
V O O R W O O R D
HOE HET BEGON…

‘Jean Christophe Boele van Hensbroek, de uitgever
van mijn boeken, belde: “Wil jij een boek over
Amsterdam maken?”

“Nee,” zei ik. “Dat doe ik niet: dan moet ik ieders
achtertuin gaan tekenen en dat is niet te doen.
Mensen kijken of hun achtertuin erin staat, en staat
die erin dan kopen ze het boek. Staat die er niet in
dan denken ze: dat is een rotboek. Nee, dus.” 
Op een gegeven moment dacht ik: Amsterdam is
niets, maar Nederland is wél heel leuk. Iedereen
begrijpt dat ik dat nooit precies na kan maken, en
zo ben ik vrij om dingen bij elkaar te zetten die in
het echt niet bij elkaar staan. 

Ik ben mijn idee gaan uitschetsen. Ik dacht nog: dat
heb ik zo gedaan. Toen de schetsen klaar waren,
ben ik bij de uitgever langsgegaan om te vragen of
het hem wat leek. Maar hij trok een gezicht en zei:
“Het is wel erg druk…”

“Jij bent leuk,” zei ik. “Ik heb twaalf prenten om
het hele land in te persen!”

“Jawel, maar ik mis de duinen…”
“Ja? Hallo? Waar? Waar moeten die dan nog bij?”
“Maak maar het dubbele aantal pagina’s,” zei hij

ten slotte.
Ik was er ontzettend blij mee, maar pas toen ik

thuis was, besefte ik dat dat ook twee keer zoveel
werk betekende. Drie jaar heb ik er uiteindelijk over
gedaan.

Eerst moest ik het land verkennen. Ik had nog een
fijne oude atlas, die ik helemaal ben gaan lezen. 

Ik begon met de bodem. Waar is Nederland van
gemaakt? Ik wist daar allemaal niets van, en als ik
iets zelf zou verzinnen, zouden er vast mensen
kwaad worden en dat moet je niet hebben. Om alles
te kunnen tekenen wilde ik het met eigen ogen zien.
Dus ging ik op weg. En ik werd steeds fanatieker.

Ik heb eindeloos opgeschreven wat in mijn kop
opkwam, maar dat werd een wirwar waar ik zelf
geen touw meer aan vast kon knopen. Dus ik
maakte een alfabet. Bij de ‘A’ schreef ik Afsluitdijk
en Aardappel, Asperge, Autoracen in Zandvoort, het
kindercircuit van Assen – want het boek is voor kin-

deren. Bij de ‘B’ kwamen de Bolvormige huizen,
Bruggen, Beschuit…

Daarna ben ik om me heen gaan vragen. In het
begin zijn Nederlanders dan een beetje mopperig,
maar daarna zeggen ze: “Ja, je moet dit er wel in
stoppen, dat is heel belangrijk!” Dus dan schreef ik
bij de ‘F’ Fierljeppen en bij de ‘G’ Graffiti – ook
typisch Nederlands, om overal op de muren te
schrijven. 

Langzaam werd het van een vrije chaos een geor-
dend geheel. Toen dacht ik: er moet op iedere
pagina een Nederlands kinderliedje te zien zijn én
iets uit de Nederlandse kinderliteratuur, als eerbe-
toon aan al mijn kameraden. Omdat ik toch bezig
was, stopte ik er op iedere bladzij ook nog een
beetje geschiedenis in. De canon van Nederland
bestaat uit vijftig vensters, die vijftig konden er best
nog bij.

Er zitten ook schilderijen in sommige platen ver-
werkt. Ik ga heel vaak naar schilderijen kijken
omdat dat zo heerlijk is, en ik wilde de kinderen die
dit boek bekijken daar ook een beetje op trakteren;
zie je de verwijzingen naar de schilderijen niet, dan
heb je nergens last van, zie je ze wel dan heb je er
nog een pretje bij. En als je zo’n stukje van een
schilderij langs ziet komen, blijft dat misschien in je
hoofd hangen en denk je als je op een dag naar het
museum gaat: hé, dat heb ik eerder gezien. Kijk,
dan ben ik tevreden.’ 

DE NEDERLANDER
‘Door het maken van het boek ben ik Nederlanders
steeds leuker gaan vinden. Als ik nu in Frankrijk
ben, herken ik ze al van ver. Windjacks, handige
schoenen, goede fietsen, ze hebben zin om tegen
de wind in te gaan. Ze eten tussen de middag boter-
hammen uit een zakje en ze worden snel boos, ze
hebben snel commentaar – dat vind ik zelf het moei-
lijkst. 

Nederlanders houden van symmetrie. Kijk bij-
voorbeeld naar een Nederlandse erker: aan beide
zijden gordijnen die hetzelfde geplooid zijn – dat
wordt echt uitgemeten – en dan een plant in het
midden. Het kunnen er ook twee zijn, maar dan

moeten ze wel in spiegelbeeld groeien. Nu is bij-
voorbeeld de orchidee in, en die twee orchideeën
moeten exact spiegelen. Als ze niet gelijk zijn, is het
toch minder. En twee houten eenden ernaast. 

Wat ik het meest bijzonder aan Nederlanders
vind, en dat meen ik echt, is dat ze heel eenvoudig
zijn in hun vriendschap. Je kunt komen met een gat
in je trui en dan ben je nog steeds welkom. Dat is
echt zo: je komt dicht bij de Nederlandse mensen,
ze houden je niet op een afstand. Je bent echt wel-
kom, je mag ook zo bij ze logeren. Maar ze vinden
het niet fijn als je om zes uur aankomt, want dan
gaan ze net eten. Dat heb ik wel ontdekt. Terwijl
mensen in Frankrijk op zo’n tijdstip zeggen: “Ga zit-
ten, dan krijg je een aperitief!”, zeggen Nederlan-
ders niets… Toen ik pas in Nederland woonde,
kwam ik nog wel eens nietsvermoedend om zes uur
binnen. Ik had geen idee dat ze dan al aan tafel
zaten. En het is niet de bedoeling dat je dan vrolijk
aanschuift, want dan is er niet genoeg eten. Dat is
Nederlands. Maar ik heb hier de fijnste vrienden van
de wereld. Die zou ik nooit willen inruilen. 

En natuurlijk is er Sinterklaas. Dat vind ik zoiets
leuks! Sinterklaas is goud. Hij ziet er fantastisch uit,
zijn Pieten deugen en er horen prachtige liedjes bij,
die nog steeds uit volle borst worden gezongen. Ze
hebben ook allemaal lekkernijen bij het feest
bedacht, die ieder jaar met dezelfde overgave wor-
den gemaakt. Het is voor de kleine mensen een
goed feest én voor volwassenen. Ik ken mensen, die
schrijven complete literaire gedichten voor sinter-
klaasavond. Andere mensen doen dat niet, maar die
knutselen dan weer de prachtigste surprises. Waar
heb je nou zoiets? Nergens. Alleen hier.’
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‘De gele ballon vond ik leuk omdat ik eer-
der een boek heb gemaakt over een geel
ballonnetje. En het is snel getekend, dat is
ook wel eens lekker.’
De gele ballon van Charlotte Dematons 
verscheen in 2003.

‘Een vriend van ons, die gepensioneerd is,
heeft een busje uit de jaren 1970. Terwijl
ik aan dit boek werkte, toerde hij door
Nederland en stuurde mij mailtjes: “Weet
je wel dat dit of dat…?” Toen dacht ik:
Geert-Jan komt erin met zijn busje.’

‘De reiger is een echte Hollandse vogel die
niet verkast. Hij blijft hier overwinteren.’

‘Paul Biegel is een van mijn favoriete
schrijvers, dus het zeewaardig bootje de
Nooitlek van de kleine kapitein staat erin
als eerbetoon.’
De kleine kapitein werd geschreven door
Paul Biegel (1925-2006) en geïllustreerd
door Carl Hollander (1934-1995). Het ver-
scheen voor het eerst in 1970.

‘Een kaboutertje heeft niets met Neder-
land te maken, behalve dat je ze vaak in
de tuin ziet staan. Voor de lol maakte ik
dit kaboutertje, dat iedere keer terug-
komt.’

‘Hier hebben we de Kameleon, de boot van
de tweeling Hielke en Sietse uit de gelijk-
namige kinderboekenklassieker. Ze kun-
nen er geweldig mee varen – dus ook over
de binnenwateren van Nederland.’
Het eerste deel van de serie over Sietse en
Hielke van schrijver Hotze de Roos (1909-
1991) verscheen in 1949 onder de titel De
schippers van de Kameleon, geïllustreerd
door Pol Dom (1885-1970). De Roos
schreef in totaal zestig delen, waarvan de
meeste werden geïllustreerd door Gerard
van Straaten (1924-2011), die het
beroemde beeld van de tweeling tekende.
Sinds de dood van Hotze de Roos verscheen
nog een aantal nieuwe verhalen over Sietse
en Hielke van andere auteurs.

‘Ten slotte is er Zwarte Piet. Voor mijn
eigen plezier laat ik deze Piet de boot mis-
sen in december, en hij heeft zijn topogra-
fie niet goed geleerd dus hij kan de weg
naar Spanje maar moeizaam vinden…
maar het lukt hem wel.’
Zwarte Piet is de helper van Sinterklaas. Hij
luistert of kinderen liedjes zingen of stout
zijn, en klimt door de schoorsteen om
cadeautjes in hun schoen te stoppen. Hij is
‘zwart als roet’ van het klimmen door de
schoorstenen. Hij draagt altijd een page-
pakje, een grote witte kraag en een muts
met een veer.

D E  T E R U G K E R E N D E  E L E M E N T E N

‘Als je tegen een kind zegt: “Kom eens kijken”, dan kijkt hij en zegt: “Ik heb het gezien.” Maar als je door-
vraagt: “Heb je dit dan ook gezien? En dat?”, dan kijken kinderen pas echt en heb je hun aandacht.
Daarom wilde ik een aantal dingen in iedere plaat laten terugkomen om de aandacht van de kinderen
scherper te maken: dingen die niet verkassen, die in Nederland blijven en die echt Hollands zijn.’
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DE  VERRE  Z E E 3

OV E R Z E E S E  E X PAN S I E

Omdat Spanje de Republiek der
Verenigde Nederlanden verbood

handel te drijven met Spanje en
Portugal, voeren verschillende
Nederlandse compagnieën zelf
naar Oost-Indië voor specerijen en
andere handelswaar.
Raadspensionaris Johan van
Oldenbarneveldt (1547-1619)
besloot de verschillende compag-
nieën onder te brengen in één Ver-
enigde Oostindische Compagnie,
zodat de Republiek zowel militair
als economisch sterk stond.

De VOC veroverde Spaanse en Por-
tugese havens en forten in de
Oost en stichtte zelf nieuwe han-
delsposten. Uiteindelijk over-
heerste de VOC bijna twee eeuwen
lang de overzeese handel, van
Kaap de Goede Hoop tot Japan.
Toen de Fransen in 1799 de
macht in de Republiek overna-
men, werd de VOC opgeheven. De
VOC was in haar tijd het grootste
handelsbedrijf ter wereld.

‘In de sinterklaastijd eten Neder-
landers pepernoten. Iedereen
vindt dat heel erg Nederlands,
maar ik vond het leuk om te ont-
dekken dat ze die lekkernij te

danken hebben aan de VOC. 
Ik wilde zo’n retourschip in het
boek. Niet als museumschip, dat
is saai, maar met volle zeilen.’
De specifieke smaak van peperno-
ten komt van oosterse specerijen:
peper, kardemom, anijs, karwij,
kaneel, nootmuskaat en kruid          -
nagel – kostbare kruiden die door
de VOC naar Nederland werden
gevaren. In die tijd werd het
woord ‘peper’ ook wel gebruikt
voor kruiden in het algemeen.

‘Toen ik aan het boek begon, had ik een probleem: Nederland bestaat
eigenlijk uit twee kleuren, groen en blauw. Groen van het gras, de
bomen, de natuur, en blauw van het water, de kanalen, de meren, de
rivieren, de zee... Om afwisseling in kleur te krijgen besloot ik de
seizoenen af te wisselen. Daarmee was ik er nog niet, want zee blijft er
min of meer hetzelfde uitzien. Maar opeens wist ik het: dag en nacht.
Als ik daar nou ook mee speelde, kon ik de zee bij dag en bij nacht
afbeelden, dat zijn andere typen kleuren. En ik kon me ook vast
verheugen op Amsterdam bij nacht: dat is zo prachtig!
De volgende vraag diende zich al snel aan: waar begint Nederland? Er
is geen echt begin.
Dat Nederland bestaat uit tulpen, klompen en molentjes, dat weten
we allemaal. Maar wat nog veel meer aanwezig is, is het water.
Nederlanders zijn altijd bezig met water: ze zwemmen erin, ze zeilen
erover en ze worden gek als het water bevriest, dan krijgen ze opeens
de kriebels en moeten per se dat ijs op. Ik besloot daarom te beginnen
bij het water, op volle zee. De Nederlanders voeren naar de Oost, ze
waren alsmaar op zee, dat wilde ik laten zien: de verre zee, bij nacht.’ 

Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen 
Die wou gaan varen
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen als lichtmatroos

(volksliedje)

‘Als een afbeelding een kleinere
afbeelding van zichzelf bevat die
steeds weer terugkomt, noemen
ze dat het “Droste-effect”. Dat
komt door de afbeelding op dit
cacaoblik. Mijn hele jeugd heeft
zo’n Droste-blik bij mijn moeder
in de keuken in Frankrijk
gestaan. Dat moest erin.’ 

De Haarlemse reclameschilder Jan
Misset (1871-1931) ontwierp het
Droste-blik in 1904.
In 1863 opende banket- en koek-
bakkerij Gerardus Johannes Droste
in Haarlem. Hun producten, waar-
onder de ‘Pastilles Droste’, choco-
ladeflikken, werden zo’n succes
dat in 1890 de eerste Droste cho-
colade- en cacaofabriek van start
ging. Nog steeds is Droste de
grootste chocoladeproducent van
Nederland.

‘Bij de zee dacht ik meteen aan
het spannende verhaal van de
Vliegende Hollander: een door-

schijnend spookschip dat met
volle zeilen tegen de wind in
vaart. Voor mij is zoiets leuk om
te schilderen.’
Een Nederlandse kapitein van een
VOC-schip wilde snel uitvaren om
zo veel mogelijk winst te maken.
Het stormde hard en het was eer-
ste paasdag: een heilige dag
waarop niet gevaren mocht wor-
den. Toch besloot de kapitein te

vertrekken. ‘Al moet ik tot in de
eeuwigheid doorvaren!’ riep hij. 
Degenen die het schip uitzwaai-
den, zagen tot hun schrik hoe het
tegen de wind in vertrok, met
bolle, rood oplichtende zeilen. Om
nooit meer terug te keren.
Later kwamen er verhalen van
zeelieden die bij Kaap de Goede
Hoop een spookschip hadden
gezien: tegen de wind in zeilend
met bolstaande rode zeilen. De
Vliegende Hollander.

In de 17e eeuw joegen de Neder-
landers op walvissen bij Spitsber-
gen, om ze tot levertraan te
bewerken. Dat deden ze zo actief
dat de walvissoort er rond 1670
bijna was uitgestorven. De Neder-
landers probeerden het nog wel
op andere plekken, maar nergens
zo succesvol. Uiteindelijk stopte
de Nederlandse walvisvaart in
1873 definitief.

D E  V E R R E Z E E
DE VOC EN PEPERNOTEN
■C DE VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE (1602-1799)

WA LV I S VA A R TD E  V LI E G E N D E  H O LL AN D E R

N E D E R L AN D S E  S PE C IALITE ITE N

N A C H T

kinderliedje
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‘Michiel de Ruyter had een boot die de Zeven Provinciën
heette. Ik moest tot in detail uitzoeken hoe dat kreng
eruitzag, want er zijn kinderen die daar alles van weten
en die zien het meteen als je iets fout doet.’
De Zeven Provinciën werd in Rotterdam gebouwd in 1664-
1665. Het schip was ruim 46 meter lang, twaalf meter
breed, had tachtig kanonnen en meer dan 2000 m2 aan zeil.
Het was het vlaggenschip van Michiel de Ruyter. Na de dood
van De Ruyter werd het in 1692 lekgeschoten in een oorlog
tegen de Fransen. Twee jaar later werd het gesloopt.

