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redactioneel

Deze en de komende uitgave zullen 
we het zonder onze hoofdredactrice 
moeten stellen. Wietske is in Berlijn 
om onderzoek te doen voor haar 
Bachelorproject. 
Ditmaal is de Gouden Eeuw de rode 
draad van het meinummer. Deze 
mooie periode uit de Nederlandse 
geschiedenis wordt allereerst be-
schreven door Jan de Vries. Na dit 
algemene verhaal komt een van 
Neerlands exportproducten uit de 
Gouden Eeuw aan bod: kaarten. 
Cartograaf dr. Peter van der Krogt 
gaat in op het belang van de 
Nederlandse Cartografie in de Gouden 
Eeuw. In een kort intermezzo van het 
Gouden Thema schrijft Inge de Vries 
over ‘De opkomst van Wetenschap in 
Groningen’, natuurlijk naar aanleiding 
van het 395 jarig bestaan van onze 
universiteit.
In dit nummer ook een artikel van 
Wietskes hand, namelijk hét artikel 
dat ze al die tijd bij de redactie al  
had willen schrijven: een artikel 
over de Beemster. In deze eerste 
Nederlandse droogmakerij is onze 
hoofdredactrice opgegroeit en de 
polder is tijdens de Gouden Eeuw 
drooggemaakt. Dat maakt deze 
uitgave natuurlijk uitermate geschikt 
om dit artikel voor te schrijven. Je 
zult van haar artikel genieten.
Rest mij niets om iedereen veel 
leesplezier te wensen!
 
Bart Booij
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Een geschiedenis 

       der Nederlanden
Willem van Oranje
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In de Middeleeuwen bestond er geen Nederlandse staat. Het 
gebied dat nu ongeveer Nederland, België en Luxemburg bestrijkt, 
behoorde formeel gezien voor een groot gedeelte bij het Heilige 
Roomse keizerrijk (Duitsland) en voor een wat kleiner gedeelte 
bij het Franse koninkrijk. De leenmannen in dit gebied, zoals de 
graaf van Vlaanderen, de Hertog van Brabant en de graaf van 
Holland, verwierven echter al vrij snel in de tweede helft van de 
Middeleeuwen een vrij forse mate van autonomie. In de 14e en 
15e eeuw kwamen de meeste gebieden in de Nederlanden onder 
het gezag van de Hertogen van Bourgondië en in 1477, met een 
wisseling van dynastieën, onder het huis Habsburg. De Hertogen 
deden hun best om alle gebiedjes in de Nederlanden onder hun 
gezag te brengen. In anderhalve eeuw voegden ze respectievelijk 
Vlaanderen (1384), Artesië, Picardië, Brabant, Limburg, Namen, 
Holland, Zeeland, Henegouwen, Lotharingen, Luxemburg, 
Friesland, Utrecht (toen Utrecht, Overijssel en Groningen) en 
Gelre (1543) bij hun rijk. De Bourgondische en Habsburgse staat 
in de Nederlanden was dus een nieuwe en uiterst wankele eenheid. 
De Hertogen probeerden daarom een eenheid te scheppen en 
hun greep op het gebied te versterken. Elk gewest en soms zelfs 

elke stad had een eigen wetgeving, regels, tarieven, munten, 
rechtspraak, maten, bestuur en ga zo maar door. Om de grip 
op de verworven gebieden te versterken was uniformiteit nodig. 
Er kwam dus een centraal bestuur, een centrale wetgeving, een 
centrale rechtspraak en een centrale belastingssysteem voor alle 
gewesten. Dat stuitte op veel verzet onder de Nederlanders die 
gewend waren aan hun eigen autonomie, privileges, gebruiken en 
hun eigen geld natuurlijk. Toen daar halverwege de 16e eeuw nog 
eens de zware vervolging van de protestanten bij kwam, hadden 
de Nederlanders er genoeg van en kwamen zij in 1568 in opstand 
tegen hun heer, Filips II.
De Nederlanders waren vooral heel erg gesteld op hun geld, waar 
ze dan ook veel van hadden. De Nederlanden waren namelijk een 
economisch zeer welvarend gebied, met name de stedelijke gebieden 
Vlaanderen, Holland, Zeeland en Brabant. Die economische 
bloei kwam voort uit een aantal factoren. De Nederlanden 
beschikten over een uitstekend waternetwerk. Dat netwerk was 
door puur toeval ontstaan. Mensen in de Nederlanden leefden 
in de vijfde en zesde eeuw op de zandgronden aan de kust en 
in gebieden bij de grote rivieren. Naarmate de bevolking groeide 
ging men de veengronden ontginnen, die daardoor inklonken. 
De veengronden kwamen dus lager te liggen dan het zand, bijna 
op grondwaterniveau, waardoor het te nat werd om graan te 
verbouwen, maar het wel uiterst geschikt was voor veeteelt. Zo 
rond het jaar 1000 kwamen er enkele zware overstromingen voor 
die grote stukken veen wegsloegen. De gaten werden opgevuld 
met water. Zo ontstond dus een uitgebreid waternetwerk 
door puur toeval en was er een hoge zuivelproductie. Weinig 
graanproductie en een hoge graad van urbanisatie zorgden voor 
een chronisch graantekort. Dat haalde men dus elders vandaan 
over het water, vooral uit het Oostzeegebied. Daarnaast was er 
de bloeiende lakenindustrie, vooral in Vlaanderen. Het Vlaamse 
laken was het fijnst in heel Europa. Voor deze industrie was 
een grote wolimport nodig, ook weer uit overzeese gebieden, 
vooral Engeland. De Nederlanden waren dus afhankelijk van 
scheepvaart voor voedsel en wol. De scheepvaartindustrie begon 
als bijkomend effect ook te bloeien, waardoor weer veel hout nodig 
was, wat men ook weer uit het Oostzeegebied haalde, waarvoor 
men weer meer schepen moest maken. Het grote aantal schepen 
trok vervolgens tussenhandel en handel in andere producten aan, 
zoals zout, dat vervolgens weer werd verwerkt in de Nederlanden 
en doorverkocht. Zo ontstond dus een uiterst welvarend gebied 
met een zeer uitgebreid scala aan economische activiteiten, wat 
de Nederlanden tot het welvarendste gebied in Europa maakte 
vanaf ongeveer 1300. Bijkomend was de sterke urbanisatie en een 
uitgebreide burgercultuur.
De Nederlanden waren voor de Habsburgers dus een aantrekkelijk 
gebied, dat hun vele oorlogen met Frankrijk, Engeland en de 
Ottomanen kon financieren. De Nederlanders zelf hadden 
daar, zoals eerder beschreven, weinig zin in. Karel V had al met 
opstanden te maken gehad, maar de opstand onder Filips II had 
een nog grimmiger karakter. Filips stuurde in 1567 de Hertog 
van Alva naar de Nederlanden om met geweld de protestanten 
te vervolgen, de nieuwe belastingen op te leggen en het bestuur 
te hervormen. In 1568 probeerde Willem van Oranje al met een 
legertje vanuit Duitsland de Hertog van Alva de verdrijven. Dit 
mislukte echter, onder andere door te weinig geld en te weinig 
animo. In 1572 was na vijf jaar Alva de ontevredenheid zo sterk 
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toegenomen dat, toen de watergeuzen op 1 april Den Briel 
innamen, de ene stad na de andere de kant van de opstand koos. 
De opstand verliep niet zonder tegenslagen en tegen 1576 was 
het gebied van de opstand teruggebracht tot een paar steden in 
Holland en Zeeland. Filips II had echter meer oorlogen te voeren. 
Zijn gebied bestond naast de Nederlanden ook uit Spanje, Zuid-
Italië, Sicilië, Sardinië, het hertogdom Milaan en Amerika. Zijn 
grootste vijanden waren Frankrijk, Engeland en het Ottomaanse 
rijk. Toen de oorlog met Frankrijk weer oplaaide koos Filips ervoor 
om zijn troepen in de Nederlanden in te zetten tegen Frankrijk. 
Daarnaast weigerden de Nederlanders grotendeels te betalen 
en was de Spaanse staat vrijwel bankroet. Willem van Oranje 
kreeg dus vrij spel. De Spaanse troepen die wel aanwezig waren, 
sloegen door het uitblijven van soldij aan het muiten. In de rijke 
en niet opstandige zuidelijke gewesten zorgden de plunderende 
soldaten voor chaos en wanorde, ook wel bekend als de Spaanse 
Furie. In 1576 werd Antwerpen, het handelscentrum van Europa, 
geplunderd en uitgebrand. Honderden handelaren vluchtten en 
namen hun kennis, contacten en kapitaal mee naar de noordelijke 
Nederlanden, met name Amsterdam. Na de splitsing van de 
Nederlanden in noord en zuid in 1579, kwam daar nog de sluiting 
van de Schelde bij. Alle handel verplaatste zich zo naar Amsterdam, 
waardoor het handelsplaatsje uitgroeide tot de handelsmetropool 
van Europa. De plundering van Antwerpen was dus het startsein 
van de Gouden Eeuw in de noordelijke Nederlanden, vanaf 1588 
ook wel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geheten 
of gewoonweg de Republiek.  

Na het herstel van de 
orde bleek de vereniging 
tussen de noordelijke en 
zuidelijke Nederlanden 
onmogelijk. De belangen 
van beide gebieden 
waren onverzoenlijk als 
het om de godsdienstige 
en bestuurlijke zaken 
ging. In 1579 splitsten 
de gebieden zich in de 
Unie van Atrecht (zuiden) 
en de Unie van Utrecht 
(noorden). In 1581 was 
de breuk compleet met de 
‘Acte van Verlaetinghe’, 
waarin de Unie van Utrecht 
Filips II voorgoed vaarwel 

zei. De noordelijke Nederlanden waren daarmee vorstloos. De 
stichting van een republiek was niet de onmiddellijke oplossing 
voor het probleem. Men ging dus opzoek naar een nieuwe koning, 
met voorkeur iemand die troepen en geld mee kon nemen. De 
eerste kandidaat was een zoon van de Franse koning, François 
Hercule de Valois, hertog van Anjou. Frankrijk was weliswaar 
katholiek, maar er heerste tolerantie jegens protestanten en 
Frankrijk was de grote vijand van de Habsburgers. Anjou kwam 
naar de Nederlanden. Hij had de beschikking over een legertje 
jongens die hij van de straat had geplukt, waar hij grote feesten 
en orgieën mee hield en die de straten van Antwerpen, waar de 
hertog verbleef, onveilig maakten. Toen in 1581 Willem van 
Oranje zijn halve kaak door een aanslag verloor en er voor zijn 

leven werd gevreesd, wilde Anjou zijn eigen verjaardagsfeest 
niet aflassen. De katholieke, frivole, absolutistische Fransman 
was niet bepaald populair en na een mislukte coup werd hij 
naar huis gestuurd. De volgende kandidaat was Robert Dudley, 
graaf van Leicester, een vertrouweling van koningin Elizabeth 
I van Engeland. Hij was het uiterste van Anjou: protestants, 
ernstig en gereserveerd. Hij was ook een uiterst slechte leider 
en legeraanvoerder en hij leed een paar grote nederlagen tegen 
Spanje. Ook hij werd weggestuurd. Daarna wilde niemand meer 
koning worden van de Nederlanden. Men heeft er nog aan gedacht 
Willem van Oranje tot soeverein uit te roepen, maar een tweede 
aanslag in 1584 overleefde hij niet. In 1588 werd de Republiek 

uitgeroepen.
Vrede met Spanje was er 
echter nog steeds niet. Met 
wisselend succes weerde 
Willems zoon Maurits 
zich tegen de Spanjaarden. 
Het gebied van de 
Republiek zag er rond 
1600 ongeveer uit zoals 
het huidige koninkrijk, 
zonder Limburg. Beide 
partijen waren uitgeput. 
In 1609 kwam het tot 
een voorlopige vrede, het 

twaalfjarig bestand. Dit duurde tot 1621 en pas in 1648 werd 
de vrede definitief gesloten. Ondertussen was het de Republiek 
economisch voor de wind gegaan sinds de val van Antwerpen. 
Eind zestiende eeuw waren de Nederlanders de nieuwe wereld 
binnengedrongen. Cornelis de Houtman had een route naar Indië 

