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Desiderius Erasmus
(1466/67-1536)
Onwettig kind en geleerde humanist Desiderius Erasmus stak de draak met kerkelijke autoriteiten en pleitte voor tolerantie

Niemand weet precies wanneer Desiderius Erasmus is geboren. Dat komt doordat hij een 'onwettig kind' is van Gerard
Rogerii, een priester uit Gouda. Zijn
moeder Margaretha, een chirurgijnsdochter uit Zevenbergen, moest waarschijnlijk
naar Rotterdam om daar hun 'ongelukje'
ter wereld te brengen.
Erasmus heeft die geboortegeschiedenis
stilgehouden, omdat hij anders niet mocht
studeren. Zijn zelfgekozen naam Desiderius (eigenlijk heet hij Geert Geerts) komt
van het Latijnse werkwoord 'wensen'
(desiderare). Hij zag zichzelf als een
gewenst kind.
De humanistErasmus werd beroemd door
zijn vertaling van het Nieuwe Testament
in het Latijn. Hij vond dat de wetenschap
terug moest naar de oude bronnen. Geholpen door de boekdrukkunst verspreidde
hij zijn ideeën over heel Europa.

Schilderij
Maker: Hans Holbein
Jaar: onbekend

Hij pleitte voor tolerantie en tegen oorlog.
Ook kwam hij als een van de weinigen op
voor vrouwenrechten: 'Kunstenaars overtreffen zich in hun laatste werken. Welnu,
God heeft de vrouw na de man geschapen.'
Tijdens zijn leven raakte intellectueel
Europa sterk verdeeld in voor- en tegenstanders van Maarten Luther. Deze Duitse
monnik hing 95 stellingen op de deur
van de Slotkerk in Wittenberg waarin hij
onder meer het gezag van de paus en de
katholieke kerk hekelde.
Erasmus, een van de intellectuele leiders,
wilde niet kiezen tussen de katholieke
kerk en Luther. Hij deelde Luthers kritiek.
In zijn bekendste werk, Lofder zotheid,
stak Erasmus de draak met onder meer
kerkelijke autoriteiten. Maar Erasmus
vond Luther ook te fanatiek. Zo vond
Erasmus juist dat moest worden
voorkomen dat de kerk uiteen zou vallen.

Henryvan 't Hoff
(1852-1911)
Allereerste Nobelprijswinnaar scheikunde
ontdekte als 22-jarige dat moleculen
soms een ander spiegelbeeld hebben

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1904

Jacobus Henricus van 't Hoffwas een
Rotterdamse artsenzoon die in 190 I de allereerste Nobelprijs voor scheikunde
won. Rotterdam is trots op hem. Waar
Den Haag zijn grote geleerde Christiaan
Huygens nooit met een standbeeld eerde,
staat in Rotterdam een werkelijk monumentaal standbeeld van Van 't Hoff.
Zoals de meeste Nederlandse Nobelprijswinnaars deed Van 't Hoffhbs-b. Hij doorliep daarna in sneltreinvaart de studie
scheikunde aan de Technische Universiteit
Delft, studeerde in Leiden en Utrecht en
promoveerde in laatstgenoemde stad. Stelling 27 bij zijn proefschrift luidt: 'Het stucleeren aan verschillende universiteiten is
zeer nuttig, en wordt in Nederland veel te
weinig gedaan.'
Als 22-jarige begon Van 't Hoff een geheel nieuwe discipline: de stereochemie.
Hij ontdekte dat van sommige chemische

stoffen met exact dezelfde atoomformule
toch twee verschillende spiegelbeelden
bestaan. Dat er nu rechtsdraaiende yoghurt in de winkel ligt, danken we aan Van
't Hoff.
De Nobelprijs kreeg hij voor zijn research
in de thermodynamica (warmteleer). Hij
berekende zowel vriespuntsdaling
(strooizout verlaagt het vriespunt van
water en dus smelten ijs en sneeuw) als
kookpuntsverhoging en maakte ook een
wiskundige formule voor osmose: het
fenomeen dat sommige moleculen wel
door een membraan heen kunnen en andere niet en daardoor aan weerszijden van
het vlies een drukverschil ontstaat.
Naast zijn liefde voor de chemie hield Van
't Hoff ook van de natuur. Hij nam graag
deel aan botanische excursies. Ook was hij
groot liefhebber van poëzie en fan van de
beroemde Engelse dichter Lord Byron.
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Antoni van Leeuwenhoek
(1632-1723)
Nieuwsgierige knutselaar Antoni van
Leeuwenhoek ontdekte via zijn microscoopjes de wereld van het kleine

Schilderij
Maker: Jan Verkolje
Jaar: onbekend

Lakenhandelaar Antoni van Leeuwenhoek knutselde in zijn Delftse winkel een
microscoopjein elkaar van messing plaatjes en een zelfgeslepen lensje. Waarschijnlijk wilde hij met het instrument
draden bestuderen. Maar nieuwsgierigheid dreefhem ertoe ook bloed, sperma,
luizen (uit zijn sokken) en de plak van
zijn tanden door het lensje te bekijken.
Van Leeuwenhoek was niet de eerste die
microscopen bouwde. Zacharias Jansen
( 15 81-1631) of diens vader Hans vonden
de microscoop al uit in 1595, ver voor
Van Leeuwenhoeks geboorte. Maar Van
Leeuwenhoeks microscopen waren veel
beter. Ze konden tot 270 maal vergroten.
De Delftse autodidact was geen geleerde.
Hij beheerste in tegenstelling tot andere
knappe koppen in die tijd geen Latijn.
Maar met zijn zelfgeslepen lensjes legde
hij wel de grondslag voor de microbiolo-

gie. Hij ontdekte de wereld van het
kleine: rode bloedcellen (in 1673), bacteriën (in 1676) en zaadcellen (in 1677).
Al zijn bevindingen noteerde hij in zo'n
350 brieven aan het prestigieuze academische genootschap de Royal Society in
Londen. Een beetje gegeneerd schreefhij
over de ontdekking van zaadcellen in zijn
eigen sperma: als de 'Hooch Edele Hooch
Wij se Voorsienige Seer Discrete Heeren'
zijn onderzoek weerzinwekkend en aanstootgevend zouden vinden, dan mochten
ze het weggooien.
De Britse geleerden vonden het werkjuist
reuze-interessant en verspreidden het
nieuws over de ontdekkingen. Toen de
Russische tsaar Peter de Grote in 1697 de
Lage Landen bezocht, reisde hij speciaal
naar Van Leeuwenhoeks lakenwinkel om
er door microscoopjes te kijken.

Heike Kamerlingh Onnes
(1853-1926)
Held uit de Tweede Gouden Eeuw en man
die van Leiden het koudste plekje in het
heelal maakte: 272 graden onder nul

Foto
Maker. onbekend
Jaar: 1923
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Heike Kamerlingh Onnes was een van de
helden van de Tweede Gouden Eeuwhet begin van de twintigste eeuw, toen er
bijnajaarlijks een Nobelprijs naar een
Nederlandse geleerde ging. De Groningse
directeurszoon Kamerlingh Onnes studeerde scheikunde en natuurkunde in
Groningen en Heidel berg, was voorzitter
van het Groningse studentencorps, won
de Nobelprijs voor natuurkunde in 1913
en verrijkte de Nederlandse taal met een
even mooie als wijze uitdrukking: door
meten tot weten.
Zijn Nobelprijs vloeide voort uit een
wereldwijde race om zo dicht mogelijk
bij het absolute nulpunt te komen: 273
graden onder nul, zo koud dat alle atomen
vrijwel doodstil staan en alle materie bevroren is. In 1908 won Kamerlingh On nes
die wedloop door als hoogleraar natuurkunde in Leiden het edelgas helium afte

koelen tot minder dan I graad boven het
absolute nulpunt, waardoor het vloeibaar
werd. Aldus werd Leiden even het koudste plekje in het heelal.
Kamerlingh Onnes was geen studeerkamergeleerde, maar een van de eerste
wetenschapsmanagers: iemand die een
heellaboratorium plus uitgebreide werkplaats kon leiden en inspireren. Als gevolg
van zijn fascinatie voor lage temperaturen
ontdekte hij in 1911 min of meer toevallig
dat sommige stoffen bij een lage temperatuur hun weerstand tegen elektrische
stroom verliezen: supergeleiding.
In zijn tijd was 'de man van het absolute
nulpunt' zo vermaard dat de jonge Albert
Einstein via een briefkaart bij hem solliciteerde. De natuurkundige heeft het verzoek nooit beantwoord.

ERFLATERS

Hendrik Lorentz
(1853-1928)
Slimste jongetje van de klas zette relativiteitstheorie in de grondverf en rekende uit
hoe hoog de Afsluitdijk moest zijn

Schilderij
Maker: Hendrik van
Borssum Buisman
Jaar: 1927

De Arnhemse tuinderszoon Hendrik
Antoon Lorentz ging rechtstreeks van de
lagere school naar de derde klas van de
hbs en werd al op zijn 24ste hoogleraar
natuurkunde in Leiden. Hij deelde in
1902 de Nobelprijs voor de natuurkunde
met Pi eter Zeeman voor de invloed van
magnetisme op het licht (de 'spectraallijnen') dat atomen en moleculen uitzenden.
Lorentz was als theoreticus van het elektromagnetisme wegbereider voor Albert
Einstein: Lorentz stelde als eerste dat het
onmogelijk is om sneller te gaan dan de
lichtsnelheid en dat voorwerpen in de
buurt van de lichtsnelheid vreemd gedrag
gaan vertonen. Zo zette hij de relativiteitstheorie in de grondverf. Einstein
hoefde het bouwwerk slechts afte lakken.
Einstein: 'Voor mij betekende hij meer
dan alle anderen die ik op mijn levensweg
ontmoette.'

Lorentz was de vloeiend Engels, Frans en
Duits sprekende voorzitter van de Solvaycongressen, opgezet en gefinancierd door
de Belgische industrieel Ernest Solvay,
gehouden in het illustere hotel Metropale
in Brussel, waar Ni els Bohr en Albert
Einstein hun hoogoplopende discussies
over de kwantumtheorie voerden. 'Het
was een genot om te zien,' schreef Kamerlingh Onnes, hoe Lorentz 'bij alle meningsverschil een prettige, vriendschappelijke, genoeglijke en toch ernstige toon
wist te doen ontstaan en te onderhouden'.
Lorentz was betrokken bij de voorloper
van de Verenigde Naties en heeft de berekeningen voor de hoogte van de Afsluitdijk uitgevoerd. Hij concludeerde dat
deze I meter hoger zou moeten zijn dan
de hoogste waterstand die ooit was gemeten. Een tikje te laag, vinden dijkenbouwers nu.

Jan Tinbergen
(1903-1994)
Jan Tinbergen werd een van de grondleggers van de econometrie en kreeg in 1969
de eerste Nobelprijs voor economie

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1975

Van huis uit was de in 1903 in Den Haag
geboren Jan Tinbergen natuurkundige. Na
zijn middelbare school ging hij in 1921
wis- en natuurkunde studeren aan de universiteit in Leiden. Maar zijn proefschrift
Minimumproblemen in de natuurkunde
en ekonomie liet zien dat hij ook interesse
had voor de economie.
Als hoofd conjunctuuronderzoek en wiskundige statistiek bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek, docent statistiek aan de
Universiteit van Amsterdam, en buitengewoon hoogleraar statistiek en hogere wiskunde aan de Nederlandsche HandelsHoogeschool stond Tinbergen-met anderen- aan de basis van de econometrie,
het in getallen uitdrukken van relaties tussen economische grootheden. Tinbergen
hoopte daarmee de economische werkelijkheid in kaart te brengen.
In 1931 was Tinbergen medeoprichter

van de Econometrie Society en in 1936
ontwikkelde hij het eerste macro-economisch model van Nederland.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Tinbergen de eerste directeur van het Centraal
Planbureau. Internationale roem vergaarde hij onder meer als gasthoogleraar
aan Harvard University in de Verenigde
Staten, als adviseur van regeringen en als
lid van een commissie van de Verenigde
Naties voor ontwikkelingswerk. Ook
schreefhij mee aan een rapport over een
rechtvaardiger wereldorde.
Zijn bekendste verdienste is het in 1969
ontvangen van de eerste Nobelprijs voor
economie voor zijn onderzoek naar kwantitatieve economische modellen. Later
kreeg zijn broer, grondlegger van de ethologie Niko Tin bergen, er ook een. Maar
dan voor geneeskunde.
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Eise Eisinga
(1744-1828)
Friese wolkammer en amateur-astronoom
Eise Eisinga bracht met zijn huis-planetarium wetenschap dichter bij gewone man

In aprill774 kondigde een Friese
dominee het einde der tijden aan. De
planeten Mercurius, Venus, Mars en
Jupiter zouden op elkaar botsen waardoor
de aarde uit zijn baan zou worden
geslingerd en verbranden in de zon. Om
aan te tonen dat de dominee onzin
verkocht, bouwde de Friese wolkammer
en amateur-astronoom Eise Eisinga in
zijn woonkamer in Franeker een perfect
model van het zonnestelsel, schaal I op I
biljoen. Zo konden mensen zelfzien dat
de planeten niet op elkaar konden botsen,
maar op grote afstand van elkaar hun
rondjes draaien om de zon. Zelfs koning
Willem I kwam kijken.
Eisinga mocht dan zijn vader zijn opgevolgd als wolkammer, hij toonde ook al
heel jong talent voor sterrenkunde en wiskunde. Al op zijn vijftiende schreef de autodidact Eisinga een eigen wiskundeboek

Schilderij
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

van ruim 650 pagina's en op zijn achttiende een boek over sterrenkunde.
In 2006 werd Eisinga opgenomen in de
canon van Nederland als symbool van de
Verlichting: met zijn planetarium bracht
hij de wetenschap binnen het bereik van
gewone mensen.
Het Eise Eisinga Planetarium werkt nog
steeds. Net als in werkelijkheid draait
bijvoorbeeld Mercurius in 88 dagen rond
de zon. In een instructieboek noteerde
Eisinga dat enkele planeetjes eens in de
zoveel jaren moeten worden bijgesteld
omdat ze anders voorlopen. De aarde
bijvoorbeeld draait niet in 365 dagen,
maar in 365,2 dagen rond de zon. Alleen
Jupiter en Pluto ontbreken, maar dat kan
Eisinga niet worden aangerekend. Ze
werden pas ontdekt nadat hij het
schaalmodel had voltooid.

Christiaan Snouck Hurgronje
(1857-1936)
Domineeszoon Christiaan Snouck
Hurgnmje ontpopte zich tot 's lands beroemdste en meest omstreden islamoloog

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Toen Christiaan Snouck Hurgronje zich
in 1874 als zeventienjarige meldde aan de
universiteit in Leiden werd de islam in
Nederland verafschuwd als een weerzinwekkende vorm van heidendom.
Toch zette Snouck zich aan de studie van
de islam en ontpopte hij zich tot een van
de grondleggers van de islamologie. Hij
promoveerde op z'n 23ste op de bedevaart naar Mekka en raadde de regering
aan het aantal pelgrims vanuit de kolonie
Nederlands-Indië, waar 54 miljoen
moslims leefden, te beperken.
Vier jaar na zijn promotie vertrok hij zelf
als eerste Nederlander naar Mekka. Want,
zo schreefSnouck, de voorstelling van
het geestelijk en maatschappelijk leven
van de 'Oriëntalen' zou onvolledig
blijven 'zolang enkel de boeken als
getuigen dienen'. Snouck leerde voor zijn
reis naar Mekka de Arabische spreektaal,

bekeerde zich tot de islam, liet zich
besnijden en noemde zich Abd ai-Ghaffar.
Net als geleerden nu verdiepte Snouck
zich in de integratie van moslims, maar
dan die van de moslims in NederlandsIndië. Volgens hem moesten ze worden
opgevoed tot volwaardige, vrijzinnige en
dienstbare burgers. Ze moesten cultureel
worden ingelijfd. Daarvoor ontwikkelde
Snouck zijn islampolitiek: de islam
bestond volgens hem uit een politieke en
een niet-politieke tak. De laatste viel
onder godsdienstvrijheid waaraan niet
mocht worden getornd, maar met de
politieke islam moest de regering volgens
hem korte metten maken. Mede daardoor
en door zijn spionagepraktijken in de
oorlog tegen moslimopstandelingen in
Atjeh zou Snouck niet alleen de
geschiedenis ingaan als de beroemdste,
maar ook als de meest omstreden
Nederlandse islamdeskundige.
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Johan Huizinga
(1872-1945)
Grondlegger van de cuHuurgeschiedenis
Johan Huizinga waarschuwde hemaaldelijk voor opkomst nationaal-socialisme

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Historische optochten van studenten in
zijn geboorteplaats Groningen maakten
Johan Huizinga als kind nieuwsgierig
naar het verleden. Toch zou de geleerde
Huizinga zich pas na zijn dertigste definitief richten op de Europese geschiedenis
en daarmee beroemd worden.
In 1905 werd hij in Groningen hoogleraar
geschiedenis en tienjaar later hoogleraar
algemene geschiedenis en zogeheten
politische aardrijkskunde te Leiden. In
zijn laatste functie schreefHuizingazijn
beroemdste werk Herfsttij der
Middeleeuwen, over het culturele leven
in die periode.
De vele vertalingen van zijn werk
brachten hem internationale roem.
Huizinga maakte vooral studie van de
cultuurvormen uit het verleden en werd
zo de grondlegger van de cultuurgeschiedenis in Nederland. Bovendien is

hij een van de eerste historici die de
geschiedwetenschap ('de in-exacte
wetenschap') een plaats probeerde te
geven naast de exacte natuurwetenschappen.
In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog waarschuwde Huizinga vaak tegen
het nationaal-socialisme en het inperken
van de vrijheid van geschiedschrijving.
Tijdens een conferentie in Leiden
verzocht hij een Duitse collega die een
antisemitische brochure had geschreven
niet langer gebruik te maken 'van de
gastvrijheid welke de universiteit hem
had verleend'.
De Tweede Wereldoorlog beëindigde
Huizinga's carrière. In 1941 sloot de
universiteit en in 1942 werd hij door de
Duitse bezetter in gijzeling genomen. Op
30 oktober 1944 werd hij vrijgelaten. Een
half jaar later, vlak voor de bevrijding,
stierf hij.

Baruch de Spinoza
(1632-1677)
Eenzame joodse denker Spinoza werd de
belangrijkste Nederlandse filosoof en een
grondlegger van de Verlichting

Schilderij
Maker: onbekend
Jaar: onbekend
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Hoeweljoden in Nederland altijd een
kleine gemeenschap hebben gevormd,
hebben ze veel prominenten voortgebracht. Slechts één kreeg wereldwijde
faam én invloed: Baruch de Spinoza.
Faam en invloed die hij zeker niet verwierf dankzij steun van de joodse gemeente. In 1656 deed die hem zelfs in de
ban wegens 'verschrikkelijke ketterijen'
en 'afschuwelijke handelingen'.
Wat had de toen 24-jarige jongeman, afkomstig uit een geslacht van kooplieden,
misdaan om zulke toom op te roepen?
Vooral: zelfstandig nadenken. Spinoza
kwam tot de conclusie dat de Thora 'zozeer de mensengeest verraadt' dat de heilige schrift onmogelijk het werk van God
kan zijn. Hij geloofde niet in de onsterfelijkheid van de ziel en dichtte zijn volk
geen superieure wijsheid toe.
De eenzaamheid van Spinoza na de ver-

banning uit de synagoge moet groot zijn
geweest. Nooit zou hij zich bij een andere
collectiviteit thuis voelen. Hij bewaarde
distantie tot georganiseerde godsdiensten.
De kost verdiende de solitaire Spinoza
met het slijpen van lenzen. Een inspannende, ongezonde activiteit die ertoe zal
hebben bijgedragen dat hij op 44-jarige
leeftijd aan tuberculose bezweek.
Spinoza stelde zich tevreden met een eenvoudig bestaan. Weinig grote filosofen
hebben zich zo bescheiden opgesteld.
Maar hij schreef wel de Ethica. In dit even
invloedrijke als moeilijk te doorgronden
meesterwerk ontwierp hij als het ware een
religie van de rede, op grond van wetenschappelijke inzichten en logische redeneringen. Het zou van hem een van de geestelijke vaders van de Verlichting maken.

ERFLATERS

JoanBlaeu
(1596-1673)
's Lands beroemdste cartograaf Joan
Blaeu vulde met hulp van De Negen Muzen
de witte plekken in op de wereldkaart

Schilderij
Maker: J. van Rossum
Jaar: onbekend

De handelsgeest in de Republiek der Verenigde Nederlanden dreef Nederlandse
schepen in de zeventiende eeuw de hele
wereld over. Ontdekkingsreizigers, schippers, stuurlui en kooplieden keerden na
hun verre reizen terug met schetsen van
verre kustlijnen, havens en steden.
Geen wonder dus dat Nederland wereldberoemde cartografen voortbracht als
Jodocus Hondius en Peter Plancius. Zij
brachten aan de hand van al die snippers
informatie onbekende delen van de wereld in kaart of beeldden al bekende delen
beter af. Verreweg de beroemdste kaartenmaker van allemaal was Joan Blaeu.
Vader Willem lanszoon Blaeu stichtte de
succesvolle drukkerij en uitgeverij van de
familie in Amsterdam, maar het was zijn
zoon Joan die het bedrijfvanaf 1638 tot
nog grotere bloei zou brengen.
Op basis van scheepsjournalen, reisver-

slagen en gesprekken met zeelieden vulde
zijn bedrijf de witte delen in op de wereldkaart. Blaeu, de baas-kaartenmaker
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, had daarvoor beroemde kaartenmakers als Johannes Vingboonsin dienst.
Blaeus belangrijkste drukkerij De Negen
Muzen, verwijzend naar de negen drukpersen, drukte tal van kaarten en atlassen.
Daaronder de wereldberoemde Atlas
Maior, die vanaf 1662 verscheen. In meer
dan zeshonderd kaarten en enkele duizenden pagina's beschrijvingen toonde de atlas de toen bekende wereld.
Een brand in één van Blaeus drukkerijen
in 1672 bracht het familiebedrijf een
grote klap toe. De schade werd geschat op
meer dan 350.000 gulden. In 1673 overleed Blaeu. Twee van zijn zoons namen
de handel over, maar verkochten het bedrijf dat hun grootvader had gesticht in
1599.

Herman Boerhaave
(1668-1738)
Drievoudig hoogleraar Hennan Boerhaave
gaf les aan bedlegengen en groeide uit tot
beroemdste geneesheer van zijn tijd

Schilderij
Maker: Comelis Troost
Jaar: 1735

Herman Boerhaave was voorbestemd om
net als zijn vader predikant te worden.
Maar de in 1668 in Voorhout geboren
Boerhaave zag meer in geneeskunde. In
1690 promoveerde hij nog wel tot doctor
in de wijsbegeerte in Leiden, maar al snel
daarna werd hij doctor in de geneeskunde.
Boerhaave zou uitgroeien tot een van de
beroemdste artsen in Europa.
Na zijn studie vestigde Boerhaave zich
als huisarts in Leiden en in 1709 werd hij
aan de Leidse universiteit benoemd tot
hoogleraar botanie, waarmee hij ook de
leiding kreeg over de Hortus Botanicus in
Leiden. Met hem aan het hoofd kreeg de
plantentuin internationale bekendheid.
In 1713 werd Boerhaave benoemd tot
hoogleraar in de praktische geneeskunde.
Eenjaar later werd hij rector magnificus
en in 1718 ook nog hoogleraar scheikunde. Boerhaave publiceerde een in-

drukwekkende reeks medische en botanische boeken, waaronder zijn Index alter
planlarurn waarin tegen de zesduizend
planten staan beschreven.
Bekend werd hij ook door zijn lessen aan
studenten. Anders dan andere docenten
gafhij niet alleen colleges aan de universiteit en bij hem thuis, maar ook aan de
bedden van patiënten in het Caecilia
Gasthuis, tegenwoordig Museum Boerhaave voor de geschiedenis van natuurwetenschappen en geneeskunde.
Studenten uit binnen- en buitenland kwamen speciaal naar Leiden om les te krijgen van de 'leermeester van heel Europa'
Boerhaave. Vorsten als tsaar Peter de
Grote vroegen hem om medisch advies.
Boerhaave werd zo bekend dat het adresseren van post aan 'Boerhaave, Europa'
afdoende was.
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Christophorus Buys Ballot
(1817-1890)
Mislukte scheikundige richtte KNMI op,
en ontdekte dat de wind op het zuidelijk
haHrond anders waait dan bij ons

Christophorus Henricus Didericus Buys
Ballot werd in Zeeland geboren als zoon
van een dominee. Wellicht geïnspireerd
door zijn indrukwekkende Latijnse voornamen studeerde hij eerst klassieke talen
in Utrecht, maar schakelde later over naar
wis-, natuur- en scheikunde.
Als hoogleraar natuurkunde in Utrecht
benadrukte Buys Ballot het belang van
het experiment. Zo bevestigde hij het zogeheten dopplereffect: de toon van een
geluid dat naar de observeerder toe beweegt, lijkt hoger dan wanneer datzelfde
geluid van de observeerder af beweegt.
Christophorus Buys Ballot controleerde
dit door hoornblazers op een trein te zetten en langs mensen met een deskundig
oor te laten reizen.
Zijn eerste liefde was scheikunde, maar
daar viel hij in de val van de ether, die
zich volgens de heersende opvatting van

Schilderij
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

die tijd tussen de atomen in zou bevinden.
Toen die ether niet bleek te bestaan en de
ruimte grotendeels leeg bleek, ging hij
zich, een beetje uit teleurstelling, toeleggen op het meten van de temperatuur, de
luchtdruk en de windrichting op tal van
plaatsen in Nederland.
Als meteoroloog werd Buys Ballot wel
gerenommeerd. Hij kreeg geld van de
overheid om te onderzoeken of hij ten behoeve van de marine kon voorspellen
wanneer het ging stormen. Daaruit kwam
het KNMI (waarvan hij de eerste directeur werd) voort.
Ook formuleerde hij een wet die later zijn
naam kreeg: staande met de rug naar de
wind bevindt het lagedrukgebied zich op
het noordelijk halfrond links en het hogedrukgebied rechts. Op het zuidelijk halfrond is het precies andersom.