‘Toen ik aan deze plaat werkte, kwam mijn geliefde mijn
atelier binnen, en zei: “Charlotte, weet je dat het aller-
nieuwste fregat van de Nederlandse marine De Zeven Pro-
vinciën heet? Net als het schip van Michiel de Ruyter?”
Pik, ik heb je, dacht ik, die is voor mij!’
Het fregat De Zeven Provinciën werd in 2002 in gebruik
genomen. Het is ruim 144 meter lang en 17,5 meter breed.
Er zijn mitrailleurs en een kanon aan boord, raketten, torpe-
do’s, twee onderscheppingsvaartuigen en een boordhelikop-
ter. Het diende onder meer tijdens operatie Enduring
Freedom en werd ingezet tegen piraten voor de kust van
Somalië.

‘Dit is een bomschuit, een oude vissersboot die speciaal
was ontworpen om heel te blijven op de golven. Het was
een geweldig mooie boot, helemaal rond en heel ondiep. 
Dit soort boten ging wel de zee op, maar niet zo ver. Dat
was te gevaarlijk.
Deze schuit komt uit Scheveningen, dat zie je aan de 
letters SCH.’

Een platbodem of ‘platboomd vaartuig’ heeft nauwelijks een
kiel. Daardoor kan hij in heel ondiep water varen. Hij kan
makkelijk droogvallen en is daardoor uiterst geschikt voor
schelpenvissers.

‘Dit is een vissersboot van nu, uit Urk – kijk maar naar de
letters UK. Alles is tegenwoordig geautomatiseerd. Die grijp-
netten die zo over de bodem van de zee worden gesleept,
hadden ze vroeger natuurlijk niet.’
Deze vissersboot heeft aan beide kanten sleepnetten. De
netten worden door het water getrokken, waardoor de vis
wordt opgeschept.

‘De Nederlanders vechten al eeuwen niet meer met de
Engelsen. Om dat uit te drukken heb ik ook de Stena Line
afgebeeld, die de twee landen verbindt. Dat brengt de
geschiedenis weer een beetje in evenwicht.’
Stena Line verzorgt sinds 1989 de veerdienst tussen Neder-
land en Groot-Brittannië. De Stena Hollandica en Stena Bri-
tannica varen beide elke dag een keer heen en weer tussen
Hoek van Holland en Harwich met passagiers en vracht.

SCHEPEN

DE DELTAWERKEN
‘Dit is een stukje van de Haringvlietdam. Het gevecht met het water hoort echt bij de
Nederlanders. De Deltawerken, waarvan de Haringvlietdam deel uitmaakt, waren
het antwoord van de Nederlanders op de overstromingen van 1953.’
De Haringvlietdam sluit het Haringvliet af. Hij werd gebouwd van 1961 tot 1971 en is
vijf kilometer lang. Door de zeventien sluizen kan per seconde 25.000 m3 water wor-
den doorgelaten.

‘De nacht is overgegaan in de dag. We komen dichter bij
de kust van Zeeland en het regent: dat doet het erg veel in
Nederland. En als je pech hebt, staat er ook nog een flinke
tegenwind. 
Op zee heeft Michiel de Ruyter de Engelsen verslagen. Dat
was razend knap, want die Engelsen kunnen verschrikke-
lijk goed varen. Die overwinning moest natuurlijk in het
boek. Het resultaat van zo’n zeeslag is voor mij erg prettig
om te schilderen: ik hoefde maar van één schip uit te zoe-
ken hoe dat er precies uitzag, verder was ik met wat zin-
kende masten en wat vlaggetjes klaar…’

D E  Z E E  B I J  N E D E R L A N D D A G

DU I Z END  D INGEN  OVER  NEDERLAND
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VOGELVRIJ

‘Voordat ik begon, realiseerde ik
me niet dat ik echt álles zou
moeten uitzoeken. Neem nou
iets eenvoudigs als een meeuw.
Wat voor meeuwen vliegen er
over Nederland? Een meeuw is
een meeuw, zou je denken. Nee
dus, er zijn een heleboel soorten.
Maar ja, dat maakt het ook wel
weer bijzonder. De meeuw met
de zwarte kop is een kokmeeuw,
die met de zwarte punten aan
zijn vleugels een zilvermeeuw.’ 

ROOD WIT BLAUW

‘Eerst had ik de vlaggen van de
schepen de verkeerde kant op
laten wapperen.
Ik dacht: als de boot naar voren
waait, wappert de vlag naar
achteren. Maar dat kan
natuurlijk helemaal niet, want
de wind komt van achteren in de
zeilen, en blaast ook de vlaggen
naar voren.’
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) was er nog geen
vaste Nederlandse vlag: de vlag
bestond uit oranje of rode, witte
en blauwe banen, maar de hoe-
veelheid banen en de volgorde
ervan verschilde.

DE  Z E E  B I J  N EDERLAND 5

■C MICHIEL DE RUYTER

(1607-1676)
ZEEHELDEN EN DE BREDE
ARMSLAG VAN DE
REPUBLIEK

Michiel de Ruyter klom als 
elfjarige voor het eerst aan boord
van een schip, als bootsman -
jongen. Hij werkte zich op tot
kaperkapitein, schout-bij-nacht en
koopvaarder.
Op zijn 45e had hij genoeg ver-
diend en ging met pensioen. Maar
al snel werd hij gevraagd om terug
te keren bij de marine om te vech-
ten tegen de Engelsen. Uiteindelijk
werd hij luitenant-admiraal en
behaalde vele overwinningen 
tijdens zeeslagen in de Engels-
Nederlandse oorlogen.
De Ruyter boekte zijn grootste
succes op volle zee, in de Vier-
daagse zeeslag van 11 tot 14 juni
1666. Daarbij gingen zeventien
schepen van de Engelsen naar de
haaien, tegenover maar vier
Nederlandse schepen. 

In 1667 versloeg hij een groot
deel van de Engelse vloot in de
Medway, vlak bij Chatham. Negen
jaar later sneuvelde hij in de strijd
tegen de Fransen.

WIC

Na de oprichting van de VOC

[zie p. 3] werd naar hetzelfde idee 
in 1621 de West-Indische Com-
pagnie opgericht. De WIC voerde
handel met West-Afrika, Amerika
en alle eilanden tussen Amerika 
en Nieuw-Guinea.
In 1674 ging de eerste WIC failliet.
Vijf jaar later werd de tweede WIC

opgericht, die zich voornamelijk
richtte op slaven- en goudhandel.
In 1792 eindigde ook deze com-
pagnie.

‘Piet Hein had leren breien toen
hij roeislaaf was en niet van de
boot af mocht. Breien was tijdver-
drijf. Toen hij opgeklommen was
tot luitenant-admiraal, breide hij
nog steeds: hij maakte sokken
voor zijn bemanningsleden.’
Piet Hein (1577-1629) was luite-
nant-admiraal en commandant
van de West-Indische Compagnie.
Hij werd vooral bekend door de
verovering van de Spaanse zilver-
vloot in 1628.

De Spaanse zilvervloot vervoerde
elk jaar kostbaarheden van de
Spaanse koloniën naar Spanje. In
1628 wist Piet Hein een deel van
deze schepen te veroveren. Van de
opbrengst, 177.000 pond zilver en
duizend parels, kon de oorlog
tegen Spanje een jaar lang wor-
den betaald.

DE INDISCHE COMPAGNIEËN

‘In iedere plaat wilde ik een
figuurtje laten zien dat daar ook
echt zou kunnen voorkomen.
Maar wie zie je nu op zee?
Meeuwen! Daarom vliegt hier
Karel met de Houten Poot.’
Karel met de Houten Poot is
een personage uit Pluk van
de Petteflet, geschreven 
door Annie M.G. Schmidt en
geïllustreerd door Fiep 
Westendorp, en voor het
eerst verschenen als feuille-
ton in het tijdschrift Margriet
tussen 1968 en 1970. Pluk
van de Petteflet verscheen in
boekvorm in 1971.

‘Hier hebben we er nog een: Bang
Mannetje van mijn vriendin
Mies van Hout.’
Het prentenboek Bang Man-
netje werd geschreven door
Mathilde Stein en geïllus-
treerd door Mies van Hout.
Het verscheen in 2005.

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje! 
Piet Hein! Piet Hein! Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Hij heeft gewonnen de zilveren vloot
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot

(compositie: J.J. Viotta, tekst: J.P. Heije, 1844)

kinderboek-
figuren

kinderliedje

BW - 1000 dingen over Nederland def_Opmaak 1  19-03-13  10:46  Pagina 5



6

‘Ik ben het boek niet begonnen op 1 januari, omdat de zee
natuurlijk het leukst is in de zomer, als iedereen lekker
aan het pootjebaden is. Ik heb net zo lang gepuzzeld tot
het zo uitkwam dat precies midden in het boek oud en
nieuw viel.
We komen aan bij de kust. Achter het hoge duin zie je de
duinen van Nederland. De uitgever zei: “Daar kun je mooi
een heerlijk rustige plek van maken.” Rust? Je hebt er rui-
terpaden, wandelpaden, fietspaden, overal borden met
waar je naartoe moet, uitlegborden… Dat is dus mislukt.
Nergens in het boek vind je echt rust. Nederland is tot in
ieder hoekje georganiseerd.’ 

D E  D U I N E N B E G I N  J U L I

‘Typisch zijn de strandhuisjes die mensen in de zomer
huren. Ze worden in twee of drie rijen aan het strand
geplaatst en daar gaan mensen lekker de hele zomer min
of meer wonen. Die huisjes staan eigenlijk veel te dicht op
elkaar, dus vervolgens krijgen ze erfscheidingsruzies, ook
weer typisch: Nederlanders maken ruzie over waar het
terrein van de een ophoudt en dat van de ander begint…’

‘Er spoelt wel eens een walvis aan. Die heb ik er voor de
kinderen in gezet, want dat is natuurlijk reuze spannend.’

‘Op het strand worden vaak wedstrijden zandkastelen 
bouwen gehouden.’

‘Voor de moslimvrouwen, die niet zo bloot naar het strand
mogen, is er een speciaal zwempak: de burqini.’
De burqini is een zwempak met lange mouwen, lange pijpen
en een hoofddoek. Hij is ontworpen door de Libanees-Aus-
tralische Aheda Zanetti en werd in 2007 wereldwijd geïntro-
duceerd.

‘Voor de exotische sfeer hebben ze bij sommige strandten-
ten palmbomen neergezet. Nederland heeft natuurlijk
geen exotische stranden, maar hier kun je lekker chillen.
Zo’n palmboom kan helemaal niet leven in Nederland,
dus ze zijn allemaal doodgegaan en staan met touwtjes
vast zodat ze niet omwaaien.’

Zakdoekje leggen
Niemand zeggen
Ik heb de hele nacht gewaakt
Twee paar schoenen heb ik afgemaakt
Eén van stof en één van leer
Hier leg ik mijn zakdoekje neer

STRANDVERMAAK

‘Kinderen vieren hun verjaardag soms aan zee, gezellig
met taart. Ze zingen liedjes en doen spelletjes, zoals hier:
“Zakdoekje leggen, niemand zeggen”.’

DU I Z END  D INGEN  OVER  NEDERLAND

kinderliedje

Kinderen zingen het liedje terwijl ze in een kring zitten. Eén kind loopt
met een zakdoekje om de kring heen. Als het lied stopt, legt hij het zak-
doekje achter het kind waarbij hij op dat moment staat. Dat kind staat
op en probeert de zakdoeklegger te tikken voordat diegene een rondje
om de kring is gerend en op de vrijgekomen plaats is gaan zitten.
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BORDJES, OVERAL
BORDJES

‘In de duinen hebben de Neder-
landers alles georganiseerd. Bij
alle paadjes staat waarvoor ze
bestemd zijn en wat je er wel of
niet mag doen. Hier kun je wan-
delen, daar kun je fietsen, en
haal het niet door de war!’

‘Nederlanders willen iedereen
graag alles vertellen en voor van
alles waarschuwen. Hier staat
een paneel met uitleg over teken;
dat je daarvoor moet opletten
want je kunt er ziek van wor-
den, hoe je een tekenbeet kunt
vermijden en wat je moet doen
als je toch gebeten wordt.’ 

‘Wees niet bang, in Nederland
zul je nooit verdwalen. Overal is
bewegwijzering.’

‘Ook typisch voor Nederland zijn
de palen op het strand waar kin-
deren naartoe kunnen lopen als
ze hun ouders kwijt zijn, zodat ze
elkaar daar weer terugvinden.
Op de palen staan figuurtjes van
Dick Bruna. De ene is Nijntje, en
dat kleine mannetje heeft vol-
gens mij geen naam.’
Het eerste verhaal over Nijntje
verzon Dick Bruna (1927) voor
zijn zoontje tijdens een vakan-
tie aan de Nederlandse kust.
Het verscheen in 1955 onder
de titel Nijntje. Inmiddels zijn
dertig boekjes in de serie ver-
schenen.

WINDMOLENPARK

‘In Nederland staan overal
windmolens. Zowel de oude als
de nieuwe mochten in dit boek
natuurlijk niet ontbreken.’
Het Prinses Amalia Windpark voor
de kust bij IJmuiden werd in 2008
geopend en telt zestig windmo-
lens.

DE  DU INEN 7

TWEEDE WERELDOORLOG

‘Ik wilde in iedere plaat iets van
de geschiedenis laten zien. Maar
wat moest ik nou afbeelden in de
duinen? Opeens wist ik het: daar
staan bunkers. De Tweede
Wereldoorlog!’ 

■C DE TWEEDE WERELD-

OORLOG (1940-1945)
B E Z E T TI N G  E N
B E V R I J D I N G
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers
Nederland binnen. Het Neder-
landse leger was verouderd en
veel te zwak om de aanval af te
weren. Na het bombardement op
Rotterdam op 14 mei gaf Neder-
land zich over.
Nederlandse mannen werden
tewerkgesteld in Duitsland. Joden,
zigeuners, homoseksuelen en
mensen uit het verzet werden naar

concentratiekampen gestuurd.
Meer dan 100.000 van hen keer-
den niet terug.
In het najaar van 1944 werd het
zuiden van Nederland bevrijd door
de geallieerden (Canadezen, Ame-
rikanen en Engelsen). Noordelijk
Nederland maakte nog een gru-
welijke hongerwinter mee, waarin
tienduizenden mensen stierven.
Na de Duitse overgave op 4 mei
1945 was heel Nederland bevrijd.

‘Ik zag bij ons op de brug in
Haarlem een affiche hangen van
de musical Soldaat van Oranje.
Dat was een prachtige oplossing,
want zo kon ik het verzet én de
musical – ook dat is een Neder-

lands cultuurding geworden – in
één keer uitbeelden. En het leuke
is dat ik, toen Nederland ver-
schenen was, werd uitgenodigd
door de producent om naar die
musical te komen kijken. Het
was geweldig!’
Erik Hazelhoff Roelfzema was stu-
dent toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak. In 1941 vluchtte hij naar
Engeland, nadat hij zich in een
manifest had uitgesproken tegen
de bezetter. 
Hij voer regelmatig naar Neder-
land om zendapparatuur te 
leveren aan het verzet en vluchte -
lingen op te pikken. Daarna werd
hij piloot bij de RAF en voerde
bombardementen uit op Duits-
land. Uiteindelijk werd hij adju-
dant van koningin Wilhelmina. 
Na de oorlog beschreef hij zijn
belevenissen in een boek dat ver-
scheen onder de titel Soldaat van
Oranje (1971), dat ook succesvol
werd verfilmd (1979) door Paul
Verhoeven (1938).

SAIL

‘Deze zeilboot is mijn manier 
om van Sail Amsterdam af te
komen. In Amsterdam hangt een
affiche, maar daar kon ik de hele
manifestatie niet laten zien. Deze
zeilboot is op weg naar het IJ.’
Sail Amsterdam wordt sinds 1975
iedere vijf jaar gehouden. Van over
de hele wereld komen grote zeil-
schepen, moderne schepen, mari-
neschepen en replica’s van
historische schepen naar de haven
van Amsterdam om zich te laten
bekijken.