Filips II van Habsburg

Hertog van Anjou

Republiek 1648
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gevonden en in 1602 werd de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie opgericht. 
De Republiek was hard op weg om 
economisch de dominante macht in de 
wereld te worden. Naast de handel met 
Azië, verdiende de Republiek begin 
zeventiende eeuw het meeste geld met 
de handel in Europa. De zogenaamde 
Moeder Negotie op het Oostzeegebied 
was de belangrijkste bron van 
inkomsten. Daar haalde men vooral 
hout en graan vandaan. De wolhandel 
met Engeland werd al genoemd. De 
Republiek handelde ook met Spanje 
en Habsburgse gebieden. Een vrij 
ironisch feit is dat de Hollanders 
oorlogsbodems en wapens leverden 
aan Spanje en dat ze daar zoveel aan 
verdienden dat ze hun opstand tegen 
Spanje konden financieren. De grote 
zeeschepen met goederen uit de hele wereld kwamen aan in Texel 
en Den Helder. Daar werd de lading op kleinere schepen geladen 
en via de Zuiderzee richting Amsterdam gevaren. Op nog kleinere 
platte schuiten werd de lading vervolgens het IJ opgevaren en werd 
de lading gelost. De goederen werden gestapeld in Amsterdam in 
de vele pakhuizen aan de grachten. Voor de laagste klassen in de 
samenleving bracht dit natuurlijk veel werk op. Vanuit Amsterdam 
werden de goederen verspreid over heel Europa. Dat leverde 
enorme hoeveelheden geld op. Als je nu al ziet hoe belangrijk 
Rotterdam vandaag de dag is voor de Nederlandse economie, kun 
je je voorstellen hoe dat toen was, toen we bijna het monopolie op 
handel hadden. Die rijkdom was in de Republiek niet alleen voor 
een rijke handelselite. Een handelsschip met uitrusting kostte 
nogal wat en bovendien was het risico van schipbreuk op piraterij 
erg groot. Veel mensen investeerden daarom een klein kapitaal 
in een schip. Het kwam geregeld voor dat zo’n dertig tot veertig 
mensen in een handelsschip investeerden. Zij deelden het verlies, 
maar ook de vaak grote winst. Duizenden mensen konden zo 
profiteren van de handel en er ontstond in de Republiek een zeer 
grote burgerlijke middenstand.
De burgers met geld investeerden in cultuur. Velen wilden een 
portret van zichzelf, de familie, hun bezit of een mooi Hollands 
landschap of kerkinterieurtje. Rijke kooplui begonnen met een 
curiosa verzameling, waaronder tulpen, lichaamsdelen, kunstitems, 
opgezette dieren, aardappelen (knollen die je in de grond stopte, 
vermenigvuldigden zichzelf!), boeken, muziekinstrumenten, je 
kunt het zo gek niet bedenken. De schilder Rembrandt van Rijn 
was verslaafd aan het verzamelen van curiosa en ging er bijna aan 
failliet (niet omdat hij niet populair was). De grote middenstand 
was ook geletterd. In de Republiek heerste het grootste 
percentage alfabetisme van Europa. Men ging dus boeken lezen 
en investeren in wetenschap en literatuur. Bovendien waren de 
Nederlanders vrij tolerant. Immers rijke en geletterde mensen 
laten zich minder ophitsen door massahysterie en xenofobie. 
Daarbij voelen handelslieden vanuit de hele wereld zich welkom 
in een land waar ze niet worden vervolgd. Bovendien ontbrak 
in de Republiek een absolutistische, sterke en totalitaire centrale 
macht. De Habsburgers wilden immers eenheid van godsdienst 

en het protestantisme uitroeien. In de Republiek gebeurde dat 
allemaal weinig. Er was dan ook bijna geen censuur. De ideeën 
en theorieën van wetenschappers, filosofen en theologen uit heel 
Europa werden gedrukt en mensen zoals Voltaire kwamen naar de 
Republiek. De hoge tolerantie en de rijke burgercultuur in de 17e 
eeuwse Republiek zorgden voor een enorme bloei in de cultuur, 
wetenschap en filosofie. In de schilderkunst bracht de Republiek 
wereldberoemde schilders voort. We kennen natuurlijk allemaal 
de portretten van Rembrandt, die tot leven schijnen te komen; en 
de huishoudens van Jan Steen, waarin zoveel gebeurt en zoveel 
dynamiek zit. De hoogstaande literatuur van Joost van den Vondel 
en Pieter Corneliszoon Hooft wordt tot op de dag van vandaag 
gelezen. Ook op het gebied van architectuur bleven we niet achter. 
Het stadhuis op de Dam door Jacob van Campen, gebouwd ter ere 
van de vrede met Spanje in 1648, brengt de klassieke bouwstijlen 
en de Hollandse burgerstijl samen. De afmetingen van het 
gebouw zijn tot op de millimeter berekend volgens de methodes 
van een Romeinse wiskundige. Zo is de lengte en breedte precies 

Schilderij Rembrandt

Stadhuis op de dam
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twee keer de hoogte en zijn aan de voorkant de ingewerkte zuilen 
te zien en een prachtig bewerkt timpaan. Er heeft nog een jaar 
een schilderij gehangen van Rembrandt, maar dat paste niet bij 
de rest van de collectie, dus werd het teruggestuurd. De muziek 
uit de Republiek was toonaangevend voor Europa in de vroege 
barok. De orgelwerken van Jan Pieterszoon Sweelinck hebben tot 
inspiratie gediend van de jonge Bach. Filosofen als Spinoza hebben 
een enorme indruk achtergelaten met hun ideeën over religie en 
inrichting van de staat. De telescoop, bril, het slingeruurwerk, 
de thermometer en de krant zijn Nederlandse uitvindingen. Zo 
werden cultuur, de wetenschap en de filosofie in de Republiek 
toonaangevend voor Europa.  
Veel rijke mensen in een land, betekend ook dat een regering veel 
belasting op kan halen. De Republiek kon op die manier met de 
grote machten, zoals Frankrijk, Engeland en de twee Habsburgse 
rijken, concurreren om de macht in Europa. Engeland wilde de 
sterke positie van de Republiek op zee en in de handel dwarsbomen. 
Er werden tussen 1652 en 1674 drie Engelse zeeoorlogen gevoerd, 
waarbij admiraals zoals De Ruyter en Tromp grote successen 
behaalden. (Plaatje Tweede Engelse Zeeoorlog) De grootste 
bedreiging werd echter Frankrijk. In 1661 kwam de jonge Lodewijk 
XIV in Frankrijk aan de macht. Hij is het schoolvoorbeeld 
geworden voor de absolutistische vorsten. Hij gebruikte zijn 
macht al snel voor een uiterst agressieve buitenlandse politiek. 
Uiteraard tegen de Habsburgers, maar zijn oog viel ook op de rijke 
Republiek. In 1667 viel Lodewijk aan en opnieuw in 1672. Hij 
kreeg hulp van een aantal Duitse aartsbisschoppen, waaronder 
onze eigen Bommen Berend, en werd pas tot staan gebracht door 
de waterlinie. 1672 werd dan ook het rampjaar genoemd door de 
Nederlanders. Stadhouder Willem III ontwikkelde zich in die 
tijd tot het politieke brein van Europa en de leider van de oorlog 
tegen Frankrijk. De machtsbalans in Europa werd namelijk sterk 
bedreigd door Frankrijk en de andere machten wilden er alles aan 
doen om Frankrijk te stoppen. Zo kwam het dat in de oorlog 
tegen Lodewijk de Republiek een bondgenootschap aanging 
met Brandenburg, Denemarken en zelfs de oude aartsvijand: 
het huis Habsburg. Op zee versloeg de Republiek de Engelsen 

en Groningen werd ontzet, 
uiteraard. De Franse dreiging 
was afgewend en de Republiek, 
onder Willem III, had zich 
als grote macht in Europa 
laten zien. Die rol nam het 
land weer aan in de Spaanse 
successieoorlog. Lodewijk 
wilde zijn kleinzoon op de 
vacante Spaanse troon zetten. 
Een gecombineerd Spaans en 
Frans rijk was een te grote 
dreiging. Een nieuwe oorlog 
ontstond. Willem III had nu 
nog meer machtsmiddelen 
tot zijn beschikking. Hij 
was namelijk in 1688 koning 
van Engeland geworden via 
zijn vrouw, Mary Stuart. Hij 
breidde het Nederlandse 
leger uit tot 130.000 man. 

De druk van zo’n leger en de oorlog met Frankrijk bleken een 
te grote druk voor de Republiek. In 1713 werd de vrede nog wel 
gesloten op Nederlandse bodem, maar het bleek al snel dat de 
Republiek zijn politieke macht in Europa had verloren. Frankrijk 
kreeg Spanje, Oostenrijk kreeg grote delen van Italië, maar de 
Republiek kreeg slechts Venlo. De staatsschuld zorgde ervoor dat 
de Republiek ook op economisch gebied een flinke deuk opliep. 
Na 1713 was het definitief gedaan met de Gouden Eeuw. Het land 
bleef een sterke economische macht, nog door de hele achttiende 
eeuw, maar op een schaal zoals in de zeventiende eeuw kwam het 
nooit meer. Een goede term voor de achtiende eeuw is misschien 
de Zilveren Eeuw. Op politiek gebied werd de achtiende eeuw 
de eeuw van Engeland, Frankrijk, Pruisen en Oostenrijk. In het 
oosten kwam Rusland als sterke macht naar voren. Tsaar Peter 
de Grote reisde persoonlijk af naar de Republiek om te leren 
over de economie, het bestuur, de wetenschap, scheepsbouw, 
etc. voor het opbouwen van een sterke staat in Rusland. Hij nam 
zelfs duizenden Nederlanders mee naar Rusland, die hun sporen 
daar op allerlei gebieden achterlieten. Zo is vlagstok nog steeds 
Russisch voor vlagstok. De zeventiende eeuwse Republiek heeft 
dus een enorme invloed gehad in het Europa van die tijd op 
alle mogelijke gebieden. Het land heeft het op den duur echter 
toch moeten afleggen tegen de opkomende grootmachten van 
Europa.

Handige en goede boeken over de geschiedenis van de Nederlanden zijn:
J.C.H. Blom en E. Lamberts red., Geschiedenis van de Nederlanden, •	
(Baarn 2007).
A.Th. van Deursen, De last van veel geluk, (Amsterdam 2006).•	
J. Israel, The Dutch Republic: its rise, greatness and fall, 1477-1806, •	
(Oxford 1995). In vertaling: J. Israel, De Republiek; 1477-1806, twee 
delen (Franeker 1996).

Tweede Engelse Zeeoorlog

G

Tom de Vries is een student Geschiedenis in Groningen.
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‘The first printing... in 1472, of a simple, allegorical map was an 
important event in the history of communication’ schreef Arthur 
H. Robinson in zijn inleidende lezing ter gelegenheid van de 
500ste verjaardag van dat feit. Deze eerste gedrukte kaart is een 
schematisch wereldkaartje in het Etymologiarum van Isidorus van 
Sevilla en was gedrukt te Augsburg. In zijn lezing ging Robinson 
verder in op het enorme nut dat de wetenschappelijk geografie 
van deze uitvinding had. Door het grote aantal gelijke exemplaren 
van een kaart konden de geografen voor het eerst de verschillende 
kartografische opvattingen met elkaar vergelijken en zodoende 
tot een beter beeld van de wereld komen.