Gerard 't Hooft
(1946)
Theoreticus verenigt natuurkrachten en
denkt dat het nog wel even duurt voor we
weten waarom een kikker groen is

Foto
Maker: Bastiaan Heus
Jaar: 2006

Gerard 't Hooft is een van de voorlopers
in de pogingen te komen tot de Theorie
van Alles: een formule die alle bekende
natuurkrachten verenigt. Samen met zijn
leermeester Martin Veltman stelde hij
rond 1970 wiskundige modellen op waardoor twee van die krachten (de zwakke
kernkracht en het elektromagnetisme) in
één wiskundige vergelijking konden worden gehuisvest, zoals eerder elektriciteit
en magnetisme twee uitingsvormen van
dezelfde kracht bleken.
't Hooft werd geboren in Den Helder,
waar zijn vader maritiem ingenieur was,
en groeide op in Den Haag. Hij komt van
moederskant uit een roemrucht wetenschappelijk geslacht. Zijn oudoom was
Nobelprijswinnaar Frits Zemike, een andere oom hoogleraar natuurkunde in
Utrecht. 't Hooft studeerde natuurkunde
in Utrecht en promoveerde bij Veltman,

met wie hij in 1999 de Nobelprijs voor de
natuurkunde deelde. Voor die toekenning
was de eer voor het gezamenlijke werk
bovenal naar 't Hooft gegaan, tot ergernis
van zijn leermeester die mede om die reden naar Amerika verkaste.
't Hooft, hoogleraar natuurkunde in
Utrecht, houdt zich bezig met theoretische beschouwingen over de aard van de
materie en streeft naar de theorie die alle
voorgaande theorieën overbodig maakt.
Tegelijkertijd stelde hij in een populairwetenschappelijk boek dat het nog wel
even duurt voor het op basis van de theoretische natuurkunde mogelijk is om te
stellen waarom een kikker groen is en niet
rood. Ook maakte hij schetsen over de
toekomst van de evolutie- waar insecten
bijvoorbeeld een kurkentrekkersbek ontwikkelen om uit gekurkte flessen wijn te
kunnen drinken.
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GELEERDEN

EN

UITVINDERS

PimKolff
(1911-2009)
Arts met gouden handjes maakte houtjetouwtje-kunstnier, kunstoog, kunsthart en
redde zo'n 20 miljoen mensen het leven

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Willem Johan Kolff groeide op in Beekbergen, waar zijn vader directeur was van
een tbc-sanatorium. Hij studeerde geneeskunde in Leiden en volgde tijdens de
Tweede Wereldoorlog de opleiding tot internist aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor vele Nederlanders die op het
punt stonden naar Duitsland te worden
getransporteerd, verzon Kolff- die toen
woonde en werkte in Kampen, tussenstop
naar Duitsland- onzinkwal en. Zo redde
hij achthonderd mensen het leven.
Kolff, dyslectisch en gezegend met gouden handjes, werkte toen ook aan 's werelds eerste kunstnier. Daarvoor gebruikte
hij allerlei onderdelen uit zijn directe omgeving: worstenvellen van de slager, een
waterpomp uit een T-Ford, een stuk parachutestofplus onderdelen uit een neergestorte Duitse bommenwerper. Daardoor
lijkt zijn kunstnier wel op de objecten van

de Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely.
In 1950 vertrok hij met zijn gezin naar de
Verenigde Staten, waar hij zich in 1955
liet naturaliseren. Als hoogleraar interne
geneeskunde maakte hij een hart-longmachine, werkte hij aan een kunstoog en
kunstoren en wist hij in 1957 met het eerste kunsthart een hond anderhalf uur in
leven te houden.
Naar schatting twintig miljoen mensen
met falende nieren hebben hun leven te
danken aan Pim Kolff, die in 1990 door
Life werd uitgeroepen tot een van de honderd belangrijkste wereldburgers van de
twintigste eeuw. Hij was zo bezeten van
zijn werk dat zijn vrouw na 62 jaar huwelijk van hem scheidde. 'Ik kwam altijd op
het tweede plan.' Ook daarna, doof en
bijna blind, bleefKolff als een bezetene
doorwerken.

Christiaan Huygens
(1629-1695)
Briljante 'veelvraat' ontdekte dat licht een
golf was, zag de ringen van Saturnus en
vond het slingeruurwerk uit

Schilderij
Maker: Caspar Netscher
Jaar: 1671

24 • ELSEVIER SPECIALE EDITIE

Christiaan Huygens was de zoon van
Constantijn Huygens, dichter en diplomaat. AI snel bleek dat hij alles kon: op
zijn negende sprak hij vloeiend Latijn, hij
had twee rechterhanden, speelde klavecimbel en kon rekenen als de beste. Zijn
vader noemde hem 'mijn Archimedes'.
Hij is ook wel tot de Nederlandse Newton
bestempeld.
Huygens studeerde wiskunde en rechten
in Leiden, maakte zijn opleiding niet af,
maar wijdde zijn leven- geholpen door
het kapitaal van pa- aan de wetenschap.
Op twintigjarige leeftijd publiceerde hij
zijn eerste studie. Hij werkte in Parijs, als
onderzoeksdirecteur van de Franse Academie van Wetenschappen, en woonde
later in Hofwijck, het indrukwekkende
landgoed in Voorburg.
In wetenschappelijk opzicht was hij een
veelvraat. Hij legde de fundamenten voor

de verzekeringswiskunde en de statistiek
van kansspelen. Hij kwam met de formule
voor de middelpuntvliedende kracht en
stelde dat voor verandering van snelheid
een kracht nodigis-later bekend geworden als de tweede wet van Newton.
Huygens verkreeg in 1656 het eerste octrooi op een slingeruurwerk en in 1675 op
een zakhorloge. Hij sleep lenzen en werd
wereldberoemd met de theorie dat licht
een golfverschijnsel was- waar Newton
later stelde dat licht uit deeltjes bestaat
(nu weten we dat licht beide is). Hij dacht
na over een stoommachine, bouwde een
buskruitmotor en verbeterde de toverlantaarn. Verder ontdekte hij Titan, de maan
van Saturnus, en de ringen van die planeet. Ook stelde hij in een artikel dat er
wellicht leven bestond op andere planeten. Tijd om te trouwen had hij niet.

ERFLATERS

Hugo de Groot
(1583-1645)
Nederland dankt reputatie als centrum
internationaal recht deels aan Hugo de
Groot, de slimste Nederlander ooit

Schilderij
Maker: atelier Miehiel Janszoon
van Mierevelt
Jaar: 1631

In Nederland is Hugo de Groot vooral bekend door zijn ontsnapping uit staatsgevangenis Slot Loevestein op 22 maart
1621. De wegens landverraad gevangengenomen De Groot werd in een boekenkist het slot uitgesmokkeld en nam de benen naar Frankrijk, waar hij verder
bouwde aan zijn internationale reputatie
als briljant rechtsgeleerde.
De Groot, ook bekend als Grotius, staat te
boek als slimste Nederlander ooit. Als
achtjarige schreefhij al gedichten in het
Latijn en op elfjarige leeftijd werd hij toegelaten tot de universiteit van Leiden,
waar hij zich ontwikkelde tot een veelzijdig intellectueel. 'Het wonder van Holland,' noemde de Franse koning Hendrik
IV Grotius toen deze nog maar vijftien
jaar oud was.
Naast zijn advocatenpraktijk en later het
ambt van openbaar aanklager schreef

Hugo de Groot een groot aantal theologische, historische en vooral juridische verhandelingen. Voor een belangrijk deel
dankt Nederland zijn reputatie als centrum
van het internationale recht aan De Groot.
Toen de VOC hem in 1604 vroeg een
rechtvaardiging te schrijven voor het kapen van Portugese schepen, schreefGrotius De jure praedae (Over het buitrecht)
met daarin het hoofdstuk 'Mare liberurn',
waarin hij stelt dat niemand eigenaar is
van de open zee en dat handel op zee vrij
IS.

Na zijn ontsnapping uit Loevestein
schreefGrotius in ballingschap zijn beroemdste werk: De jure bel/iacpacis
(Over het recht van oorlog en vrede)
waarin hij de basis legde voor het huidige
volkenrecht.
Hij schreef dat bij oorlog de mate van geweld in verhouding moet staan tot het
doel, dat weer rechtvaardig moet zijn.

Tobias Asser
(1838-1913)
Briljant jurist, geleerde en bedenker van
compromissen Asser legde grondslag voor
internationaal privaatrecht

Foto
Maker: M. Buttinghausen
Jaar: 1911

Tobias Asser stamt uit een voornaam
joods juristengeslacht Zijn vader en
grootvader waren advocaat, zijn oom
minister van Justitie. Maar de in Amsterdam in 1838 geboren Tobias Asser zelf
was de succesvolste van allemaal.
Na zijn promotie in de rechten in 1860
ontpopte hij zich als grondlegger van de
studie naar het internationaal privaatrecht. Naast een advocatenpraktijk in
Amsterdam bekleedde hij in diezelfde
stad het hoogleraarschap hedendaags
recht. Zijn Schets van het Neder/andsche
Handelsrecht ( 1873) gold als standaardwerk. Zijn Schets van het Internationaal
Privaatrecht( 1880) was het eerste Nederlandse leerboek op dit terrein.
Maar meer nog dan zijn wetenschappelijke kwaliteiten, vielen zijn diplomatieke
gaven op. Asser was betrokken bij vrijwel
elk verdrag van de Nederlandse regering

tussen 187 5 en 1913. Hij geloofde dat de
beste oplossing voor gerechtelijke conflicten tussen staten internationale conferenties waren en haalde de regering ertoe
over meerdere conferenties te houden om
het internationaal privaatrecht te codificeren. Onder Asser had een reeks conferenties over het internationaal privaatrecht
plaats. De Haagse vredesconferenties
woonde hij bij als gezant.
In 1869 richtte hij met vooraanstaande juristen het blad de Revue de Droit International et de Législation Comparée op. Hij
was betrokken bij de oprichting van het
Permanent Hof van Arbitrage in Den
Haag. In binnen- en buitenland genoot hij
aanzien, getuige zijn benoeming tot minister van Staat in 1904 en het krijgen van
de Nobelprijs voor de Vrede in 19 I l, twee
jaar voor zijn dood.
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Jan Wolkers
(1925-2007)
'Vuilbek' Wolkers werd gretig gelezen
wegens erotische passages in zijn werk,
maar moest lang wachten op erkenning

Vrijmoedige macho-schrijver van stomende, erotische passages: dat imago
kreeg Jan Wolkers na het verschijnen van
Turks Fruit( 1969) en zeker na de verfilming van dat boek door Paul Verhoeven.
Naast liefde (en seks) waren dood en geloof minstens zulke belangrijke thema's
voor Walkers, die in een groot en streng
gereformeerd gezin opgroeide. Over zijn
jeugd gaat Terug naar Oegstgeest ( 1965),
de dood manifesteert zich in Een roos van
vlees ( 1963 ). De laatste roman is gebaseerd op een gruwelijke gebeurtenis uit
Walkers' eigen leven: de dood van zijn
tweejarige dochtertje Eva, dat- even
alleen gelaten in een wastafel- de hete
kraan opendraaide en levend verbrandde.
Wolkers is opgeleid als beeldhouwer en
studeerde in 1957 een half jaar in Parijs
bij Ossip Zadkine. Meer dan door beeldend kunstenaar Zadkine raakte hij gefas-

Foto
Maker: Hans de Boer
Datum: 1967

cineerd door de stad en typte hij prikkelende liefdesbriefjes naar minnares Annemarie Nauta, die model zou staan voor
Olga uit Turks Fruit. Het was het begin
van zijn schrijversloopbaan.
Wolkers oogstte succes met zijn expliciete, ongeremde sekspassages, maar riep
ook weerzin op. Na de publicatie van
KortAmerikaans ( 1962) kreeg zijn uitgeverij van lezers het verzoek deze 'vuilbek'
te ontslaan, Turks Fruitwerd een tijd van
de leeslijst van scholen verbannen.
Als beeldend kunstenaar was Wol kers,
die vanafbegin jaren tachtig met derde
vrouw Karina en hun tweeling op Texel
woonde, veel minder controversieel. Zijn
bekendste sculptuur is het glazen
Auschwitzmonument in Amsterdam
( 1993 ). Dat werd echter zo vaak vernield
dat Wolkers besloot nooit meer glas te gebruiken voor openbare kunstwerken.

Filips van Marnix van Sint-Aldegonde
(1540-1598)
Filips van Marnix van Sint-Aidegoode was
de rechterhand van Willem van Oranje.
Maar het Wilhelmus schreef hij niet

Gravure
Maker: Jacob de Gheyn
Jaar: 1599

Filips van Marnix van Sint-Aidegonde
ging de geschiedenis in als de rechterhand
van Willem van Oranje. De schrijver uit
het adellijke geslacht Marnix en heer van
de heerlijkheid Sint-Aidegonde in Henegouwen (nu een deel van Zuid-België)
zou ook het Wilhelmus hebben geschreven, maar daarvoor is geen bewijs.
Hij studeerde een kleinjaar in Genève, de
stad van kerkhervormer Johannes Calvijn. Mogelijk heeft hij er daar voor gekozen zich tot het protestantisme te bekeren.
Na kettervervolgingen door de Spaanse
vorst Filips 11 tekende Marnix met andere
edelen het Smeekschrift dat ze in 1566
aan landvoogdes Margaretha van Parrna
overhandigden.
Marnix ging daarna in ballingschap in
wat nu Duitsland is. Daar schreefhij De
Byencorfwaarin hij het katholieke geloof
op de hak nam. Daarna kwam hij in dienst

bij Oranje. Die kon Marnix' scherpe pen
goed gebruiken in de propaganda-oorlog
tegen de Spaanse machthebber.
Marnix vertegenwoordigde Willem van
Oranje, stadhouder van Holland en Zeeland, in de eerste vrije Statenvergadering
in 1572 en aanvaardde op aandringen van
de leider van de opstand het burgemeesterschap van Antwerpen. Toen die stad in
handen viel van de Spanjaarden, trok
Marnix zich terug in Zeeland. Hij vertaalde geheime berichten van de vijand en
kreeg de opdracht de Bijbel in het Nederlands te vertalen.
Tegen de geest van Willem van Oranje in,
maar conform het calvinisme pleitte Marnix voor het bestrijden van andere varianten van het christendom. In 1598 overleed
hij in Leiden, waar hij bij het vertalen van
de Bijbel niet verder kwam dan Genesis.
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GerardReve
(1923-2006)
Zwaannoedige schrijver Gerard Reve
was de eerste publieke homo en werd
daannee bekender dan met zijn werk

Foto
Maker: Eddy Postoma
de Boer
Jaar: 2004

Het was de literaire sensatie van 1947:
De avonden, de debuutroman van de
23-jarige Gerard Reve. Zwart, nihilistisch, met een hoofdpersoon die verbazingwekkend weinig uitvoerde. Was het
boek een verdorven werk, juist vanwege
dat nihilisme? Of was het geniaal, omdat
het een stem gaf aan jongeren die tijdens
de Tweede Wereldoorlog opgroeiden? De
critici kwamen er niet uit.
Reve groeide op in een communistisch
gezin. Gekibbel met oudere broer Karel,
die later furore zou maken als essayist,
was een rode draad in zijn jeugd. Dat de
schrijver op jongens viel, was vroeg duidelijk, al probeerde Reve zichzelflang
van zijn homoseksualiteit te 'genezen'.
Hij trouwde met dichteres Hanny Michaelis, maar had vele vriendjes. De herenliefde werd een belangrijk thema in zijn
werk. Voor vele, vaak getrouwde homo's,

werkte Reves openlijke homoseksualiteit
bevrijdend.
De schrijver beroerde de gemoederen:
was het niet vanwege de parade van
vriendjes, dan was het wel vanwege zijn
bekering tot het katholieke geloof. In
1967 werd het 'Ezelsproces' tegen de
schrijver aangespannen wegens een passage uit Nader tot u, waarin de ik-figuur
de liefde bedrijft met God, die de gedaante heeft van een ezel. Reve won in
hoger beroep, onder meer dankzij een
schitterend eindpleidooi.
Weinigen schreven zo mooi en met humor
over depressie en wanhoop als Reve. De
schrijver, die vanaf 1997 aan alzheimer
leed, drukte daarmee een belangrijk stempel op de na-oorlogse literatuur. Dat hij
door daaropvolgende generaties minder
wordt gelezen, heeft veel te maken met
zijn gedragen, plechtstatige taal.

Herman Gorter
(1864-1927)
Hennan Gorter maakte met Mei het bekendste gedicht van de Tachtigers, maar
radicaliseerde in de linkse beweging

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend
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Voormalig dichter des Vaderlands Gerrit
Komrij schreef eens dat hij zich pas
volop Nederlander was gaan voelen door
'de taalcadans, de woordenschat, de
grammatica, de helderheid van uitdrukking en Gorter'.
Herman Gorter, in 1864 geboren in Warmerveer als zoon van de doopsgezinde
predikant Sirnon Gorter, geldt als de
grootste dichter onder de zogeheten Tachtigers, de groep dichters die eind negentiende eeuw de Nederlandse literatuur
vernieuwden en zich onder meer inlieten
met het impressionisme.
In 1889, hetzelfde jaar waarin hij promoveerde in de klassieke talen, verscheen
zijn bekendste werk: het vierduizend
versregels lange gedicht Mei over de geboorte van het meisje 'Mei' (de lente) dat
uiteindelijk sterft om plaats te maken
voor haar zus 'Juni' (zomer).

Na 1890- Gorter was inmiddels leraar
aan een Amersfoorts gymnasium- veranderde zijn opvatting over poëzie. Het verwoorden van emotie en waarneming
maakte plaats voor meer filosofische en
maatschappijkritische werken. 'In de boeken van Kar! Marx vond ik wat ik gezocht
had: den weg naar de algemeene schoonheid onzer onmiddellijke wereld'.
Gorter werd actief in de socialistische beweging. Hij werd een internationaal gerespecteerd socialist en later communist.
De Tachtigers beschouwde hij nu als een
'bourgeois-beweging'. Gorter radicaliseerde en kwam na 1920 politiek alleen te
staan. Hij stichtte de Kommunistische
Arbeiders Partij Nederland, die weinig
aanhang vond. In 1927, in de trein terug uit
Zwitserland, kreeg hij een hartaanval. Een
dag later overleed hij in een Brussels hotel.

ERFLATERS

Joost van den Vondel
(1587-1679)
Populaire dichter Joost van den Vondel
werd de meest besproken Nederlandse
dichter van de Gouden Eeuw

Ets
Maker: Jan Lievens
Datum: 1644 tot 1650

Zelfwas Joost van den Vondel niet snel
tervreden met zijn pennevruchten. Toch
werd hij op zijn 65ste gelauwerd als Prins
der Poëten. Vondel, geboren in 1587 in
Keulen uit Antwerpse ouders, kwam als
kind in Amsterdam te wonen waar zijn
vader een ijzerwarenwinkel opende. Het
gezin zou zich in de Duitse stad niet veilig
hebben gevoeld vanwege hun doopsgezinde achtergrond.
Op zijn zeventiende schreefVondel zijn
oudste bekende gedicht, Schriftuerlijck
bruylofts reffereyn, naar aanleiding van
het huwelijk van zijn buurmeisje. Eenjaar
later werd Vondellid van de rederijkerskamer (dichtersgenootschap) 't Wit Lavendel. Om het gemis aan klassieke literatuur op de middelbare school te compenseren, wijdde hij enkele jaren aan de
studie van het Grieks en Latijn.
In de loop der jaren volgde een omvang-

rijk oeuvre. Zijn tragedies, waarvan Gysbreght van Aemstel ( 1638) de bekendste
is, brachten Vondel de meeste faam. Maar
hij schreef ook een omvangrijke hoeveelheid gelegenheidslyriek. Actuele gebeurtenissen en uitzonderlijke gelegenheden,
zoals de onthoofding door het beuls- ·
zwaard in 1619 van Johan van Oldenbarnevelt, waren voor Vondel aanleiding te
dichten.
Vondel dichtte voor vrienden, familie, bestuurders en kunstenaars en werd wel gezien als de stadsdichter van Amsterdam.
Zijn werk viel op door zijn diversiteit en
door de politieke en religieuze idealen die
hij erin verwerkte. Op latere leeftijd werd
hij katholiek. Tot aan zijn dood- Vondel
werd 91 -publiceerde hij. Vondel werd
door veertien collega-dichters en bewonderaars naar zijn graf gedragen in de
Amsterdamse Nieuwe Kerk.

Willem Frederik Hermans
(1921-1995)
Schrijver en immer nijdige polemist
Hermans beet flink van zich af en verliet
Nederland uiteindelijk verbitterd

Schilderij
Maker: Alphoos Freijmuth
Jaar: 1961

Het scheelde niet veel ofWillem Frederik
Hermans was niet als schrijver, maar als
fysisch geograafbekend geworden. Hij
studeerde het vak, promoveerde er in
1955 zelfs cum laude in en was tussen
1958 en 1973 lector in Groningen.
Het liep anders. Dat Hermans meer schrijver dan geograaf was, werd duidelijk toen
hij op zijn 26ste een paar maanden als
houtcontroleur in Canada werkte. Oog
voor de geologische schatten had hij niet,
wel bemoeide hij zich in polemische brieven stevig met literair Nederland.
Ontevreden, streng, kritisch, zwartgallig,
gespitst op conflicten: dat was Hermans.
Zijn niet aflatende nijd leverde geniale
romans op zoals De donkere kamer van
Darnokles ( 1958) en Nooit meer slapen
( 1966), over de jonge geoloog Alfred
Issendorf en zijn mislukte expeditie naar
Lapland. Als polemist was de schrijver op

zijn sterkst in Mandarijnen op zwavelzuur
( 1964), in eigen beheer uitgegeven omdat
geen uitgever zich eraan wilde branden.
Hermans werd samen met Gerard Reve
en Harry Mulisch beschouwd als 'de
grote drie' van de vaderlandse literatuur.
Met de laatste had hij weinig op, hij vond
Mulisch een matig denker. De vriendschap met de eerste liep spaak, onder
meer wegens Hermans' onverbloemde
kritiek op Reves werk.
Een reis naar Zuid-Afrika kwam Hermans
in 1982 op een boycot van Amsterdam te
staan. Nederland had hij toen al bijna
twintig jaar daarvoor verlaten, ontevreden
en bitter. Eerst woonde hij in Parijs, dat
hij in 1991 verruilde voor Brussel, ook
om dichter bij zijn enige zoon, Ruprecht
( 1955), en diens kinderen te wonen.
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Annie M.G. Schmidt
(1911-1995)
Eigenzinnige koningin van de kleinkunst
Annie M.G. Schmidt nam het altijd op voor
kinderen en durfde alles te zeggen

Niet met de deuren slaan: dit liedje uit de
televisieserie Ja zuster, nee zuster( 1965)
van Annie M.G. Schmidt en componist
Harry Bannink is zo bekend dat het tot het
culturele erfgoed is gaan behoren. Dat
geldt ook voor veel karakters die de
schrijfster bedacht: Floddertje en haar
hondje Smeerkees, Pluk van de Petteflet
en natuurlijk Jip en Janneke.
Schmidt begon in 1948 met het schrijven
van stukjes voor dagblad Het Parool. Ze
viel meteen op door haar scherpe blik,
dito pen en spitsvondigheid. Aan gewichtigdoenerij had ze een hekel. Die strafte
ze af, waardoor ze bekend werd als devrouw-die-alles-durft-te-zeggen.
Haar oeuvre is veelzijdig: ze schreefvoor
cabaret, toneel, musical, radio en televisie. En voor de krant uiteraard, veel van
haar latere kinderboeken begonnen daar.
In 1952 illustreerde Fiep Westendorp

Foto
Maker: Paul Huf
Jaar: 1963

(1916-2004) voor het eerst een Jip en Janneke-strip. Het betekende het begin van
een levenslange samenwerking.
Schmidt dwong met haar eigenzinnigheid
respect af, in haar kinderboeken nam ze
het op voor de kinderen. Dankzij de
schrijfster kreeg kleinkunst, die in haar
tijd nog vooral als 'kleine kunst' werd gezien, erkenning. Enkele van Schmidts
liedjes werden evergreens. Op een mooie
Pinksterdag bijvoorbeeld.
Aan het einde van haar leven werd
Schmidt langzaam blind. Het niet meer
kunnen lezen vond de schrijfster vreselijk. Op de dag na haar 84ste verjaardag
pleegde ze euthanasie door een combinatie van pillen en alcohol. Schmidt ligt begraven op de Amsterdamse begraafplaats
Zorgvlied, met een grafsteen geheel in
haar geest: vrolijk en licht.

Willem Bilderdijk
(1756-1831)
Doodongelukkige, romantische poëet
Willem Bilderdijk was een van de productiefste Nedertandse dichters ooit

Schilderij
Maker: Chartes
Howard Hodges
Jaar: 1810

Toen Willem Bilderdijk vijfjaar oud was,
raakte hij gewond aan zijn been door een
trap van een buurjongen. De wond werd
verkeerd behandeld. Bilderdijk kreeg
beenvliesontsteking en moest vervolgens
tienjaar lang binnenshuis blijven, verstoken van speelkameraadjes. Eenzaamheid
dreefhem de boeken in, waardoor hij kon
uitgroeien tot een van de geleerdste mannen van zijn tijd.
Bilderdijk, geboren in 1756 in Amsterdam,
vestigde al op jonge leeftijd zijn naam als
dichter met het gedicht de Invloed der
dichtkunst op het staetsbestuur(circa
1777). Hij kreeg er de gouden penning van
een Leids dichtgenootschap voor.
Na een poosje als boekhouder bij zijn vader te hebben gewerkt, studeerde hij in
twee jaar tijd af in de rechten. Hij zou zijn
leven lang de kost verdienen als advocaat
en docent. Zo gafhij les aan beloften als

de politicus Willem Groen van Prinsterer
en gafhij Nederlands aan de broer van de
Franse keizer: de koning van Holland
Lorlewijk Napoleon. Ook bemoeide hij
zich met politieke kwesties: in de patriottentijd weigerde hij de beginselen van de
Franse Revolutie te aanvaarden en werd
hij als orangist voor tien jaar verbannen.
Het bekendst werd Bilderdijk door zijn
dichtwerken. Hij was een van de productiefste dichters ooit. Meer dan driehonderdduizend versregels schreef de 'onvermoeibare versifex' die de geschiedenis inging als romantisch dichter. Niet in de
laatste plaats kwam dat door zijn melancholische inslag. Bilderdijk was ongelukkig en koesterde zijn leven lang een
doodswens. In zijn gedicht Afscheid
(1813) schreefhij als baby al te verlangen
naar de dood. In 1831 stierf hij.
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SCHRIJVERS

EN

DICHTERS

Eduard Douwes Dekker
(1820-1887)
Onbuigzame aanklager Eduard Douwes
Dekker (MuHatulil leverde met zijn boek
Max Havelaareen literair hoogstandje

Foto (albuminedruk)
Maker: César Mitkiewicz
Jaar: onbekend

In 2002 riep de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Max Havelaaruit tot
het belangrijkste Nederlandstalig Ietterkundig werk ooit. De roman is het bekendste boek van Multatuli, het pseudoniem
van Eduard Douwes Dekker.
Het boek is een aanklacht tegen de behandeling van inlanders in de kolonie Nederlands-Indië. Douwes Dekker belandde daar
in I 839. Als vroegtijdig schoolverlater had
zijn vader, een kapitein, de jonge Multatuli
meegenomen op een schip naar Indië.
Hij wist zich in achttien jaar tijd op te
werken in het Indische bestuursapparaat
tot assistent-resident op West-Java. Maar
na een ambtelijk conflict nam hij ontslag.
Een jeugdvriend had al voorspeld dat
Douwes Dekkers 'onbuigzame en onbedwingbare karakter' hem in problemen
zou brengen.
Terug in Nederland schreefhij Max Have-

laar. een literaire raamvertelling over de inlanders, hun eigen bestuurders en de Nederlanders in Indië. Douwes Dekker verfoeide het cultuurstelsel waarbij inlanders
producten moesten verbouwen voor de Nederlandse Handel-Maatschappij. Nederland noemde hij een 'roof-staat'.
Na verschijning in 1860 trok, zoals het latere Tweede Kamerlid Wolter Robert van
Hoëvell opmerkte, 'een rilling' over het
land. Uiteindelijk zou het cultuurstelsel
worden afgeschaft- al had Douwes Dekker
liever gezien dat het alleen werd veranderd.
Douwes Dekker deed een vergeefse poging om in de Tweede Kamer te komen.
Daarna richtte hij zich op het schrijven en
profileerde hij zich als nationaal geweten.
Hij brak onder meer een lans voor vrouwenrechten en nam het kleinburgerlijke
milieu op de hak in zijn roman Wouteitje
Pieterse. In 1866 emigreerde Douwes
Dekker naar Duitsland, waar hij in 1887
overleed.

