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TROTS 
Het leek ons als redactie wel eens leuk 
om wat aandacht te besteden aan de 
geschiedenis van de plaatsen waar we 
opgroeiden. De vraag of Amsterdamse 
studenten wel geïnteresseerd zijn in de 
historie van een aantal obscure provin-
ciestadjes werd op gezond chauvinisti-
sche toon weggehoond. Het wordt im-
mers tijd dat die arrogante hoofdstede-
lingen eens leren dat Nederland niet 
ophoudt bij Diemen en het Amsterdam-
sebos. 

Of de artikelen mensen zullen over-
halen een kijkje te nemen in de behan-
delde plaatsen valt nog te bezien. Als er 
namelijk één ding is dat van de pagina’s 
afspat is het wel de Vergane Glorie. De 
geschiedenis is niet goed geweest voor 
de vier steden IJlst, Middelburg, Hoorn 
en Enschede. Ooit trotse handelaren in 
respectievelijk schaatsen, slaven, kolo-
niale waren en katoentjes, zijn ze nu 
vervallen tot rustige uithoeken van ons 
land. Gedecimeerd wat betreft econo-
mie en/of inwonertal, leiden ze tegen-
woordig een bestaan in de marge. 

Desalniettemin zijn de schrijvers trots 
op hun afkomst. (West-) Fries, Tukker 
of Zeeuw, in een stad waar slechts 35% 
van de inwoners ook echt geboren is, 
zijn wij geen vreemden. Wij zullen ons 
gedrag, uiterlijk, standpunt of tongval 
niet veranderen. En waarom zouden we 
ook? Standvastigheid is immers een 
groot goed. 
 De steden waar wij opgroeiden heb-
ben hun karakter bewaard, ondanks te-
genspoed in alle verschijningsvormen. 
Ze hebben ons gevormd en dat is iets 
moois.  
 And, therefore, as a free man, I take 
pride in the words “Ich bin ein Provinzi-
aler!” 
 
 

Errik Buursink 

IJLST:  
DE VERGETEN ELFSTEDENSTAD 

 
DOOR ANNEMARIE BOS - Iedere Nederlander kent de Elfstedentocht op 
de schaats. Als het een tijdje vriest hoopt iedereen dat er weer een 
nieuwe editie komt van dit Friese volksfeest. De camera’s van de 
NOS worden opgesteld langs de route zodat niemand iets van de 
wedstrijd hoeft te missen. Er is echter één stad waar geen camera’s 
staan, wat het tot de minst bekende van de Friese elfsteden maakt. 
Dit is de stad IJlst. 

IJlst (of in het Fries: Drylts) kreeg al in 
1268 haar stadsrechten. Daarmee is het 
een van de oudste steden van Nederland. 
In 1274 stond Friesland 'vol' met stinzen 
(kleine kasteeltjes) die op hoogten en 
terpen gebouwd waren. Omdat IJlst in al 
1268 een stad werd is haar oorsprong 
veel vroeger te zoeken en is de Ylostins 
die vroeger bij IJlst stond veel vroeger 
gebouwd. Oor-
spronkelijk wer-
den deze stinzen 
gebouwd tegen de 
invallen van de 
Noormannen die 
ongeveer plaats 
vonden van het 
jaar 700 tot 1000. 
Daarom moet de 
stichting van de 
eerste stins in IJlst 
voor of in die tijd 
plaatsgevonden 
hebben. 
  
Markten en misdadigers 
Naast stadsrechten heeft IJlst in de be-
ginjaren meerdere privileges verkregen. 
Om te beginnen schonk palzgraaf Johan, 
tot wiens bezittingen ook IJlst behoorde, 
uit naam van keizer Karel IV het recht 
om één weekmarkt en twee jaarmarkten 
te houden. In 1424 verwierf IJlst ook het 

halsrecht, het recht om zelf zijn misdadi-
gers te straffen. 
 IJlst lag indertijd aan de Middelzee. 
De begrenzing van de Middelzee liep 
langs Leeuwarden, Sneek en IJlst naar 
Bolsward. De scheepsbouw en de 
scheepvaart vormden toen de grondslag 
van het economische leven in IJlst. In die 
tijd werden in IJlst in grote getale kof-

s c h e p e n 
gebouwd.  
 
Groot ge-
bied 
Het is niet 
bekend hoe 
groot de 
omvang van 
de eigen 
scheepvaart 
was. Wel is 
bekend dat 
zij in een 
groot gebied 
opereerde. 

Zo bevoeren IJlster schippers het Euro-
pese kustgebied van de Atlantische Oce-
aan, de Noordzee en de Oostzee. IJlst 
bloeide door de koophandel en was als 
zeestadje zeer bekend. De stad had lange 
tijd meer macht en meer inwoners dan 
het naburige Sneek.  

Lees verder op de volgende pagina 



Vervolg van de vorige pagina 
Terwijl Sneek echter in omvang toenam, 
kromp IJlst. 
 In 1795 werd IJlst een gevoelige slag 
toegediend. Door de aansluiting bij 
Frankrijk kwam Nederland in oorlog 
met Engeland. Dit betekende dat de 
overzeese handel, die erg belangrijk 
was voor IJlst, volledig stil kwam te 
liggen. Na de bevrijding van het Fran-
se juk werd de scheepsbouw nooit 
meer wat hij geweest was. De bouw 
van kofschepen behoorde voorgoed 
tot het verleden.   
 
Nooitgedagt 
IJlst wordt nog steeds omgeven door 
water. Hierdoor is de stad zeer geliefd 
bij watersporters. De skyline van IJlst 
wordt bepaald door houtzaagmolen 
De Rat. Er waren vroeger veel meer 
molens in en rond IJlst, maar deze is als 
enige overgebleven. Beeldbepalend voor 
het centrum van IJlst is de Eegracht met 
aan weerskanten bleekveldjes waarop 
vroeger de was te drogen werd gelegd. 
In het centrum staat nu ook nog het oude 

fabrieksgebouw van Nooitgedagt, maar 
dit overblijfsel van de eens zo florerende 
schaatsindustrie wordt binnenkort ge-

sloopt. 
 IJlst kreeg door de talloze schaatsfa-
briekjes, die eind vorige eeuw en begin 
deze eeuw in de stad waren gevestigd, 
nationale bekendheid. Nooitgedagt was, 
als fabrikant van de houten doorlopers 

waarop hele generaties leerden schaat-
sen, zonder enige twijfel de beroemdste. 
Het merk was zo bekend, dat in het Duit-

se Remscheid door een fabrikant op 
grote schaal doorlopers werden 
vervalst.  
 
Verdwenen schaatsindustrie 
Deze firma maakte echter één fout-
j e .  Men  s lo e g  d e  n a a m 
"Nooitgedacht" met "ch" in plaats 
van een "g" in de schaatsijzers, 
zodat iedereen de namaak makke-
lijk kon herkennen. Helaas is deze 
schaatsindustrie tegenwoordig hele-
maal verdwenen. Ondanks deze 
aderlating heeft IJlst toch haar ty-
pisch historische karakter behou-
den.  

Ingezonden stuk 

Het interview dat vorige week met mij 
werd afgenomen is bij een aantal mensen 
hard aangekomen. Het was niet mijn 
bedoeling mensen te kwetsen of te bele-
digen. Ik wil bij deze mijn oprechte ex-
cuses aanbieden aan hen die tot deze 
groep behoren. Bovendien wil ik in dit 
schrijven een aantal zaken uit het inter-
view nader toelichten. Deze zaken wer-
den verkeerd uitgelegd omdat het inter-
view een aantal hiaten vertoonde, alsook 
een aantal fouten bevatte. Het doel van 
het interview was om duidelijk te maken 
welke problemen er zoal zijn op het ge-
bied van de studentenmedezeggenschap, 
met name in de CSR. 
  