Van even groot belang is de invloed op de economie geweest. 
Italiaanse drukkers waren de eersten die de mogelijkheden van 
commerciële kaartvervaardiging inzagen. Kort na de uitvinding 
van de boekdrukkunst werd het belangrijkste klassieke werk over 
de geografie, de Geographia van Claudius Ptolemaeus (circa 100-
180 na Chr.), door middel van de drukpers vermenigvuldigd. 
Kaarten waren onlosmakelijk met dit werk verbonden en in 
veel handschriften overgetekend. Om de gedrukte versie even 
waardevol te maken als een handgeschreven kopie waren de 
drukkers verplicht ondanks de hogere kosten gedrukte kaarten 
toe te voegen. Weliswaar waren er bij de eerste gedrukte uitgave 
van 1475 geen kaarten gevoegd, maar reeds in 1477 was dat wel 
het geval.
Het eind van de vijtfiende eeuw en begin van de zestiende 
eeuw vormde het hoogtepunt in het tijdperk van de grote 
ontdekkingen.
In 1488 bereikte Bartolomeu Dias de Kaap de Goede Hoop en  

legde daarmee de oostelijke route naar Indië open, Columbus 
probeerde dat in 1492 met de westelijke route te doen en ontdekte 
een nieuw continent. In 1522 zeilde Magellanes als eerste rond 
de wereld.
De Ptolemaeïsche kaarten waren naar hun klassieke voorbeelden 
getekend en toonden niets van de nieuwe ontdekte gebieden, 
terwijl ook de kaarten van de Noordeuropese gebieden slecht 
met de werkelijkheid overeenkwamen. Vandaar dat er aan de 
Ptolemaeus-uitgaven nieuwe kaarten, tabulae modernae, werden 
toegevoegd. Het toevoegen van zulke nieuwe kaarten aan 
Ptolemaeus’ werk alleen voldeed niet aan de wens van het publiek 
dat informatie verlangde over het eigen continent Europa, waarin 
steeds vaker handels- en studiereizen ondernomen werden, en 
over verre landen, die mogelijke handelspartners of wingewesten 
konden zijn. Zij zaten niet te wachten op de wetenschappelijke 
verhandeling en de klassieke kaarten, die elke uitgave van 
Ptolemaeus bevatte. Het was daarom maar een kleine stap om de 
nieuwe kaarten los te gaan verkopen.
Rond 1500 speelde de kaartproduktie zich zowel ten noorden als 
ten zuiden van de Alpen af. De drukkers in Venetië en Rome 
waren echter de eersten die op grotere schaal in kaarten gingen 
handelen. Er kan gezegd worden dat de wieg van de commerciële 
kartografie in Italië heeft gestaan.

Kaarten en kaartproducenten
De periode tussen 1550 en 1675 wordt de Nederlandse periode 
in de kartografie genoemd. Deze ‘eretitel’ heeft feitelijk alleen 
betrekking op de commerciële kartografie. Elders in Europa zijn 
in diezelfde periode ook regionale kaarten van hoge kwaliteit 
vervaardigd, maar die dienden het eigen gebruik en werden 
niet wereldwijd verhandeld. En na 1675, wanneer de Franse 
kaartuitgevers de handel in kaarten bepalen, bleven er in de 
Nederlanden vele kaarten vervaardigd worden.
De Nederlandse periode laat zich in twee onderscheiden tijdvakken 
verdelen. De Zuidnederlandse periode tot ongeveer 1590, waarin 
Antwerpen de toon aangeeft, en daarna de Noordnederlandse 
periode, waarin Amsterdam de functie van centrum van de 
kaartvervaardiging heeft.

Kaarten, atlassen en globes
Het overgrote deel van de kaartproduktie bestond uit losse 
kaarten, die in een uitermate gevarieerd assortiment gepresenteerd 
werden. Losse kaarten zijn er in verschillende formaten en 
verschijningsvormen. De meest eenvoudige vorm is een enkel 
blad, dat aan één zijde bedrukt is met een kaart. Zo’n uitgave 
noemen we een planodruk. Het merendeel van de gedrukte 
kaarten heeft ruwweg hetzelfde formaat, dat bepaald werd door 
de wijze van papierfabricage, namelijk circa 60 bij 70 centimeter. 
Dit formaat kwam goed overeen met de grootst mogelijke 
koperplaten of houtblokken, waarmee gedrukt werd. We noemen 
dit het folioformaat.
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Cartografie in de Gouden Eeuw

Figuur 1: Schematische wereldkaart uit het Etymologiarum van Isidorus van 
Sevilla.
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Afgebeeld wordt een werelddeel, een land of een enkele provincie 
of stad. Kaartproducenten maakten hun kaarten zo aantrekkelijk 
mogelijk door het toevoegen van decoratieve kaders om titel en 
andere teksten, de zogenaamde cartouches. Kenmerkend voor de 
zestiende-eeuwse Nederlandse kaarten zijn de vaak overdadige 
versierde cartouches in de pompeuze Floris-stijl: ijzer- en 
bandwerk, behangen met fruit, vogels en koppen. Aan het eind 
van de zestiende eeuw ontwierp Jodocus Hondius een nieuwe 
decoratieve stijl voor kaarten. Hij omzoomde zijn kaarten met een 
reeks afbeeldingen, die betrekking heeft op het afgebeelde gebied. 
Het sloeg enorm aan en werd de nieuwe mode in kaartdecoratie. 
Veelvuldig zien we randen met stadsgezichten en kostuumfiguren, 
soms ook vorstenportretten. Bij wereldkaarten zijn allegorische 
voorstellingen in de mode, zoals bijvoorbeeld de seizoenen, de 
werelddelen, de wereldwonderen en de planeten.
Voorzien van versieringen en decoratieve randgezichten kan zo’n 
planokaart ingelijst of op linnen geplakt aan de muur gehangen 
worden als wandversiering en tevens informatiebron.
Zowel de methode van papierfabricage als de druktechniek 
maakten grote formaten onmogelijk. Een methode om toch 
grotere kaarten uit te geven was al snel gevonden. De kaart werd 
verdeeld in een aantal stukken, deze werden apart gedrukt waarna 
de afdrukken aan elkaar geplakt werden. Zo’n uitgave noemen we 
een wandkaart. De vroegst bekende wandkaarten dateren uit het 
eerste decennium van de zestiende eeuw.
Ook wandkaarten werden vanaf circa 1595 voorzien van 
decoratieve randen met afbeeldingen. Soms werd een gedrukte 
geografische beschrijving aan de rand geplakt. Het geheel 

monteerde men op linnen en aan stokken. Door hun hoge 
decoratieve waarde, werden wandkaarten ondanks de hoge prijs 
een zeer gewild object en dienden als informatieve wandversiering 
in de woonhuizen, waar ze op diverse schilderijen van zeventiende-
eeuwse Hollandse meesters vereeuwigd zijn. De wandkaarten zelf 
hebben het meestal niet gered. Hangend aan de muur stonden ze 
bloot aan allerlei schadelijke invloeden: zonlicht en vochtigheid, 
rook en roet, veelvuldig aanraken enzovoorts. Slechts enkele van 
de gemonteerde kaarten hebben alles overleefd, maar verkeren 
vaak in slechte toestand. Sommige verzamelaars behielden hun 
wandkaarten in losse bladen of bonden ze in een band. Aan hen 
hebben we te danken dat we nu nog een indruk kunnen krijgen 
hoe ze eruit gezien hebben. De produktie van grote, rijk versierde 
wandkaarten bereikte een hoogtepunt in de eerste jaren van de 
zeventiende eeuw. Elke zichzelf respecterende kaartmaker had op 
z’n minst een wandkaart van de wereld, een set van de continenten 
en een van de Zeventien Provinciën in zijn fonds. Een enkeling 
had daarbij nog wandkaarten van een of meer Europese landen 
op zijn programma.
Het doel van een kaart is over het algemeen het verschaffen van 
informatie over een bepaald land of streek, meestal omdat zich 
daar het een en ander afspeelt. Wanneer deze gebeurtenissen in 
een tekst in boekdruk onder de kaart of op de achterzijde verklaard 
worden, spreken we al snel van een nieuwskaart. In de tijd van 
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was dit genre kaart hoogst 
populair. Vele kaarten van belegeringen, veldslagen, zeeslagen en 
ander krijgsbedrijf getuigen van de informatiebelustheid van de 
inwoners van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

Figuur 2: Een wereldkaart uit het Theatrum Orbis Terrarum van 1570; algemeen beschouwd als de eerste atlas
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Een bundel losse foliokaarten, die voor het gemak 
bij elkaar gebonden zijn, vormt het prototype van 
een atlas. Het uitgeven van atlassen is een relatief 
jong verschijnsel in de commerciële kartografie. De 
atlas van Abraham Ortelius, het Theatrum Orbis 
Terrarum uit 1570, wordt algemeen beschouwd als 
de eerste atlasuitgave. Het was direct een succes. 
In de tijd van Blaeu en Hondius/Janssonius, circa 
1630-1660, bereikte de produktie van atlassen 
een absoluut hoogtepunt. Een belangrijk deel 
van het enorme succes van de Amsterdamse 
commerciële kartografie in de zeventiende eeuw 
werd veroorzaakt door de globes, die vooral door 
Hondius en Blaeu geleverd werden. 
Voor de economische situatie van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden vond de overgang 
van de zeventiende naar de achtiende eeuw zonder 
schokken plaats. De kooplieden van de tweede en 
verdere generaties waren bedachtzamer dan hun 
voorou¬ders, de ‘self made men’ van een eeuw 
eerder, die hun geld staken in ondernemingen met 
een groot risico zoals een reis naar Indië. Alleen 
in dit opzicht kan men van een achteruitgang in 
de 18de eeuw spreken; de kennis en de rijkdom 
gingen vooruit, de handel eveneens, maar alleen 
minder snel dan in het buitenland.
In de Nederlandse kaartproduktie is van een zelfde 
situatie sprake, waardoor men deze eeuw als een 
periode van achteruitgang ziet. In de tweede helft 
van de zeventiende eeuw speelde men al liever op 
zeker. Behalve in de zeekartografie durfden de 
Nederlandse uitgevers het risico niet aan eigen 
oorspronkelijk werk uit te geven: oude kaarten, 
atlassen en globes van gerenommeerde vroeg-
zeventiende-eeuwse uitgevers, die hun naam 
reeds bewezen hadden, werden herdrukt.
De meeste wandkaarten, atlassen en globes 
werden gekocht door de liefhebbers, gegoede 
burgers, die met in hun salon of bibliotheek van 
hun belangstelling voor de (natuur)wetenschap en eventueel de 
zeevaart wilden getuigen. Deze mensen maakte het in het geheel 
niet uit of hun atlas volgens de laatste geografische opvattingen was 
gemaakt of dat hun globe tot op het laatste moment was bijgewerkt 
of niet. Het ging hen om het uiterlijk. Een significante verklaring 
daarover is in 1675 gedaan door Jacob de Zetter, boekhouder van 
de weduwe van Joan Blaeu. Hij verklaarde dat geruime tijd eerder 
in de winkel van Blaeu een zekere Bartholomeus Abbas gekomen 
was om globes te kopen. Abbas had al een atlas en vond dat 
daarbij een globe wel zou staan. De globes die De Zetter hem liet 
zien waren echter te klein om ‘nevens den atlas wanneer die met 
de stedeboecken op den anderen gestapelt was te staen’. Abbas 
wilde de globes daarom op een hogere voet laten zetten.
Atlas en globe waren voor deze patriciërs niet van belang wegens 
de wetenschappelijke inhoud, maar door de decoratieve waarde in 
bibliotheek of salon. Wie zou er anders aan denken om de ruim 
vijftien delen van de Atlas Major en de stedeboeken boven op 
elkaar te stapelen? Raadplegen is er dan zeker niet meer bij! G

Figuur 3:  Vitrinekast met de Atlas Major

Dr. Peter van der Krogt is als historisch cartograaf verbonden 
aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgebied omvat 
de commerciële cartografie in Nederland van de zestiende 
tot achtiende eeuw.  Daarnaast doceert hij samen met dr. 
P.P.W.J. van den Brink het (keuze)vak Historische Cartografie 
(eveneens aan de Universiteit Utrecht).
Voor meer informatie zie: http://catography.geo.uu.nl



Gouden Eeuw

12 girugten mei 2009

Al eeuwen voor de Gouden Eeuw hield men zich in Europa bezig 
met wetenschappelijke en filosofische vragen. Socrates, Plato en 
Aristoteles vroegen zich bijvoorbeeld al rond de vierde eeuw voor 
Christus af hoe de wereld in elkaar stak en wat ons leven bepaalde. 
De filosofen hadden wel leerscholen, maar deze kunnen moeilijk 
met de huidige Europese universiteiten vergeleken worden. De 
basis van ons huidige schoolsysteem werd in de middeleeuwen 
gevormd. In de vroege middeleeuwen ontstonden de eerste 
kloosterscholen. In de twaalfde eeuw kwamen de kathedraalscholen 
en omstreeks 1200 werden de eerste universiteiten gesticht in 
Zuid-Europa. Tot aan de dag van vandaag heeft men de vakken 
in verschillende groepen of ‘faculteiten’ ingedeeld, net als in de 
middeleeuwen. 
Toch ontstond pas halverwege de zestiende eeuw een brede 
belangstelling voor de wetenschap. Vanaf die tijd groeide het 
besef dat eigen observatie en experiment de sleutel is tot kennis. 
Dat kwam vooral doordat het geloofsleven en de wetenschap 
zich van elkaar losmaakten. Steeds meer mensen kwamen tot de 
conclusie dat God ongrijpbaar was voor ons denken. Daarom 

moest niet langer geprobeerd worden om de christelijke mysterie 
te begrijpen. De mens kon zich in plaats daarvan beter aan Gods 
wil onderwerpen en zich met vragen over natuur bezighouden. 
Omstreeks 1650 steeg het aantal universiteiten in Europa 
explosief. Willem van Oranje zorgde echter al in 1575 voor de 
oprichting van de eerste Nederlandse universiteit, in Leiden. Tien 
jaar later ontstond de tweede Nederlandse universiteit in Franeker. 
Groningen bleef zoals gezegd niet lang achter en volgde in 1614 
met een universiteit. 

