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Inleiding
‘Leefbaar wil lepraridder laten leven’. Met deze opmerkelijke kop opent Omroep Flevoland in het najaar
van 2008 een nieuwsbericht over het initiatief van raadslid Frits Huis (Leefbaar Almere) om een
middeleeuwse ‘klikspaan’ centraal te stellen in een campagne rondom de ‘identiteit van Almere’.1 De
bijzonder fraai uitgevoerde houten klikspaan werd in 1986 samen met wat menselijke resten en enkele
ruitersporen opgegraven nabij het wrak van een gezonken kogge, in de huidige Almeerse Kruidenwijk.
De klikspaan, ook wel leprozenklepper genoemd, werd in de middeleeuwen gebruikt door leprapatiënten
om hun naderen aan te kondigen. Hoewel geenszins vaststond dat de kogge, de menselijke resten, de
ruitersporen en de klepper aan dezelfde persoon hadden toebehoord, kwam Huis tot de conclusie dat het
hier om de kogge van een melaats geworden edelman moest gaan, ofwel een heuse Almeerse
leprozenridder. Huis en zijn partij stelden voor deze ‘appetijtelijke leprozenridder zonder naam’ op te
nemen in de archeologienota van Almere en in te zetten als beeldmerk van de stad, omdat die immers
‘wel wat geschiedenis kon gebruiken’.2 Wethouder van Cultuur Arno Visser (VVD) reageerde
aanvankelijk enthousiast op het voorstel, maar archeologen plaatsten al snel vraagtekens bij het verhaal
van de leprozenridder zonder naam. Archeoloog Arend Vos (Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten Lelystad, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) verklaarde aan de
regionale omroep dat er helemaal geen bewijs was dat het om de resten van een ridder ging, laat staan een
ridder met lepra. Sterker nog: op de menselijke resten uit de kogge werden geen sporen van lepra, maar
symptomen van scheurbuik gevonden. 3 We kunnen ons daarnaast natuurlijk afvragen hoe ‘Almeers’ de
vondsten uit deze toevallig op deze plek gezonken kogge nu echt waren. Hoe het ook zij, het voorstel van
Leefbaar Almere zou uiteindelijk, net als de vermeende leprozenridder zonder naam, in de loop van 2009
een stille dood sterven.
Raadslid Huis en zijn partij zagen in hun middeleeuwse leprozenridder een uitgelezen kans om de
jonge stad Almere van geschiedenis, en daarmee van een historische identiteit te voorzien. Dat de stad
dankzij dit verhaal wellicht ook geassocieerd zou worden met de minder fortuinlijke geschiedenis van
leprapatiënten in Nederland werd daarbij voor lief genomen. De Almeerse leprozenridder is slechts één
van de vele voorbeelden die illustreren hoe politiek en gemeenschap van de IJsselmeerpolders geprobeerd
hebben de steden en dorpen van het nieuwe land te voorzien van een historisch gezicht. In plaatsen als
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‘Leefbaar wil lepraridder laten leven’ Nieuws. Omroep Flevoland, 7 november 2008.
Ibidem. Tijdens de raadsvergadering van 6 november 2008 stelde Huis dat de leprozenridder zonder naam een kans
verdiende omdat hij onderdeel uitmaakte van de ‘echte geschiedenis en identiteit van Almere’. Daarnaast stelde
Huis: ‘Die man heeft het al zo moeilijk gehad. Hij was al melaats en dan is hij ook nog in dat gebied van
Kruidenwijk om het leven gekomen. Ik vind: hij verdient een rehabilitatie’. (‘Notulen v.d. Openbare Vergadering
v.d. raad v.d. gemeente Almere, 6-11-2008’. Gemeente Almere. 6 november 2008. 30 juli 2012
<http://bis.almere.nl/regelgeving/1142010/000000634065853767536673_08502.1060174223.DOC.HTML>.
3
‘Lepraridder uit Kruidenwijk toch geen ridder’ Nieuws. Omroep Flevoland, 18 november 2008.
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Lelystad, Zeewolde en de gemeente Noordoostpolder vinden we vergelijkbare cultuurhistorische
initiatieven die in de eerste plaats bedoeld zijn om de regio identiteit te verlenen en de binding van de
polderbewoners met hun woonplaats te versterken.