Jan de Hartog
(1914-2002)
De beroemdste Nederlandse schrijver ter
wereld was een hartstochtelijke verteller
en een geëngageerde christen

Foto
Maker: J. Merkelbach
Jaar: onbekend
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Zonder hem was het in 1945 opgerichte
weekblad Elsevierer misschien nooit gekomen. Jan de Hartag schreefnamelijk de
roman die uitgever Elsevier de oorlog
doorhielp: Hollands Glorie. Begin 1940
verscheen het epos over de Nederlandse
zeesleepvaart. Twee jaar later waren er
ruim honderdduizend van verkocht.
De in 19 I4 in Haarlem geboren domineeszoon had van huis uit een fascinatie
voor het Woord meegekregen. Hij hield
hartstochtelijk van vertellen. En van onafhankelijkheid. De vrijbuiter weigerde te
tekenen voor de Nederlandse Kultuurkamer en moest vluchten voor de Duitsers.
Een gevaarlijke ontsnappingstaebt voerde
hem in 1943 naar Londen.
De Hartag zou het Angelsaksische taalgebied niet meer verlaten. Hij vreesde bij terugkeer naar Nederland voor altijd te
worden geassocieerd met die ene legen-

darische roman en koos voor het Engels.
Met fantasierijke, vlotte en herhaaldelijk
verfilmde romans en toneelstukken zou
hij de beroemdste Nederlandse schrijver
ter wereld worden. In de Verenigde Staten, waar hij zich eind jaren vijftig vestigde, werd hij op één lijn gesteld met rasvertellers als Leon Uris. In zijn geboorteland namen critici hem minder serieus.
De Hartag voelde zich sterk betrokken bij
de samenleving. Ten grondslag aan zijn
idealisme lag het christelijk geloof. De
schrijver behoorde tot de Quakers, die zich
toeleggen op innerlijke godsbeleving en
een leven van eenvoud en liefdadigheid.
Invloedrijk was Het ziekenhuis ( 1965),
waarin hij de misstanden in een hospitaal
in Houston, Texas hekelde. Nadat hij met
zijn vrouw Marjorie in 1967 twee Koreaanse wezen had geadopteerd, wist De
Hartog met De kinderen ( 1969) de adoptiewetgeving in Nederland te veranderen.

ERFLATERS

Harry Mulisch
(1927)
Hany Mulisch, de langstlevende van 'de
grote drie' had een jeugd 'als een literaire
goudmijn' en buitte die flink uit

Foto

Maker: Merlijn Doomemik
Jaar:2002

'Ik heb de oorlog niet zozeer meegemaakt, ik bén de oorlog,' zei Harry Mulisch. Hij werd in 1927 geboren als kind
van een joodse moeder en een Oostenrijkse, 'foute' vader. Terwijl zijn moeder
in de Tweede Wereldoorlog familieleden
verloor, werkte zijn vader als directeur
personeelszaken voor de Liro-bank, die
meer dan honderdduizend joden onteigende. Vader Mulisch kwam na de oorlog
niet onder drie jaar interneringskamp uit.
De schrijver noemde zijnjeugd in de oorlogsjaren 'een literaire goudmijn'. Hij
schreefzo'n acht oorlogsromans, van Het
stenen bruidsbed ( 1959) en De aanslag
( 1982) tot de zwarte idylle Siegfried
(200 I). In 1961 versloeg Mulisch voor
Elseviers Weekbladhet proces tegen
AdolfEichmann in Israël. Mulisch beschreef de oorlogsmisdadiger als een eenzame man die nauwelijks doorhad wat er

gaande was: 'Wanneer men een leeg SSuniform in de kooi zou neerzetten met een
SS-pet erboven, zou men een verdachte
van groter werkelijkheid hebben.'
Mulisch maakte in 1967 een reis naar Cuba
en steunde sindsdien het bewind van Fidel
Castro. Literair gezien kende Mulisch'
werk verschillende perioden: de eerste
vijftienjaarwaren zijn romans vaak lastig
te doorgronden. Pas met Twee vrouwen
( 1975), over een lesbische liefde, schreef
hij een meer conventionele roman.
Zijn magnum opus is De ontdekking van
de hemel ( 1992), een mythische schepping vol filosofische intermezzo's. De roman werd in 2007 uitverkoren tot beste
Nederlandstalige boek aller tijden en is
ook in het buitenland populair: een Amerikaanse recensent vergeleek Mulisch met
Homerus.

Pieter Corneliszoon Hooft
(1581-1647)
Wonderkind en humanist Pieter Comeliszoon Hooft was een van de grondleggers
van de Nederlandse literaire cultuur

Schilderij
Maker: kopie naar
Joachim von Sandrart
Jaar: onbekend

Tegenwoordig is P.C. Hooft misschien wel
het bekendst vanwege de naar hem vernoemde dure winkelstraat in Amsterdam.
Maar hij was ook een groot literator. Zestien was de oudste zoon van de Amsterdamse koopman en burgemeester Comelis
Pieterszoon Hooft nog maar toen hij het
treurspel Achilles en Polyxena schreef en
gedichten vertaalde uit het Italiaans.
Op zijn zeventiende, na de Latijnse
school, vertrok hij in dienst van zijn vader
voor zaken naar Frankrijk en Italië. Daar
maakte hij kennis met de Renaissance, de
wedergeboorte van de door humanisten zo
bewonderde Klassieke Oudheid.
Terug in Amsterdam werd Hooft leider van
rederijkerskamer De Egelantier, een debatclub van dichters. Daarnaast droeg Hooft
liefdesgedichten voor bij onder meer huwelijksfeesten. Op zijn 25ste stapte hij uit
het bedrijfvan zijn vader en begon hij aan

een studie rechten en letteren in Leiden. Al
snel ontwikkelde de humanist Hooft zich
tot veelzijdig schrijver en organisator van
het literaire leven in Nederland.
Hij schreef veelgeprezen toneelstukken,
gedichten en brieven. Maar in het tweede
deel van zijn leven concentreerde hij zich
op meer geschiedkundige werken als
Nederlandsche Historien ( 1642), over de
Tachtigjarige Oorlog.
Na zijn benoeming door prins Maurits tot
drost van Muiden bracht Hooft de zomers
door op het Muiderslot Op bijeenkomsten met vrienden als Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Joost van den Vondel en
Constantijn Huygens (later de Muiderkring genoemd) filosofeerde hij over literatuur. Als zijn vrienden na de zomer
weer vertrokken zei Hooft: 'Tot in de
pruimentijd.'
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ERFLATERS

<Johan van Veen
(1893-1959)
Vader van het Deltaplan Johan van Veen
waarschuwde voor de Watersnoodramp al
voor slechte staat van de kustverdediging

De Watersnoodramp van 1953 had voorkomen kunnen worden. Ingenieur Johan
van Veen had al voor de Tweede Wereldoorlog een plan om Zeeland en Zuid-Holland tegen de zee te beschermen.
De in 1893 in Uithuizermeeden geboren
zoon van een Groningse boer stuitte als
medewerker van Rijkswaterstaat tijdens
een onderzoek naar de verzilting van rivieren bij toeval op de slechte kustverdediging van Zuidwest-Nederland. Daaruit
vloeide in 1940 de conclusie voort dat
dijkverhoging alleen niet afdoende is wegens de aanwezige bebouwing. Van Veen
en zijn collega's bedachten plannen om
de eilanden met dammen met elkaar te
verbinden.
Als ambtenaar durfde Van Veen niet
openlijk zijn beklag te doen over de
slechte staat van de waterkeringen. In zijn
boek Baggeren, droogleggen, inpolderen.

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1920-1929

De kunst van een natie ( 1948) beschreef
Van Veen een voorloper van het Deltaplan. Hij voerde de door hemzelfverzonnen dr. Cassandra op die al vanaf 193 7
waarschuwde voor de te lage dijken.
Een half jaar voor de Watersnoodramp interviewde ElsevierVan Veen. Hij zei:
'Onze dijken tellen zoveel kwetsbare en
gevaarlijke plaatsen, dat een zeer zware
stormvloed er grote bressen in zal slaan.
Het kan gebeuren. Morgen zelfs.' De
hoofdredacteur weigerde het stuk te publiceren. 'Het volk heeft net vijfjaar onder de Duitse knoet gezeten en dan gaan
wij ze vertellen dat ze gaan verzuipen?'
In de rampnacht van 31 januari op I februari 1953 hielp Van Veen het gat in de
dijk bij Nieuwerkerk aan den IJssel dichten. Na de ramp dienden zijn publicaties
als basis voor de Deltawerken.

Olivier van Noort
(1558-1627)
Expeditie van ontdekkingsreiziger Van
Noort mislukte, maar hij was wel de eerste
Nederlander die de wereld rondvoer

Gravure
Maker: onbekend
Jaar: circa 1600

Tot eind zestiende eeuw waren de Nederlanden voor Aziatische handelswaar afhankelijk van de Portugezen. Daarna probeerden de Nederlanders zelf een route
naar Azië te vinden. De zoektocht naar
een noordelijke doortocht door onder anderen Willem Barentsz en Jacob van
Heemskerck liep op niets uit, maar Cornelis de Houtman vond in 1595 via Kaap
de Goede Hoop wel een bruikbare route.
In 1598 probeerden twee vloten- de een
onder leiding van Jacques Mahu en
Sirnon de Cordes, de ander onder aansturing van Olivier vanNoort-een route
naar de Indonesische archipel te vinden
'om de zuid', dus via de Straat Magelhaes
onder Zuid-Amerika. Eventuele Spaanse
vloten die ze onderweg zouden tegenkomen, dienden ze te veroveren.
De vloot van Mahu en DeCordes viel uiteen en uiteindelijk bereikte één schip, de

Liefde, Japan, waar de bemanning de basis legde voor een eeuwenlange handelsrelatie. De door Rotterdamse kooplieden
gefinancierde vloot van Van Noort leek
eenzelfde lot beschoren: een van de vier
schepen ging op de Atlantische Oceaan
verloren, een ander verdwaalde.
De voormalige herbergier Van Noort voer
met twee schepen naar de Filippijnen. Tijdens een slag met een veel sterkere
Spaanse vloot verloor hij opnieuw een
schip, nu in de Baai van Manilla.
In augustus 160 I arriveerde Van Noort
met zijn laatste schip en 45 man van de
oorspronkelijk 248-koppige bemanning
in Nederland. De expeditie was goeddeels
mislukt. Van Noort had geen rijke buit
veroverd. Maar hij was wel de vierde man
die de wereld rondvoer en de eerste
Nederlander die dit had gepresteerd.
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Jan Pieterszoon Coen
(1587-1629)
Meedogenloze Jan Pieterszoon Coen
stichtte Batavia en maakte korte metten
met Engelse expansie in de archipel

Schilderij
Maker: Jacob Waben
Jaar: 1600-1629

Jan Pieterszoon Coen stond aan de basis
van wat later de kolonie Nederlands-Indië
zou worden. De in Hoorn in 1587 gedoopte Coen, wordt in Italië opgeleid tot
boekhouder en maakt een bliksemcarriëre
binnen de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Al op twintigjarige leeftijd
vertrekt hij in de hoge rang van onderkoopman met een vloot naar de Oost. Tijdens zijn tweede reis, vijfjaar later, was
hij al opperkoopman en commandeur.
Coen bleef in Indië en klom daar op tot
gouverneur-generaal, de hoogste functie
in Indië. Hij maakte korte metten met een
Engelse vloot die de Nederlandse heerschappij over de archipel bedreigde en
vestigde een hoofdkwartier op het eiland
Java. Coen had het graag Nieuw Hoorn
genoemd, maar uiteindelijk werd de officiële naam Batavia.
De als zeer streng bekendstaande Coen

wist grote delen van de archipel onder bewind van de VOC te brengen. Zo onderwierp hij de zogeheten Banda-ei landen.
Een poging om de Portugese handelsconcurrent uit China te verdrijven, mislukte.
De meedogenloze wijze waarop Coen
zijn tegenstanders bestreed, zou hem later
tot symbool van de 'koloniale mentaliteit'
maken. Bij de verovering van het eiland
Lontor werden vrouwen en kinderen gedood, dorpen platgebrand en tegenstanders gemarteld. Zelfs in zijn eigen tijd
kwam de keiharde strijd van Coen hem op
een reprimande te staan van de VOC-bewindvoerders, de Heeren XVII.
Na een kort verblijfin de Republiek nam
Coen in 1627 opnieuw het gouverneurgeneraalschap op zich. Tijdens een belegering van Batavia door een Javaanse
vorst stierfhij plotseling aan een ziekte.

Jacob van Campen
(1596-1657)
Grondlegger Hollands classicisme Jacob
van Campen ontwierp de belangrijkste
bouwwerken van de Gouden Eeuw

Schilderij
Maker: Ferdinand Bol
Jaar: onbekend
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Dé architect van de Gouden Eeuw begon
zijn carrière met een studiereis naar Italië,
net als veel kunstenaars in die tijd. Dat
kon Jacob van Campen gemakkelijk betalen, de latere eigenaar van landgoed Randenbroek bij Amersfoort kwam uit een
vermogende familie. Hij bracht een
bouwstijl mee terug naar Nederland: het
Hollands classicisme.
In navolging van zestiende-eeuwse Italiaanse architecten, met name Andrea Palladio, ging Van Campen volgens de klassieke bouwvoorschriften ontwerpen. Een
bouwwerk moest de perfecte verhoudingen hebben, zoals de Romeinse architect
Vitruvius die in de eerste eeuw voor
Christus had omschreven in zijn DeArchitectura.
Van Campen paste deze idealen toe op typisch Hollandse gebouwen van baksteen.
Hij gebruikte ook klassieke omamenten

als pilasters of halfzuilen en timpanen,
versierde muurpanelen.
Het deftige classicisme paste goed bij de
levensstijl van de elite van de Republiek
en Van Campen kreeg grotere opdrachten.
Graaf Johan Maurits vroeg hem om samen met Pi eter Post een woonpaleis te
bouwen aan de Haagse Hofvijver, het
Mauritshuis, dat in 1644 werd opgeleverd. Ook was Van Campen in 1640 betrokken bij de verbouwing van Paleis
Noordeinde in Den Haag, dat hij zijn classicistische uiterlijk gaf.
Maar zijn belangrijkste werk is het Paleis
op de Dam, dat tussen 1648 en 1665 werd
gebouwd. Het was oorspronkelijk een
stadhuis met zeven ingangen en zonder
stoep om te benadrukken dat iedereen
welkom was. Het was destijds het grootste politieke bouwwerk ter wereld. Na een
lange loopbaan, waarin Van Campen ook
schilderde, overleed hij in 1657.

ERFLATERS

Hendrik Berlage
(1856-1934)
Architect Bertage legde met zijn sobere
bakstenen ontwerpen de basis voor de
moderne Nederlandse architectuur

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1933
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Jan van Riebeeck
(1619-1677)
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Amsterdam zou er anders uitzien zonder
Hendrik Petrus Berlage. Zijn invloed op
de hoofdstad, ook zijn geboorteplaats, begon met het ontwerp voor een beursgebouw in Amsterdam, later de 'Beurs van
Berlage' genoemd. Het lag niet voor de
hand om de antikapitalistische architect te
vragen voor de nieuwe koopmansbeurs,
maar onder druk van de progressieve wethouder Willem Treub ging de gemeenteraad akkoord. Berlage werd bovendien
raadgevend architect van de gemeente.
De Beurs van Berlage aan het Damrak
wordt gezien als het begin van demoderne architectuur in Nederland. Het gebouw had een voor die tijd uitgesproken
zakelijke stijl. Berlage gebruikte vlakke
bakstenen muren en natuursteen om bepaalde punten te accentueren. De goedkope bakstenen beschouwde hij als een
symbool van het socialisme. Net als het

volk was de baksteen 'als enkeling een
nietigheid, als massa een macht'.
Na voltooiing van de Beurs, stroomden de
opdrachten binnen. In Amsterdam ontwierp hij onder meer het gebouw voor de
Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond 'De Burcht', het gebouw voor
'De Algemeene' (Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente),
de Eerlagebrug en het Mercatorplein.
Buiten Amsterdam is het jachtslot SintHubertus voor het echtpaar Kröller-MülIer een van zijn bekendste ontwerpen. Van
veel gebouwen ontwierp hij ook de inrichting.
Berlages grootste project is het uitbreidingsplan voor de wijk Amsterdam-Zuid,
die hij in de periode 1900 tot 1905 en
1914 tot 1917 ontwierp. Het ontwerp
werd slechts ten dele uitgevoerd. Zelfbeschouwde Berlage zijn laatste werk, het
Haagse Gemeentemuseum, als zijn beste.
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Schilderij
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Chirurgijn Jan van Riebeeck stichtte de
kolonie bij Kaap de Goede Hoop waaruit
later de staat Zuid-Afrika zou ontstaan

Jan van Riebeeck was een heuse globetrotter. De in 1619 in Culemborg geboren
Van Riebeeck werd net als zijn vader chirurgijn en nam dienst bij de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij
werkte onder meer in Batavia, Formosa
(Japan) en, zijn belangrijkste post, Tonquin in het noorden van het huidige Vietnam. In Tonquin hield Van Riebeeck zich
bezig met de zijdehandel en klom hij op
tot waarnemend commandant voor de
VOC.
Aan zijn carrière leek in I 648 een voortijdig einde te komen toen hij ervan werd
beschuldigd naast de VOC-handel ook
voor zichzelfhandel te hebben gedreven.
Van Riebeeck reisde terug naar de Republiek en eiste rehabilitatie door het VOCbestuur, de Heren XVII. Dat werd hem
geweigerd, waarna hij zelf ontslag nam.
Toch trad hij weer in dienst en in 165 I

werd hij zelfs als opperkoopman erop uitgestuurd om een verversingsstation te
stichten voor VOC-schepen bij Kaap de
Goede Hoop.
Op 6 april 1652 arriveerde Van Riebeeck
met zijn schepen Dromedaris, Goede
Hoop en Reijger in de Tafelbaai bij het
huidige Kaapstad. Hij plantte de VOCvlag, stichtte Fort Duijnhoop en riep zichzelfuit tot commandant. Een twintigtal
boeren kreeg van de VOC toestemming
zich bij het fort te vestigen en zo groeide
het station uit tot de kolonie waaruit later
Zuid-Afrika zou ontstaan.
Van Riebeeck bleef de kolonie leiden tot
1662. Daarna vertrok hij naar Indië waar
hij lid werd van de Raad van Justitie en
voor de VOC Malakka bestuurde. Van
1665 tot aan zijn dood in 1677 werkte hij
als secretaris voor de gouverneur-generaal.
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Rem Koolhaas
(1944)
Invloedrijke architect Rem Koolhaas hier bekend van De Kunsthal - is internationaal geroemd om gedurfde ontwerpen

Over de grens heeft Rem Koolhaas de
status van een filmster. HetAmerikaanse
blad Time nam de architect in 2008 op in
de top-I 00 van invloedrijkste mensen ter
wereld. Met zijn in 1975 opgerichte
architectenbureau Office for Metropolitan
Architecture (OMA), verreweg het
grootste van Nederland, bouwt Koolhaas
vooral in het buitenland. Een groot deel
van de omzet haalt OMA uit Azië en het
Midden-Oosten.
Een van zijn bekendste ontwerpen in
Nederland is De Kunsthal in Rotterdam,
waarmee hij in 1992 definitief doorbrak.
De zoon van schrijver Anton Koolhaas en
kleinzoon van architect Dirk Roosenburg
staat bekend om zijn gedurfde ontwerpen.
Recente ontwerpen zijn de Nederlandse
ambassade in Berlijn (2002), de bibliotheek in Seattle (2004) en het nog in
aanbouw zijnde onderkomen van de

Foto
Maker: David Levene
Jaar: 2006

Chinese staatsomroep CCTV, OMA's
grootste project. Koolhaas wordt niet
alleen beschouwd als een van de
invloedrijkste architecten vanwege de
gebouwen die hij ontwierp, hij speelt ook
een belangrijke rol in het wereldwijde
architectuurdebat Zijn bekendste
publicatie is Delirious New York(l978),
een commentaar op de architectuur van
de grote stad. Eindjaren negentig richtte
Koolhaas AMO op, een research-instituut
dat zich met zo'n beetje alles bezighoudt,
zoals politiek, sociologie, technologie,
mode en grafisch ontwerp.
Koolhaas won onder meer de
Maaskantprijs in 1986 en de Pritzker
Architecture Prize in 2000. Voor de
Nederlandse ambassade in Berlijn
ontving OMA de European Union Prize
for Contemporary Architecture/Mies van
der Rohe Award 2005.

Gerrit Rietveld
(1888-1964)
Gerrit Rietvelds eigenzinnige Rood-blauwe
stoel is een van de belangrijkste meubelontwerpen van de twintigste eeuw

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1941

Een houten kinderstoel vanGerrit Rietveld bracht op een veiling enkele jaren
geleden niet de verwachte 20.000 tot
30.000 euro op, maar 180.000 euro. Een
Amerikaanse kunsthandelaar ging ermee
naar huis. De ontwerpen van de meubelmaker en architect zijn ook in het buitenland enorm populair.
Een van zijn eerste ontwerpen is meteen
zijn bekendste. Al in 1918, een jaar nadat
Rietveld zich als zelfstandig meubelmaker had gevestigd in Utrecht, ontwierp hij
de Rood-blauwe stoel. Met het eigenzinnige ontwerp wilde Rietveld 'het elementaire zitten' symboliseren. Het is een van
de belangrijkste meubelontwerpen van de
twintigste eeuw. Zijn kenmerkende kleuren kreeg de stoel pas vijfjaar later, nadat
Rietveld zich had aangesloten bij kunstbeweging De Stijl. Deze kunstenaars, onder wie schilder Piet Mondriaan, hadden

veel invloed op de ontwikkeling van de
abstracte kunst.
Bij De Stijl ontwikkelde Rietveld zich tot
architect. In opdracht van en in samenwerking met weduwe Truus Schröder ontwierp hij in 1924 het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht, het enige Nederlandse
huis op de Werelderfgoedlij st. In 1928
ontwierp hij de zogenoemde chauffeurswoning als uitbreiding bij een huis in
Utrecht. Hij gebruikte als eerste in Nederland prefab-platen van beton.
Rietveld was voortdurend aan het experimenteren. Hij ontwierp honderden gebouwen en tientallen meubels. Daarbij hield
hij niet altijd rekening met praktische eisen
en al helemaal niet met de heersende
smaak. In 1927 schreefhij: 'Een schepping
moet de plaats veroveren in plaats van te
beantwoorden aan de geldende eischen.'
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Cornelis Lely
(1854-1929)
Comelis Lely, de enige Nederfandse
staatsman naar wie een stad werd vernoemd, zorgde voor afsluiting Zuiderzee

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1928

Al op de Technische Hogeschool in Delft
hadden docenten hoge verwachtingen van
Comelis Lely. Toch zou de in 1854 in
Amsterdam geboren zoon van een makelaar in graan en zaad zijn tijd nemen om
die verwachtingen waar te maken.
Het begin van Lely's carrière is een aaneenschakeling van vrij onbeduidende, tijdelijke baantjes als opzichter bij de spoorwegen en ontwerper van een sluis in
Spaamdam. Maar in 1878 kreeg hij op instigatie van een van zijn leermeesters de
opdracht van minister van Waterstaat
Johannes Tak van Poortvliet een aantal
nota's op te stellen in het kader van de
ontwerp-Kanalenwet De wet kwam niet
door de Tweede Kamer, maar de minister
was wel onder de indruk geweest van de
jonge Lely.
In 1886 trad Lelyin dienst van de Zuiderzeevereniging, waar hij acht nota's op-

stelde over de afsluiting en droogmaking
van de Zuiderzee. Nog voor hij de laatste
afhad, werd hij vermoedelijk op aanbeveling van Tak van Poortvliet gevraagd minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te worden. Lely zou die functie in
drie kabinetten vervullen.
Onder zijn bewind kwamen onder meer
de Ongevallenwet (1900) en de Mijnwet
( 190 I) tot stand. Ook verbeterde hij het
vaarwegennet in Nederland. Tweemaal
zag hij zijn plannen om de Zuiderzee afte
sluiten en droog te maken, sneuvelen.
Maar in 'zijn' derde kabinet ging het parIement alsnog akkoord.
Als voorzitter van de Zuiderzeeraad bleef
Lely betrokken bij het werk aan de Zuiderzee. De voltooiing van de door hem
bedachte Afsluitdijk in 1932 maakte Lely
nietmeer mee. Hij stierfin 1929.

Abel Tasman
(1603-1659)
Abel Tasman klom op van boerenzoon tot
succesvol ontdekkingsreiziger en ontdekte Nieuw-Zeeland en Tasmanië

Schilderij
Maker: Jacob
Gerritszoon Cuyp
Jaar: 1637
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In het rustige zomerseizoen gingen boeren
uit het Groningse dorp Lutjegast naar zee,
zo ook boerenzoon Abel Tasman. Maar anders dan de andere boeren uit zijn dorp
wist hij zich op te werken tot een van de
succesvolste ontdekkingsreizigers ooit.
Tasman werd van scheepsjongen uiteindelijk stuurman en verhuisde naar Amsterdam. In 1633 nam hij dienst bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
en werd hij schipper. Na een mislukte expeditie naar de zogeheten Goud- en Zilvereilanden kreeg Tasman in 1642 opdracht te
zoeken naar het zogeheten Zuidland, nu
Australië. Tasman diende de onbekende
delen in kaart te brengen en een doorgang
te zoeken naar Zuid-Amerika.
Met de schepen Heemskerck en Zeehaen
voerTasman in een boog om het Australische continent heen en ontdekte hij de
kusten van Tasmanië en Nieuw-Zeeland.

Een poging in Nieuw-Zeeland aan wal te
gaan, werd drie Hollanders fataal. Ze
werden doodgeknuppeld door Maori's.
Later bleek dat de plek waar de Hollanders aan land gingen, ongelukkigerwijs
een heilige begraafplaats was.
Tijdens een tweede expeditie in 1644
bracht Tasman de Australische westkust
in kaart. Interessant voor de handel waren
Tasmans reizen niet geweest en de VOC
hield de ontdekkingsreizen voor gezien.
Tasman bleefvaren tot hij zijn carrière
door een fout beëindigde. Tijdens een campagne tegen Spaanse bolwerken op de
Filippijnen beschuldigde hij twee matrozen ten onrechte van desertie. Tasman
werd uit zijn functies ontheven. In 1652
nam hij ontslag bij de VOC. Tot zijn dood
in 1659 werkte hij als handelaar in Batavia.

ERFLATERS

Pierre Cuypers
(1827-1921)
Eerste Nedertandse architect met internationaal aanzien ontwierp Centraal Station
en Rijksmuseum in Amsterdam

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1917

Pierre Cuypers liet zien hoe religie architectuur kan beïnvloeden. De zoon van een
katholieke kerk- en decoratieschilder uit
Roermond profiteerde enorm van het katholieke reveil in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Onder aansporing van
de paus begonnen de lang door de protestanten onderdrukte roomsen weer kerken
te bouwen. Achthonderd katholieke kerken werden tussen 1850 en 1920 in Nederland gebouwd, waarvan Cuypers zo'n
I0 procent voor zijn rekening nam.
Het leverde hem veel internationale bewonderaars op. Maar niet iedereen was
onder de indruk van zijn curriculum vitae.
De protestantse koning Willem I weigerde in 1885 zelfs naar de opening van
het Rijksmuseum te komen omdat hij het
gebouw te rooms vond. ''t Is eer een kerk
dan een museum,' schreef de kunstcriticus Just Havelaar. Het in 1889 opgele-

verde Centraal Station van Amsterdam,
dat een soort stadspoort moest zijn, heeft
veel gemeen met het Rijksmuseum. Ook
van dat gebouw werd wel gezegd dat het
'namaakgotiek' was.
Cuypers ging nooit in op kritiek en werkte
stug door. Het is maar goed dat hij niet
kan zien hoe zijn twee bekendste bouwwerken er al jaren bij liggen. Het Centraal
Station van Amsterdam en het Rijksmuseum zijn veranderd in bouwputten.
Dat is niet voor niets. Tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum wordt onder
meer de pleisterlaag weggehaald die de
oorspronkelijke beschildering lange tijd
heeft bedekt. Want de laatste decennia is
de kritiek op Cuypers verstomd. Sterker
nog, de architect, die ervan werd beschuldigd 'namaakgotiek' te ontwerpen, wordt
nu bejubeld als een van de invloedrijkste
moderne architecten.