Al vóór 1614 speelde onderwijs een belangrijke rol in Groningen. 
De stad was zelfs bekend in veel delen van Europa. Leerlingen 

uit Frankrijk, Polen en Italië bezochten de Latijnse 
school in Groningen. Voor een wetenschappelijke 
studie konden de studenten hier echter nog niet terecht, 
daarvoor moesten ze naar het buitenland. De Staten van 
het gewest Groningen en de Ommelanden richtten uit 
dit oogpunt een universiteit in de stad Groningen op. 
Hieruit blijkt dat de band tussen de universiteit en stad 
en regio ook toen al belangrijk was.  De academie werd 
ondergebracht in het Menolda- en Sywenconvent in de 
Broerstraat. 
In haar eerste bestaansjaar meldden 82 studenten 
zich aan bij de Academia Groningana, onder wie 
dertig buitenlanders. De universiteit had dus al een 
vrij internationaal karakter; ook de eerste rector 
magnificus, Ubbo Emmius, was Duits. Tot het einde 
van de negentiende eeuw was de officiële voertaal 
Latijn. De universiteit startte in 1614 met vier faculteiten 
(Godgeleerdheid, Rechten, Geneeskunde en Filosofie) 
en vijf hoogleraren.  Per jaar meldden ongeveer honderd 

De opkomst van de Wetenschap 
in Groningen

Zoals je waarschijnlijk wel hebt gemerkt bestaat onze universiteit dit jaar 395 jaar. Met een beetje simpel terugtellen kom 
je er al snel achter dat de Rijksuniversiteit Groningen haar wortels heeft in de zeventiende eeuw; de Gouden Eeuw. Tijdens 
deze periode kom de moderne wetenschap op in Nederland. Groningen is met de oprichting van de universiteit in 1614 de 
derde Nederlandse stad met een universiteit. Hiermee drukt de stad een wetenschappelijke stempel op het noorden. Het 
lustrum zet aan tot denken over de geschiedenis van onze universiteit. 
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Academiegebouw 1850

 Het eerste academiegebouw
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studenten zich aan. Dit zette zich voort tot 75 jaar na 
de oprichting, maar eind zeventiende eeuw stagneerde 
het aantal aanmeldingen. De oorzaak hiervan lag bij 
de instabiele politieke situatie in Nederland op dat 
moment; er waren theologische meningsverschillen en 
de relatie met de Staten was niet goed. Daarbij kwam de 
belegering van de stad door ‘Bommen Berend’ in 1672. 
De toestroom van buitenlandse studenten verminderde 
door dit alles enorm.  
De volgende tweehonderd jaar bleef de universiteit op 
een laag pitje branden. Daar kwam in 1815 verandering 
in, toen de universiteit benoemd werd tot een 
Rijkshogeschool. Er kwamen meer faculteiten bij, zoals 
letteren, wijsbegeerte en wis- en natuurkunde. In 1850 
was men klaar met de bouw van een nieuw 
Academiegebouw, grotendeels gefinancierd door 
de Groningse bevolking. Dit resulteerde in een 
wederopbloei van de universiteit.
In 1876 werd de Wet op het Hoger Onderwijs van kracht, 
en vanaf toen heette de hogeschool Rijksuniversiteit 
Groningen. Het Latijn was niet langer de voertaal. Een andere 
belangrijke verandering was dat naast het geven van onderwijs 
ook onderzoek verricht diende te worden. 
Begin twintigste eeuw volgde een tegenslag voor de universiteit: 
het Academiegebouw brandde af. Gelukkig ging de wederopbouw 
snel en stond het nieuwe gebouw er al weer in 1909. De 
decennia daarna ging het de RUG voor de wind; het aantal 
aanmeldingen steeg snel en er kwamen nog meer faculteiten 
bij. Het Academiegebouw kon de stroom nieuwe studenten 
niet meer onderbrengen, daardoor kreeg de universiteit door de 
jaren heen uitbreidingen op verschillende plekken in de stad. De 
wetenschappelijke functie van de stad was dus vanaf toen ook niet 
langer in het centrum van Groningen gecentreerd. Na een daling 

in de jaren dertig en veertig bleef het aantal aanmeldingen alleen 
maar stijgen, tot 25 duizend in 2008. Daarmee is Groningen, na 
Amsterdam en Utrecht, de derde universiteit van Nederland.
Dat de universiteit al die 395 jaar heeft weten te overleven is 
natuurlijk reden voor een feestje. Het is nu vanzelfsprekend dat 
de studenten meedoen met de viering van het lustrum. Dat was 
vroeger anders. Pas sinds het tweede universitaire eeuwfeest 
doen studenten mee aan universitaire festiviteiten. Dat kwam 
ook nog uit eigen initiatief, ze organiseerden uit zichzelf een 
maskerade door Groningen. Vanaf die tijd werd de maskerade een 
hoogtepunt van elk lustrum. Elke volgende maskerade moest de 
vorige overtreffen. Toch raakte de maskerade op z’n retour. De 
kosten waren erg hoog en de optochten pasten niet meer in de tijd. 
De maskerade werd daarom vervangen door een openluchtspel. 
Wellicht kan de maskerade voor het tachtigste lustrum weer in het 
leven worden geroepen? 
Vanaf eind maart tot halverwege juni vindt er een breed scala 
aan activiteiten plaats rond het lustrum. Zo worden er onder 
andere symposia gehouden, diverse lezingen gegeven, zijn er 
verschillende tentoonstellingen te bezichtigen en vindt er een 
Groninger Pubquiz en een gala plaats. Voor het hele programma, 
check de website van het lustrum: www.rug.nl/lustrum/index.  

Bronnen:
Gaarder,	J.	(1991)	De	wereld	van	Sofie:	roman	over	de	geschiedenis	van	•	
de	filosofie.	Antwerpen:	Houtekiet.	
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap•	
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksuniversiteit_Groningen•	
http://www.rug.nl/museum/geschiedenis/index •	
www.rug.nl/lustrum/index•	
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Bombay (of Mumbai, sinds 1996 de officiële Indiase naam) staat bij de meeste 
mensen bekend als grootste stad van India. De polder Bombay, die ten westen 
van Grootegast ligt, heeft een stuk lager inwonertal en geniet even evenveel 
bekendheid. Waarom en of de polder naar de Indiase megastad vernoemd is, 
is niet bekend, wel staat er een gelijknamige molen in de polder die op het 
moment verbouwd wordt tot woonhuis. Wellicht dat de naam iets te maken heeft 
met de ontdekkingsreiziger Abel Tasman, die uit het nabijgelegen Lutjegast 
komt. In ieder geval wordt er in de polder actief aan landschapsbeheer gedaan, 
zo blijkt op verscheidene websites. Met steun van onder andere de Europese 
Unie worden er door Landschapsbeheer Groningen dichtgegooide petgaten 
(gaten gevuld met water, ontstaan bij de winning van turf) uitgegraven om 
zo het ‘kenmerkende landschap’ van het Westerkwartier te herstellen. Buiten 
het feit dat dit voordelen voor de natuur, hoopt men ook dat deze ingrepen 
voor een ‘interessante aanblik voor recreanten’ zorgen. Al met al probeert 
Landschapsbeheer Groningen op deze manier een aantrekkelijk landschap 
te creëren, voor zowel mens als natuur. In welke mate dit ‘oorspronkelijk’ 
of ‘natuurlijk’ is, is uiteraard de vraag. Voor een leuk fietstochtje op de 
zondagmiddag is de polder in ieder geval wel geschikt, maar meer toeristisch 
zal het waarschijnlijk ook niet worden.
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Inpolderen
Ten noorden van Amsterdam ligt het Noord-Hollands veengebied. 
In de Middeleeuwen stroomden hier diverse riviertjes vanaf de 
zee (zie figuur 1). In het oosten van dit gebied, aan de Zuiderzee, 
waren deze stroompjes uitgegroeid tot flinke zeegaten. Dit was 
natuurlijk niet zonder gevaar. Met het aanleggen van een dijk tegen 
de Zuiderzee kwamen diverse binnenmeren tot stand. Aan het 
eind van de vijftiende eeuw werd een aantal kleine binnenmeren 
drooggelegd. De grotere, zoals de Beemster, de Schermer, de 
Purmer en de Wormer konden tijdens hoge waterstanden of 
harde windvlagen nog wel eens voor grote problemen zorgen. 
Soms sloegen grote delen van dit veengebied weg door het water. 
Vandaar dat men de meren ook wel de ‘waterwolf’ noemde. Uit 
angst voor deze grote boze waterwolf besloot men in 1592 de 
grootste van deze meren, de Beemster, droog te leggen. 

Enkele Amsterdamse en Haagse kooplieden legden een grote 
hoeveelheid kapitaal bij elkaar en ‘belegden’ dit in land, of 
eigenlijk in water. De Staten van Holland hadden daartoe in 1592 
toestemming gegeven. De Amsterdamse Lucas Janszoon Sinck 
ontwierp de ringdijk en de ringvaart en onder leiding van Jan 
Adriaenszoon Leeghwater (een zeer toepasselijke achternaam) uit 
De Rijp werden 21 windmolens ontworpen en gebouwd. In 1607 
werd begonnen met de drooglegging van de Beemster. Via de 
molens werd het water naar de ringvaart achter de dijk gemalen. 
Het droogmalen gebeurde echter niet zonder slag of stoot; in 1610 
stroomde het hele gebied onder als gevolg van een doorbraak van 
de Zuiderzeedijk. Men groef de ringvaart nog dieper uit, zodat 
stevige klei gebruikt kon worden om de dijk te versterken en op te 
hogen tot deltaniveau.En toen begon het werk opnieuw. Na nog 
twee jaar droogmalen met uiteindelijk 43 molens was het meer 
omgetoverd in een gebied van 7200 hectare vruchtbare klei. In 
1612, om precies te zijn op 19 mei, was de Beemster als polder een 
feit. Vruchtbare landbouwgrond was in de zeventiende eeuw hard 
nodig om de monden van de groeiende Amsterdamse bevolking 
te voeden. Dit aspect heeft ook zeker zwaar meegewogen in de 
beslissing om de Beemster droog te malen.

Inrichten
Als je bedenkt dat symmetrie en (rationele) harmonie in de 
Gouden Eeuw als perfectie-idealen golden, is het niet vreemd dat 
de Beemster geheel als rasterwerk van wegen en sloten is ingericht. 
Op mathematische, renaissancistische wijze ontwierp Sinck een 
patroon van vierkante zeemijlen. Op elke 930 meter kwamen om 
en om een sloot en een weg te liggen. De afstand van weg tot 
weg was op deze manier 1,86 kilometer, ongeveer één zeemijl. 
Op de kaart (zie figuur 2) zijn de donkere lijnen de sloten en de 
lichte de wegen. Op elke 930 bij 930 meter werden vijf kavels van 
honderd morgen (een oude oppervlaktemaat) uitgemeten. Aan 
de randen van de polder moest vanwege het omliggende land en 
de dijk afgeweken worden van dit patroon. Op 30 juli vond in 
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Strijd tegen het water
drooglegging en inrichting van de Beemster

‘Daar is een oord, beroemd door ’t gansche land,
Een oord geschapen door des menschen hand,

Bekoorlijk is dit oord, als gij ’t des zomers ziet.
Kent gij die streek? Gewis, wie kent de Beemster niet!’