‘In deze plaat vind je verschillende schilde-
rijen terug. Op dit schilderij van Jozef Israëls
ben ik erg gek. In mijn atelier hangt het aan
de muur, maar dan nep natuurlijk: het origi-
neel hangt in het Rijksmuseum.’ 
Jozef Israëls (1824-1911), ‘Kinderen der zee’
(1872)

‘Paarden die schuiten de zee in- of uit trek-
ken, dat was vroeger typisch Nederlands. Ik
heb dit getekend naar een schilderij van
Mauve. Hij heeft heel vaak zo’n schuit met
paarden afgebeeld, alleen schilderde hij het
tafereel van voren.’
Anton Mauve (1838-1888)

‘Als ik een schilderij van Jozef Israëls afbeeld,
moet er ook iets van zijn zoon Isaac in. Isaac
was wat moderner qua aanpak en qua schil-
derstijl. Hij heeft deze ezeltjes langs de zee
geschilderd: rijke kinderen konden in die tijd
tegen betaling van een paar centen een ezel-
tochtje maken. Die jongen dreef de ezeltjes
dan voort.’
Isaac Israëls (1865-1934), ‘Ezeltje rijden langs
het strand’ (ca. 1890-1901)

DE SCH ILDER I JEN

RACEN

In de duinen bij Zandvoort bevindt zich het Circuit
Park Zandvoort. De eerste race op dit circuit, de Grand
Prix van Zandvoort, werd in 1948 gereden. Van 1952
tot 1985 werd hier Formule 1 gereden. Het circuit
veranderde een aantal keer van vorm en lengte, en is
sinds 1999 4,3 kilometer lang. Er worden zowel motor-
als autoraces gehouden. 

NIET VERZONNEN

Deze rotonde met een afbeelding van Nederland
bevindt zich in Vlijmen.

kinderboek-
figuren
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‘Dit zijn de vijf bewoonde Nederlandse waddeneilanden:
Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnik-
oog. Mijn geliefde en ik zijn gaan hoppen van Texel naar
Vlieland en Terschelling om te kijken wat nou het ver-
schil is tussen die eilanden, en wat ze juist verbindt.
Als ik de eilanden precies had getekend zoals ze zijn, was
deze plaat een VVV-folder geworden. Bovendien zou ik, als
ik alle vijf de eilanden vanuit vogelperspectief had laten
zien, alles zo klein moeten afbeelden dat er niets leuks
meer te zien is. Daarom heb ik ervoor gekozen de eilanden
aan elkaar te plakken.’

D E  V IJ F W A D D E N E I L A N D E N

‘Dit is Terschelling.  Je komt daar ’s avonds na een lange
boottocht aan. De zon gaat onder en je familie heeft een
huisje gehuurd of ergens een campingplek gereserveerd.
Met al je rommel op je rug, je tassen op wieltjes en je beer
ga je op weg. Als je dan uiteindelijk een beetje vermoeid
op de plaats van bestemming aankomt, begint de vakan-
tie pas echt.’

VLIELAND

AMELAND

SCHIERMONNIKOOG

DE EILANDEN

TEXEL

‘Willem Barentsz is op Terschelling geboren, maar hoe
moest ik dat duidelijk maken? Zijn Behouden Huys, ook
geschiedenis, kon ik niet afbeelden in Nederland, want
dat stond op Nova Zembla. Maar wat bleek nu? Op Ter-
schelling staat het Terschellings Museum ’t Behouden
Huys, en daar hebben ze het originele Behouden Huys
gereconstrueerd.
Binnen hebben ze ook stijlkamers met vrouwen en man-
nen in kostuum. Ik heb twee van die vrouwtjes met hun
kinderen naar buiten laten lopen.’

Ontdekkingsreiziger Willem Barentsz (ca. 1550-1597) pro-
beerde een noordelijke route naar de Oost te vinden. Daar-
voor voer hij in 1596 langs Nova Zembla, maar hij kwam
vast te zitten in het ijs. Van het hout van zijn schip bouwde
hij een huis om met zijn bemanning te overwinteren, het
‘Behouden Huys’. Toen het weer begon te dooien, bouwde
hij van wrakhout een sloep zodat de zeventien overlevenden
konden terugvaren. Maar een week na vertrek stierf hij. De
rest van zijn bemanning bereikte levend de bewoonde
wereld.

WILLEM BARENTSZ

T W E E D E  H E L F T  J U L I

SCHEUREN

‘Op Texel hebben ze kleine karre-
tjes waarmee je het eiland over
kan scheuren. Dat lijkt me erg
leuk om te doen, maar jammer
genoeg waren ze dicht toen wij
op het eiland waren.’

‘Dit zijn Spekkie en Sproet, van
mijn vriendin Juliette de Wit.
Het verhaal is van Vivian den
Hollander.’
Het eerste verhaal over de
speurneuzen Spekkie en Sproet
verscheen in een leesmetho-
deserie: Spekkie en Sproet
en de gestolen auto (1999).

BOREN

In 1967 werd het eerste Neder-
landse boorplatform Sedneth I te
water gelaten in de Noordzee. Het
boorde voor de Koninklijke/Shell
Groep. Inmiddels staan in de
Noordzee meer dan 140 Neder-
landse boorplatforms, waar olie of
gas wordt gewonnen.

kinderboek-
figuren
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1 De bijna 54 meter hoge vuurto-
ren van Terschelling heet De Bran-
daris, genoemd naar Sint
Brandarius ofwel Brandanus, de
beschermheilige tegen brand. Het
is de derde vuurtoren van Terschel-
ling en hij dateert uit 1594. De
eerste, uit 1323, stortte in 1592 in
zee, en de tweede was zo slecht
gebouwd dat hij instortte toen hij
net gereed was.
De Brandaris is de oudste vuurto-
ren van Nederland. In 1837 werd
het de eerste vuurtoren met een
draaiende lens en in 1907 kwam
er elektrisch licht in. Inmiddels
werkt de vuurtoren volledig auto-
matisch.

‘

‘Iemand zei: “Dat is ook niet eer-
lijk: je maakt de vuurtoren van
Terschelling, en die andere dan?” 
Tja, dat had ik weer… Ik heb
daarom reclamepanelen
gemaakt voor Vlieland, Texel en
Schiermonnikoog, waarop hun
vuurtorens staan.’
2 De vuurtoren van Vlieland, de
Vuurduin, schijnt sinds 1909 vanaf
het Vuurboetsduin – daarvoor
stond hij in IJmuiden. Hij is slechts
zeventien meter hoog, maar door-
dat hij op een duin staat, schijnt
hij 59 meter boven zee.
De Vuurduin werd ontworpen door
architect Quirinus Harder (1801-
1880), die ook de vuurtorens van
Texel en Ameland ontwierp, en
dateert uit 1876.

3 De vuurtoren Eierland, van
Texel, staat op een twintig meter
hoog duin. Daardoor schijnt het
licht 53 meter boven zee. Hij
brandt sinds 1864. 
4 Bornrif is de naam van de vuur-
toren die Quirinus Harder voor
Ameland ontwierp. Hij werd in
1880 in gebruik genomen. Na de
Tweede Wereldoorlog kreeg hij de
bijnaam ‘de schemerlamp’ omdat
er een zwakker licht in was
geplaatst. Sinds 1952 schijnt hij
weer op volle kracht.
5 De Noordertoren op Schiermon-
nikoog werd ontworpen door
architect H.G. Jansen en brandt
sinds 1854. Hij is pas rood geschil-
derd in 1998.

DE VUURTORENS
‘Deze zandbanken, waar zee-
hondjes op liggen, moesten er
natuurlijk in, want kinderen
zijn dol op zeehonden.’

Er zijn in Nederland twee zeehon-
denopvangcentra, waar zieke of
gewonde zeehonden kunnen her-
stellen tot ze weer zelfstandig
kunnen zwemmen. Op Texel wor-
den al sinds 1952 zeehonden ver-
zorgd, in Pieterburen sinds 1971.
De Nederlandse kust is verdeeld
over de twee opvangcentra, zodat
iedere aangespoelde zeehond
direct naar de juiste plek kan wor-
den gebracht. 

Ecomare op Texel geeft voorlich-
ting over het waddengebied en de
Noordzee. Het bestaat uit een
natuurmuseum, een zeehonden-
opvang, een zeeaquarium, een
vogelopvang, een duinpark en
een bezoekerscentrum.

NEUSHOORN

‘Ze hebben een prachtig museum
op Texel, waar een langharige
neushoorn uit de prehistorie is
gereconstrueerd. Iemand klaagde
waarom ik dat beest op deze
plaat had getekend. Ga naar het
museum en je weet het… 
Op Texel zijn de meeste weilan-
den afgerasterd. Dat kwam mij
mooi uit, want zo kon ik die
neushoorn in een ander veld zet-
ten dan de schaapjes. Het zou
natuurlijk niet prettig zijn als die
elkaar tegenkomen.’
De wolharige neushoorn leefde
tot ongeveer 40.000 jaar geleden
in Nederland. Hij was zo’n 
drie meter lang en 1.60 meter
hoog. 13.000 jaar geleden is hij
uitgestorven.

‘Ieder eiland heeft zijn eigen beeld. 
Op Terschelling staat het Stryper wyfke.’
In 1666 vielen de Engelsen Terschelling binnen.
Nadat ze West-Terschelling hadden geplun-
derd, trokken ze oostwaarts. Bij het kleine
plaatsje Striep kwamen ze een oud vrouwtje
tegen, en ze vroegen haar wat er verderop te
vinden was. Ze wees naar het Stryper kerkhof
in de verte en zei: ‘Ze staan er bij honderden,
maar liggen er bij duizenden.’
De Engelsen, die dachten dat ze sprak over een
horde Terschellingers die hen lag op te wach-
ten, vluchtten weg. 
Het beeld ‘Het Stryper Wyfke’ (1982) staat tus-
sen Baaiduinen en Striep en is gemaakt door
Huib Noorlander (1928-2004).

‘Eerst dacht ik dat alleen Terschelling zo’n
beeld had, maar wat bleek? Ook op Ameland
heb je zo’n vrouwtje.’
Het beeld is van Rixt van Oerd, ook wel de
‘Heks van Oerd’ genoemd.
Rixt woonde met haar zoon Sjoerd op Oerd, in
de duinen van Ameland. Ze leefden van wat ze
konden vinden op het strand, maar Sjoerd vond
het een te arm leven en vertrok naar zee.
Na een van zijn tochten keerde hij niet terug. Rixt
moest weer gaan jutten om in haar levensonder-
houd te voorzien, maar er spoelde niet genoeg
aan. Op een nacht bond ze haar lantaarn hoog in
het duin zodat de schepen zouden denken dat er
een vuurtoren stond. Haar plan slaagde: een
schip voer vast op een zandbank, brak in stukken,
en een rijke lading spoelde aan op het strand.

Maar de volgende ochtend lag ook een lijk op
het strand: Sjoerd: die op het vergane schip had
gezeten, en op weg naar huis was geweest.

‘Op Schiermonnikoog staat een beeld van 
een monnik.’
Schier betekent grijs. Schiermonnikoog staat
dan ook letterlijk voor: het eiland (oog) van de
grijze monniken.
Rond 1166 trokken Cisterciënzer monniken uit
Friesland naar Schiermonnikoog. Ze richtten er
een kapel op, hielden er vee en bewerkten het
land.
Het beeld ‘De Schiere Monnik’ (1961) is
gemaakt door schilder-beeldhouwer Martin
van Waning (1887-1972).

s a g e n  e n  l e g e n d e n

NATUUR

‘Op Texel doen ze heel veel met
schapen: je hebt er schapenwol-
letjes, schapendekentjes en nog
veel meer, dus die schapen moes-
ten erin.
Ze fokken daar een speciaal ras,
de Texelaar. Die schapen hebben
hele brede koppen. Ik heb erg
mijn best gedaan om dat hele-
maal goed te krijgen, maar uit-
eindelijk zie je er weinig van.’
Er wonen op Texel net zo veel
schapen als mensen. De Texelaar
wordt gefokt voor zijn wol en zijn
vlees. Ieder voorjaar worden zo’n
11.000 lammetjes geboren op het
eiland.

BÁÁÁÁÁÁH

1  2 3 4 5
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‘Hier vaart een koggeschip, een
heel gek schip zonder kiel. Het is
dus heel moeilijk om ermee te
varen.
Het koggeschip komt oorspron-
kelijk uit Kampen. Op de plaat in
dit boek waar Kampen op staat,
kun je het opnieuw vinden. Daar
hebben ze het historische schip
nagebouwd, en de man die daar
alles mee te maken heeft, Cor
Adema, had ik uitgebreid aan de
telefoon gesproken. 
Toen we op Terschelling naar de
haven gingen, lag het koggeschip
daar. Opeens zag ik een man, en ik
dacht: dat moet Cor Adema zijn. 
En hij zei: “Jij bent Charlotte!” 
Ik vroeg wat hij met het kogge-
schip op Terschelling deed, en hij

legde uit dat dit schip altijd al
naar Terschelling voer. Er is zelfs
een geul gemaakt van Kampen
naar Terschelling zodat de kogge-
schepen vrij konden doorvaren.
Hier staat Cor Adema met zijn
groene baret voor op het schip.
Het bouwsel achterop wordt
“het kasteel” genoemd. Zo ziet
het er ook uit.’
De koggeschepen voeren van 
ca. 1200 tot ca. 1450. De Kamper

Kogge is een reconstructie van een
wrak uit 1336, en de bouw ervan
nam vier jaar in beslag.
Op Terschelling hoeft de Kogge
geen havengeld te betalen: dat is
een oud recht omdat Kampen in
1323 alle bouwmaterialen schonk
voor de eerste vuurtoren van Ter-
schelling. Vroeger gold dat voor
alle Kamper schepen, tegenwoor-
dig zijn alleen nog de houten
schepen uit Kampen vrijgesteld.

G E S C H I E D E N I S

‘Op Terschelling wordt een
sloepenrace gehouden,
maar het werd me een
beetje te gortig al die boten
helemaal uit te tekenen.’ 
Tijdens een sloepenrace
wordt er geroeid in originele
reddingssloepen van sche-

pen. Het is een sport die vrijwel alleen in Nederland
wordt beoefend. Iedere vrijdag na Hemelvaart wordt
de sloepenrace Harlingen-Terschelling gehouden, over
een afstand van ca. 35 kilometer.

‘Er zijn Nederlanders die gaan wadlopen. Als het
water laag is, lopen ze van het vasteland naar een
eiland. Dat lijkt me heel eng… maar wel stoer! Ik zag
op foto’s dat het niet altijd lukt: dan lopen ze tot hun
middel in het water omdat het zeeniveau toch weer
is gaan stijgen. Dus het is niet zonder gevaar.’
Bij laag tij is het mogelijk om vanaf de wal naar Ame-
land, Schiermonnikoog of Rottumeroog te wandelen.
Wadlopen is populair sinds de jaren 1960.

Sinds 1981 wordt jaarlijks 
in juni op Terschelling een
tiendaags cultureel festival
gehouden: Oerol. Bij de 
programmering van de
muziek, het theater en de
beeldende kunst wordt uit-
gegaan van de eilandlocatie.

Inmiddels is Terschellings Oerol een van de grootste
en meest toonaangevende locatietheaterfestivals ter
wereld.

‘Op Ameland en Terschelling heb je reddingsboten
die met paarden de zee ingejaagd worden. Maar ik
dacht: eentje is mooi genoeg. Niet overdrijven.’
In Ameland wordt sinds 1824 een reddingssloep door
paarden de branding in getrokken. Op Terschelling
ging de laatste paardenreddingssloep in 1950 te
water, maar de traditie werd als toeristenattractie her-
steld in 2010.

T R A D I T I E S  E N  F E E S T E N

‘Wie aankomt op Terschelling huurt meteen een fiets, en gaat mis-
schien ook wel een visje eten in de haven.’
Lekkerbek is visfilet – vroeger wijting of kabeljauw, tegenwoordig bijna
altijd heek –, die door beslag is gehaald en gefrituurd.
Kibbeling, een verbastering van ‘kabeljauwwang’, is de benaming voor in
stukken gesneden witvis (zoals kabeljauw, heek, wijting of koolvis), die
door beslag is gehaald en gefrituurd.
Hollandse Nieuwe of maatjesharing (van ‘maagdenharing’) is de eerste
jonge haring van het seizoen, die op traditionele wijze wordt gekaakt,
gezouten en gefileerd.

‘De Spar is een supermarktje dat op die eilanden op campings zit. Die
hoort er echt bij.’
De Spar werd in 1932 opgericht in Zoetermeer door Adriaan van Well
(1898-1967). De naam zou ‘Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren
Allen Regelmatig’ betekenen, maar er wordt ook gezegd dat de oprichter
een sparrenboompje had getekend op de notulen van de oprichtings -
vergadering. Inmiddels is Spar een internationale keten met zo’n 12.500
filialen.