Pieter Caland
(1826-1902)
Ingenieur Pieter Caland ontwierp wat nu
de Nieuwe Waterweg heet en redde zo de
positie van Rotterdam als wereldhaven

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Rotterdam was in de negentiende eeuw al
uitgegroeid tot een van de grootste havens
in Europa. Maar het dichtslibben van de
Rijnmonding vormde een serieuze bedreiging voor de groeiende scheepvaart van
de almaar grotere schepen. Pi eter Caland
kreeg in 1863 opdracht een nieuwe waterweg te ontwerpen.
Caland, in 1826 geboren in Zierikzee,
was net als zijn vader waterbouwkundig
ingenieur. Geschoold aan de Koninklijke
Militaire Academie werkte hij de plannen
van de achttiende-eeuwse waterbouwkundige Nicolaas Samuelszoon Cruquius
verder uit en in 1866 duwde kroonprins
Willem de eerste spade in de grond.
Met een doorgraving van de duinen bij
Hoek van Holland werd een verbinding
gemaakt met de Noordzee. Caland gafleiding aan de aanleg van de Nieuwe Waterweg, zoals de doorsteek ging heten. Maar

in 1877 werd hij ontheven van zijn taak
wegens budgetoverschrijdingen en een
misrekening: Ca land had gedacht dat
natuurkrachten het slib naar open zee
zouden voeren, maar in plaats daarvan
bezonk het bij de 'ingang' van de Nieuwe
Waterweg waar het slib een drempel
vormde.
Een staatscommissie onderzocht de plannen van Caland, maar moest concluderen
dat toch moest worden doorgegaan. De
gemeente Rotterdam nam de baggerkosten voor haar rekening.
Caland zelfwas inmiddels bevorderd tot
hoofdinspecteur en reisde in 1885 af naar
Brazilië om daar te helpen bij het verbeteren van de Rio Grande als vaarweg. Als
dank voor het redden van de positie van
Rotterdam als wereldhaven ontving hij
van de Rotterdamse Kamer van Koophandel een mooie brief.
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<Anne Frank
(1929-1945)
Tiener Anne Frank groeide dankzij haar
dagboek wereldwijd uit tot het gezicht van
de jodenvervolging door de nazi's

Veel mensen leerden over de verschrikkingen van de jodenvervolging in de
Tweede Wereldoorlog via het dagboek dat
Anne Frank bijhield tijdens haar onderduikperiode in Amsterdam.
De familie Frank kwam oorspronkelijk uit
de Duitse stad Frankfurt. Ze vluchtten
naar Amsterdam omdat ze zich door toenemende jodenhaat onveilig voelden. Vader Otto Frank richtte er onder meer een
filiaal op van het bedrijfOpekta, dat
grondstoffen maakte voor jam.
Na de verovering van Nederland door
nazi-Duitstand werden ook in Nederland
joden vervolgd. De familie Frank dook in
juli 1942 onder in een kantoorpand van
Otto Frank aan de Amsterdamse Prinsengracht. Een kast verborg de trap naar het
zogeheten Achterhuis, waar het gezin zich
schuilhield. In het dagboek dat Anne voor
haar dertiende verjaardag cadeau kreeg,

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

beschreef ze haar dagelijks leven.
Na verraad werd de familie Frank opgepakt op 4 augustus 1944. Via doorgangskamp Westerbork gingen ze naar het
Poolse vernietigingskamp AuschwitzBirkenau. Daar werden ze gescheiden.
Anne en haar zus Margot kwamen terecht
in Bergen-Belsen in Duitsland, waar ze
een paar weken voor de bevrijding stierven aan tyfus. Anne werd vijftien jaar.
Alleen Otto Frank overleefde het kamp en
kwam terug naar Nederland, waar hij
Miep Gies weer ontmoette. Samen met
anderen had zij de familie Frank geholpen
tijdens hun onderduikperiode. Gies had
Annes dagboek gevonden en op aanraden
van kennissen liet Otto Frank het publiceren. Het dagboek werd uitgebracht in 55
talen en zou met meer dan twintig miljoen
verkochte exemplaren het best verkochte
boek worden uit de Nederlandse literatuur.

Maarten Harpertszoon Tromp
(1598-1653)
Geliefde vlootvoogd en briljant tacticus
Maarten Harpertszoon Tromp redde de
Republiek meennaals van de ondergang

Schilderij
Maker: Jan Lievens
Jaar: 1640-1653

Maarten Harpertszoon Tromp was ongetwijfeld een van de grootste vlootvoogden
ooit. Hij was een briljant tacticus en een
geboren leider. 'Bestevaer' (grootvadertje)
noemden zijn mannen hem, net zoals
Miehiel de Ruyter door zijn bemanning
werd genoemd. Deze latere bevelhebber
van de vloot nam dan ook een voorbeeld
aan Tromp.
Tromp, geboren in Den Briel in 1598, ging
al op negenjarige leeftijd naar zee aan
boord van het fregat van zijn vader, ook
een zeeofficier. Op zijn 24ste trad hij in
dienst bij de admiraliteit van de Maze,
waarna een bliksemcarrière volgde. Met
39 jaar werd hij al luitenant-admiraal van
Holland en West-Friesland en opperbevelhebber van de zeemacht.
Meerdere keren voer hij uit tegen Duinkerker kapers en in 1639 wist hij met zeventien schepen de vier keer zo grote Spaanse

vloot te verjagen. Zo toonde hij aan dat
het voortbestaan van de Republiek afhankelijk was van een sterke vloot. Toch kon
hij niet voorkomen dat de bestuurders van
de Republiek tegen zijn zin in de vloot
verwaarloosden na de vrede met Spanje
in 1648.
Zijn oranjegezindheid maakte Tromp
weinig geliefd bij de regenten, die hem
vervingen door Witte de With. Toen De
With in 1652 (de Eerste Engelse Oorlog)
een gevoelige nederlaag leed tegen de
Engelse vloot, werd Tromp gerehabiliteerd en versloeg hij de Engelsen in de
Slag bij Dungeness. De daaropvolgende
Driedaagse Zeeslag verloor Tromp,
waarna de Engelsen een zeeblokkade
aanlegden. Bij een poging die te doorbreken, sneuvelde Tromp in de Slag bij Ter
Heijde. Een kogel trofhem in de borst.
'lek heb gedaen. Houdt goeden moed,'
zou hij als laatste hebben gezegd. De slag
werd gewonnen.
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Miehiel de Ruyter
(1607-1676)
Van een jongen die naar eigen zeggen
nergens voor deugde, groeide Miehiel de
Ruyter uit tot de bekendste vlootvoogd

Zonder Miehiel Adriaanszoon de Ruyter
was er waarschijnlijk geen Nederland geweest zoals we dat nu kennen. In de zeventiende eeuw behoedde de admiraal de
Republiek der Verenigde Nederlanden
verscheidene keren voor een invasie.
De Ruyter zei zelf dat hij 'in zijne jonkheit nergens toe dogt (deugde) dan om ter
zee te vaaren ', maar de zoon van een eenvoudige bierdrager in Zeeland wist wel
op te klimmen van touwdraaiersjongen
tot luitenant-admiraal.
De Ruyter was een kundig zeeman, militair en aanvoerder. Een Franse admiraal
zei eens: 'Een vloot onder De Ruyter kan
bij vliegende storm en dichte mist een
maanloze nacht invaren en er de volgende
dag in perfecte kiellinie uitkomen.' Zijn
mannen noemden De Ruyter liefkozend
'Bestevaer' (grootvader), zijn vijanden
eerbiedig 'Schrik van de Oceaan'.

Sc:hilderij
Maker: Ferdinand Bol,
toegeschreven aan Willem
van de Velde
Jaar: onbekend

In de Slag bij Kijkduin op 21 augustus
1673 verpletterde hij een gecombineerde
Engels-Franse vloot.
De Tocht naar Chatham, Engeland, in juni
1667 gold lang als zijn grootste wapenfeit.
De Ruyters vloot zeilde de Theems op en
versloeg de Engelsen op eigen bodem.
Toch was het plan niet door De Ruyter,
maar door raadpensionaris Johan de Witt
bedacht. Toen een lid van de Staten-Generaal hem eens verweet !afte zijn, zei De
Ruyter- die op dat moment al heel wat
zeeslagen had gewonnen: 'De Heeren
Staaten hebben mij niet te verzoeken, maar
te gebieden.' Zijn plichtsbesefkostte hem
het leven. In 1676 stuurden de StatenGeneraal hem met een veel te zwakke
vloot op oorlogspad tegen Frankrijk.
Gewond door een kanonskogel blies de
admiraal op 69-jarige leeftijd 'seer sachjens' zijn laatste adem uit.

Titus Brandsma
(1881-1942)
Geleerde en priester streed voor de emancipatie van het katholieke volksdeel en
verhief zijn stem tegen het fascisme

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Anno Sjoerd (Titus was zijn kloosternaam) Brandsma was een moderne heilige. Officieel is hij dit niet. Na dertigjaar
lobbywerk van zijn bewonderaars werd
de beminnelijke, hulpvaardige karmeliet,
die om het leven kwam vanwege zijn protest tegen het fascisme, in 1985 zalig verklaard als martelaar voor het geloof. Maar
een heilige moet wonderen op zijn conto
hebben staan, en die ontbreken op het cv
van Brandsma. Of zijn hele leven moet
als een wonder worden beschouwd.
De ziekelijke Friese jongen met een hang
naar rust en contemplatie groeide uit tot
een krachtig voorvechter van de katholieke emancipatie. Hij doceerde niet alleen wijsbegeerte en mystiek aan de katholieke universiteit van Nijmegen, maar
streed op vele fronten voor het katholieke
volksdeel. Stad en land reisde hij af om de
rooms-katholieke boodschap uit te dra-

gen. Brandsma, zo schreefzijn student
Godfried Bomans, 'was de enige mysticus op het vasteland van Europa die een
algemeen spoorabonnement bezat en in
treincoupés zalig is geworden'. Brandsma
was vooral actiefin het onderwijs en in de
dagbladpers.
Ondanks zijn aanzien als geleerde en bestuurder behield hij een hartelijke eenvoud. Hij was nooit te beroerd een helpende hand uit te steken en toonde zich bereid naar elk probleem te luisteren. Zijn
rechtschapenheid deed hem ook al snel
waarschuwen voor de NSB. De nationaalsocialisten zagen zich gedwongen de
strijdlustige geestelijke gevangen te zetten
en naar concentratiekamp Dachau af te
voeren. Daar stierf gevangene nr. 30492 op
zondag 26 juli 1942 aan uitputting.
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Piet Hein
(1577-1629)
Bijna zonder een schot te lossen veroverde Piet Hein de zilvervloot op de
Spaanse vijand en werd zo een held

Schilderij
Maker: Paulus Moreelse
Jaar: 1629

Piet Heins moeder had liever gezien dat
haar zoon een baan aan de wal zocht.
Maar Piet Hein wilde net als zijn vader,
haringvisser, naar zee. Het zou de in 1577
in Delfshaven geboren Hein bijna zijn leven kosten. Al op jonge leeftijd werden
hij en zijn vader op zee gevangengenomen door de Spanjaarden met wie de
Republiek op dat moment in oorlog was.
Vier jaar lang werkte Hein als galeislaaf,
tot de Spanjaarden hem lieten gaan in ruil
voor Spanjaarden die prins Maurits tijdens de Slag bij Nieuwpoort in 1600 gevangen had genomen.
In dienst van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie klom Piet Hein op tot schipper, maar na oprichting van de West-Indische Compagnie (WIC) in 1621 stapte hij
over. Als vice-admiraal voer hij in 1623
mee met de eerste WIC-vloot die Spaanse
schepen kaapte en Spaanse koloniën

wilde veroveren. Het lukte de vloot San
Salvador in Brazilië te veroveren. Hein
maakte in 1627 als admiraal een suikervloot buit, meer Spaanse schepen volgden. In 1628 bracht hij de Spanjaarden
een grote klap toe. Met zijn vloot veroverde hij de Spaanse zilvervloot. De
bange Spanjaarden gaven zich bijna zon.
der een schot te lossen over.
Hein maakte een zegetocht door de Repu.
bliek en kreeg een grootse ontvangst in de
Staten-Generaal. De opbrengst was bijna
12 miljoen gulden (nu 128 miljoen euro),
meer dan ooit. Het geld gebruikte stadhouder Frederik Hendrik onder meer om
Den Bosch op de Spanjaarden te veroveren. Piet Hein zelfwerd bevorderd tot
vlootvoogd. Hij was nog maar net in tunetie toen hij tijdens een gevecht met kapers
overleed.

ArdSchenk
(1944)
Ani Schenk is met Kees Verkerk een van
de eerste sporthelden. Samen maakten ze
van Nederland een schaatsland

Foto
Maker: Paul Hut
Jaar: 1976
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Ard Schenk en Kees Verkerk staan te
boek als de eerste nationale sporthelden
van Nederland. 'Arden Keessie, geef
hem van katoen. Een vanjullie tweetjes
wordt straks wereldkampioen' zong
Nederland de twee schaatsers toe. Samen
verbraken ze de suprematie van de Russen, Noren en Zweden op het ijs.
Na Schenks debuut op het WK-allroundhij werd derde- gingen de twee schaatsers en vrienden Schenk en Verkerk gelijk
op. Gezamenlijk trokken ze door het land
met schaatsliedjes om hun populariteit
financieel uit te buiten.
Maar na 1970 wist Schenk Verkerk achter
zich te laten. Aan het eind van het seizoen
1970-1971 was hij wereldrecordhouder
op alle afstanden, met uitzondering van
de 500 meter.
Als eerste reed hij de I0 kilometer in minder dan 15 minuten tijd en de 1.500 meter

in minder dan 2 minuten.
Tijdens de Olympische Spelen van 1972
in Sapporo won Schenk drie gouden medailles. Het zijn de enige gouden medailles die de in 1944 in Anna Paulowna geboren Noord-Hollander nog heeft. De
overige medailles liet hij omsmelten en
verkocht hij toen de goudprijs hoog was.
Van het geld ging hij op wintersport.
Schenk staat bekend als iemand die niet
snel zijn emoties toont. Hij is verlegen en
introvert. Toch bracht het succes hem de
staat van held en sekssymbool.
Na zijn schaatscarrière bleefSchenk actief in de sport. Hij werkte als verslaggever bij Studio Sport en leidde als 'chef de
mission' de Nederlandse olympische
ploeg naar de Winterspelen van 1992,
1994 en 1998. Hij werkt nog altijd als
fysiotherapeut in Purmerend.

ERFLATERS

Erik Hazelhoff Roelfzema
(1917-2007)
Avonturier en oorlogsheld Erik Hazelhoff
RoeHzema werd pas beroemd na Soldaat
van Oranje, de film over zijn leven

Foto
Maker: Patricia Steur
Jaar: 1989

De gloriejaren van Erik HazelhoffRoelfzema waren de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Hij had, zoals de Britten zeggen, a good war, een goede oorlog. Hij
was de 'Soldaat van Oranje', de titel van
zijn later door Pa u! Verhoeven succesvol
verfilmde bestseller.
HazelhoffRoelfzema's rustige leven als
corpsstudent in Leiden werd overhoop
gegooid toen in 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen. De vaderlandsliefde in
Roelfzema laaideop-onbewust zag hij
misschien ook een kans om een held te
worden. Regisseur Pa u! Verhoeven vond
hem 'stoutmoedig en koelbloedig', zo zei
hij eens. Zo iemand die zonder nadenken
in het water springt om een ander te redden. Roelfzema zat tijdens de oorlog gevangen in Scheveningen, vluchtte naar
Engeland, werd aanvoerder van een verzetsbeweging en voerde 's nachts ge-

heimemissies uit. Hij raakte bevriend met
prins Bernhard en werd adjudant van
koningin Wilhelmina.
Na de oorlog zocht hij tevergeefs naar een
carrière en vertrok naar de Verenigde Staten. Hij probeerde van alles- acteur, vertegenwoordiger, ondernemer- maar zijn
zucht naar avontuur was te groot en hij
vond het moeilijk ergens lang te blijven.
Op zijn vijftigste zat hij berooid en alleen
op een kamertje in New York. De Nieuwe
Wereld had hem geen fortuin of geluk gebracht. Dat veranderde nadat hij in 1971
Soldaat van Oranje had geschreven: het
boek bleek de weg naar roem en geld. Zeker na de verfilming door Verhoeven in
1977, waardoor het boek opnieuw populair
werd, groeide Roelfzema uit tot de ultieme
Hollandse oorlogsheld die het hart op de
goede plaats had en van aanpakken wist.

Willem 11 van der Marck Lumey
(1542-1578)
Geuzenleider en katholiekenhater Willem
van der Marck, heer van Lumey, veroverde
Den Briel op de Spanjaarden

Schilderij
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Willem van der Marck, heer van Lumey,
is een held, maar een van de on prettigste
persoonlijkheden uit de Nederlandse geschiedenis. De in 1542 in Lummen (nu
België) geboren telg uit een adellijk geslacht bekeerde zich aan de vooravond
van de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje
tot het protestantisme en ontpopte zich in
de strijd tegen Spanje als een belangrijk
geuzenleider. Maar hij was ook een meedogenloze katholiekenhater. Het verhaal
ging dat hij zijn lange baard niet wilde afknippen totdat hij alle papen (katholieken) had opgeknoopt. Op veldtocht bond
hij eens een monnik aan de staart van zijn
paard en reed zo door bossen en velden.
In 1571 kwam Van der Marck aan het
hoofd te staan van de watergeuzen die onder zijn leiding Den Brie! veroverden op
de Spanjaarden. Het was een belangrijke
opsteker voor Willem van Oranje, de door

tegenslagen geplaagde leider van de opstand. Vanuit Den Brie! zou de systematische verovering van Holland beginnen.
Maar de verovering door Van der Marck
betekende ook het einde voor negentien
geestelijken uit Gorcum-de martelaren
van Gorcum-die Van der Marck in een
turfschuur liet ophangen.
UiteindelUk was het Van der Marcks arrogantie die ervoor zorgde dat hij in ongenade
viel bij de Prins van Oranje en de Staten
van Holland. 'Welke bevelen heb ik van de
Prins van Oranje te ontvangen?' riep hij
eens woedend. 'Zou het niet beter passen
dat ik over hém het bevel zou voeren?'
Van der Marck werd gevangengezet, wist
te ontkomen en vluchtte in de armen van
zijn voormalige katholieke tegenstanders.
In 1578 stierf hij, volgens sommigen door
vergiftiging.
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<Johan Cruijff
(1947)
Veelgeroemde voetballer, trainer en sportcommentator Johan Cruijff was net zo behendig met de bal als hij is met taal

Midvoor Johan Cruijffzette Nederland op
de kaart als voetballand. Met Cruijff als
aanvoerder domineerde Ajax het Europese voetbal in de jaren zeventig door
driemaal de Europa Cup I te winnen. Bij
die club groeide hij uit tot ster, andersom
maakte Cruijff Ajax groot.
NaAjax vertrok Cruijffnaar FC Barcelona, naar de gelijknamige hoofdstad van
de Spaanse regio Catalonië. Al snel werd
hij daar 'de Verlosser' genoemd. FC Barcelona werd met Cruijff in 1973 kampioen
en vernederde aartsrivaal Real Madrid met
5-0. Zo gafhij de Catalanen hun zelfvertrouwen terug aan het eind van de dictatuur
van Real Madrid-fan generaal Franco.
Op het WK van 1974 in Duitsland leek het
Nederlands elftal onder aanvoering van
Cruijff onoverwinnelijk. Pas in de finale
ging het mis: West-Duitsland won met 2-1.
Volgens velen was de 'zwembadaffaire' de

Foto
Namen: Klaas
Nuninga, Sjaak
Swart, Piet Keizer,
Johan Cruijff
Maker: Paul Huf
Jaar: 1967

oorzaak. In het Duitse blad Bild Zeitung
stonden foto's van feestvierende Oranjespelers met vrouwen in een zwembad.
Cruijff, die het rugnummer 141egendarisch maakte, wordt gezien als een van de
beste voetballers ter wereld in het rijtje
van de Braziliaan Pelé en Argentijn Diego
Maradona. Zijn elegante spel en tactisch
inzicht worden wereldwijd geroemd.
Ook als trainer kreeg hij lof, vooral om
zijn onorthodoxe trainingsmethodes. Met
aanvallend voetbal haalde hij Europese
successen met Ajax en Barcelona.
Sinds 1996 analyseert Cruijff Europese
voetbalwedstrijden voor televisie. Het
tijdschrift Onze Taalvergeleek eens zijn
spreekstijl met zijn voetbal prestaties. 'De
spreker Cruijffkapt en draait, versnelt en
versloomtin zijn taal net zo gemakkelijk
en achteloos als vroeger op het veld.'

Aletta Jacobs
(1854-1929)
Aletta Jacobs was de eerste vrouw die universitaire opleiding volgde en opende zo
academische wereld voor andere vrouwen

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1912

Lang werden alleen mannen toegelaten
aan de universiteit. Dat veranderde in
1871 door een brief aan premier Johan
Rudolph Thorbecke van de zeventienjarige scholiere Aletta Jacobs. Ze vroeg
om toelating tot de 'academische lessen'.
Binnen een week antwoordde de liberale
eerste minister dat Jacobs toestemming
had. Zijn antwoord was overigens niet
aan Jacobs, maar aan haar vader, Abraham Jacobs, gericht.
Zo ging Aletta Jacobs de geschiedenis in
als de eerste vrouw aan de universiteit. Helemaal accuraat is dat niet, want Anna Maria van Schurman mocht dat in de zeventiende eeuw ook. Alleen was dat bij hoge
uitzondering en moest Van Schurman de
colleges vanachter een gordijn volgen.
Al als zesjarig meisje wilde de in 1854 in
Sappemeer geboren Jacobs dokter worden, net als haar vader. Met Thorbeckes

permissie kreeg ze de zo felbegeerde academische opleiding tot arts aan de Groninger universiteit.
In haar daaropvolgende loopbaan zette ze
zich in voor vrede in de wereld en kwam
ze voortdurend op voor de rechten van de
vrouw. Zo hielp ze vrouwen in haar Amsterdamse huisartsenpraktijk aan voorbehoedsmiddelen. Ook kwam ze op voor
winkelmeisjes die lichamelijke klachten
kregen omdat ze de hele dag moesten
staan. Dankzij Jacobs kwam een wet tot
stand die winkeleigenaren verplichtte hun
personeel de mogelijkheid te geven te zitten. Ook streed zij met andere feministen
voor invoering van het vrouwenkiesrecht.
Dat kwam er uiteindelijk in 1919. In 1922
mocht Jacobs, toen 68 jaar, voor het eerst
naar de stembus.
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<

Hendrik van Brederode
(1531-1568)
Edelman Hendrik van Brederode leidde als
eerste de 'Nedertandse' edelen in het ver·
zet tegen de Spaanse vorst Filips 11

Willem van Oranje mag dan de geschiedenis zijn ingegaan als de leider van de
opstand tegen de Spaanse overheersing,
het was de schatrijke edelman Hendrik
van Brederode die het voortouw nam in
de strijd tegen de Spanjaarden.
Net als veel andere edelen had de in 153 I
geboren Van Brederode, heer van Vianen,
kritiek op de vervolging van ketters en op
de centralisatiepolitiek van eerst keizer
Karel V en later Filips 11, die edelen verving door ambtenaren. Van Brederode
stelde zich op als leider van het Verbond
der Edelen dat protesteerde tegen het
Spaanse bewind.
Op zijn kasteel in Vianen werd het eerste
concept van het Smeekschrift der Edelen
geschreven, waarin de edelen de door
Filips aangestelde landvoogdes Margaretha van Parma smeekten om te stoppen
met het vervolgen van ketters. Van Brede-

Gravure
Maker: onbekend
Jaar: 1566

rode was een van de eerste van zo'n vierhonderd ondertekenaars. De adviseur van
Margaretha maakte de edelen uit voor
gueux, Frans voor bedelaars. Van Brederode verhief de naam geus tot een erenaam.
De onderhandelingen met het Spaanse bewind leidden tot niets en nadat Filips de
hertogAlva had gestuurd om orde op zaken te stellen, brak tussen Spanje en de
opstandelingen een oorlog uit.
Van Brederade's geuzenleger werd in een
veldslag met de Spanjaarden verpletterd.
Naar verluidt verloor hij door verraad ook
nog Vianen, waar Van Brederode het protestantisme had toegestaan. In ballingschap overleed de edelman op 15 februari
1568. Willem van Oranje zou de geuzen
verder leiden in de Tachtigjarige Oorlog
(I 568- I648) tot ook hij het leven liet.

Joop den Uyl
(1919-1987)
Drammerige socialistische politicus Den
Uyl gaf leiding aan het meest linkse kabi·
net uit de vadertandse geschiedenis

Foto
Maker: Paul Huf
Jaar: 1967

Een spreiding van kennis, macht en inkomen, dat was de doelstelling van het kabinet-Den Uyl ( 1973- I977). De naamgever
deinsde niet terug voor weidse vergezichten, de ex-gereformeerde citeerde graag
de Bijbel: 'Waar visie, waar uitzicht ontbreekt, komt het volk om.' Maar meer dan
een visionair was de in I919 in Hilversum
geboren Joop den Uyl een ijverige pragmaticus.
Nadat hij als directeur van de Wiardi
Beekman Stichting, het wetenschappelijk
bureau van de PvdA, had meegewerkt aan
ambitieuze rode rapporten als De weg
naar vrijheid ( 1952), koos Den Uyl voor
het bestaan van politicus. Met veel geduld, behendigheid en doorzettingsvermogen vocht hij zich naar boven.
Hij werd wethouder Economische Zaken
in Amsterdam, Kamerlid, minister van
Economische Zaken en fractievoorzitter

van de PvdA in de Tweede Kamer. In
I973 sloeg hij zijn slag. Hij formeerde
een kabinet waarin progressieve partijen
(PvdA, D66, PPR) confessionelen (KVP,
ARP) hun wil probeerden op te leggen.
Het kabinet scoorde goed bij journalisten.
De verbeelding leek aan de macht. Maar
de balans was niet zo positief. Hervormingsvoorstellen strandden, de dekolonisatie van Suriname mislukte, het begrotingstekort vertienvoudigde naar I5 miljard gulden (omgerekend naar de huidige
koopkracht I 5 miljard euro).
De drammerigheid en polarisatiestrategie
van Den Uyl sloegen bovendien diepe
wonden bij de christelijke partijen. De
PvdA won in I 977 tien zetels, maar het
nieuw gevormde Christen-Democratisch
Appèl koos voor samenwerking met de
VVD. Tienjaar later overleed Den Uyl.
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Ferdinand Domela Nieuwenhuis
(1846-1919)
Kleurrijke, charismatische en atheïstische
anarchist gaf de ontwikkeling van het
Neder1andse socialisme forse impuls

Foto
Maker: W. Koolstra
Jaar: eind
negentiende eeuw

Dat Nederland een redelijk goed bestuurd
land is, heeft ongetwijfeld te maken met
de aard van onze politici. Zij zijn vrij bedachtzaam, zakelijk en saai. Daarom was
Ferdinand Domela Nieuwenhuis zo'n opvallende verschijning.
De kleurrijke dominee leefde groots en
meeslepend. Hij trouwde vier keer en zag
drie echtgenotes in het kraambed sterven,
verloor mede daardoor zijn geloof en provoceerde de gevestigde orde dusdanig dat
hij eenjaar in de gevangenis werd gezet.
Als een soort heidense Jezus predikte hij
in het land tegen sociaal onrecht.
Domela Nieuwenhuis staat bekend als de
'apostel der arbeiders'. Doelwit van de
voorman van de revolutionaire SociaalDemocratische Bond (SDB) vormden de
vijf k's: kerk, koning, kapitaal, kazerne en
kroeg. In zijn tijdschrift Recht voor Allen
werd Willem lil als 'koning Gorilla' gety-

peerd en het pacifisme verdedigd. Als geheelonthouder wees hij op de gevaren van
alcohol: 'Drinkende arbeiders denken
niet, denkende arbeiders drinken niet.'
Voor de Friesche Volkspartij kwam Domela Nieuwenhuis in 1888 in de Tweede
Kamer, waar hij met de nek werd aangekeken. Het parlementarisme lag hem niet, het
leidde volgens hem slechts tot 'verdorvenheid, praterij en omkoperij'. Van de opvolger van de SDB, de Sociaal Democratische
Arbeiders Partij, moest hij weinig hebben.
Hij koos voor het anarchisme.
Veel succes boekte hij daarmee niet. Maar
na zijn overlijden trok een lange rouwstoet
door Amsterdam met sympathisanten die
beseften dat hij het Nederlandse socialisme
een forse impuls had gegeven en strijd had
geleverd voor algemeen kiesrecht en gelijkberechtiging van vrouwen.