Een probleem dat ik constateerde waren 
de grote verschillen tussen faculteiten. 
De vertegenwoordigers van deze facul-
teiten in de CSR praten soms langs el-
kaar heen omdat ze elkaars problemen 
niet kennen. Dit is geen verwijt aan le-
den van de CSR, dit is een verwijt aan de 
inrichting van onze universiteit. Onze 
universiteit zou kleinschaliger moeten 
zijn, zodat mensen meer het gevoel heb-
ben bij elkaar te horen. Problemen op 
locatie A worden op die manier op loca-
tie B inzichtelijk.  

 Daarnaast constateerde ik dat de CSR 
bestaat uit veel juristen. Uit het interview 
kwam naar voren dat ik hun inbreng niet 
goed vond. Dit is in zijn geheel niet juist. 
Wat ik wel stelde was dat veel mensen 
de CSR niet meer representatief vinden. 
Dit is een zorgelijke ontwikkeling, ge-
zien het feit dat één van de kenmerken 
van democratie is dat mensen gerepre-
senteerd worden. Ik geef niemand de 
schuld van de oververtegenwoordiging 
van juristen. Ik stel enkel vast dat men-
sen van AMC en ACTA zich niet ver-
kiesbaar hebben gesteld. Ik stel ook vast 
dat het verkiezingssysteem niet optimaal 
functioneert. In de CSR hebben we nage-
dacht over alternatieve systemen om 
mensen te vertegenwoordigen. 
 Een derde punt van zorg is het gebrek 
aan continuïteit in de raden. Ieder CSR-
lid maakt voor 1 jaar deel uit van de raad 
om vervolgens plaats te maken voor ie-
mand anders, tenzij je je opnieuw ver-
kiesbaar stelt. Als we bedenken dat ie-
mand eerst moet worden ingewerkt, er 
vakanties zijn en er aandacht moet wor-
den besteed aan enkele huishoudelijke 
activiteiten, blijft er relatief weinig tijd 
over voor inhoudelijke zaken. Na een 
jaar weet je net hoe het werkt en dan 

moet je alweer stoppen. In de CSR heb-
ben we nagedacht over een dakpancon-
structie waarbij telkens een combi tot 
stand komt van ''nieuw'' en ''oud'' bloed.  
Een vierde punt dat ik bespreekbaar 
maakte waren de hoge vergoedingen 
voor CSR-leden in verhouding tot FSR-
leden. Beide organen verrichten zeer 
goed werk, alleen krijgen leden van de 
CSR veel meer geld. Deze kloof is te 
groot en dient te worden verkleind. Dit 
zou alleen al wenselijk zijn om af te re-
kenen met het veel gehoorde verwijt dat 
CSR-leden er enkel voor het geld zitten 
en de CSR in komen om verkeerde rede-
nen. Sommige leden krijgen voor niets 
doen toch geld omdat ze misbruik maken 
van het systeem. Gekozen leden kunnen 
niet tot opstappen worden gedwongen. 
Dat leidt ertoe dat Arjan Brogt al maan-
den ten onrechte een beurs ontvangt.  
 
Ik hoop dat middels dit schrijven een 
aantal zaken zijn opgehelderd. Wie nog 
vragen heeft kan mij altijd bereiken.  
 
Mijn e-mailadres is: 
A.G.Versteeg@student.uva.nl.   
 

Sander Versteeg 



Zo ben je een vrij man, en zo heb je je 
leven verpand aan die meid die je een 
klein jaar geleden met je dronken hoofd 
mee naar huis sleepte. Ze kwam terug 
van tien dagen New York en verklaarde 
dat ze met me wilde samenwonen. Op 
zich kwam dat goed uit. Ik had al maan-
den het idee dat we in de nabije toekomst 
maar eens de spullen bij elkaar moesten 
gooien.  

Echter, voornemens zijn mooi, maar 
hoe regel je in deze stad, waar volksvij-
and nummer één nooit helemaal versla-
gen werd, een leuk huisje? Vrienden en 
bekenden waren niet te beroerd om na het 
bekend maken van mijn samenwoonplan-
nen hun ervaringen met de Amsterdamse 
woningmarkt eens nader toe te lichten. 
Het ene rampscenario na het andere werd 
mij uit de doeken gedaan. Huizenhoge 
huren, malafide huisjesmelkers, psychoti-
sche buren en intimiderende hangjonge-
ren. Waarom willen mensen überhaupt 
nog in Amsterdam wonen, vraag je je af. 

Telkens wanneer het onderwerp “huis” 
ter sprake kwam, brak mij aan alle kanten 
het koude zweet uit. Elk bordje met “Te 
koop”, bezorgde me hartkloppingen en 
TV Woonmagazine zapte ik in hoog tem-
po voorbij. We zouden nooit een huisje 
vinden en tot het einde der dagen in onze 
muffe studentenkamertjes moeten bivak-
keren. 
Ik was, kort gezegd, de wanhoop nabij. 
Totdat mijn vader eens bedachtzaam door 
zijn stoppelbaard streek en opperde dat 
we wel een huis zouden kunnen kopen. 
Hij kon wel garant staan. 

Dat gebeurde dus vorige week. Sinds-
dien ben ik er zowaar nog slechter aan 
toe. Een huis kopen? Mijn god! Waar 
gaat het naar toe met mijn leven. Ik, on-
bemiddelde bohémien, zelfverklaard 
schuim der aarde, praktiserend alcoholist 
en would-be vrouwenverslinder, ga mis-
schien met mijn vriendinnetje een huisje 
kopen? Ik zag in een flits het van walging 
doortrokken gezicht van Youp van ‘t Hek 
voor me. De bellen van het Burgerlijk-
alarm rinkelden op volle kracht. 

Maar laat Youp nou net de achterbuur-
man van mijn girlygirl zijn. En wie zag ik 
vanaf het balkon prinsheerlijk met een 
Leffe blond in z’n poten in de tuin van 
zijn riante grachtenpand hangen? Juist.  
Als Youpie het mag, mag ik het dus ook. 
Iemand nog tips voor een huis onder de 
120.000? 

DE WERELD VAN ERRIK HET LANDSCHAP IS ‘HOT’ 
 
DOOR EVA KOPPEN - Vorige week ging tijdens een Maastrichtse 
kunstbeurs een schilderij voor ruim 6 miljoen dollar, bijna 5 mil-
joen euro, over de toonbank. Volgens veilinghuis Christie’s een 
recordbedrag. De anoniem gebleven aankoper besteedde zijn wel-
licht zuur verdiende spaargeld niet aan een ets van Rembrandt of 
een amusant genrestukje, maar aan het ‘Gezicht op bleekvelden 
rondom Haarlem’ van Jacob Ruysdael (1628-1682).  

Van dergelijke ‘Haarlempjes’ van de 
hand van Ruysdael zijn er tegenwoordig 
nog 15 bekend. In de Gouden Eeuw 
waren in elke zichzelf respecterende 
stad schilders werkzaam die het stadsge-
zicht voor de eeuwigheid vastlegden. 
Omdat deze schilderijen gretig aftrek 
vonden bij het publiek, produceerden 
schilders hun werk bijna uitsluitend voor 
de immer groeiende markt, niet in op-
dracht. 
 Miljoenen voor een landschap; heb-
ben we te maken met een Ruysdael-
verzamelaar of met een bucolische lief-
hebber? Heeft de recente aandacht van 
musea en media voor landschapsschil-
derkunst invloed gehad op de aankoop? 
Momenteel lopen zowel in Den Haag als 
in Groningen tentoonstellingen waarin 
het landschap centraal staat. Toeval? 
Neen, het landschap is ‘hot’. 
 