Het verhaal gaat dat in 1839 vaten op Terschelling aanspoelden met
harde rode bessen erin. Jutters die niet wisten wat ze ermee moesten,
gooiden ze weg. En op die plek begonnen cranberryplanten te groeien.
Pas rond 1900 ontdekten de eilanders dat de bessen erg lekker waren.
In eerste instantie werden de cranberries nog voornamelijk naar Enge-
land geëxporteerd. Inmiddels weet heel Nederland dat deze bes én lekker
is én goed voor de gezondheid.

De supermarktketen C1000 bestaat pas sinds 1981 onder die naam,
maar begon in 1888 in Groningen. Daar startte Jacob Fokke Schuitema
een kruidenierszaak en groothandel die later door zijn twee neven werd
overgenomen. De neven wisten nog twaalf grossiers aan zich te binden
en noemden zich Schuitema en Centra. Ze groeiden tot het eind van de
jaren 1970. Toen begon de consument naar goedkopere concurrenten uit
te wijken en werd C1000 in het leven geroepen: goedkope winkels met
zelfstandige ondernemers aan het hoofd. Er bestaan nu ongeveer 400
C1000-winkels in Nederland.

NEDERLANDSE
SPECIALITEITEN

DU I Z END  D INGEN  OVER  NEDERLAND

‘Op Ameland staat een boog van twee mammoettanden die ze daar
hebben gevonden.’
Toen de Noordzee nog uit land bestond, leefden er mammoeten (tot ca.
8000 jaar geleden). In 2011 werd op het strand van Ameland nog een
deel van een mammoetbot gevonden.
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‘Hier heb ik als eerbetoon aan Isings een klein stukje uit
een van zijn schoolplaten afgebeeld, met daarop het
Behouden Huys.’
J.H. Isings (1884-1977), ’Behouden Huys op Nova Zembla’:
een school plaat van een aquarel die tussen 1950 en 1953
werd gedrukt. Volgens de schilder verbeeldt zijn plaat de
gebeurtenissen op 29 mei 1597 uit het dagboek van Willem
Barentsz. 

Een Texelse schaapskooi, ofwel
‘skiipeboete’. Hoewel het woord
anders doet vermoeden, staan in
de schapenboeten op Texel bijna
nooit schapen. Die blijven zo veel
mogelijk buiten, en de boeten
worden gebruikt als opslag voor
hooi en om ooien een plek te
geven als ze moeten lammeren. 

De hervormde
kerk van Den
Hoorn op Texel
dateert uit
1425. De toren
is er in 1450 bij
gebouwd en
heeft lang
dienst gedaan
als baken voor
de scheepvaart.

De Texelse Oudheid-
kamer. Het pand uit
1599 was vroeger
een gasthuis. Boven
de deur staat: 

‘Wie zijn oren stopt voor het
roepen der armen, God zal
hem niet ontfarmen.’ 

Tegenwoordig is het een museum
dat geheel is ingericht in de stijl
van de 19e eeuw.  

Kenmerkend monu-
mentenpandje uit
Den Burg op Texel,
met een afgeknotte
ingezwenkte gevel.

‘Dit is een ontzettend mooi huis,
veel mooier dan ik het heb gete-
kend. Hier kwamen wezen
terecht en vrouwen van wie de
mannen op zee verdronken
waren. Het idee was dat zeelui
die behouden terugkwamen, een
klein beetje van hun winst
afstonden aan dat huis. Zo hiel-
den ze met elkaar het eiland in
leven.’
Het Diaconiehuis van Vlieland, in
de volksmond ‘Armhuis’ genoemd,
bestaat in deze vorm sinds 1678.
Er werden ook ouden van dagen
opgevangen en aangespoelde
drenkelingen verpleegd. Boven de
ingang hangt een bord uit 1732
met de tekst:

‘In dit gestigt worden behoef-
tigen bedeeld man en
vrouwen

Wildt met liefdadigheid den
armen aanschouwen

De wees die ook zijn woning
heeft in dit gestigt

Betoon gij weldadigheid het
getuigenis aller pligt

Zij allen bidden u vriendelijk
wanneer zij zijn in nood

Om eenen milden gift, en God
om dagelijks brood’ 

‘Dit is een heel leuk huisje dat
helemaal aan de noordkant van
Vlieland staat: op de zandvlakte.
Het staat op palen, zodat het
water eronderdoor stroomt als
het strand onderloopt bij vloed.
Een drenkeling die het nog naar
het strand weet te redden, kan
hier schuilen. Als hij de vlag in de
mast hijst kunnen ze binnens -
lands zien dat er een drenkeling
is, en komen ze hem halen als het
weer laag water is.’
Het drenkelingenhuisje is voor een
deel opgebouwd uit wrakhout. Het
gebied eromheen is tegenwoordig
oefenterrein van Defensie, en in
het huisje is nu een juttersmuseum
ingericht. Je kunt er komen als er
niet door de militairen geoefend
wordt.

‘Deze twee gebouwen staan in
Nes, op Ameland. Het voorste is
een van de oudste huisjes van
Ameland. Het is gebouwd in
1625.’
De toren van Nes is een zeebaken.
In de muur staan twee jaartallen:
het onderste deel is in 1666
gebouwd, het bovenste in 1732.

Op Vlieland ligt schietterrein de Vliehors, waar wordt geoefend met bom-
menwerpers, raketten en het schieten op gronddoelen. De marine houdt
oefeningen in het westelijke deel van de Waddenzee, met name bij Texel,
waar zich de Joost Dourleinkazerne bevindt en de marine zich speciali-
seert in amfibische kennis.

De boot naar Texel vertrekt vanaf Den Helder, naar Vlieland en Terschel-
ling vanaf Harlingen, naar Ameland vanaf Holwerd en naar Schiermon-
nikoog vanaf Lauwersoog. Naar Vlieland en Schiermonnikoog mag geen
auto mee.

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Er vaart jaar-
lijks 260.000 keer een schip over het Nederlandse deel van de Noordzee. 
Containerschepen zijn geboden zich aan vaste routes te houden. Niet zel-
den slaan er containers overboord (wereldwijd zijn dat er 10.000 per jaar)
en spoelen aan op de waddeneilanden.

architectuurHET ANDERE VERVOER

HET SCHILDERIJ

Poesje mauw
Kom eens gauw
Ik heb lekk’re melk voor jou
En voor mij
Rijstebrij
O, wat heerlijk smullen wij

kinderliedje

BW - 1000 dingen over Nederland def_Opmaak 1  19-03-13  10:12  Pagina 11



‘Nederland heeft door al dat
water overal bruggen. Je zou den-
ken dat ze het eenvoudig houden
en één type brug neerzetten,
maar ze hebben allerlei soorten.
Dit is bijvoorbeeld een hefbrug.’
Officieel heet deze brug van archi-
tect Pieter Joosting (1867-1942)
de Koningshavenbrug, maar

iedere Rotterdammer noemt deze
oude spoorweghefbrug ‘De Hef’.
Geopend in 1927, was het de eer-
ste brug in zijn soort in West-
Europa. Hij is sinds 1993 niet
meer in gebruik, maar is een niet
weg te denken eyecatcher in Rot-
terdam. 

Ben van Berkel (1957) ontwierp
de Erasmusbrug over de Nieuwe
Maas, die het centrum met de Kop
van Zuid verbindt. De brug bevat
de grootste en zwaarste bascule-
brug van West-Europa, om sche-
pen door te laten die te hoog zijn
om onder de brug door te varen.
Kort na de opening in 1996 bleek
het wegdek vanaf windkracht zes
te gaan slingeren. Dat euvel werd

snel verholpen. De bijnaam van de
Erasmusbrug is ‘De Zwaan’.

Cor Veerling (1926) ontwierp de
rode Willemsbrug – vervanger van
de oude Willemsbrug – die in
1981 door prins Willem-Alexander
werd geopend. Omdat alles zo
goedkoop mogelijk moest, werd
de brug een meter lager dan
gepland en duurde de bouw maar
liefst zes jaar. De brug verbindt de
rechteroever van de Nieuwe Maas
met het Noordereiland.

Koningin Juliana opende in 1965
de Van Brienenoordbrug, genoemd
naar het Eiland van Brienenoord
dat zich eronder bevindt. Het des-
tijds unieke elegante ontwerp was
van W.J. van der Eb (1904-1966).
Over de brug leidt een van de
drukste snelwegen van Nederland
– al snel werd de Van Brienen-
oordbrug een beruchte naam bij
de filemeldingen. In 1990 opende
een tweede, identieke brug
ernaast, waardoor het verkeer een
stuk soepeler ging verlopen.

12

R O T T E R D A M E E R S T E  H E L F T  A U G U S T U S

‘Het idee was om Nederland langzaam, via de zee, binnen
te komen. Het laatste punt is dan de haven. Ik koos voor
de haven van Rotterdam. Amsterdam zou ook kunnen,
maar daar wilde ik hele andere dingen laten zien. Rotter-
dam lag ook meer voor de hand, want die stad ís water.
De rivier de Maas snijdt de stad echt doormidden. 
Bijzonder aan Rotterdam is dat het in de Tweede Wereld-
oorlog is gebombardeerd, waardoor het hele hart van de
stad is weggeslagen. Na dat bombardement zijn ze
opnieuw gaan bouwen. Rotterdam is echt een nieuw-
bouwstad.’

■C DE HAVEN VAN 
ROTTERDAM
(vanaf ca. 1880)
POORT NAAR DE WERELD
Rond 1250 werd de rivier de Rotte met een
dam gescheiden van het zeewater, zodat de
rivier niet zout zou worden. Op die plek wer-
den de goederen van rivierschepen op zee-
waardige kustschepen overgeladen.
In de 16e eeuw ontwikkelde de haven zich tot
een belangrijke vissershaven – maar de
belangrijkste haven voor koloniale goederen
bevond zich nog steeds in Amsterdam.
Tussen 1866 en 1872 werd de Nieuwe

Waterweg gegraven, een betere verbinding
vanaf de Noordzee naar de haven van Rot-
terdam, en in de daaropvolgende jaren werd
die verbreed en uitgediept. Vanaf dat
moment groeide de haven explosief. Rotter-
dam verschafte een directe verbinding met
de mijn- en industriegebieden in het
Ruhrgebied in Duitsland. Na de Tweede
Wereldoorlog, waarin de haven flinke
schade was toegebracht, werd deze cruciale
plek voor de Nederlandse economie dan ook
zo snel mogelijk hersteld. Op dit moment is
de Rotterdamse haven de belangrijkste
haven van Europa.
De haven van Rotterdam is de belangrijkste
containerhaven van Europa. Er komen jaar-
lijks zo’n 96.000 binnenvaartschepen en
34.000 zeeschepen binnen, goed voor een
goederenoverslag van meer dan 430 miljoen
ton. Op het industriecomplex staan onder
meer vijf olieraffinaderijen, zes biobrandstof-
fabrieken, vier gascentrales, zeventig windtur-
bines en er zijn vijfenveertig chemielocaties.

‘In de haven van Rotterdam werken ze met
een soort hefapparaat om containers op
een schip te zetten of ze er juist vanaf te
halen. Aan het apparaat zit een magneet
die zich vastklikt aan zo’n container. Ver-
volgens wordt die container omhoog gehe-
sen en op het schip geplaatst. Dat is echt
precisiewerk. Maar het gebeurt wel eens
dat een vrachtauto met zijn container
onder het hefapparaat gaat staan en dat ze
vergeten om de container los te maken. Als
de magneet dan in de buurt komt, tilt hij
niet alleen de container, maar ook de hele
auto plus inzittenden naar boven. 

Dat vond ik een mooi verhaal, dus hier
heeft het hefapparaat mijn vriend Geert-
Jan omhoog getild, ook al zou dat in het
echt helemaal niet kunnen, want het dak
van zijn auto is van plastic.’

In deze pakhuizen werden vroeger de goe-
deren uit de Nederlandse koloniën opgesla-
gen. De namen op de pakhuizen vertellen
waar de opgeslagen waar vandaan kwam. 

DE HAVEN

BRUGGEN

DU I Z END  D INGEN  OVER  NEDERLAND
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De Zeehavenpolitie – vroeger
Rivierpolitie genoemd – is al
actief sinds 1895. In eerste
instantie was de organisa tie
verantwoordelijk voor grens -
bewaking, ordehandhaving en
hulpverlening in de haven. Met
het groeien van de haven is daar
inter nationale crimina liteits -
opsporing bij gekomen.
Politiematerieel is te herkennen
aan fluo resce rende oranjerode en
reflecterende blauwe stre pen op
een witte achtergrond.

De Zeehavenpolitie heeft verschil-
lende soorten vaartuigen, waaron-
der dit extra snelle en wendbare
exemplaar.

De Abel Tasman is het vlaggen-
schip van de Spido-vloot, die rond-
vaarten verzorgt door de
Rotterdamse havens. Het schip is
genoemd naar ontdekkingsreiziger
Abel Janszoon Tasman (1603-
1659), die onder meer Nieuw-Zee-
land, Tonga, de Fiji-eilanden en
het latere Tasmanië ontdekte.

Er vaart een speciale veerdienst
naar Hotel New York vanuit de
Veerhaven en de Leuvehaven, met
kleine watertaxi’s.

De Port of Rotterdam is de blus-
boot (officieel: ‘incidentsbestrij-
dings- en patrouillevaartuig’), van
het Rotterdams Havenbedrijf.

Dit is de ss Rotterdam, die dienst-
deed van 1901 tot 1929 en plaats
bood aan 2282 passagiers.
Van 1873 tot 1978 was er een
regelmatige bootverbinding tus-
sen Rotterdam en New York, de
Holland-Amerika Lijn. 
Vroeger was deze bootreis de
belangrijkste manier voor emi-
granten of reizigers om naar Ame-
rika te reizen. Later, toen vliegen
goed koper werd, werden de boten
als cruiseschepen ingezet. 

BOTEN

‘Om het bombardement uit de
Tweede Wereldoorlog te herden-
ken, is een monument neergezet
van Zadkine: een beeld van een
man zonder hart.’
Ossip Zadkine (1890-1967), ‘De
verwoeste stad’ (1953). Zadkine
kreeg het idee voor het beeld toen
hij met de trein door Rotterdam
reed (een spoorlijn die nu niet
meer bestaat) en zag hoe door het
bombardement het hart van de
stad letterlijk was weggeslagen.

‘Iemand vertelde me: “Charlotte,
als je in Rotterdam het beeld van
Zadkine neerzet, vergeet dan
niet ook het antwoord daarop te
tekenen. Overal waar gebouwd
wordt staat op de schutting:
“Hoor, hier bonkt het nieuwe
hart van Rotterdam”.’
Sinds 2008 zorgt de campagne
‘Hoor, hier bonkt het nieuwe hart
van Rotterdam’ voor een kunstzin-
nige aankleding van alle bouwput-
ten die de stad (nog steeds) rijk is.

HET 
BOMBAR-

DEMENT

E R A S M U S
■C ERASMUS (ca. 1496-1536)

‘Rotterdam is bekend vanwege Erasmus.
Overal is zijn portret te zien.’

EEN INTERNATIONAAL HUMANIST
Desiderius Erasmus was waarschijnlijk een onwettig
kind van een priester. Hij volgde zijn opleiding in het
klooster, en bestudeerde vooral de oude klassieken en
de Italiaanse humanisten: denkers die vonden dat
mensen niet door God werden bestuurd maar zelf ver-
antwoordelijk waren voor hun daden, en dat ieder
mens recht had op een goed leven. 

Nadat Erasmus tot priester was gewijd, reisde hij veel
door Europa en bleef hij studeren en schrijven. In zijn
beroemdste boek, Lof der zotheid, schreef hij hoe
mensen vooral met zichzelf bezig zijn en negatief oor-
delen over anderen. Op latere leeftijd werd hij adviseur
van keizer Karel V en stichtte hij in Leuven het Drieta-
lencollege, waar Grieks, Latijn en Hebreeuws werd
onderwezen.

‘Hier staat mijn uitgeverij.’
Uitgeverij Lemniscaat werd in
1963 opgericht door Jean Louis
en Marijke Boele van Hensbroek,
en in 1985 overgenomen door
hun zoon Jean Christophe. De uit-
geverij is gespecialiseerd in pren-
ten-, kinder- en jeugdboeken en
filosofie.

LEMNISCAAT

In 1781 opende Johannes van
Nelle met zijn vrouw in Rotterdam
een winkel in koffie, thee, tabak en
snuis (snuiftabak). In de loop der
jaren werden eigen tabak-, koffie-
en theeplantages geopend. 
Sinds 1989 is Van Nelle in handen
van Sara Lee/Douwe Egberts. De
karakteristieke rood-gele reclame
voor Van Nelle werd in 1930 ont-

worpen door Jac. Jongert (1883-
1942).