Johan de Witt
(1625-1672)
Raadpensionaris Johan de Wrtt loodste de
Republiek der Verenigde Neder1anden
kundig door het stadhouder1oze tijdperk

Schilderij
Maker: kopie naar
Caspar Netscher
Jaar: 1660-1700
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Na het plotselinge overlijden van stadhouderWillemIJ grepen de regenten, de
rijke burgers, midden zeventiende eeuw
de macht. Het eerste stadhouderloze tijdperk brak aan en Johan de Witt zou als
raadpensionaris namens de regenten de
Republiek der Verenigde Nederlanden
beheren.
De Witt, telg uit een oud regentengeslacht, jurist en al op 25-jarige leeftijd
pensionaris van de stad Dordrecht, zette
de Oranjes buitenspel door de Akte van
Seclusie te steunen. Daarin stond dat de
toen vierjarige Willem III nooit stadhouder mocht worden.
Onder De Witt bloeide de economie. Hij
beheerde de staatsfinanciën kundig en
wist geld vrij te maken voor het versterken van de vloot. Zo stelde hij de Nederlandse handelsbelangen veilig.
Tijdens de vele oorlogen (vooral met En-

geland) bewees de sterke vloot zijn
waarde. Vlootvoogden als Miehiel de
Ruyter hakten vijanden op zee geregeld in
de pan. Het opvaren van de rivier de
Theems en het verwoesten van de voor
anker liggende Engelse vloot was een
plan van De Witt. Het werd zijn bekendste wapenfeit. Maar zijn broer Cornelis de
Witt had de aarzelende De Ruyter gedwongen het plan uit te voeren.
In 'rampjaar' 1672 kwam een einde aan
De Witts zegetocht. De Republiek moest
het opnemen tegen de legers van Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen. De
Fransen kwamen tot de Hollandse Waterlinie. Johan de Witt kreeg de schuld en
legde zijn functie neer. Toen hij zijn wegens landverraad gevangengenomen broer
opzocht, werden zowel Johan als Comelis
door een woedende menigte gelyncht.

ERFLATERS

Herman Schaepman
(1844-1903)
Geleerde, priester en politicus Schaepman
streed met ijver en succes voor de emancipatie van de Nedertandse katholieken

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Katholieken hebben het lange tijd niet
makkelijk gehad in Nederland. De calvinisten die politiek en samenleving domineerden, discrimineerden de volgelingen
van de paus op allerlei manieren. In een
land dat bekendstond om zijn verdraagzaamheid, moesten katholieken hun toevlucht zoeken in schuilkerken.
Pas in de negentiende eeuw werd het protestantse juk lichter. Daarvan profiteerde
Herman Schaepman, een priester uit
Twente die een belangrijke bijdrage leverde aan de katholieke emancipatie. Hij
deed dit als geleerde en als hoogleraar in
de kerkgeschiedenis, maar vooral als parlementariër.
In 1880 werd de geestelijke in de Tweede
Kamer gekozen, waar hij als boeiend
spreker en markante persoonlijkheid respect afdwong. Op moreel gebied was hij
een conservatief, die niets moest hebben

van de liberale tijdgeest en trouw de lijn
van Rome volgde. Op sociaal gebied was
hij progressief: voorstander van overheidsingrijpen.
Schaepman zag snel in dat de (protestantse) antirevolutionairen een bondgenoot konden zijn tegen liberalen en socialisten. Hij was een steunpilaar van het
eerste confessionele kabinet in Nederland, het kabinet-Mackay ( 1888-1890).
Ook steunde hij het kabinet van de antirevolutionair Abraham Kuyper ( 19011905), toen de christelijke partijen in het
parlement de liberalen al hadden overvleugeld.
Door samenwerking met de protestanten
kreeg Schaepman veel voor elkaar, bijvoorbeeld subsidiëring van bijzonder onderwijs. Toen de priester op 52-jarige
leeftijd in Rome stierf, toonde Kuyper
zijn gevoelens in een telegram: Quis non
fleret?Ofwel: Wie zou niet wenen?

IzaakJan Alexander Go gel
(1765-1821)
Financieel genie lzaak Alexander Gogel
voerde eerste landelijke belastingstelsel
in en hervormde de Franse belastingen

Schilderij
Maker: Matthijs lgnatius
van Bree
Jaar: circa 1812

De jonge Gogel, zoon van een Duitse officier, werd in Amsterdam opgeleid tot
koopman, waar hij in 1791 een handelshuis vestigde. Nadat hij zich had aangesloten bij de patriotten, de tegenstanders
van absolute heerschappij, begon hij een
tweede carrière als financieel genie in de
politiek.
Gogel zou een van de belangrijkste ministers worden in eerst de Bataafse en daarna
de Franse tijd. Vanwege zijn vakkundige
omgang met geld werd hij eerst tot agent
van Financiën en in 1805 tot minister van
Financiën werd benoemd. In die laatste
functie ontwierp hij het eerste landelijke
(uniforme) belastingstelsel dat werd ingevoerd in 1806- het jaar waarin de Bataafse Republiek werd omgevormd tot het
koninkrijk Holland onder koning Loclewijk Napoleon.
Gogel voerde een centraal geleid ambte-

lijk apparaat in voor de belastinginning.
Door zijn zogeheten Patentwet werd uitoefening van bijna alle beroepen vrij.
Voorheen moesten ambachtslieden zich
eerst aansluiten bij beroepsorganisaties,
de gilden.
Onder Gogels toezicht namen de inkomsten van het Rijk sterk toe en nadat Loclewijk Napoleon afstand had gedaan van
zijn troon, werd Gogel in Parijs intendantgeneraal van Financiën onder keizer
Napoleon Bonaparte. Ook in Frankrijk
hervormdeGogel het belastingstelsel.
Nadat Napoleon Bonaparte was verslagen
en wat nu Nederland is zijn vrijheid had
herwonnen, vestigde Gogel zich als fabrikant in Overveen. In 1821 benoemde
koning Willem I Gogel nog tot staatsraad
in buitengewone dienst. Kort daarna
overleed hij.
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<Johan RudolfThorbecke
(1798-1872)
Leergierige Thorbecke schreef nieuwe
Grondwet en werd zo de vader van de
huidige constitutionele monarchie

Johan RudolfThorbecke was nog maar
enkele jaren oud toen de tabakshandel
van zijn vader failliet ging. Dankzij opofferingen van zijn ouders kon de leergierige Johan toch nog een behoorlijke opleiding volgen. Na de Latijnse School in
Zwolle, en een cum laude afgesloten studie klassieke letteren in Leiden, reisde
Thorbecke met een beurs naar Duitsland
waar hij zich verdiepte in het liberalisme.
Terug in Nederland werd Thorbecke in
1831 hoogleraar diplomatie en moderne
geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Veel studenten waren een beetje bang
voor de, naar hun smaak, analytische en
afstandelijke Thorbecke. 'Den Thor'
noemden ze hem, naar de Noorse dondergod. Begaafde studenten herinnerden
hem anders: met hen dronk hij thuis een
kop thee of zelfgemaakte kruidenwijn.
Aan de universiteit raakte de liberaal

Schilderij
Maker: Johan Heinrich
Neuman
Jaar: onbekend

Thorbecke er steeds meer van overtuigd
dat het oude politieke systeem waarin
Koning en ministers het voor het zeggen
hadden, moest worden verruild voor een
systeem waarin een door het volk gekozen
vertegenwoordiging de macht heeft.
In 1844 kreeg Thorbecke zijn kans. Voor
de provincie Zuid-Holland kwam hij in de
Tweede Kamer waar hij een voorstel tot
een wijziging van de Grondwet indiende.
In 1848 kreeg hij van koning Willem II, die
bang was voor een revolutie, de opdracht
een liberale Grondwet te ontwerpen.
Op IJ april 1848 presenteerde Thorbecke
'zijn' Grondwet met invoering van rechtstreekse verkiezingen en ministeriële verantwoordelijkheid- de Koning is onschendbaar, ministers zijn verantwoordelijk. Later bracht hij ook nog de Kieswet,
Gemeentewet en Provinciewet tot stand.

Sicco Leendert Mansholt
(1908-1995)
Boer, verzetsman, minister en eurocommissans Sicco Mansholt modemiseerde
de landbouw in Nederland en in Europa

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Sicco Mansholt groeide op in een welgesteld, links georiënteerd en politiek actief
boerengezin in de Groningse Westpolder.
Na een wilde periode op de hbs- Mansholt spijbelde veel- doorliep hij de Middelbare Koloniale Landbouwschool in
Deventer in de hoop net als zijn oom in
Nederlands-Indië te kunnen werken.
Maar na een korte periode in de Oost
keerde hij terug naar Nederland waar hij
de kans kreeg een moderne boerderij op te
zetten in de net drooggelegde Wieringermeerpolder.
In de oorlog was Mansholt actief in het
verzet. Hij leverde voedselvoorraden aan
de illegaliteit en zijn boerderij werd een
toevluchtsoord voor onderduikers. Mede
door zijn organisatorisch talent schopte
hij het op zijn 36ste tot minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in het eerste naoorlogse kabinet-

Schermerhorn/Drees. Meteen na de oprichting van de PvdA in 1946 werd Mansholt lid.
Hij was van plan na twee jaar de politiek
weer te verlaten, maar bleeftien jaar
minister. Hij zorgde onder meer voor herstel van de voedselvoorziening en bevorderde modernisering van de landbouw.
Het betrekken van ambtenaren bij zijn beleid en de terugval van de landbouwsector
in de jaren vijftig zetten veel kwaad bloed
bij de Tweede Kamer, en in 1958 werd in
Den Haag opgelucht gereageerd toen
Mansholt werd benoemd tot landbouwcommissaris in de Europese Commissie.
Mansholt groeide uit tot pionier van de
Europese politiek. Hij zou tot 1973 Europees Commissaris blijven, bevorderde de
schaalvergroting in de landbouw en ontwikkelde een Europees landbouwbeleid.
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Samuel van Houten
(1837-1930)
Sociaal-liberale politicus Van Houten
streed met succes voor ingrijpen van de
overheid om de vrije markt te corrigeren

Foto
Maker: A. Frequin
Jaar: 1927

Niet alle belangrijke Nederlandse politici
hebben het tot premier geschopt. Sommige waren te eigengereid en te weinig
bereid om water bij de wijn te doen. Zoals
Samuel van Houten. De liberale politicus
kwam niet verder dan het ministerschap
van Binnenlandse Zaken, maar zijn invloed was groot.
De in 1837 als zoon van een houthandelaar
in Groningen geboren Van Houten gold in
de jaren zeventig van de negentiende eeuw
als de centrale figuur in het Nederlandse
liberalisme. Hij ontpopte zich als de
woordvoerder van een nieuwe lichting
liberalen, die de generatie van Johan Rudolph Thorbecke te behoudzuchtig vond.
De jonge liberalen ergerden zich vooral
aan twee dingen: het gebrek aan politieke
democratie (te beperkt kiesrecht) en de
staatsonthouding (te weinig sociale wetgeving). Op beide terreinen boekte Van

Houten belangrijke overwinningen.
Zo kwam er in 1874 op initiatiefvan het
Kamerlid wetgeving tot stand die kinderarbeid tegenging: het Kinderwetje van
Van Houten. Als minister van Binnenlandse Zaken was hij in 1896 verantwoordelijk voor een Kieswet die het aantal
kiesgerechtigden verdubbelde naar
600.000.
Van Houten vervreemdde potentiële bondgenoten van zich door een polemische manier van optreden. De bedenkingen van de
rationalist tegen het christendom vielen
bovendien slecht bij gelovigen.
Aan het eind van zijn lange leven belandde hij in het conservatief-liberale
kamp. Op zijn 85ste richtte hij nog de
Liberale Partij op, een rechtse groepering
die voor beperking van de rol van de
overheid pleitte.

Willem Drees
(1886-1988)
Vadertje Drees was zuinig, integer en, zo
oordeelde een jul)' van deskundigen in
2005, de beste Neder1andse premier ooit

Foto
Maker: Henk Nieuwenhuijs
Jaar: circa 1950
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Willem Drees is niet alleen een van de populairste premiers ooit, hij is ook nog
eens de beste, zo oordeelde een 49-koppige jury van deskundigen in 2005 voor
Else vier.
De PvdA'er Drees aanvaardde pas op 62jarige leeftijd, en met tegenzin, in 1948
het premierschap. Daarvoor werkte hij als
stenograaf, en was hij gemeenteraadslid
en wethouder in Den Haag, lid van de
Provinciale Staten en de Tweede Kamer
en minister van Sociale Zaken.
In de laatste functie sleepte hij in 1947 met
veel moeite de Noodwet Ouderdomsvoorziening door het parlement, die de basis
legde voor de latere AOW. Mede dankzij
die wet zou Drees de geschiedenis ingaan
als 'Vadertje Drees': de man die aan de
wieg stond van de verzorgingsstaat.
Als premier werd Drees het gezicht van
de naoorlogse wederopbouw. Zuinigheid

en integriteit kenmerkten zijn persoon.
Het verhaal wil dat de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken George
Marshall na een bezoek van zijn twee
hoogste ambtenaren in 1947 aan Nederland zo onder de indruk raakte van Drees'
soberheid- die gaf de heren één kaakje
bij de thee- dat Marshall van alle deelnemende landen aan de Amerikaanse Marshall-hulp Nederland verhoudingsgewijs
de meeste financiële steun gaf.
Tienjaar lang, tot 1958, was Drees premier van de rooms-rode coalitie. Ook
daarna bleefhij zich met de politiek bemoeien. Toen PvdA-premier Joop den
Uyl in de jaren zeventig de staatsuitgaven
te veelliet oplopen naar de zin van Drees,
zei hij zijn lidmaatschap van de PvdA op.
In 1988 overleed hij, bijna doof en slechtziend, op I0 I-jarige leeftijd.

ERFLATERS

Gijshert Karel van Hogendorp
(1762-1834)
Grondlegger van het huidige Nederlandse
staatsbestel Gijsbert Karel van Hogendorp
maakte de weg vrij voor koning Willem I

Schilderij
Maker: Jan Willem
Pieneman
Jaar: onbekend

Gijsbert Karel van Hogendorp geldt als
de grondlegger van het huidige Nederlandse staatsbestel. Aanvankelijk zag de
gematigde orangist en liberaal zijn loopbaan in het openbaar bestuur verstoort
door de komst van de Bataafse Republiek
in 1795 en de vlucht van stadhouder Wiltem V. Ook de daaropvolgende Franse tijd
bleefhij ambteloos. Maar in 1812 begon
Van Hogendorp, die dacht dat de bevrijding van het Franse juk op handen was,
aan het opstellen van een nieuwe Grondwet voor het komende koninkrijk.
Nadat de Franse troepen in 1813 inderdaad waren vertrokken, formeerde de in
1762 uit een voorname familie geboren
Van Hogendorp een voorlopig algemeen
bestuur. In een proclamatie riep Van
Hogendorp de Prins van Oranje uit tot
'hoge overheid'.
Op 30 november arriveerde Willem I, de

zoon van de gevluchte stadhouder Willem
V, in Scheveningen en werd hij uitgeroepen tot soeverein vorst. In december 1813
gafWillem I een commissie onder leiding
van Gijsbert Karel van Hogendorp opdracht een nieuwe Grondwet te ontwerpen. Drie maanden later werd het grondwetsvoorstel aangenomen.
Van Hogendorp werd onder meer tot
graaf verheven, benoemd tot minister van
Staat en hij kwam in de Tweede Kamer
terecht. Tijdens zijn glansrijke carrière in
de politiek- hij was ook nog minister van
Buitenlandse Zaken en werd lid en vicepresident van de Raad van State- maakte
Van Hogendorp veel vijanden. Uiteindelijk kwam hij door zijn liberale opvattingen met koning Willem I in conflict en
stokte zijn loopbaan. De titel minister van
Staat werd hem in 1819 ontnomen, maar
tot 1825 bleefhij wel parlementariër.

Abraham Kuyper
(1837-1920)
'Abraham de Geweldige' wijdde zijn leven
aan kerkelijke strijd voor gerefonneerden
en richtte de eerste politieke partij op

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

In de negentiende eeuw was politiek het
domein van notabelen die op persoonlijke
titel in de Tweede Kamer kwamen. Dat
veranderde in 1879 toen Abraham Kuyper
de eerste politieke partij oprichtte: de
Anti-Revolutionaire Partij (in 1980 opgegaan in het CDA).
Abraham Kuijper (bekend onder de naam
Kuyper) had aanvankelijk geen plannen
om de politiek in te gaan. In Leiden, waar
zijn vader als predikant werkte, studeerde
Kuyper letteren en wijsbegeerte. Kerkhistoricus wilde hij worden.
Eenmaal aan het werk als predikant van de
Hervormde Kerk in Beesd in de Betuwe
raakte hij onder de indruk van de eenvoudige, zeer orthodoxe inwoners. Kuyper
verbond zich met deze 'kleine luyden'
(eenvoudige lieden) en zou uitgroeien tot
hun leider. Zijn verdere leven zou in het
teken staan van de kerkelijke strijd voor

de gereformeerden die zich onder zijn leiding in 1886 afsplitsten van de Nederlands Hervormde Kerk. Daarnaast bestreed hij de (ongelovige) beginselen van
de Franse revolutie.
In 1872 richtte' Abraham de Geweldige'
het antirevolutionaire blad De Standaard
op. In 1874 kwam hij in de Tweede
Kamer, waar hij zich onder meer hard
maakte voor het bijzonder onderwijs. In
1879, na een psychische inzinking,
volgde de oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij en een jaar later stichtte
Kuyper in Amsterdam de Vrije Universiteit, de eerste confessionele universiteit
van Nederland. In zijn openingsrede introduceerde Kuyper het begrip 'soevereiniteit' in eigen kring: de overheid heeft
volgens hem de autonomie van burgers en
godsdiensten te respecteren.
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Pim Fortuyn
(1948-2002)
Flamboyante politicus Pim Fortuyn
schudde het politiek bestel flink op. Zijn
komst leidde tot sterke polarisatie

De openlijk homoseksuele en charismatische politicus Pim Fortuyn schoot als een
komeet door het politieke landschap. Hij
werd geboren in een middenstandsgezin
in Driehuis, studeerde sociologie aan de
Amsterdamse Vrije Universiteit en werd
bijzonder hoogleraar aan de Rotterdamse
ErasmusUniversiteit.
Tijdens zijnjaren als medewerker marxistische sociologie in Groningen was hij
eerder links dan rechts. Hij werkte bij de
Sociaal-Economische Raad en werd in
1989 directeur van de OV Studentenkaart.
Van 1993 tot 200 I, het jaar dat hij de pol itiek inging, had Fortuyn een column in
Elsevier. Daar ontwikkelde hij zich tot
een politieke persoonlijkheid met uitgesproken standpunten. Tegen de islamisering van het land en voor het aanhouden
van de menselijke maat in onderwijs en
zorg. Steeds meer bekritiseerde hij de po-

Foto
Maker: Marlijn Beekman
Jaar: 2001

litiek van de paarse kabinetten, die volgens hem te weinig rekening hielden met
wat de mensen wilden. De politieke elite
kreeg het door hem zwaar te verduren.
Niet alleen zijn ideeën, ook zijn onnavolgbare manier van doen, zijn gemak
voor de camera en zijn gevoel voor humor
maakten hem ongekend populair. In 200 I
ging hij de politiek in, eerst als lijsttrekker
van Leefbaar Nederland, later met de
Lijst Pim Fortuyn (LPF). Op 6 mei 2002,
negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen waar de LPF volgens de peilingen een aardverschuiving zou veroorzaken, werd Fortuyn op het Hilversumse
Mediapark doodgeschoten door milieuactivist Volkert van der Graaf.
Fortuyns opkomst betekende het begin
van een sterke polarisatie, maar ook het
begin van een open debat over de voor- en
nadelen van immigratie.

Guillaume Groen van Prinsterer
(1801-1876)
Strijdbare conservatieve calvinist Groen
van Prinsterer legde de basis voor de protestants-christelijke politiek in Nedertand

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Nederland kent geen echt conservatieve
traditie, wordt gezegd. Dat komt vooral
doordat christelijke politici de rol van conservatieven hebben overgenomen. In het
denken van Guillaume Groen van Prinsterer bijvoorbeeld komen alle elementen van
het conservatisme voor.
De in 180 I geboren Voorburger was in de
jaren dertig van de negentiende eeuw
secretaris van het Kabinet van de Koning.
Hij raakte onder invloed van het Réveil:
een conservatieve opleving van het christelijk denken, met zendingskarakter.
Met ontzetting bezag Groen van Prinsterer
de gevolgen van de Franse Revolutie
( 1789). In zijn hoofdwerk, Ongeloofen revolutie, betoogde hij dat het idee van de
volkssoevereiniteit (het hoogste gezag ligt
bij het volk) slechts tot rampspoed leidt.
Het gezag komt van God.
Ook keerde de antirevolutionair Groen

van Prinsterer zich tegen de Grondwet van
1848. Hij vond het geesteskind van Johan
Rudolph Thorbecke, ooit medestudent in
Leiden, te weinig christelijk en te democratisch.
Als lid van de Tweede Kamer beijverde
Groen van Prinsterer zich voor protestants-christelijk onderwijs en politiek op
bijbelse grondslag. God, Nederland en
Oranje waren voor hem een haast heilige
drie-eenheid. Groen van Prinsterer zag
zichzelf als evangeliebelijder. Hij bekleedde nooit een belangrijke bestuurlijke
functie en voelde zich in het parlement
vaak een christelijke roepende in de goddeloze woestijn. Hij koesterde zijn gelijk:
'In ons isolement ligt onze kracht.'
Toch legde hij de basis voor de protestants-christelijke politiek in Nederland.
Zijn ideeën inspireerden tot de eerste politieke partij, de Anti-Revolutionaire Partij,
opgericht in 1879, drie jaar na zijn dood.
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Vincent van Gogh
(1853-1890)
Pionier van het expressionisme Vincent
van Gogh kende een tragisch leven en
werd pas na zijn dood beroemd schilder

Bij leven verkocht Vincent van Gogh nauwelijks schilderijen, nu worden ze voor
tientallen miljoenen euro's geveild. Pas
na zijn dood zou blijken dat geen twintigste-eeuwse schilder zich aan Van Goghs
invloed kan onttrekken. De pure, felle
kleuren van autodidact Van Gogh werden
door veel expressionisten overgenomen.
Van Gogh werd op 30 maart 1853 geboren in Zundert. In zijnjonge jaren werkte
hij in filialen van de door zijn oom Vincent opgerichte kunsthandel. Pas in het
najaar van 1880, op 27 -jarige leeftijd, besloot hij schilder te worden.
De eerste jaren schilderde Van Gogh
vooral het boerenleven. Zo maakte hij in
1885 De aardappeleters. Het jaar erop
vertrok hij naar zijn broer Theo, een
kunsthandelaar in Parijs. Daar werd hij
geïnspireerd door het impressionisme.
In Arles, Zuid-Frankrijk, ontwikkelde

Schilderij
Maker: Vincent van Gogh
(zelfportret)
Jaar: 1889

Van Gogh zijn eigen expressieve, bontgekleurde schilderstijL Omdat hij geen geld
had voor een model tekende hij veel zelfportretten.
De Franse kunstenaar Paul Gauguin
werkte lang met Van Gogh samen in
Zuid-Frankrijk. Tijdens een ruzie tussen
de twee sneed Van Gogh een deel van zijn
eigen linkeroor af. Hij liet zich opnemen
in een psychiatrische inrichting, maar
hield last van aanvallen van waanzin.
Na omzwervingen door Frankrijk liep hij
op 27 juli 1890 een korenveld in en
schoot zichzelf in zijn borst. In zijn jaszak
zat een brief aan zijn broer Theo: 'Mijn
eigen werk, ik heb er mijn leven aan gewaagd en halfmijn verstand is er aan onder gegaan- goed ... maar wat heeft het
voor zin?'

KarelAppel
(1921-2006)
Uitbundige schilder en volksjongen Karel
Appel schudde bourgeoisie wakker en
richtte met anderen beweging Cobra op

Foto
Maker: Sem Presser
Jaar: 1966

Duizend keer is zijn uitspraak 'Ik rotzooi
maar wat an' geciteerd. En zo lijkt het ook
als je kijkt naar de slordige, enorme productie van Karel Appel. Desondanks werd
de volksjongen uit de Amsterdamse Dapperstraat zeer rijk en beroemd met zijn
schilderijen.
Appel was voorbestemd kapper te worden, maar koos voor de kunsten. Hij ontmoette beeldend kunstenaars Comeille en
Constant, met wie hij in 1948 de Experimentele Groep Holland zou oprichten.
Twee jaar eerder had hij zijn eerste soloexpositie.
Appel werd beïnvloed door meesters als
Picasso, Matisse en Dubuffet en zou op
zijn beurt door zijn rauwe st ij I en uitbundig kleurgebruik voor veel kunstenaars na
hem inspirerend blijken. Maar in zijn eigen tijd werd Appels werk vaak gezien als
schandaleus. Het was barbaars, vond

men. Toen de gemeente Amsterdam hem
de opdracht gaf een muurschildering te
maken in het toenmalige stadhuis, ontstond er een rel onder de ambtenaren en
werd het werk tien jaar lang met behang
bedekt, om maar vooral geen aanstoot te
geven.
Eind jaren veertig richtte Appel met andere kunstenaars de beweging Cobra op,
genoemd naar de steden Copenhagen,
Brussel en Amsterdam. Pas in 1953 werd
duidelijk dat hij een kunstenaar van formaat was: na de biënnale in Sao Paulo in
dat jaar volgden solo-exposities in Parijs
en New York. In 1990 had hij vier ateliers: in New York, Connecticut, Monaco
en Toscane.
Appel deed nooit ingewikkeld of hoogdravend over zijn werk- getuige zijn beroemde uitspraak. Hij bleef altijd een jongen van het volk.
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Viktor & Rolf
(1969)
Op onnavolgbare wijze bouwde dit ontwerpersduo een internationaal vermaard
modehuis op grote dromen en ambities

Foto
Makers: Blommers/Schumm
Jaar: 2009

Zelfs hun geboortejaar delen Viktor Horstingen RolfSnoeren. Hun uiterlijk, ultraslank, zware bril, klein baardje, is zo identiek dat cameraploegen bij interviews ingefluisterd krijgen wie Viktor en wie Rolf
is. Het maakt weinig uit, beide zijn erin getraind om dezelfde antwoorden te geven.
De congruentie in hun identiteit en- ingestudeerde- optreden heeft hen de bijnaam
'Gilbert and George van de mode' opgeleverd. De vergelijking met dit Britse kunstenaarsduo, dat zichzelf als deel van hun
kunst presenteert, is toepasselijk.
Horstingen Snoeren (geen liefdespaar)
vielen na hun gelijktijdige studie aan de
Arnhemse modeacademie in 1993 op met
hun gezamenlijke deelname aan een
Franse ontwerpwedstrijd. Als Viktor &
Rolfbrachten zij het creëren en tonen van
hun kleren als kunstvorm. Het idee of
concept achter de collectie en de spraak-

makende wijze waarop deze wordt getoond, is sinds de oprichting van hun modehuis in datjaar hun leidraad.
Hun hoge artistieke peil, relativerende
humor en enorme ambitie leverden het
duo veel goodwill op in de kunstwereld
en gunstige modekritieken in internationale media. Zo zijn ze eens in staking gegaan om te protesteren tegen het hoge
werktempo in de mode. Of ze brachten
een geur uit in een fles die niet kon worden geopend, lieten hun modellen aardewerken accessoires kapot smijten op de
catwalk, of toonden ontwerpen zowel gedragen over opgeblazen ballonnen als
zonder. Hun voorliefde voor kenmerkende silhouetten (met ruches en strikken) is opvallend. Maar het is vooral hun
eigenwijze aanpak vol droombeelden die
furore maakte.