Van Corot tot Cézanne.  
De bijzondere collectie Franse land-
schappen van het Parijse Petit Palais 
wordt getoond op de tentoonstelling 
‘Van Corot tot Cézanne. De natuur als 
atelier’ in het Haags Gemeentemuseum 
(t/m 9 mei). Werken van onder andere 
Corot, Courbet, Doré, Géricault, Monet 
en Pisarro worden samen met werken 
van minder bekende kunstenaars thema-
tisch geëxposeerd. De tentoonstelling 
suggereert een nieuwe invalshoek in de 
kunstgeschiedenis: de ontwikkeling van 
het 19e-eeuwse landschap als cruciale 
factor voor het ontstaan van de moderne 
kunst. Tijdens de expositie is ook de 
Haagse School-vleugel weer volledig 
ingericht, zodat de bezoeker parallellen 
kan trekken tussen de Franse en de Ne-
derlandse landschapsschilderkunst. 
Haags Gemeentemuseum, Stadhouder-
slaan 41, studenten € 5,-  MJK gratis 
 
Het Russisch Landschap 
Tot 15 jaar geleden leek Rusland nog 
een onbereikbare vlek op de landkaart. 
Dostojevski, Tolstoi en Tsajkovski ken-

den we, maar de culturele sterren van de 
Sovjetstaat werden zo veel mogelijk 
voor het westen verborgen gehouden. 
Tegenwoordig zijn de mogelijkheden tot 
uitwisseling van kunst veel groter dan 
tijdens het communistische regime. Ge-
tuigen hiervan zijn de tentoonstellingen 
in de Nieuwe Kerk en de recent geopen-
de Hermitage aan de Amstel.  
 Vanaf 1 mei grenst de EU zelfs aan 
de Russische staatsgrens. Tijd om ken-
nis te maken met het Russische Land-
schap, moet Henk van Os gedacht heb-
ben. Het zeer grote krediet dat deze pro-
fessor en NCRV/Beeldenstorm-goeroe 
heeft, stelde hem in staat om van een 
nogal obscuur aandoend onderwerp een 
succes te maken. Eerder oogstte hij veel 
lof met de overzichtstentoonstelling van 
de Russische Rembrandt, Ilja Repin. 
 Russische kunstenaars probeerden in 
hun werk het gigantisch uitgestrekte 
landschap te vangen. Vanuit hun zoek-
tocht naar de ziel van Rusland maakten 
zij in hun schilderijen het oneindige 
landschap als het ware toegankelijk voor 
anderen. Niet alleen voor Russen, maar 
ook voor ons. Een wereld van nieuwe 
kunst wordt voor de bezoeker geopend. 
Tot nu toe onbekende kunstenaars lijken 
onmiskenbaar te behoren tot de canon 
van de westerse kunst. Koeïndzji, Levi-
tan en Sjisjkin zijn de grote namen van 
de tentoonstelling. Van Os heeft uit de 
Hermitage en het Moskouse museum 
voor moderne kunst, het Tretjakov, de 
belangrijkste landschappen van boven-
staande meesters en andere schilders 
bijeengebracht in het Groninger Muse-
um. De tentoonstelling loopt tot en met 
18 april.  
 
Groninger Museum, Museumeiland 1, 
normaal € 8,-  CJP €  7,-  MJK € 1,- 



MIDDELBURG:  
DE GROEI, BLOEI EN TELOORGANG VAN EEN HAVENSTAD 

 
DOOR EDWARD LIDDIARD -  Wie in Middelburg op zoek gaat naar de spreekwoordelijke  historische sensa-
tie hoeft niet lang te zoeken. De binnenstad is vergeven van tastbare historie – ruim driekwart van de 
bebouwing staat op de monumentenlijst. De Zeeuwse VVV prijst Middelburg aan als ‘de zesde monu-
mentenstad van Nederland’. Deze eervolle titel had de Zeeuwse hoofdstad nooit kunnen opeisen zon-
der de Marshallhulp. Want niet alleen Rotterdam werd in mei 1940 gebombardeerd, ook Middelburg 
werd zwaar getroffen. Om het kreupele Europa overeind te helpen dienden als eerste de regionale 
centra in de oude luister te worden hersteld. Middelburg verrees als een Phoenix uit de as en de Lan-
ge Jan waakt weer fier over het Walcherse platteland. 

Voor de vroegste geschiedenis van Mid-
delburg moeten we terug naar de 9e 
eeuw. Een eeuw waarin Europa geteis-
terd werd door invallen van woeste 
Scandinavische krijgers, de Vikingen. 
Teneinde de zuidelijke expansie van de 
Denen te beteugelen verrees er langs de 
kusten van Normandië, Vlaanderen en 
Zeeland een ware Atlantic Wall avant la 
lettre. De lokale heren van deze dunbe-
volkte kustgebieden zagen zich genood-
zaakt zich te verschuilen achter de wal-
len van hun vesting. Op het eiland Wal-
cheren verrezen drie van deze op hoge 
grond gelegen ommuurde vestigen: de 
Domburg op de noordelijke punt, de 
Souburg op het zuiden van het eiland en 
daar tussenin de Middelburg. Nadat het 
Deense gevaar was geweken zou de 
Middelburg zich in de daarop volgende 
eeuwen ontwikkelen tot het dominante 
stedelijk centrum van de regio. 
 
Abdijbieren 
De kerkelijke macht streek neer in de 11e 
eeuw, toen op instigatie van het bisdom 
Leuven een abdij binnen de burgwallen 
van Middelburg werd gesticht. Tevens 
stichtten de Franciscaner en Augustijner 
bedelorden beiden een klooster. De 
Franse historicus Le Goff wees erop dat 
deze bedelordekloosters een belangrijke 
bedrage leverden aan de ontwikkeling 
van vroeg-stedelijke samenlevingen. De 
Franciscaners en Augustijnen verzorg-
den de zieken en armen van de stad en 
boden onderdak aan reizigers. Een ande-
re bijdrage van de monniken aan de leef-
baarheid van de stad was het brouwen 
van abdijbieren. Voorts letterden en on-
derwezen de monniken de Middelburgse 
elite in de Latijnse Schoolstraat, waar zij 
hun lycea hadden.  

 De volgende stap voorwaarts werd 
gemaakt in 1217, toen graaf Willem I 
Middelburg stadsrechten verleende. De 
verleende privileges, vrijheden en be-
stuurlijke rechten maakten van Middel-
burg het onbetwiste bestuurlijke, kerke-
lijke en economische centrum van de 
regio. Grootse bouwprojecten werden 
gerealiseerd en met haar vele torens en 
grootse kerken kreeg Middelburg een 
waar stedelijk aangezicht. Nog steeds 
gezichtsbepalend voor de hedendaagse 
skyline is de 89 meter lange toren van de 
Koorkerk; in de volksmond liefkozend 
Lange Jan genoemd. Naast het imposan-
te abdijcomplex kent Middelburg nog 
een uniek architectonisch hoogstandje. 
Het in 1452 voltooide stadhuis aan de 
markt geldt als een schoolvoorbeeld van 
de Vlaamse laatgotische stijl. De Me-
chelse bouwmeester Keldermans had 
niet alleen zijn hand in het Middelburgse 
stadhuis, ook bouwde hij de niet voltooi-
de stompe toren van Zierikzee en leverde 
hij de bouwplannen voor de St. Laurenti-
uskerk te Alkmaar.  
  