Bakkerszoon Anton ter Beek
(1877-1958) specialiseerde zich
rond de eeuwwisseling in het bak-
ken van beschuit. In 1954 open-
den zijn zoons een beschuitfabriek
die ze ‘Bolletje’ noemden, naar het
bolletje deeg dat aan een beschuit
voorafgaat. Inmiddels heeft 
Bolletje drie fabrieken en produ-
ceert het bedrijf ook andere bak-

kersproducten, maar Bolletje blijft
vooral beroemd om zijn beschuit.
De reclameleus: ‘Ik wil Bolletje!’ is
uitgeroepen tot Nederlandse 
reclamespreuk van de 20e eeuw.

nederlandse specialiteiten
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D E  M U LTI C U LT U R E LE
MA AT S CHAPP I J
Na de Tweede Wereldoorlog kwa-
men immigranten uit het voorma-
lig Nederlands-Indië naar
Nederland. In de jaren 1960 wer-
den veel gastarbeiders aangetrok-
ken uit landen als Italië, Spanje,
Joegoslavië, Turkije en Marokko.
Ook vangt Nederland politieke
asielzoekers op uit allerlei landen.
In 1955 werd de eerste moskee in
Nederland opgericht. Sinds eind
jaren 1980 is er ook speciaal hin-
doeïstisch en islamitisch onderwijs. 
Vanaf 1995 zijn de Nederlandse
grenzen opengesteld voor Euro-
pese landen die het Schengen -
verdrag hebben ondertekend.
Verwacht wordt dat in 2050 

dertig procent van de totale
Nederlandse bevolking van niet-
Nederlandse afkomst is.

C AR N AVAL
‘In Rotterdam houden ze ieder
jaar een exotisch carnaval. Wat
ik erg grappig vind, is dat ze dat
eind juli vieren, de maand
waarin volgens de VVV de meeste
regen valt.’
Op de laatste zaterdag van juli
vindt de Straatparade plaats van
het Zomercarnaval, de zomerse
tegenhanger van het Nederlandse 
carnaval in februari. De Latijns-
Amerikaanse en Kaapverdische
immigranten vieren dan hun eigen
tropisch carnaval.

‘In een multiculturele samenle-
ving vind je natuurlijk ook aller-
lei buitenlandse restaurants.
Alles staat door elkaar heen en
dat is geen enkel probleem.
Daarom heb ik een Surinaamse
broodjes-zaak, een Marokkaans
eethuis en een Vietnamese 
loempia-karretje, Afrikaans eten
en een döner kebab-zaak 
afgebeeld.’
In Nederland zijn meer buiten-
landse restaurants dan Neder-
landse of Franse. Zo is achttien
procent van de restaurants 
Chinees-Indisch en negen procent
Italiaans. 

DE VEELKLEURIGE BEVOLKING
‘Meer dan de helft van de bevolking van Rotterdam komt uit andere landen dan Nederland. Ik heb goed
geteld zodat er meer gekleurde mensen op de plaat staan dan witte mensen.’

■C VEELKLEURIG NEDERLAND (vanaf 1945)

‘In het midden van de plaat heb ik een vette flat
neergezet. Zo kan ik grappige dingen van Neder-
landers van dichtbij laten zien. Omdat ik ook
weer schilderijen wilde verwerken,  woont op de
bovenste verdieping een meestervervalser. Hij
heeft het bekende “puttertje” van Fabritius
nageschilderd van een ansichtkaart.’ 

Carel Fabritius (1622-1654),
‘Het puttertje’ (1654)

George Breitner (1857-1923),
‘Meisje in rode kimono’ (1893-
1895)

Jan Cornelisz. Verspronck
(1597-1662), ‘Portret van een
meisje in het blauw’ (1641)
‘

Hans Holbein de Jonge 
(ca. 1497-1543), ‘Desiderius
Erasmus’ (1523)

‘Deze twee hardlopers zijn zich
nu al aan het voorbereiden voor
de grote marathon van Rotter-
dam. Aangezien de Kenianen
meestal winnen, lopen ze hier
ook: zij zijn de beste renners.’
De Marathon Rotterdam wordt
sinds 1981 jaarlijks gelopen,
meest al in april. Het is de grootste
marathon van Nederland –
gevolgd door de marathon van
Amsterdam – en een van de best
bezochte marathons van de
wereld. 

‘Het stadsstrand is een nieuw
verschijnsel in Nederland. Mid-
den in de stad kun je nog op het
strand liggen.’

AAN HET WATER

DESIGN

BOEFJES

42.195 KILOMETER

SEIZOENEN

De voertuigen van politie, douane,
brandweer, ambulance, Konink-
lijke Marechaussee en de red-
dingsbrigade zijn voorzien van
speciale strepen: de BKZ-striping,
in 1992 ontworpen door Studio
Dumbar in Rotterdam. Elke
instantie heeft zijn eigen kleur: de
striping van de douane is geel
met groene strepen op een wit
voertuig. 

‘Ik wilde graag een gevangenis
in het boek zetten, want die heb
je natuurlijk ook in Nederland.
Niet iedereen blijft op het rechte
pad. Eigenlijk had ik de gevange-
nis op de plaat met de mist
gepland, maar ja, hij verdween
letterlijk in de mist. Daarom
rijdt hier over de brug een busje
van de Dienst Justitiële Inrich-
tingen met een boef erin.’

‘Doordat ik in het boek met de
seizoenen mee ga, heb ik ver-
schijnselen zien komen en gaan.
Zo zie je caravans en campers
alleen in het voor-, hoog- en
naseizoen en niet in de winter.’

DE SCHILDERIJEN
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Architect Piet Blom (1934-1999)
ontwierp het Blaakse Bos (1982-
1984): 38 kubuswoningen, twee
superkubussen en een woontoren,
officieel de Blaaktoren, maar in de
volksmond het ‘Potlood’ genoemd.
De kubuswoningen staan op zui-
len waarin het trappenhuis zit.
Eronder is een loopruimte. De
kubuswoning zelf bestaat uit drie
verdiepingen, waarvan de boven-
ste plaats biedt aan een kleine
tuin.

De eerste wolkenkrabber van Rot-
terdam, het Witte Huis, dateert uit
1898 en is 43 meter hoog. Archi-
tect Willem Molenbroek ontwierp

het elf verdiepingen hoge gebouw
in Art Nouveau-stijl.
Het Witte Huis overleefde het
bombardement, maar vertoont
nog steeds de sporen van kogelin-
slagen – een overblijfsel van de
strijd om de Maasbruggen in mei
1940.

Francine Houben (1955) van ont-
werpbureau Mecanoo ontwierp
Montevideo, genoemd naar een
van de pakhuizen die op deze plek
stonden. Bij de oplevering in 2005
was het met 152,32 meter het op
één na hoogste gebouw van
Nederland, en de hoogste woon-
toren.

‘Hierachter is nog een stukje van
de moderne bibliotheek van Rot-
terdam te zien. Ik vond het wel
leuk om die er nog even bij te
knutselen.’
In 1983 opende de Centrale Bibli-
otheek in het gebouw dat door
Jaap Bakema (1914-1981) en
Hans Boot (1924) werd ontwor-
pen, en dat doet denken aan 
Centre Pompidou in Parijs. Het
gebouw wordt ook wel ‘de glazen
waterval’ genoemd. Op de gevel
staat een tekst van Erasmus: 
‘Heel de wereld is mijn vaderland’.

De 185 meter
hoge Euromast
is de hoogste
uitkijktoren van
Nederland. In
1960, bij de
opening door
prinses Beatrix,
was de door
Huig Aart Maas-

kant (1907-1977) ontworpen
toren nog maar 107 meter hoog,
maar in 1970 werd een space
tower van 85 meter op de Euro-
mast geplaatst. Bezoekers berei-
ken met een glazen lift het
hoogste punt.

‘Voor de kinderen heb ik hier in
het hoekje nog het Tropicana
zwembad getekend.’
Met zijn grote glazen koepel is
zwemparadijs Tropicana (1988)
aan de Maasboulevard een blik-
vanger. Sinds 2010 staat het ech-
ter leeg en het gebouw wordt in
2016 afgebroken om plaats te
maken voor seniorenwoningen. 

Hotel New York, ook wel ‘The
Grand Old Lady’ genoemd, opende
in 1901. Drie architecten – Jan
Muller (1874-1928), Constant
Mari Droogleever Fortuin (1846-
1928) en Christinus Bonifacius van
der Tak (1872-1943) – ontwierpen
het Jugendstil-gebouw, dat van
1901 tot 1977 het hoofdkantoor
was van de Holland-Amerika Lijn.
In 1993 werd het een hotel, met
een interieur dat werd ontworpen
door kunstenares Dorine de Vos
(1948).

a r c h i t e c t u u r

Berend Botje ging uit varen
Met zijn scheepje naar Zuidlaren
De weg was recht, de weg was krom
Nooit kwam Berend Botje weerom
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
Waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar
Hij is naar Amerika

Een reder, Berend Drenth (1808-1893), met de
bijnaam Berend Botje, liet zijn wrakke schepen
uitvaren om vervolgens, als ze met man en muis
waren vergaan, het verzekeringsgeld op te strij-
ken. Hij is waarschijnlijk de Berend Botje in het
liedje.

MUSEA
Het Museum-
park bestaat
sinds 1927. Er
staan verschil-
lende kunst-

werken, en eromheen zijn maar
liefst zes musea te vinden: het
Museum Boijmans Van Beuningen
(beeldende kunst uit Nederland en
Europa, van de vroege middeleeu-
wen tot nu), de Kunsthal (een expo-
sitieruimte met wisselende
tentoonstellingen), het Nederlands
Architectuurinstituut, het Natuurhis-
torisch Museum, museumwoning
Villa Sonneveld en het Chabot
Museum (gewijd aan schilder-
beeldhouwer Hendrik Chabot
(1894-1949)).

In 1937 werd
het Belasting
& Douane
Museum
opgericht als
onderwijsin-

stelling voor aankomend inspec-
teurs. In mei 1940 ging het
gebouw in vlammen op, maar
oprichter prof. dr. J. van der Poel
(1888-1982) bracht een nieuwe
collectie bijeen, en het nieuwe
museum kon in 1948 zijn deuren
openen. In 2012 werd het museum
geheel gerenoveerd.

WOORDEN

‘Terwijl ik door Rotterdam wan-
delde, ontdekte ik dat overal tek-
sten staan. In de metro, op de
vuilniswagens, op de muren van
gebouwen: overal staan gedich-
ten, teksten of uitspraken.’
‘Alles van waarde is weerloos’
staat in werkelijkheid op een
gebouw op de Blaak, naast de
Willem de Kooning Academie. 
Het komt uit het gedicht ‘De zeer
oude zingt’ van ‘Keizer der Vijfti-
gers’ Lucebert (pseudoniem van
Lubertus Jacobus Swaanswijk,
1924-1994).

GEEN WOORDEN
MAAR DADEN

‘Hier zijn de Feyenoord-shirtjes,
twee stuks.’
Feyenoord Rotterdam werd in
1908 opgericht – al heette de
voetbalclub in de eerste jaren nog
achtereenvolgens Wilhelmina,
H.F.C. en Celeritas. In 1924 werd
het eerste landskampioenschap
binnengehaald. Sindsdien is de
club niet meer weg te denken uit
het topvoetbal. In 1970 won 
Feyenoord als eerste Nederlandse
club de Europa Cup I.

Flip de Beer 
is een logeer-
beer van de
schooltelevi-
sie, verzonnen

door schrijfster Selma Noort
(1960). Kinderen mogen de
beer een nachtje mee naar
huis nemen en leren zo voor
hem te zorgen.

‘Ook al is Pippi
Langkous niet
Nederlands, de
kijkers krijgen
haar er in het
boek gratis bij.’

Pippi Langkous is de hoofd-
persoon uit de gelijknamige
serie van de Zweedse kinder-
boekenschrijfster Astrid Lind-
gren (1907-2002). De Deense
Ingrid Vang Nyman (1916-
1959) illustreerde de allereer-
ste uitgave, maar velen
hebben Pippi gestalte gege-
ven in een van de 64 verta -
lingen van de boeken. 

kinderboek-
figuren

kinderliedje
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‘Na Rotterdam is
Amsterdam aan de
beurt,  dat is logisch. 
In Amsterdam staan
het Concertgebouw,
de Amsterdamse

schouwburg en het Bimhuis, ze organiseren
muziek aan het IJ, maar dat is nog niet
genoeg… Iedere zomer geven ze ook nog een
avondconcert op het water: het Prinsen-
grachtconcert. De hele Prinsengracht vult
zich dan met bootjes en mensen die komen
luisteren. En terwijl er muziek wordt
gemaakt, rijdt de tram gewoon door, klinge-
lingeling over de brug. Voor dat concert

schilderde ik een pianist en een zangeres
met omvang. En die zangeres heeft haar
japon gekocht op de hoek van de straat,
maar dan een maat of drie, vier groter. 
Dat concert is ’s avonds laat, dat kwam mij
goed uit, want ’s avonds kleurt in de stad
alles wat wit is een beetje geel en oranje.
Dat vind ik zo mooi! 
Als tegenhanger van het moderne Rotter-
dam vond ik het leuk om van Amsterdam de
17e-eeuwse gebouwen te laten zien. Beide
steden hebben natuurlijk moderne en oude
gedeelten, maar ik moest keuzes maken. Dit
is een fictieve gracht; als ik een echte gracht
zou nemen, werd ik gedwongen alle huizen
te tekenen die daar staan, en kon ik de helft
van Amsterdam niet laten zien. Dat wilde
ik niet, dus ik heb zelf een gracht gecompo-
neerd.’

■C DE GRACHTENGORDEL (1613-1662)
S TAD S U ITB R E I D I N G E N  I N  D E  17 e E E U W

Aan het eind van de 16e eeuw werd Amsterdam overspoeld
door mensen die een graantje wilden meepikken van de
nieuwe welvaart. De stad barstte uit zijn voegen. Er werd

een heel nieuw stadsplan ontworpen en vanaf 1613 wer-
den de Herengracht, de Prinsengracht en de Keizersgracht
uitgegraven. In vijftig jaar kreeg het stadshart het gezicht
dat het nog steeds heeft: rijkeluishuizen aan de grachten,
woonwijken eromheen en werven aan de stadsranden.

DE GRACHTEN

Rond 1520 werd het eerste
Amsterdamse weeshuis, later het
Burgerweeshuis, opgericht voor de
wezen van Amsterdamse poorters:
officiële inwoners van Amsterdam.
De meisjes leerden er handwerken
en de jongens kregen een
ambachtsopleiding. Tot 1919
droegen de wezen uit het Burger-
weeshuis kleding die aan de lin-
kerkant felrood en aan de

rechterkant zwart was: de kleuren
van Amsterdam. Rond die tijd wer-
den ook kinderen opgevangen van
wie de ouders tijdelijk niet voor ze
konden zorgen. Pas in 1960 ver-
huisde het Burgerweeshuis naar
een andere locatie, waar het in
1991 ophield als weeshuis te
bestaan.

‘Taxi’s heb je in Amsterdam in
alle soorten en maten: niet
alleen auto’s, maar ook fietsen
en watervoertuigen.’

‘In Amsterdam maken ze, als
het heet is, allemaal op hun dak
een fijne plek om naar buiten te
kunnen.’

‘Ieder poppetje dat ik schilder, 
zit in de plaat om een reden. Dit
meisje is te laat voor haar les.’

OP HET DAK

WEESJES...

TAXI!

TE LAAT

A M S T E R D A M
T W E E D E  H E L F T  A U G U S T U S

DU I Z END  D INGEN  OVER  NEDERLAND

‘Al wandelend door het Historisch
Museum ontdekte ik dat er in vroeger tij-
den heel veel paarden door Amsterdam
liepen, dus er viel er ook wel eens een in 
de gracht. Ze hebben toen een soort takel -
wagen ontworpen om die paardjes er
weer uit te takelen.’
De paardentakel werd ontworpen door J.C.
Sinck in 1860. De constructie redde heel
wat paarden uit het water. En de paarden
die het niet overleefden, werden door Sinck
meegenomen – zijn vader, Gerrit Sinck, was
namelijk paardenslachter.