Een passend gedicht, van een mij overigens onbekende auteur, dat de lading van de eerste grote droogmakerij in Nederland aardig 
dekt. Over die bekoorlijkheid twijfelt wellicht menig Nederlander; het polderlandschap maakt bij de eerste aanblik een ietwat eentonige 
indruk, met haar kale weilanden en lange, rechte wegen zonder enige variatie. Maar: het is geschapen door des menschen hand. En dat 
maakt dit landschap tot cultuurlandschap bij uitstek. Bovendien kan de beroemdheid door het gansche land aangevuld worden met de 
gansche wereld; de Beemster staat sinds 1999 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. In dit artikel daarom een kleine geschiedenis van een 
polder die ooit een woeste ‘waterwolf’ was…

Figuur 1: Kaart van Noord-Holland in de Middeleeuwen
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Purmerend, ten zuidoosten van de Beemster, de verdeling van de 
kavels plaats. Blind werden er briefjes met namen en nummers 
getrokken uit een grote ton.

Boerderijen werden in hoog tempo gebouwd; na dertig jaar stonden 
er al tweehonderd. Ze werden bijna alleen maar gebouwd in lijn 
met de rechte wegen. Alleen op sommige kruispunten ontstonden 
concentraties. Het boerderijtype was de stolp (zie figuur 3). 
Ook luxe buitenhuizen schoten uit de grond. Nabij Purmerend 
stonden tientallen buitenverblijven van rijke Amsterdammers, 
ook wel lusthoven genoemd. Dit was een ideale locatie hiervoor, 
omdat het vanuit Amsterdam per trekschuit goed bereikbaar was. 
Van de boerderijen is nog een aantal behouden gebleven, alle 
buitenhuizen zijn in de loop van de tijd verdwenen. 

De vruchtbare grond werd voornamelijk gebruikt voor akkerland. 
Omdat de grond een paar meter onder NAP lag, moest er permanent 
water weggemalen worden. Om de molens van zoveel mogelijk 
wind te voorzien, werd er zuinig gedaan met beplanting. Greppels 
en sloten maakten deel uit van een ingenieus afwateringssysteem. 
Voordat al het land met gras bedekt was en er van heinde en 
verre koeien geïmporteerd waren om dit land te begrazen, waren 
er jaren verstreken. Maar de oogsten in de Beemster waren zeer 
goed. Echter in de winter was het er niet altijd even goed toeven. 
De modderwegen waren soms onbegaanbaar, waardoor men zich 
met schuitjes door de sloten moest verplaatsen. Of wandelend 
over het ijs. Er was slechts één route die altijd te belopen was: het 
schelpenpaadje van Middenbeemster naar Purmerend.

Middenbeemster
Op het kruispunt van de Middenweg en de Rijperweg ontstond 
vrijwel meteen een kern van de polder. Al in 1622 werd hier een 
indrukwekkende kerk (zie figuur 4) neergezet met een ranke 
toren, naar een ontwerp van Hendrick de Keyser, de toenmalige 
Amsterdamse stadsarchitect die bekend is van onder andere de 
Westerkerk in Amsterdam. In Middenbeemster volgden een 
school, een kosterswoning en een pastorie. Deze pastorie is in 
de achttiende eeuw bekend geworden omdat de schrijfsters Betje 
Wolff en Aagje Deken hier lange tijd gewoond hebben. Op het 
plein voor de kerk werd veemarkt gehouden en het dorp breidde al 
snel uit. Op de plaats waar in 1612 de toenmalige prinsen Maurits 
en Frederik een bezoek brachten aan de eerste grote droogmakerij 
werd een herenhuis gebouwd. Ook kwamen er een smederij, een 
weeshuis en andere voorzieningen. Pas in de twintigste eeuw 
breidde het dorp fors uit met meer bebouwing aan de randen.

Middenbeemster is met haar 4200 inwoners eigenlijk het enige 
‘grote’ dorp in de polder. De 
andere, veel kleinere dorpen 
zijn Zuid-Oostbeemster (bij 
Purmerend), Westbeemster 
en Noordbeemster. Op 
enkele oude kaarten staat 
Oostbeemster ook wel eens 
vermeld, maar dit is nooit 
een echt dorp geworden.

Werelderfgoed
In 1999 is, zoals eerder 
vermeld, de Beemster als 
geheel op de UNESCO-
werelderfgoedlijst geplaatst. 
En dit is niet in de laatste 
plaats het resultaat van 
de inspanning van de 
Beemsterlingen zelf. Maar 
ook internationaal gezien 
wordt het ‘rechttoe rechtaan’-
landschap van deze polder 
zeer gewaardeerd. Op de 
website van de UNESCO 
staat geschreven waarom de 
Beemster deze vermelding 

Figuur 2: Kaart van de Beemster in 1616

Figuur 3: Stolpboerderij de Eenhoorn uit 1682
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waard is: “Criterion (i): The Beemster Polder is a masterpiece 
of creative planning, in which the ideals of antiquity and the 
Renaissance were applied to the design of a reclaimed landscape. 
Criterion (ii): The innovative and intellectually imaginative 
landscape of the Beemster Polder had a profound and lasting 
impact on reclamation projects in Europe and beyond. Criterion 
(iii): The creation of the Beemster Polder marks a major step 
forward in the interrelationship between humankind and water 
at a crucial period of social and economic expansion.” Ik zou het 
eerder wetmatige planning noemen dan creatieve, maar kennelijk 
verschillen daar de meningen nogal over…

Het feit dat de Beemster op de werelderfgoedlijst staat heeft 
natuurlijk ook gevolgen voor de ruimtelijke ordening in de 
gemeente. Nieuwe wegen mogen niet zomaar ergens neergelegd 
worden, dit moet met inachtneming van het bestaande patroon 
gebeuren. Ook verspreidt men boekjes met informatie over hoe de 
boerenerven volgens ‘beemsterlijke’ principes ingericht kunnen 
worden. Men wil het plaatsen van moderne schuttingen tegengaan 
en ervoor zorgen dat de huidige beplanting intact blijft.

Naast de Beemster staan voor Nederland ook de molens bij 
Kinderdijk, het Woudagemaal bij Lemmer, het Rietveld-
Schröderhuis, Schokland en de Stelling van Amsterdam op de 
werelderfgoedlijst. Interessant is het om te zien dat het merendeel 
van het werelderfgoed in Nederland met water te maken heeft. 

De Stelling van Amsterdam overlapt overigens deels met de 
Beemster; aan de dijk in het zuiden stonden vijf forten die 
onderdeel uitmaakten van deze waterlinie. Dat de Beemster het 
centrale punt is als het om werelderfgoed in Nederland gaat, komt 
tevens naar voren in het feit dat de landelijke Stichting Platform 
Werelderfgoed gevestigd is in hartje Middenbeemster.

Bronnen:
Berendsen, H.J.A. (2005) Landschap in delen Assen: Van Gorcum•	
Köhne, G. et al (1986) De Boer op, de Beemster 375 jaar land, een rondje •	
om in de polder Wormerveer: Stichting uitgeverij Noord-Holland
www.cultureelerfgoednh.nl•	
http://whc.unesco.org/en/list/899•	
www.beemstererfgoed.nl•	
www.historisch-genootschap-beemster.nl•	
www.werelderfgoed.nl•	
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‘Op zoek naar een partner’  
het virtuele datinglandschap onderzocht

Online dating is wereldwijd populairder dan in Nederland. Er 
wordt door 4 procent van de Nederlanders gebruik gemaakt 
van online datingsites tegenover een gemiddelde van 9 procent 
in westerse landen. Nederland kent op dit moment 2,5 miljoen 
alleenstaanden. Vaak schrijven deze alleenstaanden zich in 
bij meerdere websites. Buiten deze alleenstaanden hebben 
datingsites een groeiende doelgroep omdat het aantal vrijgezellen 
in Nederland zal toenemen tot 3,5 miljoen in 2050. Dat is 40  
procent van alle huishoudens die Nederland op dat moment telt. 
De hoofdvraag van dit onderzoek is:
‘Op welke manier kan de opkomst van online dating verklaard worden en wat 
zijn de verschillen tussen online datingsites op het gebied van toegankelijkheid, 
mogelijkheden voor sociale interactie en beleving?’

Het beantwoorden van deze vraag leidt tot verschillende 
perspectieven op het online datinglandschap. In dit onderzoek 
is literatuuronderzoek gebruikt om de scriptie theoretisch te 
onderbouwen. Daarnaast zijn er verschillende casestudies gedaan 
om de verschillende aspecten van het online datinglandschap te 
analyseren. 

Plaats in de context van het internet
Een plaats hoeft niet perse begrepen te worden als een geografische 
locatie ergens ter wereld maar het kan ook gezien worden als een 
manier om de wereld te begrijpen. Plaatsen en ruimtes die in 
cyberspace bestaan worden niet gevormd door een geografische 
locatie maar door een gemeenschappelijk doel, interesse of taal. 
Cyberruimte bestaat uit vele onafhankelijke netwerken van 
verschillende omvang, overal ter wereld, die allemaal direct of 
indirect met elkaar in contact staan.
Deze ruimte wordt hier gezien als een gecompliceerde manier 
van connecties en omgang tussen mensen binnen een omgeving. 
Doordat de ruimte op het internet niet wordt gelimiteerd door 

geografische afstand kan men zich begeven in andere netwerken 
dan binnen hun offline sociale leven. Eigen virtuele plaatsen 
kunnen zo ontwikkeld worden waarin nieuwe gemeenschappen 
kunnen ontstaan. 
Inclusie en exclusie binnen het online dating landschap
Sociale exclusie houdt breed gezegd in dat bepaalde mensen 
binnen een gemeenschap vervreemd zijn of worden uitgesloten. 
Vaak is deze exclusie gerelateerd aan iemands sociale status, 
religie, onderwijsniveau of milieu en hoe deze karakteristieken 
invloed kunnen hebben op iemands toegang tot bepaalde plaatsen 
en kansen in de maatschappij.
Voor individuen of groepen die zich niet op hun plaats voelen 
op plekken in de real-life wereld kan het internet virtuele ruimtes 
bieden waar ze wel deel uit maken van de ‘gemeenschap’. Hier 
vinden ze dan de sociale inclusie waar ze naar op zoek zijn. 
Virtuele gemeenschappen bieden een ruimte waar deze personen 
zichzelf kunnen zijn en waar ze worden geaccepteerd. Er bestaan 
echter ook virtuele ruimtes waar men van wordt uitgesloten. 
Binnen dit onderzoek worden sociale inclusie en sociale exclusie 
als termen gebruikt om aan te geven dat ook binnen het online 
datinglandschap (virtuele) plaatsen bestaan waar mensen wel en 
niet welkom zijn. Goede voorbeelden hiervan zijn sites waar men 
zich kan inschrijven op basis van bepaalde karakteristieken. Zo 
bestaan er bijvoorbeeld sites voor zogenaamde ‘hoogopgeleiden’, 
sites voor homoseksuelen en lesbiennes, sites voor mensen met 
een bepaalde etnische of religieuze achtergrond et cetera. Een 
bepaalde doelgroep is welkom om op deze sites te participeren 
terwijl anderen hiervan worden uitgesloten. Sommige mensen 
zoeken een partner met een bepaalde karakteristiek. Datingsites  
bieden een gelegenheid om hier gericht naar op zoek te gaan 
terwijl het zoeken op een andere partnerontmoetingsplek, zoals 
het uitgaansleven, misschien wel minder opties biedt.
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‘’To be in a couple, do you have to put your single self on a shelf?”
Sarah Jessica Parker (Amerikaanse actrice, quote uit de serie: Sex and the City)

Online dating is in Nederland een relatief nieuw begrip. Tot het einde van de jaren ‘50 was het in Nederland de gewoonte 
om een partner te vinden binnen de eigen maatschappelijke kring. In 2009 is de samenleving op sociaal-cultureel gebied 
veranderd. Verschillende factoren in de samenleving zoals stijgend individualisme, feminisme en groeiende mogelijkheden 
van telecommunicatie zouden van invloed kunnen zijn op de manier waarop relaties worden aangegaan. Dit onderzoek 
richt zich op online dating als nieuwe vorm van relatievorming. Door de opkomst van online datingsites is er geen noodzaak 
meer om naar een traditionele partnerontmoetingsplek te gaan zoals het café, een vereniging of andere sociale plek. 
Desondanks verkiest het merendeel van de Nederlandse bevolking nog altijd een traditionele manier om een partner te 
ontmoeten.

