeditions B.V., een familiebedrijf uit Vlissingen,  sponsort de digitalisering van de grote kaarten en 
afbeeldingen  (groter dan A 3 formaat ) uit de Zelandia Illustrata,  de verzameling oude kaarten en prenten van het 
Zeeuws Genootschap,  die in bruikleen is gegeven aan het Zeeuws Archief in Middelburg.  Het gaat om de digitali-
sering van ruim 1200 grote kaarten en afbeeldingen. Het digitaliseringsproject, waarmee ruim  € 14.000 is 
gemoeid, zal in januari 2019 gereed komen.  

Oceanwide Expeditions B.V. organiseert scheepsreizen voor toeristen naar het Poolgebied waaronder Spitsbergen, 
Groenland en Antarctica. Het Zeeuws Genootschap stelt het gebaar van Oceanwide Expeditions B.V. zeer op 
prijs. Dankzij dit gebaar zal de gehele Zelandia Illustrata  (ca. 25.000 objecten ) aan het  begin  van het jubileum-
jaar 2019 volledig gedigitaliseerd zijn. 

In het kader van onze samenwerking met de Heemkundige Kring Walcheren maken wij u graag attent op het vol-
gende aanbod:
 
Kennismaken met de Heemkundige Kring Walcheren?
De Heemkundige Kring Walcheren (HKW) is de grootste heemkundige vereniging van Nederland. Heemkunde maakt 
het dagelijks leven in vroeger tijd zichtbaar en vult het gat tussen de eigen herinnering en de gevestigde geschied-
schrijving.
De HKW is opgericht in 1971 en heeft als doel de kennis van Walcheren en zijn bewoners te bevorderen. Wij houden 
ruim 2.200 leden op de hoogte van wetenswaardigheden uit heden en verleden van Walcheren.

De HKW organiseert jaarlijks diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Deze activiteiten zijn voor onze leden 
gratis; niet-leden betalen hiervoor een kleine bijdrage. Om de drie jaar wordt de HKW Cultuurfondsprijs uitgereikt 
en met het HKW Publicatiefonds geven wij financiële ondersteuning aan particulieren die een publicatie in boek-
vorm willen uitgeven. Uit het HKW Erfgoedfonds worden culturele activiteiten en evenementen gesteund. 
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Alle leden ontvangen het kwartaalblad De Wete, dat altijd een gevarieerde inhoud heeft en waarin ook het lezin-
genprogramma en het verenigingsnieuws zijn opgenomen. Het lidmaatschap bedraagt slechts €15,- per jaar  
(met € 1 korting bij automatische incasso); de kosten van het lidmaatschap zijn aftrekbaar voor de inkomstenbe-
lasting omdat de HKW de culturele-ANBI-status heeft.
Om u als leden van het Zeeuws Genootschap te laten kennismaken met de Heemkundige Kring Walcheren is het 
mogelijk een gratis exemplaar van De Wete te ontvangen. Daarnaast mogen KZGW-leden gedurende het hele jaar 
2019 gratis onze activiteiten bijwonen, op vertoon van uw KZGW-lidmaatschapskaart. U kunt zich opgeven voor dit 
‘kennismakingsarrangement ’ bij dhr. R. Hubrechsen (penningmeester), Veerweg 39, 4493 AM Kamperland, tel. 
0113-373891. Of via de mail, ledenadministratie@hkwalcheren.nl.

We sturen u graag een gratis Wete toe!
En wie weet mag ik u binnenkort begroeten bij een van onze activiteiten,

Tiny Polderman, voorzitter Heemkundige Kring Walcheren

Jubileum
Voor de laatste stand van zaken met betrekking tot ons jubileum verwijzen wij u naar de speciale pagina op onze 
website: https://kzgw.nl/kzgw/jubileum/

Openingstijden secretariaat
Het secretariaat naar maandag 9.00-16.00 uur, dinsdag 9.00-14.00 uur en donderdag 9.00-12.00 uur.
Het secretariaat is altijd per email bereikbaar op info@kzgw.nl, u kunt op de telefoon 0118-654347 een boodschap 
inspreken, u wordt dan teruggebeld tijdens openingsuren.
Het secretariaat is gesloten i.v.m. vakantie van 19 t/m 27 september. 
In dringende gevallen kunt u het bestuur bereiken, door een mail te sturen naar info@kzgw.nl.
Publicaties kunt u via de website of email bestellen. Deze kunnen ook buiten openingstijden opgehaald worden bij 
de klantenservice van de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Het Zeeuws Genootschap is ook op twitter en facebook te vinden. Op onze website vindt u de logo’s om door te 
klikken.
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Zeeland verschijnt  
vier keer per jaar, 
te weten in de maanden 
maart, juni, september  
en december.