Vluchtelingen 
Gedurende de 15e en 16e eeuw onder-
hield Middelburg intensieve handelscon-
tacten met Schotland, Rouaan, Londen 
en Biskaje. Toch was Middelburg niet 
opgewassen tegen de veel grotere en 
rijkere steden in Vlaanderen. Dit veran-
derde in 1585 met de val van Antwer-
pen. Op de vlucht voor de Spaanse furie 
vestigden vele Hugenoten en Portugese 
Joden zich in de Noordelijke Nederlan-
den. Bekend is dat het merendeel van 
deze vluchtelingen naar Amsterdam trok 
en van deze toen nog relatief kleine stad 
aan de Amstel een ware metropool zou 
maken.  

 Hetzelfde gold voor Middelburg; zei 
het op een kleinere schaal. Sporen van 
deze periode zijn nog terug te vinden in 
de Jodengang, waar de Sefardim hun 
begraafplaats hadden. De frontlinie in 
het conflict tussen Spanje en de opstan-
dige Nederlanden was de Schelde-delta. 
Middelburg was met haar open toegang 
tot de Schelde een uiterst strategisch 
gelegen stad. Vanuit Middelburg en het 
nabijgelegen fort Rammekens belem-
merden de opstandelingen succesvol de 
toegang tot Antwerpen. 
 
West-Indische Compagnie 
De belangrijkste katalysatoren van de 
bloeiperiode van Middelburg waren de 
kamers van de VOC en WIC. Na Am-
sterdam was Middelburg de belangrijk-
ste stad voor de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Net als in Amsterdam werd 
in Middelburg op grote schaal gebouwd 
aan de handelsvloot en vanuit de haven 
van Middelburg hebben vele Zeeuwen 
koers gezet naar de Oost. Maar niet al-
leen naar de Oost, ook in tegengestelde 
richting. De in 1621 opgerichte West 
Indische Compagnie had haar hoofdzetel 
in de Zeeuwse hoofdstad. Het Zeeuwse 
aandeel in de transatlantische slavenhan-
del was dan ook aanzienlijk. Terwijl de 
Hollanders zich verrijkten door de han-
del in specerijen, vergaarden de Zeeu-
wen hun kapitaal in Ghana en Suriname. 
De ongekende rijkdom die deze activitei-
ten genereerden werden door de Middel-
burgse kooplieden tentoongespreid in 
hun herenhuizen en weelderige landhui-
zen op het Walcherse platteland.  
 Maar aan al het goede komt een eind. 
Gedurende de laatste decennia van de 
17e eeuw streden de Britten tegen de 
Hollanders en Zeeuwen om de dominan-
tie over de wereldzeeën. De Republiek 



Het Bachelor-Master systeem kennen ze 
al lang in Turkije, en dus ook de daarbij 
horende, naar mijn inzien veel te lange, 
semesterbreak. Vijf weken had ik vrij. 
En de grote vraag was: hoe die door te 
brengen? Een scala aan mogelijkheden 
passeerde de revue. Een rondreis door 
Iran? Een tour door het Midden-Oosten? 
De Koerdische achterlanden van 
Turkije verkennen? Of misschien 
toch een ticket naar India? De we-
reld ligt aan de voeten van de stu-
dent van tegenwoordig, en we trek-
ken er dan ook lustig op uit. Als ik 
één blik op mijn kennissenkring 
werp, heeft minstens de helft een 
jaar door Zuid-Oost Azië geback-
packed of in Guatemala op een 
Spaanse talenschool gezeten. Mijn 
ouders, nog van de oude Friese 
stempel, gaat het allemaal boven 
de pet: “dat docht mar!”hoor ik ze 
vaak genoeg verzuchten. Klopt, 
want ook ik behoor tot de kinderen 
van de jaren negentig en heb een 
soort naïeve arrogantie dat alles kan en 
dus geprobeerd dient te worden. Echter, 
mijn bankrekening denkt daar heel an-
ders over, want de rode cijfers daarop 
doen veel opties tot louter dromen ver-
bleken. Ook nu bleek dat een half jaar 
zonder bijbaan (en zonder beurzen, want 
historici in spé worden helaas niet zo 
gauw gesponsord als bedrijfskunde stu-
dentjes) me meer dan blut had gemaakt. 
Een retourtje Amsterdam, dát kon ik me 

nog net veroorloven. En daarna maar 
teren op de koelkast van mijn geliefde 
ouders.  
 Hoe langer ik echter aan het idee van 
vakantie in eigen land begon te wennen, 
hoe meer de gedachte aan Nederlandse 
kaas en donkerbruin grof volkoren brood 
me begon aan te staan, evenals de fiets-

tochtjes langs de Amsterdamse grachten, 
de ongedwongen feestjes met mijn 
collega’s in Kriterion, de zelf in elkaar 
geflanste etentjes met mijn vrienden, en 
de knuffels van mijn kleine neefjes en 
nichtjes. De weken in Nederland zijn dan 
ook omgevlogen. En na een tijd in ver-
trouwde omgeving te zijn geweest, val-
len de verschillen me des te meer op. 
 Over het algemeen lijkt de Turkse 
student zijn studie veel serieuzer te ne-

men dan zijn Nederlandse collega. Ze-
ven vakken worden er per semester ge-
volgd in plaats van drie, en GDP (je ge-
middelde) is een woord met een bijna 
magische lading. Terwijl een UvA stu-
dent uitslaapt tot tien uur, een bijbaantje 
heeft, en pas na een diner met vrienden 
in zijn boeken begint te kijken, (mits hij 

geen clubavond heeft), heeft de 
Turkse student er voor de middag 
al heel wat uren in de bibliotheek 
op zitten. En ook al veel sms-jes 
naar zijn vriendinnetje gestuurd, 
want de Turkse dame eist buiten-
gewoon veel aandacht. Hier heb 
je namelijk meteen na de eerste 
date verkering, ongeacht of er 
gezoend is of niet, en dat dient 
bevestigd te worden met overstel-
pende sms-berichten en telefoon-
gesprekken. Aanvankelijk vond ik 
dit wel vleiend, want de Neder-
landse man houdt zich maar al te 
graag aan de gulden drie maanden 
regel, wat betekent dat je tot die 

tijd de koele kikker speelt en niet weet 
waar je aan toe bent. Echter, zo langza-
merhand ben ik dat “hard to get” spelle-
tje wel gaan waarderen. Niet alleen om-
dat overmatige aandacht al gauw begint 
te vervelen, maar vooral omdat ik, niet 
bewust van het feit dat ik verkering 
bleek te hebben, menig Turks mannen-
hart heb gebroken. En dan is je inbox 
ineens wel bijzonder leeg… 

DOUTJE IN DE ORIENT 

kon zich lange tijd handhaven, maar 
moest uiteindelijk in Engeland haar meer-
dere erkennen. Britannia ruled the waves. 
Echt wakker lagen de Zeeuwse kooplie-
den hier niet van. Gedurende de 18e eeuw 
konden de Middelburgers nog volop teren 
op de vergaarde rijkdommen uit de Gou-
den Eeuw.  
 