Masterthesis

Figuur 4: De Kerk van Middenbeemster
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Sociale omgeving
Uit de scriptie van Klaasen (2005) kwam naar voren dat de 
gebruikers van datingsites zeker niet alleen bestaan uit eenzame 
of sociaal geïsoleerde mensen zoals stereotypisch vaak werd 
aangenomen, maar dat een gevarieerde groep mensen hier gebruik 
van maakt. 
Datingsites hebben tegenwoordig een prominente rol in het 
sociale leven van miljoenen singles en de meeste mensen kennen 
vrienden of familie die hier gebruik van maken. In een offline 
wereld worden vrienden en partners veelal ontmoet in de context 
van de bestaande sociale structuren. Iemands sociale netwerk 
voorziet in de introductie aan vrienden en vrienden van vrienden. 
Als hier interactie uit voorkomt blijft deze in dezelfde sociale 
omgeving gesitueerd . Online dating profielen elimineren deze 
sociale context. Online dating sites introduceren gebruikers aan 
elkaar, die elkaar door face-to-face kanalen moeilijk of niet zouden 
zijn tegenkomen omdat hun sociale omgevingen niet overlappen. 
Het landschap van online dating  kan op deze manier een brug 
slaan tussen twee werelden waar tussen voorheen geen connectie 
bestond. Voor bepaalde gemarginaliseerde groepen binnen de 
samenleving biedt online daten ook nieuwe mogelijkheden. 
Hierbij kan er gedacht worden aan mensen die op dezelfde sekse 
vallen maar in hun eigen sociale context weinig mogelijkheden 
hebben om een geschikt persoon te ontmoeten. Door het gebruik 
van online communicatie kan er worden gesteld dat het internet 
een ‘global village’ creëert, en dat mensen hierdoor meer opties 
hebben met wie ze in contact kunnen komen .

Kwantitatieve gegevens over online dating
In Nederland bestaan er talloze datingsites. De exacte hoeveelheid 
sites is onbekend, maar naar schatting zijn er ongeveer 150. Soms 
worden er sites opgericht die na een korte tijd al weer uit lucht 
zijn of sites worden overgenomen door andere aanbieders. De 
markt voor online dating internationaliseert snel en de grootste 
en succesvolste datingsites worden tegenwoordig gerund door 
grote bedrijven met vele medewerkers.
Betrouwbare cijfers over enkel de Nederlandse online dating-
markt zijn moeilijk te verkrijgen, maar over de gehele Europese 
markt zijn cijfers bekend van onderzoeksbureau Jupiter Research. 
Hieruit blijkt dat de Europese markt vorig jaar tussen de 30 
procent en 40 procent is gegroeid. De markt blijft nog steeds 
uitbreiden, al gaat de groei wat minder hard met een percentage 
van 20 tot 25 procent in 2008 .

Wat voor motivatie bestaat er voor het gebruik van het online 
datinglandschap?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men gebruik gaat 
maken van het online datinglandschap. Voor de één is de keuze van 
partners en de ontmoetingsmogelijkheden te beperkt in de eigen 
omgeving, de ander zoekt naar een flexibele en veilige manier om 
met eventuele partners in contact te komen en sommige zijn op 
zoek naar sociale interactie of een spannend avontuur. Vaker is 
het echter een combinatie van verschillende motivaties om online 
te gaan daten. Door de unieke eigenschappen die het online 
datinglandschap heeft, biedt deze ruimte een platform voor 
relatievorming buiten de eigen sociale omgeving. (zie figuur 1.1)

Uitleg van figuur 1.1
De doelen voor het gebruiken van het online datinglandschap zijn 
volgens Hitsch, Hortacsu en Ariely (2005) het zoeken naar een 
lange termijn relatie, het zoeken naar een vrijblijvende verkennende 
relatie en de nieuwsgierigheid en verkenning naar de datingmarkt. 
Dit zijn de doelen in figuur 1.1. Vanuit literatuuronderzoek  zijn 
er vervolgens verschillende motivaties geïdentificeerd om online 
dating te gebruiken. Deze motivaties zijn vervolgens vertaald 
in factoren die de ruimte van het online dating landschap uniek 
maken. Op deze manier is figuur 1.1 ontstaan. Het model kan 
als hulpmiddel dienen om te verklaren waarom de keus wordt 
gemaakt voor het gebruik van het online datinglandschap.
Omdat de verschillende factoren die deze dating-ruimte uniek 
maken op bepaalde gebieden kunnen overlappen zijn ze met 
elkaar verbonden. Omdat er meerdere motivaties ten grondslag 
kunnen liggen aan het resultaat, namelijk het gebruik van het 
online datinglandschap, zijn deze aan elkaar gekoppeld. De doelen 
en motivaties uit het figuur leiden uiteindelijk naar het resultaat; 
het gebruik van het online datinglandschap.

Toegankelijkheid van het online dating landschap
Er bestaan verschillende systemen voor datingsites. Dit zijn 
search/sort/match-systemen, personality-matching systemen 
en sociale netwerksystemen. Het eerste werkt op basis van een 
sorteersysteem om een passende partner te zoeken. Personality-
matching systemen werken op basis van persoonlijkheidstesten om 
eventuele partners te koppelen. Sociale netwerksystemen kunnen 
meerdere doelen hebben waarvan relatievorming er mogelijk één 
van is. Deze sociale netwerksystemen bieden veel mogelijkheden 
voor sociale interactie. Door het uitwerken van casestudies is een 
algemeen beeld geschetst hoe deze datingsystemen werken. Er 
is hierbij gekeken naar doelgroep, of er sprake is van specifieke 
voorwaarden, of er sprake is of kan zijn van visuele anonimiteit, 

Figuur 1.1: Samenhang unieke factoren, motivaties en doelen gebruik voor 
online datingsites.
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of er sociale aanwezigheidsindicatoren zoals chat, video, mail, 
voiceoproep of andere indicatoren aanwezig zijn en in hoeverre 
sociale signalen gecommuniceerd kunnen worden bij het invullen 
van een profiel.

Online dating: profielen en beleving
Het internet kan worden beschreven als een ‘revolutionary social 
space’ waarin interactieregels die in real life gelden aan de kant 
worden gezet en nieuwe regels worden toegepast die beter passen 
binnen de technologie van de virtuele ruimte . De sociale context 
van het online datinglandschap maakt het mogelijk voor online 
daters zich anders te gedragen of zich anders voor te doen dan in 
hun real life sociale netwerk.
Op het internet gebruikt men creatieve methodes om positief en 
betrouwbaar over te komen. Door bepaalde taal, afkortingen, 
gebruik van emoticons  of bepaalde spelling proberen mensen 
hun eigen identiteit te creëren . Volgens Turkle (1995) geeft 
het gebruik van foto’s en online profielen mensen de optie om 
verschillende online identiteiten aan te kunnen nemen . Online 
kunnen mensen gemakkelijk hun identiteit onjuist of vervormd 
presenteren waardoor ze beter over komen bij anderen .
De mate van vrijheid waarmee profielen ingevuld kunnen worden 
verschilt per site. Dit heeft invloed op de kwaliteit van de af te geven 
sociale informatie. Bij het invullen van het profiel bestaat de keuze 
om een foto toe te voegen. Dit kan bijdragen aan  representatieve 
identiteitsvorming. Datingsites kunnen verschillende technische 
applicaties bieden voor het faciliteren van contact. Dit zijn 
onder andere mogelijkheden tot 
e-mailen, chatten, het bieden 
van een forum of andere actieve 
elementen. Deze actieve elementen 
kunnen belangrijk zijn voor het 
gevoel van sociale aanwezigheid 
van andere leden. Onder andere 
deze technische applicaties 
hebben invloed op hoe de site 
beleeft kan worden. Daarnaast is 
het aanbod (van leden), de kosten, 
de levendigheid, de veiligheid 
en betrouwbaarheid belangrijk 
voor de beleving van het online 
datinglandschap. 

Een concluderende noot
Er werd vroeger vaak gedacht 
dat online communicatie een 
onpersoonlijk medium zou 
zijn. Door vooruitgang van de 
technologie en de manier waarop 
cyber-ruimte zich steeds verder 
ontwikkelt hoeft dat helemaal 
niet zo te zijn. Volgens Walther  
kan het online datinglandschap 
juist ‘hyperpersoonlijk’ zijn. Door 
de sociale interactie die online 
datingsites mogelijk maken, geven 
de sites een mogelijkheid om buiten 
het eigen sociale netwerk te zoeken 

naar een partner. Degenen die zich inschrijven op datingsites doen 
dit om verschillende redenen zoals bijvoorbeeld de flexibiliteit, 
controle, open omgeving en manier van communicatie die het 
online datinglandschap biedt. Het online datinglandschap is in 
principe toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot een 
computer en het internet. Binnen het online datinglandschap zelf 
zijn er sites te vinden voor speciale doelgroepen en sites die zich 
richten op iedereen. Deze sites kunnen verschillende technische 
applicaties bieden die sociale interactie mogelijk maken. Onder 
andere deze applicaties hebben invloed op hoe de site beleefd kan 
worden. Verder zijn de kosten, het aanbod, de betrouwbaarheid 
en de levendigheid van de site belangrijk voor de ervaring die men 
met het online datinglandschap kan hebben. 
De ruimte van het internet zal zich blijven ontwikkelen en het 
gebruik ervan wordt steeds vaker een deel van ons dagelijks leven. 
De ontwikkeling van cyberruimte kan dan ook van grote invloed 
zijn op  de manier waarop men met elkaar communiceert en 
relaties onderhoudt. G
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De zijderoute
Ontdekkingsreiziger Zhang Qian vertrok in 138 voor Christus 
vanuit het Chinese keizerrijk in westelijke richting naar het voor 
China onbekende gebied. De oorspronkelijke reden van dit vertrek 
was van militaire aard: een verbond sluiten met het Yuenhi-volk 
om samen tegen de Xiongnu te vechten. Dit was echter zonder 
succes; het Yuenhi-volk was niet geïnteresseerd. Toch bleek deze 
tocht niet voor niets te zijn gemaakt. De verhalen die samen 
met de (overgebleven) reizigers terugkeerden wekten genoeg 
nieuwsgier om deze reis, zij het met andere doeleinden (onder 
andere de sterke paarden die men in het westen bezat), meerdere 
malen te herhalen. In 73 voor Christus slaagden de Chinezen er 
tevens in het Tarim-bekken te veroveren. Hierdoor konden de 
Chinezen vanuit een betere locatie handel met het westen (tot in 
het Romeinse Rijk) voeren. 

De Zijderoute is ontstaan in de periode van 112 voor Christus 
tot 100 na Christus Over deze route werden zijde, kruiden en 
porselein vanuit het oosten naar het westen verhandeld. Hiervoor 
terug kwamen onder andere goud, juwelen en Venetiaans glas. 
Niet alleen producten werden uitgewisseld. Door het contact dat 
China via deze route met het westen had, werd ook het boeddhisme 
overgedragen, gevolgd door de islam. In de bloeiperiode van de 
Tangdynastie, zo rond 750 na Christus, bevond ook de handel 
over de Zijderoute zich op het hoogtepunt. Hierna zwakte de 
intensiteit van de bedreven handel af. Deze afname van de handel 
werd versterkt door het in zichzelf keren van China tijdens de 
Ming-dynastie. Door een toename van de handel over zee was 
het echt gedaan met de Zijderoute, wat er toe leidde dat er in de 
middeleeuwen nauwelijks meer via deze weg werd gehandeld. Aan 
het eind van de negentiende tot het begin van de twintigste eeuw 
kregen verschillende westerse landen lucht van het bestaan van 
de route en werden er verschillende ontdekkingstochten gedaan. 
Maar van echte handel was in deze tijd geen sprake. 