Frans Hals
(1581185-1666)
De Haartemse schilder Frans Hals werd
met zijn losse, zwierige stijl een van de
grootste meesters uit de Gouden Eeuw

Schilder
Maker: Frans Hals (kopie
naar zelfportret)
Jaar: onbekend

De in Haarlem woonachtige, maar uit
Antwerpen afkomstige schilder Frans
Hals was de zoon van een lid van de
schutterij. Hals schilderde dan ook veel
schuttersstukken. Hij bestudeerde het
werk van grote schilders als Pieter Paul
Rubens en Antoon van Dijck. Zijn leermeester was Karel van Mander. Na de
Spaanse inval vluchtte het gezin rond
1585 uit Antwerpen. Daar werd hij in
1610 lid van het Sint Lucasgilde waarin
kunstenaars en ambachtslieden waren
verenigd.
Hals had een zwierige stijl die door tijdgenoten 'ruuw' werd genoemd. Hals zette
zijn doeken grof op. Van dichtbij zien zijn
schilderijen er slordig uit, van een afstand
is de afbeelding duidelijker. Zijn werk is
interessant doordat Hals de geportretteerden liet zien zoals ze waren: ook als ze
een glas te veel op hadden.

Frans Hals was beroemd tijdens zijn
leven, maar kwam toch in financiële problemen. Zijn enorme gezin- veertien kinderen van twee vrouwen- kostte veel
geld. Om de haverklap stond de schilder
voor de rechtbank omdat hij was aangeklaagd wegens wanbetaling. Evengoed
had hij vier of vijfzoons die ook schilder
werden en kennelijk niet waren afgeschrokken door de wisselende financiële
situatie van hun vader. Sommige schulden moest Hals aflossen in natura: met
schilderijen, maar ook met meubels en
beddengoed.
Hals ligt begraven in de Haarlemse Sint
Bavokerk. Tot 1962 was zijn laatste rustplaats niet te vinden. Tot die tijd lag Hals
namelijk onder de grafsteen van Nicolaes
Joppen Gijblant, grootvader van zijn eerste vrouw Anneke Harmensdochter. Pas
na 1962 kreeg hij een eigen steen.
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Hans van Manen
(1932)
Van alle Nedertandse choreografen sloeg
Hans van Manen met zijn neoklassieke
stukken internationaal het meest aan

Foto
Maker: Erwin Olaf
Jaar: 2007

Het Kirov Ballet, San Francisco Ballet,
The National Ballet of Canada, het Engelse Royal Ballet: er zijn weinig internationale dansgezelschappen te noemen
waarvoor Hans van Manen niet werkte.
Hij is Nederlands succesvolste exportproduct op het gebied van moderne dans.
Van Manen werd in de jaren vijftig opgeleid door de strenge joods-Franse balletpionier Sonia GaskeiL De dansmaker is
generatiegenoot van Rudi van Dantzig en
Toer van Schaijk, maar maakt- anders
dan Van Schaijk en Van Dantzig- geen
sociale drama's. Zijn werk is juist extreem helder en gestructureerd, naar voorbeeld van zijn grote inspiratiebron, de
Amerikaans-Russische choreograaf
George Balanchine.
Van Manen duwde de neoklassieke dans
een nieuwe richting op. Hij staat bekend
als de 'Mondriaan van de dans'. Die be-

naming is niet helemaal terecht: Van Manens oeuvre is niet alleen abstract, maar
ook vol pit, brutaal en een tikje pikant.
De choreograafwerd gelauwerd. Hij beïnvloedde een nieuwe generatie dansmakers en koningin Beatrix behoort tot zijn
trouwste fans. Kritiek was er ook. Volgens recensenten zou de choreograaf
zichzelf te veel herhalen. Van Manen reageerde woedend: 'In de beeldende kunst
of de muziek is het heel normaal dat je op
bestaande thema's varieert. Als je in de
danskunstjezelfherhaalt, krijg je meteen
op je sodemieter.'
In 2000 ontving Van Manen de Erasmusprijs. In zijn dankwoord vroeg hij aandacht voor de conservering van modem
danserfgoed. Die wens is vervuld: naast
het Nederlands Dans Theater en Het Nationale Ballet zet ook Introdans geregeld
een oude Van Manen op het repertoire.

DickBruna
(1927)
Tekenaar Dick Bruna, de 'vader' van Nijn·
tje, boekte zowel artistiek als zakelijk
groot succes met zijn prentenboeken

Foto
Maker: Vincent Mentzei
Jaar: 2006
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Tekenen deed Dick Bruna als kind al
graag. Dan kon hij lekker aan tafel zitten.
Bruna werd in 1927 geboren met klompvoeten waardoor buiten sporten niet
mogelijk was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest het gezin onderduiken en
hield Bruna zich bezig met tekenen.
Eigenlijk was Bruna voorbestemd om net
als zijn vader uitgever te worden bij A.W.
Bruna & Zoon, dat in 1868 door zijn overgrootvader werd opgericht. Maar nadat
Dick Bruna zijn vader had weten te overtuigen dat hij ongeschikt was voor het uitgeversvak, liet vader Bruna zijn zoon
boekomslagen ontwerpen, waaronder de bekende Zwarte Beertjes-reeks.
De autodidact Bruna ontwierp in totaal
tweeduizend boekomslagen. Vanaf 1953
schreef en tekende hij ook prentenboeken.
In de zomer van 1955, tijdens een vakantie aan zee, begon hij aan zijn bekendste

boekenreeks: Nijntje, over een konijntje.
'Ik was daar met mijn vrouw en oudste
zoon. Elke avond vertelde ik hem een
zelfverzonnen verhaaltje. Op een keer zagen we konijntjes om ons huisje lopen en
toen bedacht ik dat het wel aardig zou zijn
om daar een verhaaltje over te vertellen,'
zei Bruna in Elsevier.
Wereldwijd zijn inmiddels 85 miljoen
boeken van Dick Bruna verkocht. Vooral
in het Verre Oosten is Bruna's werk erg
populair. Zijn succes schuilt naar eigen
zeggen vooral in de eenvoudige tekeningen die hun eigen verhaal vertellen: 'Je
moet ruimte laten voor de fantasie van de
lezer.'
Op zijn tachtigste verjaardag in 2007 zei
Bruna nog elke werkdag naar zijn atelier
in Utrecht te fietsen om te tekenen. 'Ik
kan het tekenen niet laten.'

ERFLATERS

Johnny Jordaan
(1924-1989)
Superster en veelgeroemd volkszanger
Johnny Jordaan was privé erg ongelukkig,
onder meer door zijn homoseksualiteit

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1970

Johnny Jordaan, artiestennaam van Johannes (Jan) Hendricus van Musscher,
was een laatbloeier. Zijnjongejaren in de
Amsterdamse volksbuurt de Jordaan kenmerkten zich door armoede en een
zwakke gezondheid. Op zijn tiende verloor hij zijn linkeroog bij een stoeipartij
met zijn neef Care! Verbrugge (later Willy
Alberti). Jarenlang werkte hij in fabrieken, onder meer die van dropmaker Kiene
in de buurt. Vaak zong hij op straat met
neef Care!. Toen hij in 1955 bij een talentenjacht tot 'de beste stem van de Jordaan'
werd gekozen met het lied De Parel van
de Jordaan veranderde zijn leven.
De AVRO zond het concours een dag later
op de radio uit en weer een dag later nam
Johnny zijn eerste plaat op. De B-kant Bij
ons in de Jordaan, maakte de single tot
een groot succes.
Johnny Jordaan werd een superster en

geldt nog altijd als een van de grootste
volkszangers. Toch was hij ongelukkig.
Hij was homoseksueel- in die tijd en in
zijn milieu een taboe- en zijn huwelijk
met Jannetje de GraafTwas moeizaam. In
1956 deed hij een zelfmoordpoging na
een affaire met een man.
Johnny Jordaan wordt onder artiesten geroemd om zijn vibrerende, typisch Jordaanse geluid. Maar de midden- en bovenlaag van de samenleving moest lang niets
van hem hebben. Tot 1961 boycotten alle
omroepen- behalve de AVRO- zijn levensliederen. Eind jaren vijftig verminderde zijn populariteit mede door de opkomst van de rock- 'n-roll. Maar na 1968
had hij nog verschillende hits en in 1972
nam Johnny op tv afscheid. Hij bleef optreden tot hij in 1981 een hersenbloeding
kreeg. In 1989 overlijdt hij, 64 jaar oud.

Rembrandt van Rijn
(1606/07-1669)
Rembrandt werd wereldberoemd door zijn
spel met licht en schaduw, maar zijn
privéleven kende grote problemen

Schilderij
Maker: Rembrandt
(zelfportret)
Jaar: 1629

Rembrandt van Rijn is de belangrijkste
Hollandse schilder uit de zeventiende
eeuw. Hij werd wereldberoemd vanwege
zijn techniek vol realisme en licht- en
schaduweffecten.
Rembrandt groeide in Leiden op als
negende zoon van een molenaar. Historici
twisten over zijn geboortedatum. Hoewel
in 2006 zijn vierhonderdste geboortejaar
groots werd gevierd, is het mogelijk dat
hij pas in 1607 ter wereld kwam.
Zijn ouders zouden Rembrandt bij zijn
voorinschrijving aan de Academie van
Leiden hebben opgegeven als veertienjarige in plaats van dertienjarige. Dit leverde in die tijd een belastingvoordeeltje
op; zijn ouders werden dan vrijgesteld
van belasting op bier en wijn.
Rembrandt zou niet afstuderen in Leiden.
Hij wilde schilder worden en ging in de
leer bij Jacob van Swanenburgh en later

in Amsterdam bij Pi eter Lastman. Daarna
opende hij in Leiden een atelier met
vriend Jan Lievens. Daar kreeg hij steeds
meer opdrachten om portretten te maken
van machthebbers, zoals die van de schutterij: De Nachtwacht.
Zo succesvol als Rembrandt was als
schilder, zo veel problemen had hij persoonlijk. Rembrandt verdiende veel geld,
maar leefde boven zijn stand. Drie keer
overleed een pasgeboren kind van hem en
bij de geboorte van zijn zoon Titus stierf
ook zijn vrouw Saskia van Uylenburg.
Rembrandt ging failliet en verhuisde van
zijn mooie huis aan de Amsterdamse
Jodenbreestraat naar een kleine huurwoning aan de Rozengracht Aan het eind
van zijn leven schilderde Rembrandt de
mooiste zelfportretten, die zich volgens
kenners onderscheiden omdat uit deze
portretten zijn persoonlijke verdriet
bleek.
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Mies Bouwman
(1929)
Welbespraakte, channante koningin van
de televisie Mies Bouwman nam decennialang heel Nederland voor zich in

Twee weken na de start van de vaderlandse televisie was ze al te bewonderen.
Op de eerste uitzendavond van de KRO,
16 oktober 1951, verscheen Mies Bouwman als omroepster in beeld. Ze kreeg
meteen loftoegezwaaid voor haar charmante verschijning. Toch hield ze het niet
lang vol bij de katholieken, die vermoedden dat het jonge talent een relatie had
met de getrouwde cameraman Leen Timp.
Bij de meer ruimdenkende AVRO en
VARA kwam Bouwman- inmiddels getrouwd met Timp, met wie ze vier kinderen kreeg- echt tot bloei. Haar eerste
hoogtepunt beleefde ze in 1962, toen ze
tijdens de tv-actie Open het dorp het voor
die dagen enorme bedrag van 22 miljoen
gulden (nu met een waarde van 55 miljoen euro) binnenhaalde.
Dat stralende Mies niet gevrijwaard was
van kritiek, bleek twee jaar later. Ze

Foto
Maker: Hans Drukkers
Jaar: 1968

werkte mee aan het satirische VARAprogramma Zo is het toevallig ook nog
eens een keer, dat de spot dreef met godsdienst. De volkswoede was groot, Bouwman kreeg brieven van kijkers die haar
vingers wilden breken.
Maar met Eén van de achtwerd Bouwman de onbetwiste televisiekoningin. De
familiespelshow die van 1970 tot 1976
werd uitgezonden (eerst door de VARA,
daarna door de AVRO), haalde ongekende
kijkcijfers, vooral dankzij de welbespraakte, goedlachse presentatrice in
broekpak.
Het succes van deze hit evenaarde Bouwman niet meer met programma's als relebingo, Mies en In de hoofdrol. Maar ze
bleef populair. In 1993 zette ze een punt
achter haar loopbaan. In 2009 ontving ze
een Gouden Televizier Oeuvre-ring, speciaal in het leven geroepen voor een
unieke televisiepersoonlijkheid.

Louis Andriessen
(1939)
Nederlands grootste componist sinds
Sweelinck richtte zich tegen het establishment, maar ging er zeH toe behoren

Foto
Maker: Dirk Buwalda
Jaar: onbekend

Amsterdam, 1969: de jonge componist
Louis Adriessen stormt met geestverwanten het Concertgebouw binnen en verstoort daar een concert met knijpkikkertjes. Wat later 'De Notenkrakeractie' zou
gaan heten, is gericht tegen het Concertgebouworkest, 'werktuig van de bourgeoisie'. De componist stonden een ander
muziekleven en andere, meer geëngageerde muziek voor ogen. Hij richtte Orkest De Volharding op en legde zo de basis voor de Nederlandse ensemblecultuur.
Andriessen komt uit een muzikale familie, vader Hendrik, oomWillemen oudere
broer Jurriaan componeerden ook. Van
hen leerde hij een koele, nuchtere kijk op
het vak. Dat Andriessen van romantiek
weinig moet hebben, blijkt wel uit werken
als De Staat ( 1976) en De Snelheid
(1983). 'Goede kunst is koud, heeft reserves,' zei hij daar ooit over.

In interviews kan de componist lof zingen
over de schoonheid van de aria's van
Bach en zelfs bekennen dat Wagners Parsifa/hem ooit in een euforische toestand
heeft gebracht, maar eerder is het Igor
Stravinsky die bij het componeren over
zijn schouder meekijkt.
Andriessen, sinds 1978 ook docent aan
het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag, werkte geregeld met mensen van
faam samen. Bijvoorbeeld met filmregisseur Peter Greenaway, wat resulteerde in
de theatrale opera Writing to Venneer
(1999).
De voormalige rebel is zelftot het establishment gaan horen: volgens kenners is
Andriessen de grootste Nederlandse componist sinds Sweelinck. In 2009, ter ere
van zijn zeventigste verjaardag, werd een
ode aan Andriessen gebracht... in het
Concertgebouw.

SPECIALE EDITIE ELSEVIER • 77

KUNSTENAARS

EN

ARTIESTEN

AndréRieu
(1949)
Dirigent André Rieu ontsloot klassieke
muziek voor een groot publiek en oogstte
succes in binnen- en buitenland

Foto
Maker: Gaby Gerster
Jaar: 2002

André Rieu groeide op in een muzikale
familie. Zijn vader was dirigent van onder
andere het Limburgs Symfonie Orkest
(LSO). Als kind raakte Rieu gefascineerd
door de muziek, maar hij verbaasde zich
over de sombere sfeer tijdens die concerten. 'Iedereen keek serieus.'
De in 1949 in Maastricht geboren Rieu
volgde een opleiding aan het Luikse en
later het Maastrichtse conservatorium. In
1977 sloot hij zijn studie af aan de muziekacademie in Brussel. Tijdens zijn
vioolstudie ontwikkelde hij een voorliefde voor de wals. De driekwartsmaat
zou zijn levensritme worden, schreef
Rieu later.
Van 1978 tot 1989 speelde hij als violist
bij het LSO. Het laatste jaar trad hij ook
op met zijn eigen Johann Strauss Orkest.
In 1994 brak dat orkest definitief door
met het album Strauss en Co, dat van

Chili tot Hongarije platina werd, mede
dankzij de vrolijk stemmende walsen.
In de jaren daarna groeide hij met zijn orkest uit tot een internationale act. Alle
cd's en dvd's werden een succes. Rieu, altijd spelend op zijn Stradivarius uit 1667,
won nationale en internationale prijzen en
speelde in grote zalen over de hele wereld. Voor de show A Romantic Viennesc
Night liet hij een omvangrijke replica
bouwen van kasteel Schönbrunn in
Wenen, waannee hij vervolgens over de
wereld toerde.
In 2009- Rieu vierde zijn dertigjarigjubileum-kreeg hij de Franse Orde van
Kunsten en Letteren voor het ontsluiten
van de klassieke muziek voor een groot
publiek. Maar Rieu zelf zegt dat hij nog
lang niet klaar is. 'Mijn droom is de gehele klassieke muziek voor iedereen toegankelijk te maken.'

Paul Verhoeven
(1938)
Genadeloze observator van menselijk
opportunisme (en Jezus-kenner) werd
Nedertands belangrijkste filmregisseur

Foto
Maker: Corbino
Jaar: 2004
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Het is een klassiek televisiefragment na
het uitkomen van zijn film Spetters
( 1980) werd Paul Verhoeven in de talkshow van Sonja Barend geconfronteerd
met schuimbekkende critici, die nog nooit
zoveel wansmaak op het witte doek gezien hadden. Het versterkte de indruk van
de regisseur dat hij in eigen land niet
wordt gewaardeerd. Hij had enorme kassuccessen metWat zien ik?, Turks Fruit
(de succesvolste Nederlandse film ooit,
met 3,5 miljoen bezoekers) en Soldaat
van Oranje, maar bleef zich ergeren aan
de hoon van de culturele elite die hem te
grof en commercieel vond.
Verhoeven, die na een studie wis- en
natuurkunde voor het regievak had gekozen en naam maakte met de tv-serie Floris, week uit naar de Verenigde Staten.
Daar had hij hits met sciencefictionfilms
(RoboCop, Tata/ Reca/1) om vervolgens

het meesterwerk Basic Instinct( 1992) te
maken. De regisseur was even top ofthe
world. Maar drie jaar later verspeelde hij
veel krediet met het genante Showgirls,
dat- niet ten onrechte- werd neergesabeld. Na nog wat in Hollywood te hebben
aangemodderd, hervond hij zich pas weer
in Nederland, met het oorlogsdrama
Zwartboek (2006).
Verhoevens films kenmerken zich door
een flinke dosis seks en geweld. Zelfziet
hij zich vooral als een genadeloze observator van menselijk opportunisme. De
Amsterdammer, die zich ondanks zijn
commerciële instinct nooit helemaal thuis
heeft gevoeld in de Verenigde Staten, kent
ook een studieuze kant. Hij verdiepte zich
langdurig in het leven van Jezus, wat in
2008leidde tot een gedegen, zelfs wat
saaie biografie van de stichter van het
christendom.

ERFLATERS

Toon Hermans
(1916-2000)
Toon Hermans gold als de grootste clown
onder cabaretiers. De naam 'Toon' op
affiches stond garant voor volle zalen

Foto
Maker: Sem Presser
Jaar: 1968

Toon Hermans was een van de drie grootste cabaretiers van zijn generatie, naast
Wim Kan en Wim Sonneveld. Hij fungeert als inspiratiebron voor hedendaagse
cabaretiers als Hans Teeuwen.
Hermans, geboren in Sittard in 1916,
groeide op in annoede. Hij was eenjongen die buitenshuis zijn vertier moest
zoeken. In de tuin bij de overburen trad
hij op als clown in met vriendjes georganiseerde circusvoorstellingen.
In 1930 verliet hij voortijdig school om
geld te verdienen voor het gezin. Via een
bevriende meubelmaker kreeg Hermans
halverwege de jaren dertig de kans om
een eigen revue-avond te organiseren in
Sittard. Die werd een succes.
In 1942 verruilde hij de Limburgse podia
voor de landelijke. Hij verhuisde naar
Amsterdam en trad op met verschillende
ensembles. Een zelf opgezet ensemble

mislukte, waardoor Hermans het in zijn
eentje probeerde naar voorbeeld van door
hem bewonderde Franse chansonniers.
Toen de AVRO de show op 12 april 1958
live op televisie uitzond, werd Hermans
in één klap de populairste artiest van het
land.
Hermans bleef ver weg van maatschappijkritiek, maar vermaakte zijn publiek met
gekkigheid. Zo speelde hij eens een ornitholoog die niet-bestaande vogels imiteerde, zoals de 'poelifinario'.
Vanaf 1984 kondigde hij geregeld zijn afscheid aan. Hij begon een tweede carrière
als schilder, maar telkens keerde hij terug.
In 1992 moest hij zijn tournee even afbreken omdat daarin opgenomen liefdesliedjes over zijn overleden vrouw Rietje hem
te veel aangrepen. In 1996 maakte hij zijn
echt laatste tournee.

Anton Pieck
(1895-1987)
Begaafde tekenaar Pieck buitte zijn
talent commercieel uit en stond aan de
basis van sprookjespark De Efteling

Foto
Maker: Paul Levitton
Jaar: 1986

Schilder Anton Pieck werd bekend om
zijn uiterst gedetailleerde, soms enigszins
kitscherige prenten. Hij maakte gezellige
kunst. Hij illustreerde talloze sprookjes
en was een meester in het oproepen van
een nostalgische, licht middeleeuwse, geheimzinnige sfeer met mysterieus kaarslicht en veel sneeuw. Zijn tekeningen
doen soms denken aan de al even gedetailleerde schaatstaferelen van Hendrik
Avercamp ( 1585-1634).
Zijn hele werkende leven, van 1920 tot
1960, was hij tekenleraar aan het Haarlemse Kennemer Lyceum. In 1952 werd
De Efteling geopend, een sprookjespark
geheel ontworpen naar de ideeën van
Pieck. Zijn werk leende zich goed voor de
commercie: zo zijn er talloze producten te
koop met tekeningen van Anton Pieck.
Kunstenaar Pieck had een groot talent. Al
op zijn elfde kreeg hij zijn eerste prijs.

Maar hij was vooral illustratief sterk. De
tekeningen bij de sprookjesboeken van
Grimm zijn ongeëvenaard, maar veel
meer dan mooie 'plaatjes' zijn het niet.
Toch was Pieck wel in staat tot ander
werk, al werd hij daarmee niet beroemd.
Zijn litho's en gravures- hij had een eigen etspers-tonen zijn vakmanschap.
Pieck stond als romantisch kunstenaar
een beetje buiten zijn tijd. Hij leefde in
een eigen wereld en was niet bijzonder
geïnteresseerd in de actualiteit. Hij was
bescheiden en noemde zichzelf eerder
ambachtsman dan werkelijk kunstenaar,
al zei die indeling hem niet zoveel.
Pieck stond erom bekend dat hij altijd tekende en schilderde. Ook na zijn pensionering werkte hij door, tot de dag van zijn
dood.
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Rineke Dijkstra
(1959)
Rineke Dijkstra slaagt erin emoties in
beeld te vangen. Zij is een van de bekend·
ste Nederlandse fotografen geworden

FotograafRineke Dijkstra brak beginjaren negentig internationaal door met haar
serie Strandportretten, waarin ze jonge
mensen op stranden in onder meer Nederland en Oekraïne sober en frontaal fotografeerde. Inmiddels is ze uitgegroeid tot
een van de succesvolste fotografen die
Nederland ooit heeft gehad.
Dijkstra is in 1959 geboren in Sittard. Ze
verhuisde in 198 I naar Amsterdam- nog
altijd haar woonplaats- om te studeren
aan de Gerrit Rietveld Academie. Na het
afronden van haar studie in I986 werkte
ze als freelancefotograaf voor onder meer
modebladen. Uiteindelijk koos ze ervoor
voor zichzelf te beginnen. 'De opgedragen beelden waren altijd portretten van
een persoon in plaats van iets abstracters
of universe Iers,' zei ze eens.
Al snel boekte Dijkstra internationaal
succes. Nadat ze begin jaren negentig

Foto
Maker: Koos Breukel
Jaar: 2010

haar heup had gebroken, maakte ze tijdens de revalidatie foto's van zichzelf,
foto's die aan de basis stonden van haar
succes. Dijkstra portretteerde net bevallen
vrouwen met hun baby, stierenvechters na
de strijd, scholieren, en maakte een videowerk als Annemiek.
Ze staat erom bekend dat ze de grenzen
van de portretfotografie opzoekt en ze
wordt geroemd om de wijze waarop ze de
emoties van de gefotografeerde personen
weet vast te leggen. Bovendien staan de
door haar gefotografeerde individuen
vaak model voor een groep. Gaandeweg
kwam de pose in haar werk minder centraal te staan. Op haar portretten in de
Berlijnse dierentuin bijvoorbeeld staat het
theatrale centraal.
Fotograaf en vriend Koos Breukel portretteerde Rineke Dijkstra-zie foto hiernaast- in 20 I0.

Piet Mondriaan
(1872-1944)
Veelgeroemde schilder Piet Mondriaan
wilde komen tot het fundament der dingen
en schilderde almaar abstracter

Tekening
Maker: Joost Swarte
Jaar: 1984

In het Haags Gemeentemuseum hangen
drie schilderijen van Piet Mondriaan
waaraan zijn ontwikkeling precies is afte
lezen: een boom wordt eerst figuratief en
dan steeds abstracter afgebeeld. De schilderstechniek leerde Mondriaan aan de
Amsterdamse Rijksakademie, maar zijn
werk ontwikkelde zich in de loop der jaren steeds meer tot een bijzondere persoonlijke stijl. Mondriaan schilderde
strenge schilderijen: grafisch, en met
slechts een paar kleuren: rood, blauw,
geel en zwart, wit, grijs.
Mondriaan was lid van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas. Zijn eerste jaren
als kunstenaar kenmerkten zich door onrust, ook mentaal. Hij pakte van alles aan
om geld te verdienen. In 1908 werd hij lid
van de Theosofische Vereniging. Zijn belangstelling voor het spirituele is te zien
aan de mystieke sfeer van sommige schil-

derijen. In Parijs in 1911 maakte hij kennis met het kubisme en verfranste hij zijn
naam tot Mondrian. Hij wilde, schreef hij,
komen tot het fundament der dingen. Al
het overbodige moest weg. Alleen dan
kwam je tot ware schoonheid.
Mondriaan was bevriend met grote schilders: Theo Doesburg, Bart van der Leek,
Jan Toorop.
In 1940 ging Mondriaan naar New York,
een langs rechte lijnen gebouwde stad.
Daar schilderde hij zonder het afte kunnen maken Victory Boogie Woogie, samengesteld uit onder meer kleurvlakjes.
In 1997 werd het schilderij met behulp
van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit gekocht voor 37 miljoen euro, om
de overgang van gulden naar euro te vieren. Het was een fors bedrag, een waarvan
de in 1944 overleden schilder Mondriaan
bij leven alleen kon dromen.
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Foto
Maker: Onbekend
Jaar: 1890
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Freddy Heineken

{(

(1923-2002)
Originele persoonlijkheid Freddy Heineken
had een neus voor marketing en was de
beste ambassadeur van zijn bedrijf

Freddy Heineken wist van de bierbrouwerij van zijn grootvader Gerard Adriaan
een wereldmerk te maken. Hij werkte
vanaf 1941 in het bedrijf, dat op dat moment overigens niet meer in het bezit van
de familie was.
Eerst werd hij naar Amerika gestuurd,
want van zijn talenten was na zijn gebrekkige opleiding- alleen middelbare school
-niet iedereen overtuigd. Maar de bierverkoop in de Verenigde Staten steeg en Heineken, die daar zijn vrouw Lucille Cummins had ontmoet, kwam terug naar
Nederland. Hij zag kans om aandelen terug
te kopen en bracht de onderneming weer in
de familie.
Voor reclameleuzen had Heineken een
speciaal gevoel. Het simpele en doeltreffende 'Heerlijk, Helder, Heineken' had hij
bedacht. Ook haalde hij de oorspronkelijke 's' aan het eind van de merknaam

Foto
Maker: Paul Huf
Jaar: 1994

weg: wel zo duidelijk en het scheelde een
hoop aan energiekosten voor de neonreclames. In 1952 zorgde hij ervoor dat
concurrent Amstel het bedrijf niet overnam en in 1968 lijfde hij Amstel zelf in.
In diverse hoedanigheden bleefhij in
dienst tot 1995. Heineken werd een van de
rijkste Nederlanders met een geschat vermogen van 4,5 miljard euro. Hij woonde in
een villa in Noordwijk en had een huis aan
de Franse zuidkust.
In 1983 werden hij en zijn chauffeur Ab
Doderer ontvoerd door de bende van Cor
van Hout- onder wie Willem Holleederen geruime tijd vastgehouden in een loods
in de Amsterdamse haven. Na betaling
van het losgeld- omgerekend 26 miljoen
euro- werden ze niet meteen vrijgelaten.
Dat gebeurde pas na een anonieme tip.
De dochter van de kleurrijke Heineken,
Charlene de Carvalho, nam het bedrijf na
zijn dood over.