Functie verloren 
De economische situatie zou pas echt 
verslechteren met de geleidelijke verzan-
ding van het Sloe, de toegang tot de 
Schelde. Diep geladen koopvaardij sche-
pen konden hun waar niet langer lossen 

op de Middelburgse kaaien. Middelburg 
had haar stapel-en overslag functie verlo-
ren en zou als direct gevolg hiervan in de 
loop van de 19e eeuw sterk verarmen. Het 
inwonersaantal liep van bijna 50.000 in 
1650 terug tot nog geen 18.000 in 1820.  
 De problemen waar Middelburg zich 
destijds voor gesteld zag zijn in zekere 
mate nog aanwezig. Zeeland is heden ten 
dage een sterk vergrijzende provincie en 
de werkloosheid in vergelijking met 
Vlaanderen en de Rijnmond is hoog. Ver-
der kent Zeeland een brain drain van jon-
geren naar de Randstad en Brabant. Toch 
kijkt Middelburg de toekomst verwach-

tingsvol tegemoet. De aanleg van de Wes-
terschelde-tunnel en de uitbreiding van de 
overslagcapaciteit van de havens in Vlis-
singen lijken de economische dynamiek te 
versterken. Grootste hoop in bange dagen 
is de Roosenvelt Academy die dit jaar nog 
haar deuren zal openen. Een ware univer-
siteit met collegezalen in het abdijcom-
plex en het stadhuis. Kan het nog mooier? 



HOORN: VAN HANDELSSTAD TOT GROEIKERN 
 
DOOR GERBEN SEGBOER - Wij schrijven het jaar 1980. In een ziekenhuis te Hoorn worden zowel patiën-
ten als verplegend personeel opgeschrikt door een ijzingwekkend gekrijs. Boven het gekrijs uit horen 
zij de stem van de dienstdoende arts: “Gefeliciteerd mevrouw Segboer, het is een wolk van een baby! 
Met zo’n stem zal hij later vast niet gaan schrijven.” Gestudeerd als ze zijn blijkt ook nu maar weer 
dat dokters het regelmatig bij het verkeerde eind hebben.  

Deze vergissing buiten beschouwing 
latende, valt er uit het voorgaande op te 
maken dat ik in het prachtige West-
Friese stadje Hoorn ben geboren. Gele-
gen aan het IJsselmeer was het de per-
fecte omgeving om in op te groeien. 
Maar helaas, mijn ouders besloten in al 
hun wijsheid om een doorzonwoning in 
het nabijgelegen gehucht Grootebroek te 
betrekken. In de briljante komedie 
Blackadder wordt het dorp nauwkeurig 
beschreven: “Half an acre of sodden 
marshland, with an empty town hall in it. 
Population – three rather mangy cows, a 
dachshund named Colin and a small hen 
in its late forties.” 
 Nee, dan de indrukwekkende stad 
Hoorn, waar de geschiedenis niet slechts 
bestaat uit voedselverzamelaars en boer-
derijen met een buitentoilet. Hoorn ont-
stond omstreeks 1300 op een kruispunt 
van land- en waterwegen, een strategi-
sche plek. Meer dan een verzameling 
boerderijen was het toen nog niet. De 
ligging aan de toenmalige Zuiderzee 
zorgde echter voor een grote aantrek-
kingskracht voor vissers uit de nabije 
omgeving. De achterliggende weilanden 
dienden als plek waar veehandelaren 
magere ossen uit Denemarken vetmest-
ten en vervolgens verkochten op de 
Hoornse markt. In 1357, slechts 57 jaar 
na haar ontstaan als bescheiden dorp, 
verkreeg Hoorn haar stadsrechten. Door 
het toenemende handelsverkeer steeg het 
inwonertal sterk en kreeg het behalve de 
rechten ook langzaam de vorm van een 
stad. De boerderijen verdwenen en de 
plaats kreeg een aarden verdedigingswal. 
Al snel ontwikkelde Hoorn zich tot de 
belangrijkste stad in West-Friesland en 
werd het zelfs een geduchte concurrent 
van Amsterdam.  
 
Bier en brood 
In de loop van de vijftiende eeuw kregen 
de Zuiderzeehavens te kampen met een 
terugval van zowel de nationale als de 
internationale handel. Door zeeroverij 
waren de vaarroutes op de Zuiderzee niet 
meer veilig en steeds meer buitenlandse 

schepen besloten andere havensteden 
aan te doen. Ook de graanschepen uit de 
Oostzeegebieden kozen regelmatig eie-
ren voor hun geld en sloegen Hoorn 
over. Dit zorgde voor een tekort aan bier 
en brood, wat leidde tot steeds meer ho-
gere accijnzen op met name het bier. In 
1470 barstte de bom en kwamen de 
Hoornse vissers en ambachtslieden in 
opstand. Zij verzamelden zich voor het 
stadhuis en verzetten zich tegen het ge-
meentebestuur. Zoals gebruikelijk in die 
tijd werd een groot deel van de oproer-
kraaiers vastgezet en vluchtten anderen 
de stad uit. Tot overmaat van ramp brak 
in die tijd de dijk meermalen door, waar-
door opnieuw mensen elders hun heil 
zochten. Deze combinatie van rampen 
betekende een enorme aderlating voor de 
stad Hoorn, die in de loop van de vijf-
tiende eeuw een groot deel van haar be-
kwame handwerkslieden verloor. 
 
Verwoestende branden 
De gebouwen in Hoorn waren, zoals 
toen gebruikelijk in Noord-Holland, 
voornamelijk van hout en riet vervaar-
digd. Steen werd in de omgeving van 
Noord-Holland niet gebakken en de aan-
voer ervan was te duur. Riet en hout was 
echter volop te krijgen in het drassige 
noorden. Deze materialen hadden één 
groot nadeel, namelijk het brandgevaar. 
Gedurende haar vroege geschiedenis is 
Hoorn dan ook meermalen getuige ge-
weest van verwoestende branden die 
grote delen van de stad in de as legden. 
Pas in 1608, 20 jaar na Enkhuizen, 
kwam Hoorn met een strenge brandver-
ordening die verplichte tot het bouwen 
van stenen huizen. Pas enkele tientallen 
jaren later werd voor het eerst de brand-
spuit geïntroduceerd. Voordien moest 
iedere burger een emmer afstaan en 
moesten ze allemaal helpen bij het blus-
sen van een brand.  
 In de loop der tijd veranderde het 
beeld van de stad Hoorn. Haar middel-
eeuwse karakter met kerken en kloosters, 
stadhuis en waaggebouw raakte enigs-
zins naar de achtergrond ten gunste van 

nieuwe openbare gebouwen, zoals raad-
huizen voor allerhande bestuurscolleges. 
Bovendien bepaalde de VOC vanaf 1602 
het aanzien van de stad. De enorme mul-
tinational had de beschikking over een 
administratief centrum in de Muntstraat 
en een reeks pakhuizen in de huidige 
Pakhuisstraat. Behalve deze directe in-
vloed op het stadsbeeld bestond er ook 
een indirecte, namelijk de kantoren en 
huizen van de diverse toeleveranciers en 
afnemers. Zowel Hoorn als Enkhuizen 
waren zogeheten “kamers” (afdelingen) 
van de VOC. Beide steden hadden ook 
een kamer in de Noordse Compagnie, 
die in 1614 de monopolie op de walvis-
jacht kreeg. Herinneringen hieraan zijn 
heden ten dage nog steeds te zien in het 
Buitenmuseum te Enkhuizen.  
 Gelijk met de neergang van de VOC, 
zette ook de achteruitgang van de West-
Friese steden zich in. Amsterdam trok 
steeds meer handel naar zich toe en in 
1840 was het inwonertal van Hoorn te-
ruggelopen tot 5.000, waar dat twee eeu-
wen daarvoor nog 25.000 was. In de 
loop van de negentiende en twintigste 
eeuw herstelde dit zich weer enigszins, 
met de aanleg van spoorwegverbindin-
gen tussen Hoorn, Amsterdam, Zaandam 
en Alkmaar. Deze goede verbindingen 
maakten de handelspositie van Hoorn 
weer een stuk gunstiger en zorgde ook 
voor een toestroom aan inwoners.  
 