In 1877 was het de Duitse geograaf en ontdekkingsreiziger 
Ferdinand von Richthofen die deze route de naam Zijderoute 
gaf. Deze naam veronderstelt dat het gaat om één route van oost 
naar west. Dit is niet geheel correct. De Zijderoute bestaat uit 
verschillende routes, grofweg onder te verdelen in een noordelijke 
en zuidelijke route, die gezamenlijk de handelsroute van China 
tot West-Europa vormen. (zie 
afbeelding). De totale lengte van 
de route bedraagt dan ook zo’n 
tienduizend kilometer. 

In de laatste decennia neemt de 
interesse voor de Zijderoute weer 
toe. In 2006 hebben China en India 
een deel van de oude Zijderoute 
heropend. Het gaat om de grenspost 
Nathu La in het Himalayagebergte. 
De handel tussen beide landen 
bloeit op en de transportkosten 

kunnen sterk worden verlaagd door gebruik te maken van een  
(rechtstreekse) spoorwegverbinding dan de (langere) zeeroute die 
hiervoor gevolgd werd. Medio 2007 kwam de Zijderoute opnieuw 
in het nieuws. Deze keer door de door Amerika gefinancierde, 680 
meter lange brug over de rivier de Piandzj, tussen Afghanistan 
en Tadzjikistan. Met de brug is een start gemaakt met de 
modernisering van de Zijderoute om zo de economie in het arme 
Centraal-Azië te stimuleren. Al vanaf 2003 wordt onderzoek 
gedaan naar het economisch nut van de nieuwe Zijderoute.
 
Eind 2007 werd het eerste plan, over de aanleg van (spoor)wegen, 
welke grotendeels de oude Zijderoute volgen, aan ministers van 
de verschillende landen voorgelegd. Niet alleen de aanleg van 
nieuwe wegen en spoorwegen is nodig om de Zijderoute opnieuw 
in gebruik te nemen voor handel tussen China en Europa. Ook 
moeten er tussen de landen onderling goede afspraken worden 
gemaakt wil deze route een goed alternatief worden voor de 
huidige route over zee. Inmiddels zijn naast de landen in dit 
gebied ook verschillende grote banken, waaronder de Aziatische 
Ontwikkelingsbank, de Oost-Europabank en de Wereldbank, 
betrokken geraakt bij het project. Dit met oog op de financiering, 
want het project gaat vermoedelijk een kleine 20 miljard dollar 
kosten. Er is een goed begin gemaakt, en als alles goed verloopt 
zal in 2018 de Zijderoute in ere zijn hersteld. Maar of er ook 
opnieuw zijde verhandeld gaat worden? De tijd zal het leren.

Bronnen:
Digitaal archief Trouw: •	

	 		•	 21-09-2007,	Zijderoute	kan	weer	welvaart	brengen:	http://www. 
 trouw.nl/nieuws/wereld/article1688231.ece (bezocht op 19-04- 
 2009)

	 		•	 07-07-2006,	India	en	China	heropenen	deel	van	oude	Zijderoute:	 
 http://www.trouw.nl/krantenarchief/2006/07/07/2295965/ 
 India_en_China_heropenen_deel_van_oude_zijderoute.html  
 (bezocht 19-04-2009)

	 		•	 03-06-2006,	Zijderoute	biedt	China	nieuwe	kansen-	http://www. 
 trouw.nl/krantenarchief/2006/06/03/2340247/Zijderoute_ 
 biedt_China_nieuwe_kansen.html (bezocht 19-04-2009)
Website Geledraak- http://www.geledraak.nl/html/page318.asp •	
(bezocht op 18-04-2009)
Wikipedia- http://nl.wikipedia.org/wiki/Zijderoute (bezocht op 18-•	
04-2009)
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Mededelingen van Pro Geo

G

Faculteitsraad maart 2009
Tijdens de afgelopen faculteitsraadsvergadering zijn de Opleidings- 
en Examenreglementen (OER’en) van bijna alle opleidingen 
besproken en (soms met een kleine wijziging) goedgekeurd. 
Er stonden over het algemeen geen grote wijzigingen op het 
programma, behalve voor de beide bachelors die de Faculteit 
aanbiedt: deze werden, door de invoering van minoren volgend 
studiejaar, ingrijpend gewijzigd. 
Met het vaststellen van de OER’en is voor Pro Geo een belangrijk 
onderwerp afgesloten: het laten horen van de stem van studenten 
bij het tot stand komen van de nieuwe bachelorprogramma’s. Wij 
zullen nu de invoering van deze programma’s in de gaten houden, 
dus als je door de invoering van de programma’s tegen problemen 
aanloopt horen wij graag van je. Wij zullen kijken wat we in zo’n 
geval voor je kunnen betekenen!

Carrièredag FRW
De carrièredag van 25 maart jongstleden, georganiseerd onder 
auspiciën van Ibn Batutta en Pro Geo was dit jaar wederom een 
groot succes. De dag vond plaats in het Heerenhuis en er waren voor 
alle FRW afstudeerrichtingen interessante bedrijven aanwezig. Er 
zijn veel contacten gelegd met mogelijke toekomstige werkgevers 
en/of afstudeerbegeleiders. Bij dezen willen we de aanwezige 
studenten en deelnemende bedrijven nogmaals bedanken voor 
hun aanwezigheid en enthousiaste deelname. 
Natuurlijk was dit alles niet mogelijk geweest zonder de inzet van 
de carrièredagcommissie 2009. Mocht het organiseren van een 
carrièredag jou ook wat lijken, in oktober 2009 gaat de sollicitatie 
voor de carrièredagcommissie 2010 open.

Verkiezingen faculteitsraad
Van 11 t/m 25 mei vinden de verkiezingen voor de faculteitsraad 
voor het volgende collegejaar plaats. De faculteitsraad is het hoogste 
medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit en biedt plaats aan 
vijf studentleden. In maart hebben wij de kandidatenlijst voor de 
verkiezingen samengesteld. In totaal zijn er negen kandidaten 
waaruit gekozen kan worden. De kandidatenlijst van Pro Geo 
voor de verkiezingen is als volgt samengesteld:

1. Anne Gmelig Meyling
2. Jinko Rots
3. Karin Ronde
4. Mathijs Vreeman
5. Jeroen Veerman
6. Vincent Bakker
7. Guido Roegholt
8. Tico Kromkamp
9. Bas van der Swaluw

De komende weken hebben de kandidaten de mogelijkheid hun 
ideeën kenbaar te maken aan de kiezers, oftewel de studenten van 
de FRW. Want die beslissen uiteindelijk wie hen het komende 
jaar in de faculteitsraad mag vertegenwoordigen. Vanaf 11 mei 
kunnen alle FRW-studenten hun stem op de kandidaat van hun 
voorkeur uitbrengen via ProgressWWW. De uitslag zal op 26 mei 
bekend worden gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het 
academiegebouw.
Meer informatie over de verkiezingen en Pro Geo is de vinden op 
www.progeo.nl.

Pro Geo

Huidige bezetting Pro Geo
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Ibn Battuta heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Er zijn een 
hoop mooie activiteiten georganiseerd en voor de komende tijd 
staan er ook weer genoeg op de planning. Hieronder volgt een 
selectie van de activiteiten die op moment van schrijven op de 
activiteitenagenda staan.

Komende activiteiten
8 mei   Buitenlandse Excursie (BEC) 
19 mei  Welkom BEC borrel
20 mei  Excursie ringweg Groningen
22 mei  EGEA Italian weekend
25 mei  EGEA uitwisseling Kiev
2 juni  EJC Pitch ’n Putt
9 juni   EJC BBQ
16 juni   Algemene ledenvergadering

Wil je graag deelnemen aan deze activiteiten dan kun je je inschrijven 
op www.ibnbattuta.nl of een mail sturen naar ibnbattuta@rug.nl. 
Ook kun je je opgeven via het mededelingenbord naast de koffie 
kamer ( Interimgebouw, Zernike)

Afgelopen activiteiten
Wintersport
Op 27 februari is er een groep van 21 studenten richting La Joue 
du Loup vertrokken voor een 10-daagse wintersportreis. Er was 
volop sneeuw, gezelligheid en feest waardoor de eerste meerdaagse 
wintersportreis van Ibn Battuta een groot succes was! 

Gala
Op 20 maart heeft de werkgroep gala een spetterend gala 
georganiseerd met als thema “over de top”. Er waren een live 
band, DJ, casino en een professionele fotograaf aanwezig om de 
gasten te vermaken. Dit gecombineerd met voldoende, al dan niet 
alcoholhoudende drankjes, die overigens door de aanwezigen 
gulzig verorberd werden, maakte het tot een uiterst geslaagd 
gala.

Carrièredag FRW
Op 25 maart organiseerde de Carrièredagcommissie de jaarlijkse 
carrièredag. Deze dag wordt door Ibn Battuta en Pro Geo 
georganiseerd en heeft als doel om studenten in contact te brengen 
met het werkveld en verschillende bedrijven. De deelnemers 
konden verschillende bedrijfspresentaties en workshops volgen. 
De dag zelf werd goed bezocht en was een groot succes.

Nationaal	Geografisch	en	Planologisch	Symposium
Op 2 april werd voor de eerste maal het NGPS georganiseerd. 
Dit gebeurde in samenwerking met vier zusterverenigingen uit 
Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en Wageningen. Het thema van 
dit symposium was “de maakbaarheid van de stad”. De dag werd 
geopend door Jaques Wallage en Gregory Ashworth. Daarna 
konden studenten uit diverse workshops kiezen. De dag werd er 
afgesloten met een borrel en diner.

De verschillende commissies van Ibn Battuta organiseren 
excursies, lezingen, gezelligheidsactiviteiten, een buiten-
landse excursie en nog veel meer. Ook kun je altijd terecht in 
de koffiekamer (Interimgebouw, kamer 27) voor een lekkere 
kop koffie of thee. Ibn Battuta is een erg actieve vereniging 
en er zijn de afgelopen tijd dan ook veel activiteiten 
georganiseerd. 

Ibn Battuta

Mededelingen van Faculteitsvereniging Ibn Battuta
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Sinds 1960 is de wereldhandel in een stroomversnelling geraakt en 
consequent sneller gegroeid dan het mondiale Bruto Binnenlands 
Product. (Baier en Bergstrand 2001). Tussen 1960 en 2000 is 
de intra-EU handel met 1200% toegenomen in reële termen, 
terwijl de handel tussen EU lidstaten en andere landen met 730% 
steeg. Volgens Baier en Bergstrand (2001) is de handel vooral 
gestegen door de groei van het BBP, de verlaging van in- en 
uitvoerheffingen, de daling van transport en communicatiekosten 
en de verplaatsing van productieprocessen naar het buitenland. 
Badinger (2005) gaat zelfs zo ver dat hij claimt dat de inkomens 
van EU landen 20% lager zouden zijn zonder deze naoorlogse 
economische intergratie. 
Natuurlijk is het zo dat niet elk land in dezelfde mate meedoet aan 
deze internationale handel. Als we naar de wereldhandel kijken 
dan lijkt de meeste handel toch plaats te vinden tussen de G7 (van 
Oort, Burger & Linders, 2008).
Hoe zit het dan met de handelsrelaties tussen Turkije en Nederland? 
Waar liggen de mogelijkheden en knelpunten? Verderop in dit stuk 
wordt hier (aan de oppervlakte) het een en ander over verhaald. 
Het aantal activiteiten van Nederlandse ondernemers in 
Turkije groeit slechts langzaam. De grootte van de afzetmarkt 
en de strategische ligging zijn duidelijke pull factoren voor 
ondernemerschap in Turkije. Het is echter wel zo dat Nederlandse 
ondernemers in Turkije vaak problemen ondervinden. De 
taalbarrière en culturele barrière zijn hierbij vaak een knelpunt. 
Ook het opbouwen van een betrouwbaar zakelijk netwerk blijkt 
erg lastig. Het zwaartepunt van de economische betrekkingen 
met Turkije ligt op het gebied van export. 