Albert Piesman
(1889-1953)
Medeoprichter van de KLM Albert Pies·
man maakte de luchtvaartmaatschappij
groot met zijn visie en gedrevenheid

Foto
Maker: onbekend
Jaar: onbekend

Het is aan Albert Piesman te danken dat
Nederland wist te profiteren van de opkomst van de burgerluchtvaart. De zoon
van een eierhandelaar, die in 1918 zijn
militaire vliegbrevet haalde, zag hoe de
luchtvaart in andere landen steeds belangrijker werd en greep in.
Met de organisatie van de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam in 1919
zette hij Nederland neer als luchtvaartnatie. Datzelfde jaar legde hij zijn ideeën
voor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij voor aan belangrijke zakenmensen als Frits Fentenervan Vlissingen. Zij
zorgden voor het startkapitaal waarmee
op 7 oktober 1919 de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en
Koloniën werd opgericht. Piesman werd
administrateur en later directeur van de
snel groeiende KLM en was de drijvende
kracht achter het succes van de lucht-

vaartmaatschappij.
Bij alles was Plesman, die bekendstond
als een moeilijke man, persoonlijk betrokken. Hij nam medewerkers zelf aan
en wist hen te stimuleren. Dankzij Piesmans tomeloze energie kon KLM na de
Tweede Wereldoorlog de lijndiensten snel
hervatten. Ook bij de aanschafvan grotere, betere en snellere vliegtuigen liep hij
voorop. Hij zorgde ervoor dat KLM een
van de grootste en betrouwbaarste luchtvaartmaatschappijen ter wereld werd.
De luchtvaart bracht hem niet alleen maar
goeds. Twee van zijn drie zonen kwamen
om als piloot. Zoon Jan week in 1941 uit
naar Engeland en werd in 1944 neergeschoten met zijn Spitfire. Zoon Hans was
piloot bij KLM en verongelukte in 1949
met 32 anderen, toen zijn toestel neerstortte bij Bari, Italië. Piesman zelf overleed aan de gevolgen van een vaatziekte.
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Frits Fentenervan Vlissingen
(1882-1962)
Getalenteerde entrepreneur Fenlener van
Vlissingen bouwde familiebedrijf in steenkolen uit en werd invloedrijk ondernemer

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1934

Frits Fentenervan Vlissingen, telg uit een
gefortuneerd geslacht, kon zijn studie in
Delft niet afmaken. Op zijn 22ste moest
hij in het familiebedrijf werken, de Steenkolen Handelsvereeniging (SHV), een
consortium van kolenhandelaren. In 1911
werd hij er directeur.
Van Vlissingen bleek al snel een behendig
zakenman met een goede neus voor de
belangen van zijn bedrijf. Zo verkreeg hij
het alleenrecht op de binnenvaart met kolen en werkte hij mee aan de oprichting
van een kunstzijdefabriek, omdat bij de
productie daarvan veel steenkolen nodig
waren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
nam hij, als secretaris van het Rijkskolenbureau, deel aan de onderhandelingen
met Duitsland over de levering van kolen
en ijzer. Hij had een 'dubbel stel hersens',
werd wel gezegd, maar was afstandelijk
en aristocratisch.

Onder zijn leiding kwam het familiebedrijftot grote bloei. Van Vlissingen werd
een invloedrijk ondernemer en had talloze
commissariaten bij grote bedrijven als
KLM en Fokker.
Vooral met handelspartner Duitsland waren de banden sterk. Net als Shell-directeur Henri Deterding had hij bewondering
voor het Wirtschaftswunder, al had hij
niets op met de ideeën die de nazi's propageerden. Niettemin werd hij tweemaal
ontvangen door Hitier en kreeg hij een
Duitse onderscheiding.
Van Vlissingen was een erudiete man die
van kunst hield. Toen hij zijn huis aan de
Utrechtse Maliebaan verliet, schonk hij
het pand aan de stad, die er een dependance van het Centraal Museum van
maakte. Hij verzamelde zilver en Delfts
blauw en gafveel geld weg aan allerlei
culturele en maatschappelijke fondsenaltijd in stilte.

Charles Stork
(1822-1895)
Sociaal bewogen ondernemer Stork
haalde het Guinness Book of Records en
creëerde werkgelegenheid in Twente

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1895
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Op zijn dertiende wist Charles Stork al
wat hij wilde gaan doen: de textielhandel
in. Hij ging van het gymnasium, leende
geld van zijn vader, kocht drie weefgetouwen en haalde met zijn Weefgoederenfabrique C.T. Stork & Co als jongste ondernemer in de geschiedenis het Guinness
Book ofRecords.
In 1859 begon hij met zijn broer Coenraad Craan ( 1829-1863) een ijzer- en
metaalgieterij die hij in 1868 verplaatste
naar Hengelo. Zo werd de grondslag gelegd van een bloeiende industrie die het
ruim een eeuw zou volhouden en veel
werk verschafte. Niet alleen in de textiel:
Stork maakte scheepsstoommachines en
machines voor gemalen. In 1878 werd
Storks horizontale compound stoommachine bekroond en dat betekende opdrachten.
Charles Stork stemde tegen het Kinder-

wetje van Van Houten, omdat het hem als
werkgever zou benadelen. Afgezien daarvan was hij zeer sociaal bewogen. Hij bekommerde zich om zijn arbeiders en
wilde dat die het goed hadden. Hij stichtte
een ziekenfonds voor hen en er kwam een
pensioenvoorziening. De werknemers
kregen inspraak en zelfs een winstdeling.
Opdat zijn arbeiders mooi woonden, bemoeide Stork zich met de bouw van een
tuindorp. Stork was ook politiek actief en
was raadslid in zijn woonplaats Oldenzaal
en Hengelo. In 1867 werd hij lid van de
Eerste Kamer voor de provincie Overijssel.
Naast de jongste ondernemer in de geschiedenis is hij misschien ook wel de
enige die ooit heeft geklaagd bij de Belastingdienst omdat hij de aanslag te laag
vond -de klacht werd gehonoreerd.

ERFLATERS

Henri Deterding
(1866-1939)
Financieel talent Sir Henri Delerding
legde grondslag voor 's werelds grootste
olieproducent KoninklijkeiSheli

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1936

Sir Henri Deterding, telg uit een geslacht
van zeelieden, vestigde zijn reputatie als
handig zakenman toen hij eind negentiende eeuw administratiefwerk deed
voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Nederlands-Indië. Iets later
was hij in staat de in 1890 opgerichte
kwakkelende Koninklijke Nederlandsche
Petroleum Maatschappij (KNPM) aan een
overbruggingskrediet te helpen. Hij werd
in 1900 directeur bij de Koninklijke en
wist Europese olieproducenten te verenigen tegen de Amerikaanse oliegigant
Esso, die aan prijsdumping deed.
In 1902 werd hij directeur-generaal van
de Koninklijke en in 1907 ging zijn bedrijf zeer nauw samenwerken met het
larnpoliebedrijfShell. Kort daarna wist
het financiële talent Deterding door handig manoeuvreren diverse olieproducenten te verenigen. Zo werd de Koninklijke/

Shell vanaf 1914 de grootste olieproducent ter wereld, beschikte het over de
grootste vloot en had het de rijkste olievelden in bezit. In 1919 ging Deterding
ermee akkoord dat het bedrijfzou worden
geleid met een Brits meerderheidsbelang.
Daardoor moest hij zelf in 1936 aftreden.
Zijn bewondering voor het Duitse herstel
onder leiding van Hitier en het opzetten
van een fonds voor het noodlijdende
Duitsland wierpen een smet op zijn blazoen. Bij zijn begrafenis was de nationaal-socialistische partij ruimschoots
aanwezig.
Deterding trouwde drie keer. Zijn leven
lang was hij zuinig, sober en sportief- hij
zwom elke ochtend. Wel gafhij veel geld
uit aan kunst. Deterding stierf nog voor de
oorlog uitbrak en ligt begraven op het Rittergut Dobbin in Duitsland, waar hij in de
laatste jaren voor zijn dood woonde.

Anthony Fokker
(1890-1939)
Anthony Fokker was te speels voor school,
maar de handige knutselaar werd wel
's werelds grootste vliegtuigbouwer

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1890

Anthony Fokker, op 6 april 1890 geboren
in Nederlands-Indië als zoon van koffieplanter Herman Fokker, was te rusteloos
om zijn middelbareschoolopleiding afte
maken. Maar al op jonge leeftijd bleek hij
wel handig. Hij experimenteerde met
stoommachines en bouwde een eigen
zeilboot.
Zonder ooit een vliegtuig te hebben gezien, knutselde hij een stuurmechanisme
voor een vliegmachine in elkaar en nam
hij proeven met papieren vliegtuigjes om
te kijken hoe die reageerden op verschillende typen staarten en vleugels.
Zijn ouders stuurden hem naar Saalbach,
in Duitsland, voor een opleiding autotechniek. De jonge Anthony prefereerde
vliegtuigbouw. In 1910 ontwierp hij zijn
eerste vliegtuig, de 'Spin', waarmee hij
beroemd werd door rondjes te vliegen boven de Grote Kerk in Haarlem.

In 1912 vestigde Fokker zich met geleend
geld van zijn vader als vliegtuigbouwer in
Duitsland. Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914 gafhet bedrijfeen
enorme impuls. Fokker bouwde duizenden toestellen voor de Duitse strijdkrachten. De vijand vreesde de gevechtskracht
van de Fokker-toestellen waarvan de
mitrailleur tussen de schoepen van een
draaiende propeller door kon schieten.
Na het einde van de oorlog in I918 vestigde Fokker zich in Nederland, waar hij
de Nederlandsche Vliegtuigfabriek Fokker oprichtte. Hij rnaakte de overstap naar
de Verenigde Staten en eind jaren twintig
mocht hij zich de grootste vliegtuigbouwer ter wereld noemen.
Toen Amerikaanse vliegtuigbouwers begonnen met het bouwen van geheel metalen verkeersvliegtuigen, verloor Fokker
terrein. In december 1939 stierfhij, 49 jaar
oud, aan de gevolgen van een infectie.
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Anton Philips
(1874-1951)
Vasthoudende verkoper Anton Philips
maakte met lef, bluf en ondernemerschap
van familiebedrijf Philips groot succes

In 1891 richtte Frederik Philipsmet zijn
zoon Gerard het gloeilampenbedrijf
Philips & Co op, maar het familiebedrijf
in Eindhoven begon pas te lopen toen in
1895 zoon Anton Philips de verkoop van
lampen ging leiden.
De nog maar twintigjarige Anton bleek een
vasthoudende verkoper met een neus voor
handel. De concurrentie op de Nederlandse
markt was te groot, dus richtte hij zich in
eerste instantie op Duitsland. Nachtenlang
reisde hij per trein naar mogelijke klanten.
Met lef, bluf en ondernemerschap bouwden Gerard en met nameAnton het bedrijf
uit tot de op twee na grootste gloeilampenproducent van Europa. In 1912 richtten ze NV Philips' Gloeilampenfabrieken
op die ze gezamenlijk leidden tot Gerard
in 1922 stopte.
Door de boycot van Duitse producten in de
Eerste Wereldoorlog ( 1914-1918) in geal-

Foto
Maker: Philips
Jaar: 1911

lieerde landen had Philips in die staten inmiddels een flink marktaandeel veroverd.
Anton Philips bouwde het bedrijfin zUn
eentje uit tot een wereldconcern.
Onder zijn leiding begon Philips naast
gloeilampen ook radio's, televisies en
medische apparatuur te fabriceren.
Nieuwe vindingen kwamen voort uit het
door Anton zelf gestichte onderzoekslaboratorium.
Voor zijn snel groeiende personeelsbestand- van vijfhonderd in 1907 tot ruim
honderdduizend in 1939 -liet Anton het
Philipsdorp in Eindhoven bouwen.
Nieuwe fabrieken en het hoofdkantoor
van de gloeilampenfabriek-de Lichttoren- droegen bij aan Eindhovens reputatie als Lichtstad.
In de oorlog weekAnton uit naar de Verenigde Staten. Zoon Frits kreeg in Eindhoven de leiding, ook al was die volgens
zijn vader meer 'dromer' dan zakenman.

Joop van den Ende
(1942)
Van handelaar in feestneuzen werd Van
den Ende artistieke ondernemer en grondlegger van Nedertandse musicalindustrie

Foto
Maker: Guus Dubbelman
Jaar: 2006

Johannes Adrianus van den Ende werd in
1942 als stokerszoon in Amsterdam-Oost
geboren. Na de ambachtsschool ging hij
aan de slag als decorbouwer. Hij wilde
faam verwerven als artiest, maar ontdekte
dat hij het talent miste. Daarom probeerde
hij, behalve als eigenaar van een winkel
in feestartikelen, de kost te verdienen met
een theaterbureautje.
De doorbraak kwam toen hij André van
Duin ontdekte. Met de Rotterdamse komiek maakte Van den Ende revues en twee
films. Veel energie stak hij daarnaast in televisie. Hij had een goede neus voor kwaliteitsseries, zoals Dagboek van een herdershond, was er snel bij met grote shows en
stond aan de basis van de eerste Nederlandse soap, Goede tijden, slechte tijden.
De televisie zou Van den Ende zowel teleurstelling als rUkdom brengen. Het pijnlijkst was de mislukking van TV I0, dat in

1989 de eerste commerciële Nederlandse
televisiezender had moeten worden. Maar
toen hij in 1994 met zUn concurrent John
de Mol samenging in Endemol, stapte hij
aan boord van de zilvervloot. Vooral door
het succes van Big Brolherwerd het bedrijf zesjaarlater voor maar liefst 5,5 miljard euro overgenomen.
Met het geld kon Van den Ende dingen
doen waar zijn hart naar uitging. Zoals musicals produceren. Praktisch in zijn eentje
stampte hij een professionele musicalindustrie uit de grond.
Nederland was hem niet genoeg. Van den
Ende kocht in hoog tempo theaters in het
buitenland op. Zo kwam de dyslectische
selfmade man aan het hoofd te staan van
een florerend internationaal amusementsbedrijfmet zo'n vijfduizend werknemers.

SPECIALE EDITIE ELSEVIER • 89

Staatshoofden

Van Filips de Goede en Karel V tot
Loclewijk Napoleon en koningin
Beatrix: zij zwaaiden de scepter over
het gebied dat nu Nederland heet.
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Willeml
(1772-1843)
Koning-koopman Willem I zette zich in
voor economie, maar kon niet verkroppen
dat Zuid-Nedertand zich afscheidde

Schilderij
Maker: Joseph Paelinck
Jaar: onbekend

Nadat Napoleon in de Volkerenslag bij
Leipzig definitiefwas verslagen, zag de
uit Nederland gevluchte zoon van stadhouder Willem V nieuwe mogelijkheden.
Ook in zijn vaderland was er inmiddels
een beweging op gang gekomen die herstel van de troon beoogde. Het driemanschap Gijsbert Karel van Hogendorp,
Frans van der Duyn van Maasdam en
Leopold van Limburg Stirum haalde Willem terug naar Nederland, waar hij op 30
maart 1814 werd ingehuldigd als nieuwe
vorst der Nederlanden. Op het Congres
van Wenen een jaar later kreeg 'zijn'
Verenigd Koninkrijk definitief vorm.
Willem I (bijnaam 'koning-koopman')
probeerde de oude economische bloei te
herstellen. Hij stimuleerde het zuiden,
waar al vroeg een industriële revolutie
had plaatsgehad, om goederen te produceren die de handelaren in het noorden

over de wereld moesten verspreiden. De
koning liet tussen noord en zuid kanalen
en wegen aanleggen om het vervoer van
de goederen te vergemakkelijken. In Indië
werd het cultuurstelsel ingevoerd, dat de
inlandse bevolking verplichtte een deel
van het jaar op het land te werken voor het
koloniale bewind. Voor de handel met
Nederlands-Indië richtte hij in 1824 de
Nederlandsche Handel-Maatschappij op.
Onomstreden was de Koning niet: hij kon
dictatoriaal optreden.
In 1831 scheidden de Zuidelijke Nederlanden zich af en haalden Leopold van
Saksen-Coburg-Gotha binnen als Koning.
Pas in 1838 legde Willem zich neer bij de
afsplitsing. In 1840 deed hij afstand van
de troon en vertrok hij met zijn tweede
vrouw Henriëtte d'Oultremont naar Berlijn, waarhij stierfin 1843.

Karel V
(1500-1558)
Karel V maakte van de Nedertanden een
geheel, maar kon niet voorkomen dat
godsdiensttwisten tweespalt zaaiden

Schilderij
Maker: Jan Comeliszoon
Vermeyen
Jaar: onbekend

Wat Filips de Goede begon, probeerde
Karel V afte maken. Net als zijn verre
voorvader probeerde Karel van de versnipperde Nederlanden een geheel te maken.
Karel V was nog maar vijftienjaar oud
toen hij Heer der Nederlanden werd. De
edelman uit het Habsburgse huis, die ook
koning van Spanje en keizer van het
Duitse Rijk werd, veroverde de laatste
zelfstandige gewesten: Groningen en
Gel re (nu Gelderland). Ook bracht hij de
bisdommen Luik en Utrecht onder Habsburgs gezag.
Bij het Verdrag van Augsburg van 1548
werden de Nederlanden als eenheid binnen het Duitse Rijk erkend. Eenjaar later
legde Karel V in de Pragmatieke Sanctie
vast dat de Nederlanden bij erfopvolging
een geheel moesten blijven.
Karel wilde niet alleen de gewesten verenigen, hij probeerde ze ook bestuurlijk

tot een geheel te vormen. Dit tot ergernis
van de steden die hun eigen privileges
wilden behouden en edelen die hun bestuursfuncties niet wilden afgeven aan
ambtenaren van Karel.
Zijn eenheidsstreven ten spijt kon Karel
niet voorkomen dat de bevolking in zijn
rijk werd verscheurd door protest tegen
de katholieke kerk. Critici van de katholieke kerk en hun volgelingen, de protestanten, werden door Karel met harde hand
bestreden, maar zonder succes.
In 1555 deed Karel op 55-jarige leeftijdgeteisterd door jicht en moe van alle bestuurlijke zorgen- afstand van de troon
ten gunste van zijn zoon Filips I!. Ondersteund door de jonge Prins van Oranje
sprak Karel toen over zijn liefde voor de
Nederlanden.
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Filips de Goede
(1396-1467)
Filips de Goede maakte van versnipperde
Lage Landen een geheel en legde de basis
voor het huidige Nederland en België

De Lage Landen waren in de veertiende
eeuw een lappendeken van ministaatjes
onder het bewind van tal van edelen.
Door erfopvolging komen grote delen van
wat later Nederland gaat heten in handen
van Filips de Goede, hertog van Bourgondië. Hij zou de basis leggen voor wat nu
Nederland en België is.
Hij slaagde erin steeds meer delen van de
Lage Landen toe te voegen aan zijn rijk.
Zo maakte hij Jacoba van Beieren de
graafschappen Holland en Zeeland afhandig, verwierfhij de hertogdommen
Brabant en Limburg en kreeg hij het hertogdom Luxemburg in handen.
Filips de Goede probeerde van zijn versnipperde rijk een eenheid te maken. Zo
voerde hij één munt in en voerde hij een
centrale rechtspraak in (de Grote Raad).
Ook richtte hij een persoonlijk adviesorgaan op: de Hofraad, de latere Raad van

Schilderij
Maker: onbekend
Jaar: circa 1500

State, die nog steeds bestaat. Bovendien
kwamen er voor het eerst Rekenkamers
die toezagen op het financieel beheer van
de Lage Landen.
Rijke burgers wonnen in deze periode
macht. Ze vormden een aantrekkelijke
bondgenoot en financier voor de vorsten
die de burgerij in ruil voor die steun inspraak en macht verleenden in regionale
standen- of statenvergaderingen. Daarin
hadden de drie standen zitting: geestelijkheid, adel en burgerij. De algemene statenvergadering in de Lage Landen waren
de Staten-Generaal. In 1464 was het
Filips de Goede die deze Staten-Generaal
voor het eerst bijeenriep.
In 1454 nam Filips zich voor op kruistocht
te gaan, maar voordat hij de kans kreeg,
werd hij geestesziek. In 1467 stierfhij.

Wilhelmina
(1880-1962)
Driftige Wilhelmina was dol op internationale politiek en het leger. De Tweede
Wereldoorlog was haar 'mooiste' periode

Foto
Maker: onbekend
Jaar: 1956

Wilhelmina was het enige kind van Willem 111 en Emma. Dat betekende op termijn een vrouw op de troon. Kon dat wel?
Wilhelmina zou het de rest van haar leven
willen bewijzen. Om bekend te worden
onder het volk, ging ze er met haar moeder- die tot Wilhelmina's achttiende verjaardag regentes was- op uit. Lichtzinnig
was Wilhelmina bepaald niet, maar sociale kwesties konden haar niet boeien. De
buitenlandse politiek en het leger, die
hadden haar interesse. Militaire inspecties
waren aan de orde van de dag en van een
groot gebaar hield ze ook wel. Tijdens de
Boerenoorlog in Zuid-Afrika ( 18991902) zette ze de Britten publiekelijk een
hak door de Zuid-Afrikaanse president
Paul Kruger naar Nederland te halen, met
een oorlogsbodem.
Toen de Duitsers Nederland binnenvielen
in 1940, vond Wilhelmina het beter om

naar Engeland te vluchten. Vanuit Londen
sprak ze haar onderdanen, die leden onder
de bezetting, moed toe via Radio Oranje.
'Het verzet' had in haar ogen grote heroïek. Dat waren pas helden.
Wilhelmina hield zich aan het strenge en
stijve hofprotocol, maar ervoer dat zelf
als 'een kooi'. Na de oorlog zag ze de
kans schoon om de oude, adellijke hofcoterie te vervangen door 'de ware adel':
verzetshelden, gewone Nederlanders.
Wilhelmina wilde vernieuwing, politiek
en moreel. Maar verder dan ideeën kwam
het niet.
Wilhelmina was in 1902 getrouwd met
Hendrik van Mecklenburg, die in 1934
stierf. Ze kregen één kind, Juliana.ln 1948
trad Wilhelmina af en trok ze zich terug op
Het Loo, waar ze stierf in 1962. De begrafenis was in het wit, de kleur van hoop, net
als eerder die van haar man.
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Ladewijk Napoleon Bonaparte
(1778-1846)
's Lands eerste koning Lodewijk Napoleon
smeedde van Nedertand een eenheid met
een dreamteam van ministers

Schilderij
Maker: Chartes
Howard Hodges
Jaar: onbekend

In 1806 werd Loclewijk Napoleon, broer
van keizer Napoleon Bonaparte, koning
van de door Frankrijk beheerste Nederlanden. 's Lands eerste vorst kreeg de opdracht om Franse belangen te behartigen,
maar werd Hollander met de Hollanders.
Aanvankelijk voelde Loclewijk weinig
voor het koningschap. 'Ik zal in Holland
gaan regeren, omdat deze volken dat wensen en omdat Uwe majesteit het beveelt,'
zegt hij tegen zijn broer na de kroning.
Maar bij aankomst was Loclewijk milder
gestemd. Hij was verheugd over de enthousiaste groepjes mensen die met vlaggen zwaaiden en 'leve de koning' riepen.
Hij wist niet dat die mensen werden betaald voor hetjuichen naar hun vorst.
Later zou Loclewijk schrijven dat hij zich
Hollander voelde vanafhet moment dat
hij voet in het koninkrijk zette.
In zijn vierjarige regeerperiode werd hij

razend populair. Hij deed dan ook zijn uiterste best om Nederlands te leren en bij
grote rampen, zoals de ontploffing van
het kruitschip in Leiden in 1807, bezocht
hij de getroffenen - iets wat later ook de
Oranjes zouden doen.
Met een dreamteam van ministers
smeedde hij het land tot een eenheid. Hij
herstelde het centrale gezag, hief een deel
van de autonomie van provincies op,
voerde de burgerlijke stand en het kadaster in en initieerde een nieuw belastingstelsel. Hij voerde een nieuw wetboek van
strafrecht in en richtte een stelsel van kantongerechten en gerechtshoven op. Ook
richtte hij instituten op als het Rijksarchief en wat nu het Rijksmuseum is. Keizer Napoleon Bonaparte vond al snel dat
Loclewijk te veel de Nederlandse belangen behartigde en lijfde Nederland in
1810 in bij Frankrijk.

Maurits van Oranje
(1567-1625)
Stadhouder en legeraanvoerder Maurits
wist aanvankelijke successen in strijd
tegen Spanjaarden niet voort te zetten

Schilderij
Maker: atelier Miehiel
Janszoon van Mierevelt
Jaar: 1609
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Maurits, Prins van Oranje, stadhouder en
kapitein-generaal van het leger van de
Republiek, werd net als zijn vader Willem
van Oranje geboren op Slot Dillenburg.
Zijn moeder Anna van Saksen moest vanwege overspel slot en kind verlaten toen
Maurits negen was, waarna hij werd opgevoed door oom Jan van Nassau. Op zijn
achttiende volgde hij zijn vader op als
stadhouder van Holland en Zeeland.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen
Spanje en de Nederlanden veroverde hij
grote delen van Nederland op de Spanjaarden. Legendarisch in de geschiedenisboekjes is de Slag bij Nieuwpoort ( 1600)
die Maurits voerde op instigatie van zijn
rechterhand, raadpensionaris Johan van
Oldebamevelt. Eigenlijk was de veldtocht
bedoeld tegen kapers, maar op het strand
van Nieuwpoort bleek een Spaans leger te
staan. De moeizaam gewonnen veldslag

tegen dat leger betekende het begin van
het einde van hun warme band.
De onenigheid werd groter tijdens de wapenstilstand ( 1609-1621) tussen Holland
en Spanje: Van Oldebamevelt was voor,
maar krijgsheer Maurits had liever doorgevochten. Bovendien braken er tijdens
dat bestand godsdienstige twisten uit tussen de remonstranten en contra-remonstranten, die de twee nog verder uiteendreven. In 1619 werd de raadpensionaris
onthoofd wegens landverraad. Zijn zoons
beraamden vier jaar later een aanslag op
prins Maurits. Die mislukte.
Na de dood van Van Oldebamevelt was
het gedaan met de militaire successen van
Maurits. De ongetrouwde prins, die kinderen had bij een behoorlijk aantal vrouwen, werd opgevolgd door zijn halfbroer
Frederik Hendrik.

ERFLATERS

Willem van Oranje
(1533-1584)
Rebelse Prins van Oranje ontpopte zich in
onafhankelijkheidsstrijd tegen Spaanse
overheerser tot vader des vaderlands

Schilderij
Maker: Adriaan
Thomaszoon Key
Jaar: onbekend

Willem van Oranje was de leider van de
opstand tegen de Spaanse overheerser die
leidde tot de onafhankelijkheid van de
Republiek der Verenigde Nederlanden.
Willem werd in 1533 geboren op Slot
Dillenburg (in het huidige Duitsland). Op
elfjarige leeftijd erfde hij het prinsdom
Oranje in Frankrijk van zijn kinderloze
neefRené van Chaton.
Keizer Karel V, die toen over een groot
deel van Europa heerste, stelde als voorwaarde dat de jonge prins katholiek werd
opgevoed aan het keizerlijk hof in Brussel. Daar werd hij onder meer stadhouder
van Holland, Zeeland en Utrecht.
De prins was trouw aan Karel en lange tijd
ook aan diens opvolger, de Spaanse vorst
Filips 11. Hij vernoemde zelfs zijn eerste
zoon naar Filips. Maar vanaf 1566 ging het
mis. Dat jaar had de Beeldenstonn plaats.
Protestanten plunderden katholieke kerken

en de Spaanse vorst greep hard in tegen
niet-katholieken (ketters).
Aanvankelijk hield Willem van Oranje,
die voor godsdienstvrijheid was, zijn kritiek voor zich. Het leverde hem de bijnaam Willem de Zwijger op. Maar uiteindelijk besloot hij toch niet langer trouw te
blijven aan Spanje. Hij verzette zich tegen
de vervolgingen van ketters en protesteerde tegen het centralisatiebeleid van
Filips, dat ervoor zorgde dat edelen macht
moesten afstaan aan hoge ambtenaren.
De rebelse prins begon de Tachtigjarige
Oorlog ( 1568-1648) die uitmondde in de
geboorte van de Republiek. Willem zelf
maakte die geboorte niet meer mee. De
katholiek Balthasar Gérard schoot hem in
1584 dood. 'Mijn God, heb medelijden
met mij en met dit anne volk,' zouden
Willems laatste woorden zijn geweest.