Typerende geschiedenis 
Tegenwoordig is Hoorn één van de be-
langrijkste steden en groeikernen van 
West-Friesland, met een grote invloed 
op de handel en het verkeer in de regio. 
Al met al is haar geschiedenis geen woe-
lige of opzienbarende, maar is het wel 
typerend voor de groei van veel andere 
Nederlandse steden. Ontstaan in een 
voortdurend gevecht met het water en 
groot geworden door de nationale en 
internationale handel. Oh ja, en door uit-
de-hand-lopende kermissen en instorten-
de theatergebouwen, maar die onderwer-
pen laat ik gaarne over aan Hart van Ne-
derland. 



Advertentie: 

MELCHIOR: “Rampweek” 

Zondag 
In Twente hebben ze nu een zondags-
krant. Dat is niet minder dan revolutio-
nair te noemen. Een regio die op de top-
pen van haar kunnen presteert gaat een 
nieuwe fase in. Helemaal als je bedenkt 
dat ze daar de afgelopen tien jaar óók al 
de drukpers, elektriciteit én een bierfa-
briek hebben uitgevonden. Het houdt 
niet op. Dus wat kunnen we nog verder 
voor spectaculairs verwachten? Centrale 
verwarming, mobiele telefonie, Sport 7? 
Ik durf het bijna niet hardop te zeggen…
een Miss World?   
 
Dinsdag 
Mensen die zeggen dat Chinezen ge-
stoord zijn hebben volkomen gelijk. Nu 
doen ze er ook alles aan om dit beeld in 
stand te houden. In een tijd dat de we-
reldeconomie veel gelijkenis vertoont 
met de populariteit van de Ba/Ma-
structuur, besluit Wen Jiabao dat de Chi-
nese economie niet meer mag groeien. 
(Wat wil je als je het Chinese woord 
voor groei ‘wlong’ is…) Dat is feitelijk 
hetzelfde als zeggen dat er teveel execu-
ties plaatsvinden op het Chinese platte-

land. Volslagen belachelijk natuurlijk. 
Bewijs dat maar eens. En trouwens, het 
stelen van een kip en een appel vraagt 
toch ook gewoon om vierendeling?! 
Want zoals Confucius ooit zei: “Staat 
men het stelen / van een kip en een appel 
toe / dan is de volgende stap / een sky-
box vol met hoeren / om tenslotte te ein-
digen / op een marmeren UWV-
toiletpot / bekostigd door de belastingbe-
taler.” 
 
Woensdag  
Na het incident is Bella nog wat 
‘schrikachtig’. Ze ontwijkt blikken van 
de toegestroomde pers. Geeft geen ant-
woord op de vragen van de recherche en 
weigert interviews te geven. De dokter is 
zojuist vertokken, na een kort onder-
zoekje. Ze is in orde. Geen inwendig 
letsel of iets van dien aard. Schrikachtig. 
Dat nog wel. Maar ja, dat is niet geheel 
onterecht, want hoe vaak gebeurt het nou 
dat je op klaarlichte dag in een stal anaal 
verkracht wordt? Niet zo heel vaak. 
Hoop ik. Zeker niet als pony. Toch 
wordt ze ter behandeling een week opge-
nomen in het traumacentrum Ponypark 

VanSlag-Haren. Ook de politiek heeft 
zich fel uitgesproken tegen deze praktij-
ken. “Seks met een dier is een verre-
gaande aantasting van de fysieke integri-
teit van het dier en kan nooit met instem-
ming van het dier geschieden”, aldus 
LPF’er (p)Eerdmans. Zeker nooit van 
Dr. Doolittle gehoord… 
 
Donderdag 
Het nu volgende station is Zutphen. 
BOEM!  
De kans dat in Nederland een aanslag 
van deze omvang wordt gepleegd is ge-
ring. Zelfuitgeroepen terreurbestrijder 
NS doet er alles aan om de treinen niet 
op de afgesproken tijden en bestemmin-
gen aan te laten komen. Áls ze al rijden. 
Totale chaos bij de terreurtop. Zo kan 
het gebeuren dat je als doorgewinterde 
ETA-bommenspecialist plotseling in een 
weiland nabij Appelscha tot stilstand 
komt. Lichten gaan uit. Machinist naar 
huis. Zit je dan, in je dooie eentje, met 
een bom op je schoot. Nee, wij hoeven 
ons voorlopig geen zorgen te maken. 
 



Zoals vrijwel elke student reis ik vrij 
veel met het openbaar vervoer. Ik ben 
één van die mensen die het leuk vindt 
om met de trein te reizen, omdat er 
rustig gelezen of een muziekje geluis-
terd kan worden. Tenminste, als er 
zich geen vervelende kleine, janken-
de, krijsende en wiebelende kinderen 
in mijn coupé bevinden. Nóg erger 
zijn die mensen waaraan je gewoon 
kunt zíen dat er iets aan mis is. Laatst 
nog zat ik tegenover twee van dat 
soort figuren en het luisteren naar hun 
gesprekken werd al snel onvermijde-
lijk. Na een kwartier geluisterd te 
hebben tolde mijn hoofd van de meest 
vreselijke uitspraken. Ze hadden het 
voortdurend over CS’en, gold calls, 
goodwill actions en er kwamen de 
meest vreselijke zinnen uit hun mond. 
Mijn haren begonnen bijvoorbeeld 
overeind te staan toen de vrouw zei 
dat ze de hele picture van de case 
voor zich zag. Zo zat ik dus een half 
uur te luisteren en me ondertussen af 
te vragen tot welke overheidsinstel-
ling deze vreselijke mensen behoor-
den, totdat het woord dianetics viel. 
Met dat woord viel eigenlijk ook het 
kwartje, want waar ik naar zat te luis-
teren was het eeuwige gezever van 
typische Scientology-aanhangers. Dat 
zijn die mislukte types in de samenle-
ving die hun leven nut proberen te 
geven door elkaar en andere mensen 
lastig te vallen met HET antwoord op 
alle geestelijke problemen. Blijkbaar 
is de sleutel tot het geluk te vinden in 
een onduidelijke leer, die zich beroept 
op harde feiten maar die op alle mo-
gelijke manieren interpreteerbaar is. 
Nu zijn er al vele andere geloofsvor-
men die van dezelfde theorie uitgaan, 
maar de oprichter van de Scientology 
kerk bedacht zich dat het verbinden 
van technologie met geloof, met als 
doel het komen tot een gelukkig le-
ven, de ideale manier zou zijn om 
vorm te geven aan zijn American 
dream. Natuurlijk kon hij niet al zijn 
aanhangers gelukkig maken, maar 
met het geld dat zij hem opbrachten 
zou tenminste zijn eigen geluk verzil-
verd kunnen worden. Geluk is immers 
te vinden in een groot huis met een 
zwembad en een automatische gras-
maaier.  