‘Ze hebben in Amsterdam iets wat 
nergens anders bestaat; de Poezenboot,
waar poesjes worden opgevangen. Ik 
hou erg van poezen, dus de Poezenboot
moest erop.’
Sinds 1966 worden op de Poezenboot in
het Singel afgedankte katten opgevangen.

De mooiste manier om Amsterdam te bekij-
ken is vanaf het water. Verschillende maat-
schappijen verzorgen rondvaarten door de
grachten, over het IJ en door de haven.
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PATROONHEILIGE

‘De patroon van Amsterdam is
Sint Nicolaas. In het echt zit deze
gevelsteen niet op deze plek,
maar op de hoek van de Dam, in
een muur.’
Sint Nicolaas is de patroonheilige
van veel handels- en scheepvaart-
steden. Van oudsher is hij de
schutspatroon van de zeevaren-
den. Een legende vertelt dat hij
verscheen aan de opvarenden van
een schip in nood. Hij nam het
roer in handen en voer het schip
veilig terug naar de haven. 
In 1325 werd de Oude Kerk in
Amsterdam ingezegend met Sint
Nicolaas als patroon. Daar begon
ook de sinterklaastraditie: op
6 december kregen kinderen 
na de mis wat geld en kleine
cadeautjes. 

AMSTERDAM 17

■C ANNE FRANK

(1929-1945)
J O D E N V E RVO LG I N G

Anne Frank werd in Duitsland
geboren in een joodse familie.
Haar gezin vluchtte in 1933 naar
Nederland omdat Hitler aan de
macht was gekomen. Al jong
begon Anne een dagboek bij te
houden, daardoor weten we dat
ze het in Amsterdam erg naar
haar zin had. Maar haar leven ver-
anderde toen de Duitsers het land
bezetten: ze moest naar een
aparte joodse school, een gele
ster dragen en ze mocht niet meer
naar de bioscoop of het theater. In
1942 dook het gezin met vier
andere mensen onder in het Ach-
terhuis. Lange tijd ging het goed
maar na twee jaar werden ze ver-
raden, en opgepakt door de Duit-
sers. Anne stierf in een
concentratiekamp, niet lang voor
de bevrijding in 1945.
Zij was een van de zes miljoen
Europese joden die de Tweede
Wereldoorlog niet hebben over-
leefd. 

‘Hier staat het Rembrandthuis,
met Rembrandt in de deurope-
ning. Ze hebben net – alleen
Onze-Lieve-Heer weet hoe – 
“De Nachtwacht” naar buiten
gedragen. In werkelijkheid past
dat schilderij niet door de deur,
maar de werkmannen hebben
dat wel voor elkaar gekregen.’

Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(ca. 1606 -1669) woonde tussen
1639 en 1658 in dit huis, dat nu
als museum te bezoeken is en
geheel is ingericht in de stijl van
de 17e eeuw.

■C REMBRANDT 

(ca. 1606 -1669)
DE GROTE SCHILDERS

Tussen 1640 en 1642 schilderde
Rembrandt zijn beroemdste schil-
derij: ‘Het korporaalschap van
Frans Banning Cocq en luitenant
Willem Ruytenburgh maakt zich
gereed’, dat sinds de 18e eeuw
‘De Nachtwacht’ wordt genoemd.
Waarschijnlijk schilderde hij het in
een galerij op de binnenplaats
van zijn woning.
Hoewel Rembrandt al tijdens zijn
leven een beroemd schilder was,
zat hij vaak zonder geld: hij kocht
meer kunst dan hij financieel aan-
kon. Hij ging failliet en zijn hele
inboedel werd geveild.
Toen hij stierf, een jaar na zijn
enige zoon Titus, moesten nabe-
staanden een graf voor hem
huren.

‘Er zijn twee beroemde Huygens,
vader en zoon, Constantijn en
Christiaan. Omdat Huygens ook
een venster van de geschiedenis
is, dacht ik: ik maak een bord
waarop staat dat de Constantijn
Huygensstraat is afgesloten.
Dan heb ik dat onderwerp ook te
pakken. Maar het venster van de
canon bleek niet om Constantijn
maar om Christiaan te gaan.
Had ik weer. Gelukkig staat in
het Amsterdamse Science Park
de grootste supercomputer van
Nederland, die is genoemd naar
Christiaan én Constantijn: de
Huygens computer.’

■C ALETTA JACOBS 

(1854-1929)
VROUWENEMANCIPATIE

Toen Aletta Jacobs op de middel-
bare school zat, mochten meisjes
nog niet naar de universiteit. Toch
wilde ze graag studeren, dus
schreef ze een brief aan de eerste
minister. Die schreef haar vader
terug dat Aletta mocht gaan stu-
deren.
Aletta Jacobs heeft er niet alleen
voor gezorgd dat vrouwen toe-
gang kregen tot de universiteit, ze
deelde ook voorbehoedsmiddelen
uit en zorgde ervoor dat winkel-
meisjes betere rechten kregen (ze
mochten nu af en toe gaan zit-
ten). Samen met andere vrouwen,
die zich ‘feministen’ noemden, en
ook mannen, heeft ze vijftig jaar
lang gestreden voor vrouwenkies-
recht: sinds 1919 mogen ook
vrouwen in Nederland stemmen
bij politieke verkiezingen.

■C CHRISTIAAN 

HUYGENS (1629-1695)
WETENSCHAP IN DE

GOUDEN EEUW

Christiaan was de zoon van de
beroemde dichter Constantijn
Huygens, die aan het Nederlands
hof werkte. Daardoor konden de
broers Huygens een goede studie
volgen.
Al van jongs af was Christiaan
geïnteresseerd in wiskunde,
natuurkunde en sterrenkunde. Hij
heeft zijn hele leven gestudeerd,
experimenten uitgevoerd en
belangrijke ontdekkingen gedaan.
Zo is hij de uitvinder van het slin-
geruurwerk, van het principe van
de stoommachine en van de bus-
kruitmotor. Hij ontwikkelde ook
een telescoop, waardoor hij de
eerste maan bij de planeet Satur-
nus, Titan, ontdekte én de waar-
heid over de ring van Saturnus
achterhaalde.

BEROEMDE 
NEDERLANDERS
‘Er is in Amsterdam veel geschiedenis te ontdekken, maar één gegeven
is onmiskenbaar: Anne Frank in het Achterhuis. Dit is de achterkant
van het Achterhuis, uitkijkend op de boom waar zoveel strijd om is
geweest; of die wel of niet opnieuw moest worden geplant nadat hij
was doodgegaan. Ik heb Anne getekend met dat kleine geruite boekje
waar ze in schreef.’

‘Vroeger ging je als je op zondag
iets kopen wilde, in Amsterdam
naar de Jodenbuurt. Daar waren
de winkels open.’
Sinds de 17e eeuw kwamen veel
joden naar Nederland. Ze moch-
ten zich niet aansluiten bij gilden
en werden vooral handelaar of
makelaar. Ze vestigden zich in
Amsterdam rond het Waterloo-
plein, het Rapenburg en de Joden-
breestraat. Nog steeds wordt over
deze wijk gesproken als de Joden-
buurt. 

‘In Nederland zijn sommige dro-
gisterijen te herkennen aan een
gaper.’
Sinds de 17e eeuw hangen bij dro-
gisterijen en apothekers ‘gapers’
aan de gevel. Meestal zijn het
Moren, en altijd hebben ze hun
mond open om een medicijn in te
nemen: ze gapen dus niet.

DE JOODSE WIJK

GAAP

‘De eerste kinderboekwinkel van
Nederland is in Amsterdam
geopend door Rietje en Guil-
laume Nivard.’
De Kinderboekwinkel opende in
1975 aan de Rozengracht. Inmid-
dels is Nederland dertig kinder-
boekwinkels rijk.

VOOR DE
KLEINTJES

‘Als Nederlanders feestvieren
moet iedereen dat weten: ze han-
gen vlaggetjes en ballonnetjes
buiten, zodat iedereen kan zien
dat er iets te vieren valt.’

OPGEBLAZEN

LOGO

I A M S T E R D A M is het logo dat in
2004 werd gepresenteerd door
reclamebureau KesselsKramer om
Amsterdam een internationaal
gezicht te geven.
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‘Mondriaan heeft lange tijd in
Amsterdam gewoond, maar het
schilderij waar hij hier aan werkt
– een van zijn bekendste – heeft
hij in het echt niet in Amsterdam
gemaakt. Een beetje dichterlijke
vrijheid moet kunnen.’
Piet Mondriaan (1872-1944) 
schil dert hier zijn ‘Compositie met
rood, geel en blauw’ uit 1927, dat
hij in werkelijkheid in Parijs
maakte.
Mondriaan volgde in Amsterdam
aan de Rijksacademie voor Beel-
dende Kunsten eerst de dagoplei-
ding schilderkunst en vervolgens
de avondopleiding tekenen. In
Nederland wijdde hij zich vooral
aan het schilderen van landschap-
pen. In 1911 vertrok hij naar
Parijs nadat hij daar het kubisme
had ontdekt. In de loop der jaren
werd zijn werk steeds abstracter.
Zijn beroemdste werken ‘Broad-
way Boogie Woogie’ en ‘Victory
Boogie Woogie’ schilderde hij uit-
eindelijk in New York. 

‘Vrienden van mij vonden dat ik
niet genoeg aan muziek deed in
mijn platen; er zijn natuurlijk
fantastische muzikanten in Ne -

derland. Daarom heb ik het Con-
certgebouworkest op een affiche
gezet. Zo had ik het orkest én het
gebouw in één keer te pakken.’
De bouw van het Concertgebouw,
naar een ontwerp van Adolf van
Gendt (1835-1901), nam vijf jaar
in beslag. Het gebouw, dat in
1888 opende, heeft drie zalen. De
Grote Zaal is speciaal ontworpen
om muziek uit de late Romantiek
het beste te laten klinken. Gustav
Mahler heeft tussen 1903 en
1909 elf keer zijn eigen symfo-
nieën in deze zaal gedirigeerd. 
Het Concertgebouworkest werd
opgericht in 1888. Sinds 1988
mag het zich ‘Koninklijk Concert-
gebouworkest’ noemen. Het wordt
tot de beste symfonieorkesten ter
wereld gerekend.

‘Ik hou erg van ballet, dus er
moest een balletacademie in het
boek. Erbij heb ik een paneeltje
geschilderd voor mijn zeer
geliefde Hans van Manen en
Rudi van Dantzig.’
Balletdanser, choreograaf en foto-
graaf Hans van Manen (1932)
werkte van 1973 tot 1985 voor
het Nationale Ballet. Hij schreef al
meer dan 120 balletten, die
opvallen door helderheid en een-
voud.
Choreograaf en balletdanser Rudi
van Dantzig (1933-2012) was
vanaf de oprichting in 1961 huis -
choreograaf van het Nationale
Ballet en van 1965 tot 1991 artis-

tiek leider. Zijn choreografieën –
waarvan hij er ruim vijftig schreef
– zijn vaak verhalend en maat-
schappijkritisch. Hij schreef onder
meer drie balletten voor de Russi-
sche balletlegende Rudolf Noere-
jev (1938-1993).

‘In het Cobra-museum in
Amstelveen en in het Stedelijk
Museum in Amsterdam hangen
schilderijen van Karel Appel.’
Het werk dat hier is afgebeeld, is
een wandschildering zonder titel
die Karel Appel (1921-2006) in
1956 schilderde op de muur van
het voormalige restaurant van het
Stedelijk Museum.
Het museum, dat in 1874 opende,
huisvest moderne en heden-
daagse kunst en heropende in
2012 na een renovatie en verbou-
wing die acht jaar duurde.

Sinds 1977
markeert de
Uitmarkt in
Amsterdam,
in het laatste

weekend van augustus, de ope-
ning van het culturele seizoen.
Drie dagen lang presenteren
musea, theaters en andere cultu-
rele instellingen hun nieuwe pro-
jecten voor het komende seizoen.

‘Wat heel Nederlands is, is Dutch Design. Strak, daar zijn ze goed in.
Daarom heb ik een Rietveldstoeltje en andere Nederlandse stoelont-
werpen in de etalage gezet.’

Van links naar rechts:
– Ruud Jan-Kokke (1965), ‘Stoel Spoinq’
– ‘Lounger Ferdinand wit-rood’
– Gijs van der Sluis, ‘Stoel nr. 50’
– Gerrit Rietveld (1888-1964), ‘Rood-blauwe stoel’ (ca. 1918-1923)
– Twee van de beroemde stalen buisstoelen die Willem Hendrik Gispen

(1890-1981) ontwierp in de jaren 1930

■C DE STIJL (1917-1931)
R E VO LU TI E  I N  VO R M G E V I N G

In 1917 richtte kunstenaar en schrijver Theo van Doesburg (1883 - 1931)
het tijdschrift De Stijl op. Met een gezelschap kunstenaars, onder wie Piet
Mondriaan en Gerrit Rietveld, dat zichzelf ook De Stijl noemde, pro-
beerde Van Doesburg de kunst te hervormen. Uitgangspunt was om met
zo min mogelijk kleur (rood, blauw, geel, zwart, wit en grijs) en zo min
mogelijk vorm (alleen rechte lijnen en hoeken) een zo groot mogelijke
harmonie te bereiken. De groep bestond nog geen vijftien jaar, maar hun
invloed op beeldende kunst, ontwerp en architectuur was groot.

Jan Jansen (1941) is een van de
bekendste schoenontwerpers van
Nederland. Hij heeft vier eigen
winkels, waar zijn ontwerpen wor-
den verkocht.

‘Mijn overgrootvader was 
diamantslijper.’
Amsterdam staat bekend als stad
van de diamantslijpers. De eerste
werd al in 1586 in het volksregis-
ter opgetekend. De speciale slijp-
vorm ‘Amsterdam Cut’ staat zeer
hoog aangeschreven. Bijvoorbeeld
de wereldberoemde Koh-I-Noor
diamant is in Amsterdam geslepen.

SCHOENEN 
EN DIAMANTEN

DUTCH DESIGN de schone kunsten

In 1900 werd Football Club Ajax
opgericht. In 1908 won de club
Het Gouden Kruis, de prijs voor de
sterkste voetbalclub van Amster-
dam. In 1918 werd het eerste
landskampioenschap binnenge-
haald. In 1969 bereikte Ajax als
eerste Nederlandse club de finale
van de Europacup I, maar verloor
van AC Milan. Dat werd goedge-
maakt in 1971, en in 1972 won
Ajax zijn eerste Wereldbeker.
Dertig landstitels verder blijft de
club in de top spelen. Een Ajax-
shirt is wit met een verticale rode
baan.

GRIEKSE HELD

‘Op het dak loopt Minoes uit het boek van 
Annie M.G. Schmidt. Dit beeld is afkomstig uit
de film die ervan gemaakt werd: Minoes, met de
poesjes, en de jongen op wie ze verliefd wordt.’
Annie M.G. Schmidt schreef Minoes in 1970. In
2001 werd het boek verfilmd met Carice van
Houten in de rol van Minoes.

kinderboekfiguren
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De Westertoren is de toren van de
Westerkerk. Hoewel de kerk eigen-
dom is van de Nederlands Her-
vormde Kerk, is de toren eigendom
van de gemeente Amsterdam.
De ‘Ouwe Wester’ is met zijn 85
meter de hoogste kerktoren van
Amsterdam. De keizerskroon op
de top is een eeuw lang – van
1906 tot 2006 – geel geweest,
maar heeft nu weer de originele
blauwe kleur uit 1638.
In de toren hangt een carillon dat
meerdere malen per dag klinkt, en
dat met de hand kan worden
bespeeld.

‘Aan de gracht staan pakhuizen,
die ik niet heb afgebeeld als de
moderne huizen die ze inmiddels
geworden zijn, maar zoals ze
oorspronkelijk bedoeld waren; in
de 17e eeuw werden er de goede-

ren in bewaard die de VOC aan-
voerde. Hier takelen ze lading
omhoog.’
Het overgrote deel van de Neder-
landse pakhuizen staat in han-
delssteden. De eerste pakhuizen
dateren van rond 1600. Het zijn
hoge, vaak smalle en diepe pan-
den, met in de nok een hijsbalk
waarmee goederen het huis in
werden getakeld. De meeste pak-
huizen staan aan het water, waar-
over de goederen konden worden
aangevoerd.