Beatrix van Oranje
(1938)
Plichtsgetrouwe en vormelijke koningin
Beatrix zorgde sinds haar inhuldiging in
1980 voor verzakelijking van het hof

Schilderij
Maker: Carla Rodenberg
Jaar: 1995

Beatrix, oudste dochter van Juliana en
Bemhard, was zich vanjongs afbewust
van de taak die ze moest vervullen. Onbezorgd was haar jeugd niet door de slepende affaire rond Greet Hofmans. Haar
moeder Juliana, altijd aangetrokken tot
het zweverige, was zo in de ban van de
gebedsgenezers dat haar huwelijk met de
flamboyante Bernhard daar ernstig onder
leed. Beatrix was dol op haar vader en
koos meer diens kant.
Beatrix studeerde in Leiden en trouwde in
1966 met Claus von Amsberg. Vanwege
zijn Duitse afkomst verstoorden demonstranten het huwelijk in Amsterdam door
een rookbom te gooien. Maar later zou de
bedachtzame Claus populair worden. Ze
kregen drie zoons en woonden rustig op
kasteel Drakensteyn tot Beatrix' inhuldiging in 1980. Ook die dag werd overigens
verstoord. Ditmaal door krakers: 'Geen

woning, geen kroning.'
Beatrix is zakelijker en vormelijker dan
haar moeder. Om te benadrukken dat ze
haar koningschap misschien wel meer als
werk ziet dan als roeping, heeft ze wonen
en werken gescheiden. Ze woont op Huis
ten Bosch en werkt in Paleis Noordeinde,
beide prachtig verbouwd. Beatrix doet
haar werk met inzet, degelijk en grondig.
Ze is altijd goed voorbereid en ontvangt
de zittende minister-president al jaren
elke maandag voor een gesprek.
Dieptepunten in haar regeerperiode waren
vooralsnog het neerstorten van een vliegtuig op de Bijlmer (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de aanslag
op Koninginnedag 2009. In die gevallen
liet Beatrix zich van een onvermoede geemotioneerde kant zien, net als tijdens de
bijzetting van prins Claus (2002).
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Frederik Hendrik
(1584-1647)
'Stedendwinger' Frederik Hendrik veroverde de ene na de andere stad op de
Spanjaarden en leidde een vorstelijk leven

Schilderij
Maker: Miehiel Janszoon
van Mierevelt
Jaar: onbekend

Stadhouder Frederik Hendrik, halfbroer
van zijn voorganger prins Maurits en
zoon van Willem van Oranje en Louisede
Coligny, was al even dol op vechten als
zijn halfbroer. Hij was er ook goed in en
veroverde de ene stad na de andere op de
Spanjaarden, vandaar zijn bijnaam de
'stedendwinger'. Daarbij kwam het goed
uit dat Piet Hein in 1628 de zilvervloot
veroverde: een enorme Spaanse schat die
Frederik Hendrik gebruikte om Den
Bosch te veroveren op de Spanjaarden.
Plannen en pogingen om Brussel en Antwerpen in te nemen, liepen op niets uit,
evenals een poging om samen met Frankrijk te strijden tegen Spanje. De protestantse Hollandse achterban vond een verbinding met de katholieke Fransen geen
goed idee. Frederik Hendrik besloot de
strijd voort te zetten zonder de Fransen,
maar handelsstad Antwerpen bleefbuiten

zijn bereik.
Frederik Hendrik trouwde in 1625 met de
Duitse Amal ia van Solms ( 1602-1675) en
woonde met haar in Den Haag. Daar ontwikkelde zich een hof met aanzien en
koninklijke allure. Samen verzamelde het
echtpaar kunst en de ambitieuze Amalia
had een indrukwekkende juwelencollectie.
Het aanzien van de stadhouder, die leefde
als een koning, steeg zo dat zijn zoon Willem 11 de kans kreeg te trouwen met de
Britse prinses Maria Stuart.
Mede dankzij de opbrengst van de zilvervloot konden Frederik Hendrik en zijn
vrouw zich uitleven in de bouw van paleizen: Huis ten Bosch, Huis ter Nieuburch
bij Rijswijk en Huis Honselaarsdijk. Paleis
Noordeinde liet hij verbouwen. Frederik
Hendrik werd na zijn dood in 1647 opgevolgd door zijn oudste zoon Willem 11.

Rutger Jan Schimmelpenninck
(1761-1825)
Erudiete republikein Schimmelpenninck
werd door Napoleon benoemd tot de eerste, en enige, president van Nederland

Schilderij
Maker: kopie naar
Charles Howard Hodges
Jaar: onbekend

Rutger Jan Schimmelpenninck mag de
eerste president van Nederland heten. De
telg uit een zijtak van de adellijke Gelderse familie Schimmelpenninck van der
Oye werd in 1805 door keizer Napoleon
Bonaparte benoemd tot raadpensionaris
van het Bataafsch Gemeenebest, zoals
Nederland toen heette.
De erudiete Schimmelpenninck, geroemd
om zijn talenknobbel, werd geboren in
1761 in Deventer als zoon van een wijnkoper. Tijdens zijn studie rechten in Leiden kwam hij in aanraking met patriotten,
die tegen de monarchie en aristocratie
ageerden en dus ook tegen de Oranjes. Hij
ontpopte zich als vurig republikein.
Na zijn studie vestigde hij zich in Amsterdam als advocaat. Toen Nederlandse patriotten met hulp van Fransen in 1795 Nederland binnentrokken, kwam Schimmelpenninck aan het hoofd te staan van de

voorlopige regering in Amsterdam. Mede
dankzij hem werd de invoering van de
Bataafse Republiek een fluwelen revolutie. Schimmelpenninck was dan wel zeer
hervormingsgezind, altijd probeerde hij
hervormingen in geregelde banen te leiden. In het parlement, de Nationale Vergadering, behoorde hij tot de gematigde
unitarissen.
In 1798 werd hij ambassadeur in Parijs, in
1802 gezant in Londen en in 1805 nam hij
op verzoek van Napoleon dus het raadpensionarisschap op zich. Hij bleefhet
een jaar, tot Napoleon hem aan de kant
schooften gunste van zijn broer Ladewijk, de eerste koning van Nederland. Na
de Franse tijd bleefSchimmelpenninck
als senator actiefin de Eerste Kamer, tot
hij zich wegens een oogkwaal geleidelijk
terugtrok uit het openbare leven.

SPECIALE EDITIE ELSEVIER • 99

ERFLATERS

<

Frederik Hendrik
(1584-1647)
'Stedendwinger' Frederik Hendrik veroverde de ene na de andere stad op de
Spanjaarden en leidde een vorstelijk leven

Schilderij
Maker: Miehiel Janszoon
van Mierevelt
Jaar: onbekend

Stadhouder Frederik Hendrik, halfbroer
van zijn voorganger prins Maurits en
zoon van Willem van Oranje en Louisede
Coligny, was al even dol op vechten als
zijn halfbroer. Hij was er ook goed in en
veroverde de ene stad na de andere op de
Spanjaarden, vandaar zijn bijnaam de
'stedendwinger'. Daarbij kwam het goed
uit dat Piet Hein in 1628 de zilvervloot
veroverde: een enorme Spaanse schat die
Frederik Hendrik gebruikte om Den
Bosch te veroveren op de Spanjaarden.
Plannen en pogingen om Brussel en Antwerpen in te nemen, liepen op niets uit,
evenals een poging om samen met Frankrijk te strijden tegen Spanje. De protestantse Hollandse achterban vond een verbinding met de katholieke Fransen geen
goed idee. Frederik Hendrik besloot de
strijd voort te zetten zonder de Fransen,
maar handelsstad Antwerpen bleefbuiten

zijn bereik.
Frederik Hendrik trouwde in 1625 met de
Duitse Amalia van Solms ( 1602-1675) en
woonde met haar in Den Haag. Daar ontwikkelde zich een hof met aanzien en
koninklijke allure. Samen verzamelde het
echtpaar kunst en de ambitieuze Amalia
had een indrukwekkende juwelencollectie.
Het aanzien van de stadhouder, die leefde
als een koning, steeg zo dat zijn zoon Willem 11 de kans kreeg te trouwen met de
Britse prinses Maria Stuart.
Mede dankzij de opbrengst van de zilvervloot konden Frederik Hendrik en zijn
vrouw zich uitleven in de bouw van paleizen: Huis ten Bosch, Huis ter Nieuburch
bij Rijswijk en Huis Honselaarsdijk. Paleis
Noordeinde liet hij verbouwen. Frederik
Hendrik werd na zijn dood in 1647 opgevolgd door zijn oudste zoon Willem 11.

Rutger Jan Schimmelpenninck
(1761-1825)
Erudiete republikein Schimmelpenninck
werd door Napoleon benoemd tot de eerste, en enige, president van Nederland

Schilderij
Maker: kopie naar
Charles Howard Hodges
Jaar: onbekend

Rutger Jan Schimmelpenninck mag de
eerste president van Nederland heten. De
telg uit een zijtak van de adellijke Gelderse familie Schimmelpenninck van der
Oye werd in 1805 door keizer Napoleon
Bonaparte benoemd tot raadpensionaris
van het Bataafsch Gemeenebest, zoals
Nederland toen heette.
De erudiete Schimmelpenninck, geroemd
om zijn talenknobbel, werd geboren in
1761 in Deventer als zoon van een wijnkoper. Tijdens zijn studie rechten in Leiden kwam hij in aanraking met patriotten,
die tegen de monarchie en aristocratie
ageerden en dus ook tegen de Oranjes. Hij
ontpopte zich als vurig republikein.
Na zijn studie vestigde hij zich in Amsterdam als advocaat. Toen Nederlandse patriotten met hulp van Fransen in 1795 Nederland binnentrokken, kwam Schimmelpenninck aan het hoofd te staan van de

voorlopige regering in Amsterdam. Mede
dankzij hem werd de invoering van de
Bataafse Republiek een fluwelen revolutie. Schimmelpenninck was dan wel zeer
hervormingsgezind, altijd probeerde hij
hervormingen in geregelde banen te leiden. In het parlement, de Nationale Vergadering, behoorde hij tot de gematigde
unitarissen.
In 1798 werd hij ambassadeur in Parijs, in
1802 gezant in Londen en in 1805 nam hij
op verzoek van Napoleon dus het raadpensionarisschap op zich. Hij bleefhet
een jaar, tot Napoleon hem aan de kant
schooften gunste van zijn broer Ladewijk, de eerste koning van Nederland. Na
de Franse tijd bleefSchimmelpenninck
als senator actiefin de Eerste Kamer, tot
hij zich wegens een oogkwaal geleidelijk
terugtrok uit het openbare leven.

SPECIALE EDITIE ELSEVIER • 99

TIJDBALK

1396

1466167

15oo

1531

1533

Filips de Goede
1396-1467
Graaf
Pagina 95

Desiderius Erasmus
1466/67-1536
Humanist
Pagina 15

Karel V
1500-1558
HeerderNederlanden
Pagina 93

Hendrik van Brederode
1531-1568
Edelman
Pagina 59

Willem van Oranje
1533-1584
Vader des Vaderlands
Pagina 97

••
!

.

I

1581

1581/85

1583

1584

1587

Pieter Corneliszoon Hooft
1581-1647
Schrijver
Pagina 35

Frans Hals
1581/85-1666
Schilder
Pagina 73

Hugo de Groot
1583-1645
Geleerde
Pagina 25

Frederik Hendrik
1584-1647
Stadhouder
Pagina 99

Joost van den Vondel
1587-1679
Dichter en toneelschrijver
Pagina 31

1606/07

1607

1619

1625

1629

Rembrandt van RIJn
1606/07-1669
Schilder
Pagina 75

Miehiel de Ruyter
1607-1676
Vlootvoogd
Pagina 51

Jan van Riebeeck
1619-1677
Stichter kolonie Zuid-Afrika
Pagina 41

Johan de Wltt
1625-1672
Raadpensionaris
Pagina 60

Christiaan Huygens
1629-1695
Uitvinder slingeruurwerk
Pagina 24

1761

1762

1765

1772

1778

Rutger Jan Schimmelpennlnck
1761-1825
Raadpensionaris
Pagina 99

Gijsbert Karel van Hogendorp
1762-1834
Politicus
Pagina 65

Izaak Jan Alexander Gogel
1765-1821
Belastinghervormer
Pagina 61

Willeml
1772-1843
Koning
Pagina 93

Lodewijk Napoleon
1778-1846
Eerste koning van Holland
Pagina 96

;r~~:~:
':

...
\1

··'~
'

.

~

.
. ~"1-

100 • ELSEVIER SPECIALE EDITIE

I

ERFLATERS

1540

1542

1558

1567

1577

Filips van Marnix
1540-1598
Vermeend componist Wilhelmus
Pagina 29

Willem 11 van der Marck Lumey
1542-15 78
Geuzenleider
Pagina 53

Ollvler van Noort
1558-1627
Ontdekkingsreiziger
Pagina 39

Maurlts van Oranje
1567-1625
Stadhouder
Pagina 96

Piet Hein
1577-1629
Ontdekkingsreiziger
Pagina 52

1587

1596

1596

1598

1603

Jan Pieterszoon Coen
1587-1629
Gouverneur-generaal Indië
Pagina 40

Jacob van Campen
1596-1657
Architect
Pagina 40

Joan Blaeu
1596-1673
Cartograaf
Pagina 21

Maarten Harpertszoon Tromp
1598-1653
Zeeheld
Pagina 49

AbelTasman
1603-1659
Ontdekkingsreiziger
Pagina 44

1632

1632

1668

1744

1756

Baruch de Spinoza
1632-1677
Filosoof
Pagina 20

Antoni van Leeuwenhoek
1632-1723
Uitvinder microscoop
Pagina 16

Herman Boerhaave
1668-1738
Arts
Pagina 21

Eise Eisinga
1744-1828
Astronoom
Pagina 19

Wlllem Bilderdijk
1756-1831
Dichter
Pagina 33

1801

1817

1820

1822

Guillaume Groen van Prinsterer
1801-1876
Politicus
Pagina 67

Christophorus Buys Ballot
1817-1890
Meteoroloog
Pagina 23

Eduard Douwes Dekker
1820-1887
Schrijver
Pagina 34

Charles Stork
1822-1895
Ondernemer
Pagina 86

1798
Johan Rudolph Torbecke
1798-1872
Politicus
Pagina 63

'

SPECIALE EDITIE ELSEVIER • 101

TIJDBALK

1396

1466/67

1500

1531

1533

Filips de Goede
1396-1467
Graaf
Pagina 95

Desiderlus Erasmus
1466/67-1536
Humanist
Pagina 15

Karel V
1500-1558
HeerderNederlanden
Pagina 93

Hendrik van Brederode
1531-1568
Edelman
Pagina 59

Willem van Oranje
1533-1584
Vader des Vaderlands
Pagina 97

1581

1581/85

1583

1584

1587

Pieter Corneliszoon Hooft
1581-1647
Schrijver
Pagina 35

Frans Hals
1581/85-1666
Schilder
Pagina 73

Hugo de Groot
1583-1645
Geleerde
Pagina 25

Frederik Hendrik
1584-1647
Stadhouder
Pagina 99

Joost van den Vondel
1587-1679
Dichter en toneelschrijver
Pagina 31

1606/07

1607

1619

1625

1629

Rembrandt van Rijn
1606/07-1669
Schilder
Pagina 75

Miehiel de Ruyter
1607-1676
Vlootvoogd
Pagina 51

Jan van Riebeeck
1619-1677
Stichter kolonie Zuid-Afrika
Pagina 41

Johan de Witt
1625-1672
Raadpensionaris
Pagina 60

Christiaan Huygens
1629-1695
Uitvinder slingeruurwerk
Pagina 24

ft,

~

'•,

,.ll;,'\\\·. ,,,4.:~.

.

I ' ·'

:

'

~.~

<-;,., .},. ·. ··~. ·

" ~.

i

~·

"

~~

___.. _ ",•.

1761

1762

1765

1772

1778

Rutger Jan Schimmelpennlnck
1761-1825
Raadpensionaris
Pagina 99

Gijsbert Karel van Hogendorp
1762-1834
Politicus
Pagina 65

Izaak Jan Alexander Gogel
1765-1821
Belastinghervormer
Pagina 61

Willeml
1772-1843
Koning
Pagina 93

Lodewijk Napoleon
1778-1846
Eerste koning van Holland
Pagina 96

100 • ELSEVIER SPECIALE EDITIE

.a

,,,_

'
",.~ .:·,··

'

1540

1542

1558

1567

1577

Filips van Marnix
1540-1598
Vermeend componist Wilhelmus
Pagina 29

Willem 11 van der Marck Lumey
1542-1578
Geuzenleider
Pagina 53

Olivier van Noort
1558-1627
Ontdekkingsreiziger
Pagina 39

Maurits van Oranje
1567-1625
Stadhouder
Pagina 96

Piet Hein
1577-1629
Ontdekkingsreiziger
Pagina 52

1587

1596

1596

1598

1603

Jan Pieterszoon Coen
1587-1629
Gouverneur-generaal Indië
Pagina 40

Jacob van Campen
1596-1657
Architect
Pagina 40

Joan Blaeu
1596-1673
Cartograaf
Pagina 21

Maarten Harpertszoon Tromp
1598-1653
Zeeheld
Pagina 49

AbelTasman
1603-1659
Ontdekkingsreiziger
Pagina 44

1632

1632

1668

1744

1756

Baruch de Spinoza
1632-1677
Filosoof
Pagina 20

Antoni van Leeuwenhoek
1632-1723
Uitvinder microscoop
Pagina 16

Herman Boerhaave
1668-1738
Arts
Pagina 21

Eise Eisinga
1744-1828
Astronoom
Pagina 19

Willem Bilderdijk
1756-1831
Dichter
Pagina 33

'.

"

,,

..
o/

1798
Johan Rudolph Torbecke
1798-1872
Politicus
Pagina 63

'

'

...

,4

'

•

1801

1817

1820

1822

Guillaume Groen van Prinsterer
1801-1876
Politicus
Pagina 67

Christophorus Buys Ballot
1817-1890
Meteoroloog
Pagina 23

Eduard Douwes Dekker
1820-1887
Schrijver
Pagina 34

Charles Stork
1822-1895
Ondernemer
Pagina 86

SPECIALE EDITIE ELSEVIER • 101

TIJDBALK

1826

1827

1837

1837

1838

Pieter Caland
1826-1902
Ingenieur
Pagina 45

Pierre Cuypers
1827-1921
Architect
Pagina 45

Abraham Kuyper
1837-1920
Politicus
Pagina 65

Samuel van Houten
1837-1930
Politicus
Pagina 64

Tobias Asser
1838-1913
Jurist
Pagina 25

,,. .•·;.-.7'
.4!·
~-

.· '

1853

1854

1854

1856

1857

Hendrik Lorentz
1853-1928
Natuurkundige
Pagina 17

Cornelis Lely
1854-1929
Ingenieur
Pagina 44

Aletta Jacobs
1854-1929
Feministe
Pagina 55

Hendrik Berlage
1856-1934
Stedenbouwkundige
Pagina 41

Christiaan Snouck Hurgronje
1857-1936
Islamoloog
Pagina 19

1880

1881

1882

1886

1888

Wilhelmina
1880-1962
Koningin
Pagina 95

Titus Brandsma
1881-1942
Pater en verzetsheld
Pagina 51

Frits Fentenervan Vlissingen
1882-1962
Ondernemer
Pagina 86

Willem Drees
1886-1988
Politicus
Pagina 64

Gerrit Rietveld
1888-1964
Architect; ontwerper
Pagina 43

1908

1911

1911

1914

1916

Sicco Leendert Mansholt
1908-1995
Politicus
Pagina 63

Annle M.G. Schmldt
1911-1995
Schrijver
Pagina 33

Pim Kolft
1911-2009
Internist
Pagina 24

Jan de Hartog
1914-2002
Schrijver
Pagina 34

Toon Hermans
1916-2000
Cabaretier
Pagina 79

102 • ELSEVIER SPECIALE EDITIE

ERFLATERS

1844

1846

1852

1853

1853

Herman Schaepman
1844-1903
Priester/ politicus
Pagina 61

Ferdinand Domela Nieuwenhuis
1846-1919
Politicus
Pagina 60

Henry van 't Hoff
1852-1911
Scheikundige
Pagina 15

Vincent van Gogh
1853-1890
Schilder
Pagina 71

Heike Kamerlingh Onnes
1853-1926
Natuurkundige
Pagina 16

1864

1866

1872

1872

1874

Herman Gorter
1864-1927
Dichter
Pagina 30

Henri Deterding
1866-1939
Ondernemer
Pagina 87

Piet Mondriaan
1872-1944
Schilder
Pagina 81

Johan Huizinga
1872-1945
Historicus
Pagina 20

Anton Philips
1874-1951
Ondernemer
Pagina 89

1889

1890

1893

1895

1903

Albert Piesman
1889-1953
Luchtvaartpionier
Pagina 85

Anthony Fokker
1890-1939
Vliegtuigbouwer
Pagina 87

Johan van Veen
1893-1959
Waterstaatkundig ingenieur
Pagina 39

Anton Pieck
1895-1987
Schilder
Pagina 79

Jan Tinbergen
1903-1994
Econoom
Pagina 17

1917

1919

1921

1921

1923

Erik Hazelhoff Roelfzema
1917-2007
Soldaat van Oranje
Pagina 53

Joop den Uyl
1919-1987
Politicus
Pagina 59

Willem Frederik Hermans
1921-1995
Schrijver
Pagina 31

KarelAppel
1921-2006
Schilder
Pagina 71

Freddy Heineken
1923-2002
Ondernemer
Pagina 85

SPECIALE EDITIE ELSEVIER • 103

TIJDBALK

1923

1924

1925

1927

1927

Gerard Reve
1923-2006
Schrijver
Pagina 30

Johnny Jordaan
1924-1989
Zanger
Pagina 75

JanWolkers
1925-2007
Schrijver
Pagina 29

Dick Bruna
1927
Illustrator
Pagina 74

Harry Mulisch
1927
Schrijver
Pagina 35

1929

1929

1932

1938

1938

Anne Frank
1929-1945
Schrijver
Pagina 49

Mies Bouwman
1929
Televisiepresentator
Pagina 77

Hans van Manen
1932
Choreograaf
Pagina 74

Beatrix van Oranje
1938
Koningin
Pagina 97

Pa ui Verhoeven
1938
Regisseur
Pagina 78

1942

1942

1944

1944

1946

Louis Andriessen
1939
Componist
Pagina 77

Joop van den Ende
1942
Mediamagnaat
Pagina 89

Ard Schenk
1944
Schaatser
Pagina 52

Rem Koolhaas
1944
Architect
Pagina 43

Gerard 't Hooft
1946
Natuurkundige
Pagina 23

1947

1948

1949

1959

1969

Johan Cruljff
1947
Voetballer
Pagina 55

Pim Fortuyn
1948-2002
Politicus
Pagina 67

André Rieu
1949
Violist
Pagina 78

Rineke Dijkstra
1959
Fotograaf
Pagina 81

Viktor & Rolt
1969
Modeontwerpers
Pagina 73

104 • ELSEVIER SPECIALE EDITIE

j

B 0 E K E N

Meer lezen
BOEKEN EN WEBSITES OVER PORTRETKUNST EN ERFLATERS

BOEKEN

WEBSITES

Paul Brill (redactie)
Kopstukken van het laagland
(Balans, 19991

J.C. Nix
Bekende Nederlanders
llnmerc, 20071

Het leven van honderd prominenten
uit de twintigste eeuw, beschreven
door medewerkers van de Volkskrant.

Een verzameling van honderd portretten
van bekende en minder bekende Nederlanders. Het begrip portret is zo ruim
mogelijk opgevat en dat leverde een
collage op van verkiezingsposters, spotprenten, tekeningen en schilderijen.

H.W. vonder Dunk e.a.
Erflaters van de twintigste eeuw
(Querido, 1991)
Deskundigen pakken de draad op,
waar het echtpaar Romein stopte met
zijn biografieënreeks: de erflaters van
de twintigste eeuw, beschreven door
hun collega's van nu.

Rudi Ekkart
Hollanders in beeld. PortreHen
uit de Gouden Eeuw
(Waanders, 20071
Alle portretten uit de gelijknamige expositie in het Mauritshuis in Den
Haag. En: drie essays over onder
meer de ontwikkeling van het geschilderde portret in de Noordelijke Nederlanden.

Gijs van der Ham (redactie)
Held
(Nieuw Amsterdam, 20071
Ter gelegenheid van de tentoonstelling
Heldvan het Rijksmuseum in Amsterdam verscheen dit gelijknamige boek
waarin verschillende auteurs het verschijnsel heldenverering in Nederland
onder de loep nemen.

letterkundig Museum
SchrijversportreHen
(De Bezige Bij, 20101
De schrijversportretten in het Letterkundig Museum bijeengebracht. Met
een essay van schrijver/kunstenaar
Maria Barnas.

Gert Jan Pos (redactie)
De grootste Nederlander
(Van Gennep, 20041
Biografieën van 150 grote Nederlanders die een beeld geven van de ontwikkeling van wetenschappen, kunsten, godsdienst, politiek en economie in Nederland: 'een hinkel-spel'
door de geschiedenis.

www.npg.org.uk
Website van 's werelds bekendste portrettengalerij: de National Portrail Gallery in Londen, Groot-Brittannië. De collectie van het in 1856 opgerichte museum telt 160.000 portretten die via
de zoekmachine op de website zijn te
vinden en onder meer zijn te bekijken
per periode of zaal waar ze hangen.

www.npg.si.edu
Website van de vermaarde National
Portrail Gallery in Washington, Verenigde Staten. De galerij toont de geschiedenis van de Verenigde Staten
aan de hand van de personen die de
geschiedenis maakten. De collectie is
te doorzoeken via de website.

www.innl.nl
Jan Romein en Annie RomeinVerschoor
Erflaters van onze beschaving.
Nederlandse gestaHen uit zes
eeuwen
(Querido, 19791
Boek met biografieën waarin het
echtpaar Romein de geschiedenis
van Nederland beschrijft aan de hand
van belangrijke personen uit die
geschiedenis.

Harriet Stoop-de Meester en
Cathinka Huizing
PortreHen van PortreHisten
(Waanders, 20091
Interviews met dertig portretschilders
van nu met voorbeelden van hun
werk. En: een inleiding in de geschiedenis van de portretkunst en de rijke
Nederlandse portrettraditie.

Meer portretten op:
www.elsevier.nVweb/
biografieen/erflaters

De website van het Nationaal Historisch Museum waar ook de online
portrettengalerij zal verschijnen en
waar Nederlanders suggesties kunnen doen voor het opnemen van een
persoon in de portrettengalerij.

www.rijksmuseum.nl
De indrukwekkende collectie van het
Rijksmuseum bevat een fors aantal
portretten die goeddeels via de website zijn te vinden en te bekijken.

www.biografischportaal.nl
Het Biografisch Portaal van Nederland
is een samenwerkingsproject van tien
wetenschappelijke en culturele instellingen waarvan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis optreedt als
penvoerder. In het Biografisch Portaal
worden bestaande (gedrukte én digitale) collecties en databanken opgenomen die biografische informatie
bevatten over de bewoners van Nederland van de vroegste tijden tot nu.
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