GERBEN SPREEKT! GESCHIEDENIS ACTIVITEITENLADDER 
 
17 maart De Kleio-filmcommissie presenteert: ‘Secretary’ (Steven Shainberg 

2002). Een jonge vrouw (Maggie Gyllenhaal), recent ontslagen uit een 
psychiatrische inrichting, krijgt een baantje als secretaresse bij een 
advocaat (James Spader). Langzamerhand verandert hun werkgever- 
werknemer relatie in een seksuele en sadomasochistische relatie. Aan-
vang: 19.00 uur Plaats: PCH 401. Toegang: € 1,- 

 
18 maart  Geschiedenis in Discussie presenteert een lezing van Jay Winter: ‘The 

generation of memory’. Aanvang: 17.00 uur (einde 18.00 uur). 
Plaats: PCH 105. Na afloop is er een borrel. 

 
23+30 maart Kleio-borrel in Café P96 vanaf 22.00. Adres: Prinsengracht 96. 
 
25 maart In het kader van de Boedapestreis 2004 organiseert de Kleio-

reiscommissie een lezingencyclus waarin verschillende aspecten van 
de Hongaarse geschiedenis en kunstgeschiedenis worden belicht. 
Vandaag spreekt dr. L. Marácz, verbonden aan het Oost-Europa insti-
tuut, over de geschiedenis van Hongarije tot WO II. Aanvang: 17.00 
uur. Plaats: nnb. 

 
31 maart De Kleio-filmcommissie presenteert: ‘In the name of the 

father’ (Jim Sheridan 1993). Waargebeurd verhaal over Gerry Conlon 
(Daniel Day Lewis) die na een gedwongen bekentenis van een IRA-
aanslag in de gevangenis terecht kwam. Niet alleen Gerry, maar ook 
zijn vader en enkele vrienden werden onschuldig opgesloten. Aan-
vang: 19.00 uur.  Plaats: PCH 411. Toegang: € 1,-  

Het lijkt wel of de politiek er alles aan wil 
doen om het studenten moeilijk te maken. 
Staatssecretaris Nijs komt met een plan 
om het collegeld te verhogen en de stufi af 
te bouwen. (www.platformpuinhoop.nl) 
En aan onze eigen faculteit heeft de de-
caan (Aafke Hulk) ambitieuze plannen. 

De decaan wil de tweede herkansing 
afschaffen. Daarnaast wil ze ook het Bin-
dend Studieadvies invoeren. Dat laatste 
houdt in dat studenten in twee jaar hun 
propedeuse gehaald moeten hebben, an-
ders mogen ze hun opleiding niet meer 
voortzetten en zich gedurende een aantal 
jaar niet meer aan de faculteit inschrijven. 
Verder wil de decaan ook het promotietra-
ject verkorten. Nu kan je promoveren in 4 
jaar, Aafke wil er 3 jaar van maken. 

Ondertussen worden de ingangseisen 
voor colleges echter slecht gecontroleerd. 
Niet alle studenten worden gecontroleerd 
waardoor veel studenten die niet aan de 
ingangseisen voldoen wel toegelaten wor-
den tot colleges. Dit is absoluut onrecht-
vaardig; studenten worden ongelijk be-
handeld. Immers, wat heb je aan ingangs-
eisen als ze niet gecontroleerd worden? 

En wat te denken van de faciliteiten aan 
deze faculteit? Te weinig computers, ap-

paratuur die het niet doet, slechts 2 kopi-
eermachines in de bieb, overvolle college-
zalen, tentamenroosters die erg laat be-
kend zijn en zo vaak veranderen dat de 
studieplanning in de soep loopt… 

Het is, kortom, 5 voor 12! De studen-
tenraad van volgend collegejaar zal be-
langrijke knopen moeten doorhakken en 
erover moeten waken dat studenten gelijk 
en rechtvaardig behandeld worden.  
Daarom heeft de studentenraad dringend 
studenten nodig die zich kandidaat willen 
stellen voor de studentenraadsverkiezin-
gen.  

Kandidaatstellen kan tot 5 april, daar-
voor moet je langskomen in PCH 302 bij 
de FSR. De FSR regelt de verkiezings-
campagne met flyers, posters en publici-
teit en zal er alles aan doen om ervoor te 
zorgen dat alle studenten weten voor wie 
ze kunnen stemmen in mei. 

 
Het is nu of nooit! Als er volgend colle-

gejaar geen FSR is zal dit grote gevolgen 
hebben voor de studenten van deze facul-
teit. 
 
Pieter Claeys 
Voorzitter FSR, op persoonlijke titel 

FSR LUIDT NOODKLOK 



ARBEIDERS EN SJACHERAARS 
 
DOOR ERRIK BUURSINK - Industriesteden zijn vreemde verschijningen. Schijnbaar vanuit het niets groei-
den veel van deze plaatsen in de negentiende eeuw uit tot grote, overbevolkte metropolen. Steden als 
Manchester, Birmingham en hele regio’s als het Ruhrgebied waren berucht vanwege hun grauwe 
woonkazernes en enorme fabrieken en mijnen. Bijna verstopt tegen de oostgrens van ons land lag tot 
1967 dé katoenmetropool van het Europese vasteland: Enschede. De textielcrisis maakte eind jaren 
’60 een eind aan het bestaan van Enschede als industriestad, daarmee verdween een qua schaal in Ne-
derland unieke stedelijke verschijning. De fabriekscomplexen, de ‘pijpen’ en ook de krotten zijn na-
genoeg verdwenen. Maar in de rustige provinciestad van tegenwoordig galmen nog altijd twee namen 
na. De Krim en Sebastopol. 

“In vroeger jaren had men in onze stad 
straten zoals ze nu ook zijn; daar woon-
den in de grote straten de burgers, en in 
de achterstraten woonden de arbeiders. 
De arbeiders stonden toen in onmiddel-
lijke aanraking met de burgers en met 
hunne werkgevers. Was er armoede in 
een huisgezin dan bleef er toch altijd 
enige voeling. Dit heeft opgehouden se-
dert de brand. Toen heeft men de dwaas-
heid begaan om de arbeiders buiten de 
stad te brengen, in de Krim en Sebasto-
pol…” 
Aldus een Enschedeër in 1890. Hij geeft 
de naar zijn idee bewust aan-
gebrachte scheiding tussen 
de burgerij en de arbeiders 
als reden voor de verslechter-
de omstandigheden in de 
stad. Prettig was de sfeer in 
1890 tussen arbeiders en 
werkgevers inderdaad niet 
meer, maar de Krim en Se-
bastopol waren daarvan niet 
de oorzaak. De Krim en Se-
bastopol waren twee wijkjes 
die oorspronkelijk ter huis-
vesting van arbeiders be-
doeld waren maar in het be-
gin van de 20e eeuw veran-
derden in absolute achter-
buurten. De Krim lag aan de zuidkant 
van de oude stad. Het veel kleinere Se-
bastopol lag aan de oostkant, achter de 
m a c h i n e f a b r i e k  v a n  T a t t e r -
sall&Holdsworth. Er vlakbij lagen de 
vergelijkbare buurtjes Hoog en Droog, 
ook wel Mexico genoemd, en ’t Oaver-
schot.  