Zoals in figuur 1 te zien, is de netto handelswaarde van Nederland 
naar Turkije een stuk groter dan andersom. Ook de groei hiervan, 
sinds 2000, loopt voor op de handelswaarde van Turkije naar 
Nederland. Samenvattend heeft Nederland in dit voorbeeld dus 
een exportoverschot en Turkije een importoverschot. Om dit 
tegen te gaan heeft de Turkse overheid een aantal importbarrières 
opgeworpen om via een protectionistisch beleid de binnenlandse 
markt te ondersteunen. 

Er wordt echter hard aan de betrekkingen tussen Nederland en 
Turkije gewerkt. Zo is Staatssecretaris Heemskerk (Economische 
Zaken) in 2008 nog in Turkije geweest om een intentieverklaring 
te ondertekenen waarin staat dat Nederland zijn best gaat doen om 
werknemers van Turkse bedrijven sneller en gemakkelijker visa te 
verstrekken. Ook staat er in deze verklaring dat Royal Haskoning 
betrokken wordt bij de Turkse Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt 
ook nog genoemd dat de gemeente Eindhoven goed opgeleide 
Turken in Turkije verder op gaat leiden waarna ze weer in 
Nederland aan de slag kunnen. Er wordt dus hard aan de weg 
getimmerd om de handelsrelaties tussen Turkije en Nederland te 
verbeteren. 

Turkije lijkt dus steeds aantrekkelijker te worden voor Nederlandse 
ondernemers. Dit komt door de grootte van de afzetmarkt, de lage 
kosten en strategische ligging. Er blijft echter een groot aantal 
knelpunten. Nederlandse ondernemers hebben vaak problemen 
met de betrouwbaarheid van Turkse zakenlieden en het grote 
verschil in kwaliteitsnormen. Doe hier nog een paar eetlepels 
cultuur- en taalbarrière bij en een snufje wet- en regelgeving en 
je hebt een flinke portie knelpunten. Het lijkt echter dat, door 
bijvoorbeeld het ondertekenen van intentieverklaringen, Turkije 
en Nederland dichter bij elkaar komen op zakelijk vlak. Dit neemt 
echter niet weg dat Nederlandse ondernemers in Turkije zich flink 
aan moeten passen om successen te boeken. En vice versa. 

Bronnen:
Klappe-Linsen, L., Bode M., Gwanmesia Houtman, W & Bruijstens, •	
M., 2009.Kansrijk Turkije: Kansen en knelpunten bij het zakendoen 
in Turkije, ING bank, 6 februari 2009
Van Oort, F., Burger M. & Linders, G.J., 2008. De vele gezichten •	
van afstand in internationale handelsrelaties, TPE digitaal jaargang 
2(4) 106-124.
h t t p ://w w w. e z . n l/A c t u e e l/Pe r s _ e n _ n i e u wsb e r i c h t e n/•	
Nieuwsberichten_2008/November_2008/Video_Nederland_en_
Turkije_versterken_handelsrelatie

Turks – Nederlandse handelsrelaties

In iedere uitgave van Girugten verzorgt Ibn Battuta een leuk en 
interessant artikel over een van haar activiteiten. Vanwege de 
buitenlandse excursie naar Sofia (Bulgarije) en Istanbul (Turkije), 
deze keer een artikel over Turks-Nederlandse handelsrelaties.
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Het is zover: een nieuw Geo Promotion Bestuur voor het jaar 2009/2010 is aangesteld! Vier vrouwen en twee mannen met een bonte 
mix van leeftijden, hobby’s en studentenverenigingen. Maar één ding hebben we gemeen: onze geografische en planologische interesse, 
en die willen we dit jaar gebruiken om een nóg beter, leuker en interessanter congres neer te zetten! 
Alweer een vrouwelijke voorzitter dit jaar: derdejaars Rogien Averink heeft het stokje overgenomen van Samantha van der Sluis. De 
eerste vergadering heeft zij reeds met een bijpassend openingsdansje geopend. Ook Menno Logemann (vijfdejaars) heeft dit dansje 
moeten leren, want als onze vice-voorzitter zal hij de voorzitter bij afwezigheid waardig moeten kunnen vervangen. Daarnaast zal hij 
op de grote dag van dienst zijn als dagmanager. Met zijn grote gastvrijheid – zijn tuin met zwembad, dakterras en barbecue staan altijd 
ter beschikking – is hij hier de aangewezen persoon voor! 
Rekenwonder Marjolein Verheijen heeft de verantwoordelijke en felbegeerde functie van penningmeester op zich genomen. Mocht 
deze derdejaars Technische Planologe eens per ongeluk met het verkeerde pasje gaan winkelen, dan steekt Marianne Meulman hier 
wel een stokje voor. Deze eerstejaars SG&P heeft haar functie als secretaris al erg serieus genomen en notuleert elke gebeurtenis en 
uitspraak. Op onze eerste vergadering  schitterde zij echter door afwezigheid. Gelukkig schittert zij ook wel eens als Mega Mindy zodat 
ze toch nog een plekje op bovenstaande foto heeft kunnen bemachtigen. 
Een blik op deze foto laat weinig twijfels over wie de functie van commissaris extern op zich heeft genomen. Eric-Jan van der Paardt 
– net begonnen met zijn master Vastgoed – houdt wel van netwerken buiten het bestuur. Uiteraard het liefst met een biertje in de hand. 
Vanwege de omvang van deze taak zal hij hier uiteraard door ons allemaal bij geholpen worden. Rest nog Lisan Wieringa (tweedejaars), 
de nieuwe commissaris intern. Zij doet ook aan netwerken, maar beperkt zich vooral tot contacten binnen de faculteit. Daarnaast is 
zij als verantwoordelijke voor de pr degene die jullie zover gaat krijgen om het congres te bezoeken. Houdt Girugten dus in de gaten, 
want binnenkort zullen we een thema bekend maken!

Vlnr: Marjolein Verheijen, Menno Logemann, Lisan Wieringa, Marianne Meulman, Rogien Averink en Eric-Jan van der Paardt.

Mededelingen van Geo Promotion
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Het volgende nummer met als thema

‘IJs’
verschijnt in juli 2009

Deadline aanleveren kopij: 15 juni

Volgende keer:
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Vanuit ‘The Evergreen State’
Seattle: ingesloten tussen Lake Washington en the Puget Sound. In het westen liggen de bergen van Olympia, in het oosten de 
Cascades. Op heldere dagen zie je de bergen weerspiegeld in het water. Seattle is buiten de mooie natuur ook de hometown van 
Starbucks en thuisbasis van Bill Gates en Microsoft. Boeing is hier begonnen met het bouwen van houten eenpersoonsvliegtuigjes. 
Intussen is ze uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met het grootste gebouw ter wereld qua volume. Seattle mag zich met recht rekenen 
tot een wereldstad. De stad heeft een inwoneraantal van om en nabij een half miljoen mensen, maar de hele metropool heeft meer dan 
vijf miljoen inwoners. Zoals iedere Amerikaanse stad, is Seattle volledig auto-afhankelijk geworden sinds de bouw van de Interstate 
Highways in de jaren zestig. Het gevolg was het uitwaaieren van stedelijk gebied en daarmee het ontstaan van de suburbs, die nu allerlei 
planologische, sociale, maar vooral ook politieke problemen blijken te hebben. 
Ik studeer hier nu twee maanden aan de Graduate School of Urban Planning van the University of Washington, onofficieel Udub 
genoemd. Zoals bij alle Amerikaanse Universiteiten wordt het sportteam vernoemd naar een dier uit de streek. De douanebeambte 
wist me op het vliegveld al in te lichten: “You are going to Udub? Well prepare yourself gall, you don’t like cats anymore ‘cause you’re 
in dawgtown now!” Wat had ze gelijk. Onze husky blijkt gelukkig iedere kat of ander zoogdier aan te kunnen, of het nu de Cougars 
zijn van Washington State, de Wildcats uit Arizona of the Beavers uit Oregon. Het basketbalstadion is iedere wedstrijd tot de nok 
toe gevuld; niet met studenten, de Huskies behoren toe aan de gehele staat. Paarse huskykleding is overal in de stad te verkrijgen en 
wordt volop gedragen. Misschien ter compensatie voor het gebrek aan andere kledingwinkels. Het geïsoleerde karakter van Seattle 
is zeker in de mode doorgedrongen. Winkelen is hier een hele zware opdracht: de hikingschoen is hip, outdoorkleding is ‘the way 
to go’ en de skinny jeans heeft het hier nooit gehaald. Seattle is wel de gezondste en sportiefste stad van Amerika en dat is goed te 
merken. Fastfoodketens worden zoveel mogelijk geweerd uit de stad en de meeste mensen zijn ontzettend sportief. Hardlopen, hiken, 
fitness, fietsen, bergbeklimmen en snowboarden zijn de populairste sporten. Maar buiten de stad houdt het op en vind je de ‘echte’ 
Amerikanen. Hele gezinnen met z’n allen ‘gezellig’ uit eten bij een burgerplace langs de snelweg, waar ze waarschijnlijk te vaak heen 
gaan. De meeste mensen leven in hun auto en er zijn kinderen die door hun enkels zakken.  Het is een triest gezicht, maar de grote 
realiteit. De gevolgen van obesitas drukken het zwaarst op de healthcarekosten. Het is een van de grootste onderwerpen op de agenda 
van Obama. Het doel is de gezondheidszorg betaalbaar te maken voor iedereen, maar dit is al een doel sinds president Roossevelt. Het 
is moeilijk om een beeld te krijgen van wat er gebeurt in dit land. Het nieuws gaat hier over Obama, of over de economische crisis, 
of over wat Obama aan de crisis gaat doen. Bij het worldnews krijg je ook nog even de soldaten die naar Afghanistan gestuurd zijn te 
zien en dat is het wat buitenland betreft. Het nieuws is niet objectief; de nieuwslezer geeft rustig zijn mening en het nieuws gaat alleen 
over de Verenigde Staten. Kortom, je kunt het de Amerikaanse bevolking haast niet kwalijk nemen dat ze compleet wereldvreemd zijn. 
President Obama heeft zijn stimulusplan er doorheen weten te loodsen en meteen barsten de republikeinse kritieken los. Discussies 
stellen dat de overheid teveel macht krijgt en de kant op gaat van van het Europese socialisme, wat dat ook moge zijn. Dit is eerlijk 
waar de enige keer dat ik het woord Europa op het nieuws heb gehoord, in samenhang met socialisme. Amerikanen zijn nog steeds als 
de dood voor het communisme, maar ondertussen is Hilary Clinton lekker de banden aan het aanhalen met China, al is dit uiteraard 
voor de binnenlandse veiligheid. 
De kredietcrisis laat hier goed zijn sporen achter. Hier vlakbij in het University district ligt een kamp op het terrein van een kerk, waar 
mensen wonen die door de crisis geen huis en geen baan meer hebben. De kerk vangt ze op, niet de staat. Boeing heeft net weer 5000 
mensen ontslagen en de staat Californie laat 20.000 ambtenaren gaan. Over het algemeen heerst wel de tendens dat mensen vinden 
dat ze het over zichzelf hebben afgeroepen, dat ze te hebberig zijn geweest en boven hun middelen hebben geleefd. Uiteraard krijgt 
ook de Bush-regering de schuld, maar het idee dat aan het eind van 2009 deze crisis wel zal zijn opgelost voert de boventoon… Het is 
opvallend dat de meeste discussies in college gaan over equality en equity, maar dat het verhaal eigenlijk toch altijd eindigt met eigen 
schuld, dikke bult. Zoals ik hierboven al zei, sommige Amerikanen zijn toch echt een beetje (wereld)vreemd. Zo kun je ze gerust 
wijsmaken dat je uit Dutchland komt, een provincie van het Grote Duitse Rijk dat bestaat sinds de Tweede Wereldoorlog, met Sarkozy 
als koning. En oh ja, Amsterdam ligt in Noorwegen, of Nederland ligt in Amsterdam. De mooiste reactie ¨Wow, for real? I know a 
Dutch guy from Germany!¨
Mijn algemene indruk is wel dat de mensen uit Seattle ontzettend vriendelijk en behulpzaam zijn. Nog een maandje hard studeren en 
dan zal ik de mensen uit andere streken in Amerika gaan onderzoeken tijdens een lange welverdiende vakantie!

Laurien Beijer
Student MSc. Environmental & Infrastructureplanning
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