‘Het paleis op de Dam is een
groot gebouw. Als ik dat nor-
maal zou afbeelden, zou het veel
te veel plek in beslag nemen, en
daar kun je als kind niet zoveel
pret aan beleven. Hier staat het
op een affiche. Een beetje scheef,
maar ja.’
Het Koninklijk Paleis Amsterdam is
het ontvangstpaleis van het
Koninklijk Huis.
Oorspronkelijk werd het tussen
1648 en 1665 gebouwd om als
stadhuis te dienen, naar een ont-
werp van architect Jacob van
Campen (1596-1657). Die functie
vervulde het tot 1808, toen het
aan de eerste koning van Neder-
land, Lodewijk Napoleon Bona-
parte (1778-1846), werd gegeven
als paleis. ‘Lodewijk de Goede’ –
zoon van de beroemde Napoleon
– was een zeer geliefde koning tij-
dens de Franse overheersing, die
zelfs opkwam voor de belangen
van Holland.
Het paleis wordt gezien als het
belangrijkste monument van
Nederland uit de Gouden Eeuw.

Theater Tuschinski, genoemd naar
zijn oprichter Abraham Tuschinski
(1886-1942), werd in 1921

geopend als bioscooptheater, met
een grote zaal en een fameuze
cabaretgelegenheid, La Gaîté. 
Het gebouw, naar ontwerp van
Heyman de Jong (1882-1945) en
voltooid door ingenieur D.C. Klap -
haak, is een mix van Art Deco,
Jugendstil en Amsterdamse
School.
Inmiddels is het theater uitge-
bouwd tot een bioscoop met zes
zalen. De Grote Zaal is in oude stijl
hersteld en is decor van veel inter-
nationale filmpremières.

Circusdirecteur Oscar Carré (1845-
1911) opende in 1887 aan de
Amstel Circus Carré. In de winter-
maanden werden er circusvoorstel-
lingen gegeven, en vanaf 1893 in
de overige maanden variétévoor-
stellingen.
Na de magere jaren 1920 werd
Theater Carré, zoals het inmiddels
werd genoemd, het bolwerk van
de Nederlandse revue, de opera
en het variété. Ook de eerste
internationale musical werd er
opgevoerd. Sinds 1987 mag het
theater zich ‘Koninklijk Theater
Carré’ noemen.

In dit gebouw van Michel de Klerk
(1884-1923) en Piet Kramer
(1881-1961) was de sociaalde-
mocratische Algemeene Arbei-
derscoöperatie De Dageraad
gevestigd. Het gebouw is ontwor-
pen in de stijl van de Amster-
damse School. Kenmerkend voor
die stijl uit de Moderne bouw-
kunst is het gebruik van veel bak-
steen, ronde vormen en
versieringen in de gevels.

ARCHITECTUUR
‘Nederland heeft ook de crisisja-
ren gehad, maar die zijn niet uit
te beelden. Hoe moet je zoiets
zonder woorden vertellen? Een
affiche bood uitkomst.’

■C DE CRISISJAREN 
(1929-1940)
SA M E N LE V I N G  I N

D E P R E S S I E

De crisis die in oktober 1929 in de
Verenigde Staten begon, waaide al
snel over naar de rest van de
wereld, ook naar Nederland. In de
jaren die volgden verloren hon-
derdduizenden mensen hun baan:
een op de vier arbeiders was lan-
ger dan een jaar werkeloos.
Werkelozen kregen een kleine
steun: genoeg voor huur en wat te
eten. Ze moesten daar wel twee
keer per dag een stempel voor
halen, als bewijs dat ze niet stie-
kem bijklusten. En ze konden ver-
plicht worden om werk aan te
nemen als bijvoorbeeld slotengra-
ver, bomenplanter of dijkaanlegger. 
Hoewel er veel werd geklaagd
over de aanpak van de regering,
veranderde er weinig – ook niet
na nieuwe verkiezingen. Pas na de
Tweede Wereldoorlog kwam er
een ommezwaai.

‘Landkaarten maken is ook iets
typisch Nederlands. De beroemde
Atlas Major van Blaeu werd in
Amsterdam gemaakt.’

■C DE ATLAS MAJOR
VAN BLAEU (1662)
D E  W E R E L D  I N  K A ART

In de 17e eeuw, waarin Nederlan-
ders de wereld rond voeren, waren
zowel zeelieden als rijke burgers
op zoek naar goede wereldkaar-
ten. Willem Janszoon Blaeu liet
zich bijscholen door een beroemde
astronoom, en opende in 1605
een kaartendrukkerij. Hij stelde
zijn land- en zeekaarten samen op
basis van bestaande kaarten en
informatie uit reisverslagen en ver-
halen van zeelui. Zijn kaarten ble-
ken voor die tijd zeer goed, en
werden snel beroemd. 
Willems zoon Joan nam in 1638
de zaak over. Zijn meesterwerk
was de Atlas Major uit 1662, met
maar liefst 600 kaarten en duizen-
den pagina’s informatie. De atlas
werd in verschillende talen uitge-
bracht en was zeer geliefd, al
waren veel kaarten die erin ston-
den destijds al verouderd.

GESCHIEDENIS

Het wapen van Amsterdam
bestaat uit een rood schild met
een zwarte verticale balk waarin
drie witte of zilveren kruisen
staan. Er wordt wel gezegd dat de
drie kruisen en de drie kleuren
staan voor de drie rampen die
Amsterdam hebben getroffen: het
vuur (rood), het water (wit) en de
pest (zwart). Waarschijnlijker is
dat het wapen in de 13e eeuw is
overgenomen van de familie 
Persijn. Ridder Jan Persijn van Vel-
sen (nb-1283) was van 1280 tot
1282 Heer van Amsterdam, dat
wil zeggen: hij bezat de rechten
van de ‘Heerlijkheid Amsterdam’.

WAPEN
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‘In Amsterdam heb je dames van
lichte zeden. Ik weet niet of men-
sen het al ontdekt hebben, maar
hier zie je er eentje – discreet,
maar ze staat er wel. En een
mijnheer op een fiets die toch
even langsrijdt.’
De Wallen, ofwel het ‘Red Light
District’, genoemd naar de rode
lichtjes achter de ramen, is de
beroemdste hoerenbuurt van de
westerse wereld. Er wordt in ieder
geval al sinds de 15e eeuw prosti-
tutie bedreven, en waarschijnlijk
langer. Er zijn zowel bordelen te
vinden als ‘vrouwen achter de
ramen’. Prostitutie is in Nederland
legaal als een prostituee ouder is
dan 21 jaar en zich heeft aange-
meld bij het landelijk register van
prostituees.

‘Bij de brug staat een elektrici-
teitshuisje met graffiti erop en
heel klein, rechtsboven, een
wietplantje. Want ook dat is
Nederland: wiet, maar wel dis-
creet graag.’
Cannabis, wiet of marihuana is in
Nederland illegaal, maar wordt
gedoogd. Wie minder dan vijf
gram op zak heeft of vijf planten
kweekt, wordt in principe niet ver-
volgd. Het is niet toegestaan om
op straat verdovende middelen te
gebruiken, maar thuis of in een
coffeeshop (een wietwinkel) wordt
het oogluikend toegestaan. Om de
zoveel tijd wordt geprobeerd de

verkoop van wiet aan banden te
leggen, maar in de grote steden
zijn coffeeshops nog steeds vrij
toegankelijk voor iedereen boven
de achttien.

‘In Amsterdam is het allereerste
homohuwelijk gesloten. Daar
mogen ze trots op zijn. 
Vrienden vroegen: “Wat ga je in
je boek doen voor de homoseksu-
ele medemens?” Ik dacht zelf aan
zo’n boot met roze mannen erop
tijdens de Gay Pride, maar mijn
vriend zei: “Nee zeg, doe me een
lol!” 
Daarom is het het homohuwelijk
geworden, opgevrolijkt met
muziek uit een draaiorgel.’
De eerste huwelijken tussen men-
sen van hetzelfde geslacht werden
in Nederland gesloten op 1 april
2001. Officieel is er geen sprake
van een ‘homohuwelijk’, omdat er
in Nederland wettelijk geen verschil
bestaat tussen een huwelijk tussen
een man en een vrouw of tussen
twee mannen of twee vrouwen.

HET VRIJE AMSTERDAM

Krakers gaan illegaal in een leegstaand gebouw
wonen. Het wordt gezien als een protest tegen
woningleegstand en speculatie met onroerend goed.
De eerste georganiseerde kraakacties in Nederland
vonden plaats in 1964. 
Sinds 2010 is kraken in Nederland verboden, toch
wordt het op veel plekken gedoogd, omdat het kraak-
verbod tegen de grondwet in zou gaan en er officieel
een kort geding aan de ontruiming vooraf moet gaan.

Er wordt wel beweerd dat de vanuit de New Yorkse
hiphop overgewaaide graffiti-cultuur Europa ver-
overde vanuit Nederland. In ieder geval begon de
graffiti begin jaren 1980 aan een opmars in Neder-
land. Het is inmiddels een algemeen bekend feno-
meen.

MODERNE 
TRADITIE
‘Ik vond dat er in Amsterdam gekraakt moest 
worden. Ook al is het inmiddels verboden, ze zullen
er nooit mee stoppen – en gelijk hebben ze.’

‘Je kunt in Amsterdam een fiets
huren. Dan loop je wel voor gek,
want iedereen ziet meteen dat je
op een toeristenfiets zit. En wat
doen toeristen? Ze kunnen niet
fietsen én ze fietsen altijd aan de
verkeerde kant van de gracht.
Nederlanders mopperen daar-
over, maar ondertussen kunnen
ze niet zonder toeristen.’

‘In Amsterdam zie je fietsen over
de reling van de gracht hangen
of boven in een lantaarnpaal
bungelen. En je ziet half gezon-
ken bootjes die nog net met een
touwtje vastzitten aan zo’n
relinkje.’

HEEL VEEL 
FIETSEN

‘In deze plaat zijn verschillende
liederen te ontdekken. Eén ervan
is “Aan de Amsterdamse grach-
ten”, gespeeld door een accordeo-
nist.’

R E F R E I N :
Aan de Amsterdamse

grachten
Heb ik heel m’n hart voor

altijd verpand
Amsterdam vult mijn

gedachten
Als de mooiste stad in ons

land
Al die Amsterdamse mensen
Al die lichtjes ’s avonds laat

op ’t plein
Niemand kan zich beter

wensen
Dan een Amsterdammer te

zijn

(Tekst: Pieter Goemans 
(1925-2000), 1949)
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levenslied
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‘Iedere grote Nederlandse stad heeft een station, een stadspark, een
ziekenhuis en een voetbalstadion. Daarom besloot ik om één stadse
tussenplaat te maken waarop dat allemaal voorkomt. 
Het was natuurlijk heerlijk geweest als ik een park met hoge bomen
had kunnen maken, maar helaas is dan niets meer te zien van wat
zich in het park afspeelt. Daarom staan hier alleen kleine boompjes…’

S T A D S L E V E N E E R S T E  H E L F T  S E P T E M B E R

‘Het ziekenhuis dat hier staat is een compilatie van de
academische ziekenhuizen van Leiden en Amsterdam. Het
is magnifiek dat je boven op zo’n ziekenhuis kunt landen
met een helikopter. De bovenste verdieping is de kinderaf-
deling. Als ik scholen bezoek, kom ik van tijd tot tijd zo’n

kind tegen met een kaal hoofdje en bibberige handjes. Dus
die verdieping mocht niet ontbreken. Er liggen trouwens
ook nog familieleden van me in dit ziekenhuis...’

Architect Harry Reijnders (1954) ontwierp station Amster-
dam Sloterdijk, dat in 1986 opende. Het lichte ontwerp met
veel staal en glas zie je in Nederland bij meer treinstations
terugkeren.

‘De moskee op de achtergrond staat in werkelijkheid in
Rotterdam.’
De Essalammoskee is met zijn vijftig meter hoge minaretten
de grootste moskee van Nederland. Hij opende in 2010 naar
een ontwerp van de Nederlandse architect Wilfried van Win-
den (1955).

‘Dit voetbalstadion bestaat niet. Ik heb het zelf verzon-
nen. Als ik een bestaand stadion had geschilderd, zou ik
ruzie hebben gekregen met de aanhangers van de andere
voetbalclubs.’

a r c h i t e c t u u r

‘In deze plaat zijn allerlei vormen van
openbaar vervoer te vinden: de trein, de
metro, de tram en de bus.’

Van links naar rechts:
– Het logo van de Nederlandse Spoor -

wegen, in 1968 ontworpen door Gert
Dumbar (1940) en René van Raalte
(1946).

– Metrohaltes zijn te herkennen aan de M.
Alleen Amsterdam en Rotterdam hebben
een metro. 

– Een tramsymbool
– De achterkant van een Connexxion-bus.

Connexxion ontstond in 1999 door
samenvoeging van een aantal vervoers-
bedrijven. Het verzorgt regionaal perso-
nenvervoer (waaronder bussen, taxi’s en
veerdiensten) en ambulancezorg in een
groot deel van Nederland.

‘In Nederland kun je op het station een
fiets huren en voor weinig geld lekker
rondfietsen. Alleen jammer dat het fietsen
zijn met een terugtraprem: daar kan ik
niet mee omgaan.’
Sinds 2003 kunnen reizigers op trein- en
metrostations een fiets huren voor het laat-
ste deel van hun reis. Er wordt meer dan
een miljoen keer per jaar gebruik van
gemaakt.

HET OPENBAAR VERVOER
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‘Dit is het monument voor de
afschaffing van de slavernij. De
slavernij is een donkere vlek in
de Nederlandse geschiedenis: ook
al hebben die slaven hier niet
gewoond, Nederlanders gebruik-
ten ze wel als handelswaar.’
Het ‘Nationaal monument slaver-
nijverleden’ van Erwin de Vries
(1929) werd in 2002 onthuld in
Amsterdam. 
  
■C SLAVERNIJ (1637-1863)
MENSENHANDEL EN
GEDWONGEN ARBEID IN
DE NIEUWE WERELD
Hoewel er in Nederland geen sla-
ven werden ingezet, gebeurde dat
wel in de Nederlandse koloniën, en
speelde Nederland een grote rol in
de slavenhandel. Al in 1528 waren
er kooplieden die slaven uit Afrika
naar de Caraïben brachten, maar
de echte handel kwam pas op
gang bij de oprichting van de
West-Indische Compagnie in 1621.
Waar voor die tijd nog werd
gezegd dat slavenhandel tegen de
christelijke normen in ging, werd
nu beweerd dat het Bijbelvers
Genesis 9:25, (‘… Vervloekt is
Kanaän! Laat hij voor zijn broers
een dienaar van dienaren zijn!’)
slavernij rechtvaardigde.
Rond 1770 verhandelde Neder-
land maar liefst 6000 mensen per
jaar, daarna werden de aantallen
snel kleiner.
Nederland schafte pas op 1 juli
1863 de slavenhandel af, als een
van de laatste landen ter wereld.
Op dat moment waren ruim

500.000 mensen als slaaf ver-
kocht.
Jaarlijks wordt op 1 juli het slaver-
nijverleden herdacht.

‘De Antillen is een venster uit de
geschiedeniscanon. Ik kon de
eilandengroep natuurlijk moei-
lijk in Nederland laten zien, dat
moest een affiche worden. Ik heb
het beeld geschilderd dat ieder-
een kent van de Antillen: de
waterkant met de gekleurde
huisjes. En waarom het op deze
plaats voorkomt? Omdat daar
toevallig een bushokje stond...’
De kleurige huizen aan de water-
kant staan in Willemstad, de
hoofdstad van Curaçao.

■C SURINAME EN 
DE NEDERLANDSE
ANTILLEN (vanaf 1945)
D E KO LO N I SATI E  VAN
D E  W E S T
De eilanden Aruba, Saba, Sint
Eustatius, Bonaire, Sint Maarten
en Curaçao werden in 1634 door
de West-Indische Compagnie bij

Nederland ingelijfd. Vanaf dat
moment was de Midden-
Amerikaanse eilandengroep
bekend onder de naam Neder-
landse Antillen.
Enkele jaren later voerden Neder-
land en Engeland strijd om
elkaars koloniën in Zuid- en
Noord-Amerika. Bij de Vrede van
Westminster in 1674 deed Neder-
land afstand van Nieuw-Neder-
land (een deel van de huidige
Verenigde Staten en New York) in
ruil voor Suriname.
In 1954 werd het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden van
kracht, waardoor Suriname, de
Nederlandse Antillen en Neder-
land gelijkwaardig werden, en alle
inwoners de Nederlandse natio-
naliteit kregen.
In 1975 werd Suriname onafhan-
kelijk na het betalen van een
afkoopsom van 3,5 miljard gul-
den, en werden de Antillen en
Nederland twee aparte landen
binnen het koninkrijk.
In 1986 kreeg Aruba de status
aparte en werd zo een eigen land
binnen het koninkrijk, met een
eigen regering en een eigen
beleid. In 2006 volgde de status
aparte voor Curaçao en Sint
Maarten. Saba, Sint Eustatius en
Bonaire kregen de status van bij-
zondere gemeente van Nederland.
Daarmee hielden de Nederlandse
Antillen op te bestaan.