Met de bouw van de Krim werd in 
1861 begonnen. In eerste instantie wer-
den er door de speciaal voor dat doel 
opgerichte Enschedese Bouwvereniging 
33 arbeiderswoningen gebouwd. Bij de 
stadsbrand, die een jaar later de hele 
binnenstad verwoestte, bleef de eerste rij 
Krimwoningen gespaard. Veel arbeiders 

waren door de brand dakloos geworden 
en hadden niet de middelen om hun huis 
te herbouwen. De Enschedese Bouwver-
eniging besloot daarom de Krim uit te 
bereiden met 112 huizen. Tegelijkertijd 
verrezen op de Heurne de rijen wonin-
gen van Sebastopol en Hoog en Droog 
en op het Korteland ’t Oaverschot. De 
genoemde buurten bestonden allen uit 
zogenaamde afdakswoningen. Dit huis-
type was tot het begin van de 20e eeuw 
de standaard voor Enschedese arbeiders-
woningen. Bij de afdakswoning was het 
dak naar de straat gekeerd en de achter-

gevel verlaagd. Hierdoor ontstond er aan 
de achtergevel een afdak waar de keuken 
zich bevond. De woningen waren gemid-
deld zo’n vier meter breed en acht meter 
diep. Er was slechts ruimte voor twee 
kamers, de zolders waren niet afgetim-
merd en werden officieel niet als woon-
ruimte gebruikt. 

Met de hygiëne en algemene woon-
omstandigheden was het in de huizen in 
de Krim niet al te best gesteld. Riolering 
en stromend water ontbraken en de wo-
ningen waren vochtig en overbevolkt. In 
de jaren ’80 van de 19e eeuw begonnen 
de gewone arbeiders de Krim en Sebas-
topol dan ook te verlaten. Betere econo-

mische omstandigheden maakten het 
mogelijk dat veel arbeiders zelf een huis 
lieten bouwen, of men kreeg een betere 
woning van de fabriek. De Krim werd 
steeds meer een vergaarbak voor mensen 
die aan de onderkant van de samenleving 
verkeerden. 

Het Enschede van rond 1900 was zeer 
dynamisch. Mensen kwamen en vertrok-
ken, er was een constante stroom werk-
zoekenden uit heel Nederland. In 1920 
was slechts 30% van de inwoners van 
Enschede ook daadwerkelijk in deze stad 
geboren. Een heel ander beeld dan in 

bijvoorbeeld Tilburg, ook een 
textielstad, waar de bevol-
kingsgroei voornamelijk werd 
veroorzaakt door een flink ge-
boorteoverschot. Tussen de 
vele nieuwkomers bevonden 
zich ook een groot aantal kleur-
rijke figuren die niet behoorden 
tot de groep van gewone fa-
brieksarbeiders: ambulante 
handelaren, orgeldraaiers, vod-
denkoopmannen enzovoort. 
Het was juist die groep mensen 
die in de Krim terecht kwam. 
Zo veranderde de Krim van een 
arbeidersbuurt in het meest 
kleurrijke en waarschijnlijk 

ook wel meest grootstedelijke stukje 
Enschede. 

Veel namen van vroegere Krimfamilies 
zoals de familie Pril, Meester, Noord-
man, Rillmann en Kiel zijn nog steeds 
erg bekend in Enschede.  
Willem Wilmink dichtte in Javastraat: 
 
Er komt geen enkel paard meer door de 
straat, 
dat sjokt, en strooien keutels achterlaat, 
zoals weleer dat van de groenteboer, 
gevoed met schillen, brood en kippen-
voer. 
 

Lees verder op de volgende pagina 
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Of van zwartharige orgeldraaier Kiel, 
die onverdroten draaide aan het wiel 
dat Blinde ogen voortbracht, en het lied 
Mijn zuster is zo’n rare, en wat al niet. 
 
Kiel had een afdakswoning: ’t groot ge-
zin 
sliep in één kamer, ’t paard sliep bij hen 
in, 
als men vroeg: ‘gaat dat niet stinken, 
dan?’ 
antwoordde Kiel: ‘Doar went t peerd wal 
an.’ 
[…] 
Ik ging van Enschedé naar Enschede, 
want waar bleef toch dat streepje op de 
e? 
Waar bleef Marinus, die zo dikwijls zei 
dat zijn broer Manus nog gekker was dan 
hij? 
En waar bleef Ma-
nus? Ooit werd mij 
verteld 
dat hij niet gek was, 
maar een oorlogsheld, 
daar hij, verroest van 
fiets en mank van 
been, 
dwars door het strak-
ke Und wir fahren 
heen 
vol hartstocht zong: 
‘Leve de Willemien!’ 
 
Waar bleef Eerappel 
Jan met Siepel Trien? 
Waar bleef Liemburg, 
die met de venters-
kreet 
‘`e-è’ zijn fruit en 
verse groenten sleet, 
in de oorlog met een kaart onder zijn jas 
waar Duitslands terugtocht op te lezen 
was? 
 
Met de muziek mee, met Kiels orgel mee, 
net als dat kleine streepje op de e. 
 

Hoe kleurrijk ook, in de praktijk wer-
den de Krim en Sebastopol geplaagd 
door grote sociale problemen. Het drank-
misbruik was er wijdverbreid en vanwe-
ge de armoede werden er veel schimmige 
handeltjes bedreven. De bewoners spra-
ken een apart taaltje, dat een mengeling 
was van Twents, zigeunertalen, Jiddisch 
en Bargoens. Dit kwam in de vele con-
frontaties met de lange arm der wet goed 
van pas. Net als de niet afgetimmerde 
zolders, die vaak dienden als vluchtroute.  

Rond 1915 gingen er voor het eerst stem-
men op om tot sloop van de Krim en 
Sebastopol over te gaan. De huizen vol-
deden volstrekt niet meer aan de eisen 
van die tijd en daarbij rees de overlast de 
pan uit. De gemeente ontwikkelde plan-
nen voor verkeersdoorbraken door de 
twee wijken, die een uitbereiding van het 
stadscentrum mogelijk zouden maken en 
de bereikbaarheid zouden vergroten. Het 
onderhoud van de woningen werd tot een 
minimum beperkt, maar grote woning-
nood in de stad vertraagde een definitie-
ve afbraak. De buurt raakte steeds meer 
in verval en in 1925 werd de toestand 
van de Krimwoningen als ‘allertreurigst’ 
omschreven. Tussen 1929 en 1934 werd 
eindelijk over gegaan tot het slopen van 
de Krim. De woningen lieten zich mak-
kelijk afbreken, maar het saamhorig-
heidsgevoel van de bewoners was een 
stuk duurzamer. 

De gemeente achtte 
de bewoners van de 
Krim en het al eerder 
gesloopte Sebastopol 
niet geschikt voor 
het bewonen van 
nieuwbouw. Om hen 
langzaam te laten 
wennen werd de 
bevolking doorge-
schoven naar oudere 
huizen. De Krimbe-
woners waren welis-
waar verspreid over 
de stad, maar bleven 
wel zo veel mogelijk 
samenklitten. Hun 
aparte levensstijl en 
hun afkeer van de 
gewone Enschedeërs 
was daar debet aan. 

Nog steeds zijn er in Enschede concen-
traties oude Krimfamilies aan te wijzen. 
Onder andere op Velve-Lindenhof, de 
Laares en het plaatselijke woonwagen-
kamp vindt men ze terug.  

De verkeersdoorbraken die de ge-
meente voor ogen stonden, kwamen bei-
de pas na de Tweede Wereldoorlog tot 
stand. De Oldenzaalsestraat en de Boule-
vard 1945 liggen bovenop de twee meest 
roemruchte Enschedese buurten. Er is 
niets dat in gebouwde vorm nog herin-
nert aan de lange rijen woningen. Post-
kantoor, V&D, Casino en Bijenkorf staan 
in schril contrast met de armoede van 
vroeger. Maar in de Wattstraat zit men ’s 
zomers nog altijd met een biertje op 
straat, de autosloperijen en zwarte markt 
op loopafstand. De Krim leeft! 
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