‘Ook de Eerste Wereldoorlog is
een venster uit de geschiedenis-
canon. Heel gek vind ik dat,

want Nederland was neutraal in
die periode. Omdat hier niet
gevochten is, kon ik dat ook niet
laten zien. Ik heb ervoor gekozen
om reclame te maken voor het
Legermuseum in Delft, daar heb-
ben ze van alles over de Eerste
Wereldoorlog.’
Het Legermuseum in Delft sloot in
januari 2013 zijn deuren. In 2014
opent in Soesterberg het Natio-
naal Militair Museum.

■C DE EERSTE
WERELDOORLOG
(1914-1918)
OORLOG EN
NEUTRALITEIT
In 1914 brak een wereldwijde
oorlog uit tussen Duitsland, Oos-
tenrijk-Hongarije en het Otto-
maanse rijk enerzijds, en de
geallieerden Frankrijk, België en
Engeland anderzijds.
Ook al bleef Nederland neutraal,
het land kreeg wel op allerlei
manieren met de oorlog te
maken. De grens met België werd
door de Duitsers met dodelijk
schrikdraad afgezet. Toch wisten
veel vluchtelingen Zuid-Nederland
te bereiken.
Veel Nederlandse handelaren zet-
ten winstgevende zaakjes op met
de Duitsers. In 1918 legde Enge-
land beslag op de Nederlandse
koopvaardijschepen omdat Neder-
land de Duitsers zou helpen.
Doordat aanvoerschepen werden
getorpedeerd en er veel minder
handel met het buitenland kon
plaatsvinden, ontstond voedsel-
schaarste. In Amsterdam en Rot-
terdam plunderden in 1917 en
1918 wanhopige huisvrouwen de
centrale voedselvoorraden omdat
hun gezinnen honger leden.
In 1918, toen de geallieerden aan
de winnende hand waren, vroeg
de Duitse keizer Wilhelm II asiel
aan in Nederland. En hij kreeg
dat, zeer tegen de zin van de
geallieerden. Wilhelm II bleef tot
zijn dood in 1941 in Nederland
wonen.

G E S C H I E D E N I S

‘Door het park lopen onze
bekende vrienden Olivier B.
Bommel en Tom Poes.’
De stripfiguur Olivier B. Bom-
mel werd bedacht door Mar-
ten Toonder (1912-2005). In
1941 kwam hij voor het eerst
voor in Tom Poes in den toov-
ertuin. Er verschenen tot
1986 maar liefst 177 verhalen
met de twee vrienden in de
hoofdrol.

‘Ik heb ook een bibliotheek
gemaakt, want dat is een
belangrijk onderdeel van de
samenleving – voor mensen die
boekjes maken helemaal.’
In de 19e eeuw bestonden al meer
dan duizend leeszalen in Neder-
land, waar mensen boeken kon-
den lezen. In 1899 was de
openbare bibliotheek van Dor-
drecht de eerste locatie waar ook
boeken konden worden geleend
om mee naar huis te nemen. 
Het aantal leenbibliotheken
groeide sinds de jaren 1950
exponentieel, tot bijna 1200 in 
de jaren 1990. Inmiddels is het
aantal weer onder de 900 
vestigingen gezakt.

LEESBEHOEFTE

‘Markten heb je overal, maar
ook zeker in Nederland.’

GOEDKOOP

kinderboek-
figuren

JOHAN CRUIJFF

Johan (Hendrik Johannes) Cruijff (1947) is misschien wel de beroemdste Nederlandse voetballer aller tijden. 
Hij is verkozen tot Europees voetballer van de 20e eeuw en eindigde op de tweede plaats bij de verkiezing van
Wereldvoetballer van de eeuw.
Na zijn voetbalcarrière werd hij trainer bij onder meer Ajax en FC Barcelona. Bij die laatste werd hij ‘El Salvador’,
‘de Verlosser’, genoemd. Johan Cruijff richtte een aantal instellingen op voor sport en marketing, en stichtte de
Johan Cruyff Foundation, die zich inzet om (gehandicapte) kinderen en jongeren aan het sporten te krijgen.
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‘Iemand belde me op: “Charlotte,
heb je wel gedacht aan Libelle
en Margriet?” Nee dus… Ik heb
toen snel dit affiche geschilderd.
Eerst hing hier reclame voor
c&a, maar die kon eruit, want
c&a komt later in het boek nog
voor.’
Libelle en Margriet zijn de twee
oudste damesbladen van Neder-
land. Libelle bestaat sinds 1934,
Margriet sinds 1938. Inhoudelijk
verschillen de bladen weinig: ze
bevatten artikelen over huis -
houden, maatschappij en lifestyle,
naast columns en verhalen. 

Jacob Blokker opende in 1896
samen met zijn vrouw ‘De goed-
kope ijzer- en houtwinkel’. Die
groeide snel, en vier zonen start-
ten in de jaren 1930 een keten
onder de naam Gebroeders Blok-
ker. Er zijn inmiddels meer dan
800 winkels met huishoudelijke
artikelen onder de naam Blokker,
met name in Nederland en België.

‘In het park rijdt een door 
Nederlanders ontworpen 
kinderwagen.’
Designstudent Max Barenburg

studeerde in 1994 cum laude af
op het ontwerp van een buggy.
Geen kinderwagenfabrikant was
geïnteresseerd, dus startte Baren-
burg in 1999 met zijn zwager een
eigen onderneming. De Bugaboo
werd meteen een succes en toen
in 2002 de Bugaboo Frog in de
televisieserie Sex and the City ver-
scheen, was er geen houden meer
aan: iedereen wilde een Bugaboo.

Simon Loos begon in 1938 een
bodedienst tussen Hoorn en Alk-
maar. In 1960 kreeg het bedrijf de
opdracht tot winkeldistributie.
Inmiddels heeft transport- en
logistiekbedrijf Simon Loos ruim
400 trekker/oplegger-combinaties
waarmee met name binnen de
Benelux, maar ook daarbuiten
wordt gereden.  

‘Toen ik klaar was met het boek
en de TNT erin had getekend,
werd het bedrijf ineens omge-
doopt tot PostNL. Het was wel
mooi, vond ik, ik heb het zo gela-
ten. Dat hoort dan bij de geschie-
denis.’
In 1799 werd de staat verant-
woordelijk voor de afhandeling
van de post in Nederland. Later
kwam daar ook de telefonie bij,
wat in 1928 leidde tot het Staats-
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie (PTT). In 1989 werd de
PTT zelfstandig. In 2002 werd de
naam PTT Post veranderd in TPG

Post, dat door fusies in 2006 werd
omgedoopt in TNT Post en uitein-
delijk, in 2011, in PostNL.

‘Hier loopt een medewerkster
van de KLM in haar pakje. Die
gaat met de trein naar Schiphol.’
In 2010 kregen de stewardessen
van de KLM een nieuw uniform,
ontworpen door couturier Mart
Visser (1968). De basiskleur is 
KLM -blauw – de KLM-kleur sinds
1971 –, met een oranje accent
dat verwijst naar het Koninklijk
Huis (Van Oranje-Nassau). De ste-
wardessen kunnen kiezen uit een
broek, een kokerrok of een wijder
uitlopende rok.

Nederland staat op de vijfde plaats
van Europese zuivelproducenten.
Generaties lang werden melk en
bijproducten van melk actief aan
de man gebracht met leuzen als:
‘Melk. De witte motor.’ en promo-
tiefiguren als Joris Driepinter (die
dagelijks drie pinten melk drinkt).
Inmiddels wordt stevig getornd
aan de bewering dat ‘melk goed
voor elk’ is. Maar nog steeds eten
en drinken Nederlanders gemid-
deld 245 kilo zuivelproducten per
jaar.

‘Toen ik bezig was aan het boek,
waren de jongens Holdorp en
Hin bij mij in huis aan het werk.
Daarom mogen zij erin.’
Marco Holdorp en Michel Hin 
werken sinds 2006 samen in hun
eigen timmer- en onderhouds -
bedrijf.

n e d e r l a n d s e  s p e c i a l i t e i t e n MUSICI

‘Hier verzamelt het orkest zich;
ze gaan op tournee. Sommigen
komen uit het station, anderen
uit de metro en weer anderen uit
de tram. En wat is leuk van
muzikanten? Ze dragen koffers
in dezelfde vorm als hun instru-
ment.’

‘Voor het station staan drie Roe-
menen treurige liederen te spelen
om geld op te halen.’
Zolang artiesten met niet meer
dan drie personen optreden, en
niet langer dan dertig minuten
achter elkaar, mag er op straat
opgetreden worden zonder ver-
gunning.

‘Hier heb ik een bloemenzaak
getekend, omdat het typisch
Nederlands is om bloemen, cho-
colaatjes of fruit mee te nemen
als je iemand bezoekt in het zie-
kenhuis.’

BLOEMETJE

‘Op de achtergrond bij het sta-
dion zie je vechtende vaders. Ik
maakte ze met mijn hart in
Frankrijk, zoals ze vechten in de
strips van Asterix en Obelix: ze
slaan elkaar uit hun schoenen.
De boel een beetje overdrijven,
daar houd ik wel van. En de 
M E , komt er natuurlijk bij.’ 

HOOLIGANS

‘In Nederland zijn crèches zonder
tuin. De kinderen van zo’n crèche
worden in een hele grote houten
bak op wielen gezet en gaan zo
met hun begeleider op weg naar
het park, om toch even buiten te
zijn.’

‘Alle Nederlandse kinderen kun-
nen zwemmen. Hier staat een
onooglijk zwembad waar ze net
hun diplomaatje A gehaald heb-
ben.’
Sinds 1892 worden in Nederland
zwemdiploma’s uitgereikt. Inmid-
dels bestaat het Zwem-ABC, een
serie van drie diploma’s die
zwemmers voorbereidt op zwem-
men in open water, en op wat te
doen als ze onverwacht in het
water terechtkomen.

KINDEROPVANG 
EN ZWEMLES

In 1934 liep in Amsterdam een
grote demonstratie van werkelo-
zen tegen de verlaging van de
steun uit de hand (het Jordaanop-
roer). Het was duidelijk dat de
politie niet in staat was zulke rel-
len te hanteren. Dat leidde tot de
oprichting van de Karabijnbrigade
– speciaal opgeleide agenten.
In de jaren 1970 en 1980, de tijd
van de krakersrellen, werd de
Mobiele Eenheid snel professione-
ler. Inmiddels bestaan ruim veertig
pelotons van elk 45 speciaal
opgeleide politiemensen, die bin-
nen de ME vaak ook weer eigen
gespecialiseerde eenheden vor-
men.

‘Hondenpoep op de stoep is een
plaag in iedere stad in Neder-
land.’

OPROER

STRONT
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‘De vuilophaaldienst is in Neder-
land goed georganiseerd. Hier zie
je de wagen die het huisvuil
ophaalt dat langs de weg wordt
gezet, ergens anders heb ik van
die vuilcontainers getekend
waarin mensen hun gescheiden
afval kunnen storten.’ 
Nederlanders produceren ieder
zo’n 500 kilo afval per jaar, daar-
van is ruim 85 procent afkomstig
van (verpakkingen van) levens-
middelen. Door een ingenieus
afvalophaal, -scheidings en 
-recyclingsysteem wordt inmiddels
meer dan tachtig procent van het
afval hergebruikt.

‘Dit vind ik ook leuk: brieven-
bussen op twee hoogtes, want
als je klein bent of gehandicapt,
of als je een scootmobiel hebt,
kun je niet bij die hoge komen. ’

‘Nederlanders vinden ook dat je
alle soorten mensen hulp moet
verlenen, dus voor de blinde

mens maken ze een paadje naar
de oversteek, dat ze met hun stok
kunnen voelen.’
Op steeds meer plekken in Neder-
land worden blindenroutes aan-
gelegd. Een geribbelde tegelrand
helpt blinden de juiste weg te vin-
den. Metalen klanktegels geven
een splitsing aan en speciale tik-
kende stoplichten maken duidelijk
wanneer het veilig is om over te
steken.

‘Zelfs voor de hond die gehandi-
capt raakt, bedenken ze een kar-
retje met wieltjes. Zo kan hij nog
lekker lang doorleven.’

Eén twee drie vier, hoedje van, hoedje van
Eén twee drie vier, hoedje van papier
Heb je dan geen hoedje meer
Maak er een van bordpapier
Eén twee drie vier, hoedje van papier
Eén twee drie vier, hoedje van, hoedje van
Eén twee drie vier, hoedje van papier
Als het hoedje dan niet past
Zet het in de glazenkast
Eén twee drie vier, hoedje van papier

Het liedje dateert uit 1830 en is geschreven op de wijs van een militaire
trommars. In deze tijd vond de Belgische Revolutie plaats: de Zuidelijke
Nederlanden riepen hun onafhankelijkheid uit. De Nederlandse regering
stuurde het leger eropaf, maar er waren te weinig uniformen voor de
dienstplichtigen. De plattelandsschutters kregen daarom een hoedje van
perkamentachtig papier.

‘Wanneer Oranje voetbalt, versieren de mensen hun huizen met
oranje vlaggetjes, ballonnen, slingers, enzovoort.’
Het Nederlands voetbalelftal speelde zijn eerste wedstrijd in 1908. Het
zou tachtig jaar duren tot het in 1988 zijn enige internationale kampi-
oenschap won: het Europees Kampioenschap.
Het elftal heeft de bijnaam Oranje, naar de kleur van de shirts en de
naam van het Koninklijk Huis. Wanneer Oranje speelt, kleurt heel Neder-
land oranje.

Al sinds de 17e eeuw wordt in
Nederland door rijkelui bij de
geboorte van een kind beschuit
met muisjes (anijszaadjes met een
suikerlaagje) gegeten. Armere
mensen trakteerden op witte-
brood met suiker. De anijs zou
goed zijn voor de borstvoeding,
voor het herstel van de baarmoe-

der én het zou het kwaad afwenden. Traditioneel zijn de muisjes roze en
wit. Sinds de geboorte van prinses Beatrix in 1938 worden er oranje
muisjes gegeten bij de geboorte van een prinsenkind. Midden jaren 1990
kwamen er speciale blauw-witte muisjes voor de geboorte van een jon-
getje op de markt.

ALLES IS GEREGELD

t r a d i t i e s  e n  f e e s t e n

TATUTATU

‘Mijn geliefde werkt in Leiden,
niet ver van het academisch zie-
kenhuis. Hij hoort uit het raam
wel eens van die piepende banden
van de ambulance. Zij hebben een
keer meegemaakt dat ze in de
pauze over het zebrapad oversta-
ken en bijna door een ambulance
van hun sokken werden gereden.
Toen hebben ze een klacht inge-

diend – ook heel Nederlands om
dat meteen te doen.’
Een ambulance heeft reflecterende
rode en blauwe schuine strepen
op een gele achtergrond.

GELD

Het eerste Nederlandse Grenswis-
selkantoor (GWK) opende in 1927.
In 2004 werden de GWK-banken
overgenomen door het internatio-
nale Travelex. 

MAAGD

De ingang van het
park is dezelfde
als van het Von-
delpark in Amster-
dam. Op de zuil

zit de ‘Amsterdamse Stedemaagd’
(1883), de verpersoonlijking van
de stad Amsterdam, gemaakt door
beeldhouwer Friedrich Schierholz
(1840-1894). De maagd houdt
een schild van de stad Amsterdam
in haar ene hand, en nodigt met
haar andere hand bezoekers uit
het park binnen te gaan.

kinderliedje

‘Typisch voor Nederland zijn gescheiden fietspaden en enorm veel aanwijzingen op de weg,
zodat je nooit aan de verkeerde kant van de weg terecht kunt komen, of je kunt vergissen of
je wel of niet voorrang hebt, enzovoort. Dat is allemaal uitentreuren uitgedokterd.’
Wie in Nederland een rijbewijs haalt, moet 24 soorten witte en gele lijnen op het wegdek kun-
nen herkennen. Dan zijn er nog blauwe strepen waar met een parkeerschijf moet worden gepar-
keerd en groene strepen waar niet harder dan 100 km/u mag worden gereden.
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