Het is niet uniek dat de geschiedenis van een gebied wordt ingezet om bij te dragen aan de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke, regionale identiteit. Het idee dat geschiedenis, of liever nog:
erfgoed, bijdraagt aan de vorming van een collectieve identiteit is de afgelopen decennia namelijk zowel
in wetenschap als politiek gemeengoed geworden. Historicus Willem Frijhoff stelt dat erfgoed verwijst
naar een keten van cultuuroverdracht waarin ieder van ons een herkenbare schakel is.4 Door de verwijzing
naar een – naar verondersteld - gedeeld verleden speelt erfgoed een belangrijke rol bij de vorming van
collectieve identiteit. Identiteitsvorming vindt immers plaats in het heden, vanuit een visie op het verleden
en met het oog op de toekomst. Het opmerkelijke en unieke aan de situatie in de IJsselmeerpolders is
echter dat er in de meeste gevallen nog helemaal geen sprake is van een gedeeld verleden, laat staan van
een ‘keten van cultuuroverdracht’ die de bewoners van de nieuwe dorpen en steden van een
gemeenschappelijke identiteit kan voorzien. Eigenlijk wordt het ontbreken van een gedeeld verleden pas
sinds een aantal jaar door velen als problematisch ervaren.
Vanaf het moment dat de Zuiderzeewet in 1918 door het Nederlandse parlement werd
aangenomen tot en met het droogvallen van Zuidelijk Flevoland in de late jaren zestig van de twintigste
eeuw, werden de nieuwe polders gevierd als een tabula rasa; een plek waar met de blik vooruit en zonder
de last van het verleden gebouwd kon worden aan een nieuwe samenleving. De economische crisis van de
jaren tachtig verstoorde deze droom op wrede wijze en sinds de jaren negentig kampen de
IJsselmeerpolders in toenemende mate met een negatief imago. Regelmatig worden de steden en dorpen
in de polders gekwalificeerd met beelden zoals ‘zielloze Vinexlocaties waarin je bijna nog de gumlijnen
van de tekentafel ontdekt’. 5 De populaire beeldvorming rondom de IJsselmeerpolders en poldersteden als
Almere en Lelystad wordt gekenmerkt door een opvallende paradox: de mensen die er wonen, doen dat
in grote meerderheid naar tevredenheid. De mensen die er niet wonen, willen er doorgaans 'nog niet dood
aangetroffen worden'. 6 Zo beschreef de Amsterdamse columniste Sylvia Witteman Almere Muziekwijk in
De Volkskrant als een uiterst desolate plek. ‘Suizend stil. Geen levende ziel te bekennen, op een magere
kat na die juist de hoek omglipt’, aldus Witteman. 7 Joris van Casteren beschreef in zijn roman Lelystad

4

Frijhoff, W. ‘Erfgoed en Politiek. Een nabeschouwing over begrippen en praktijken.’, in: Neerlands Hoop. Erfgoed
en Politiek. Erfgoed Nederland 2010: 86.
5
Smets, S. ‘Ontmoetingsfonteintjes; buitenkunst Almere’. NRC Handelsblad, 7-7-2007: 24.
6
Sanders, S. ‘Waarom is wat de Almeerders zelf ervaren niet voldoende?’. Vrij Nederland, 15 mei 2010: 98.
7
Witteman, S. ‘Muziekwijk’. De Volkskrant, 13-7-2011: 5.
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(2008) zijn jeugd in Lelystad, ‘de meest ongewenste plek van Nederland, geteisterd door criminaliteit en
leegstand’. 8
De kritiek op de IJsselmeerpolders laat zich doorgaans kernachtig samenvatten: geen
geschiedenis en dus geen identiteit. Of, zoals Paul Schnabel het stelt: ‘Waar geen verleden bestaat om
identiteit aan te ontlenen, zoals in Almere of Lelystad, moet men het doen met verwijzingen naar de
toekomst’. 9 Die toekomst is echter onbestemd en onzeker, terwijl het verleden ‘een gegeven’ is, aldus
Schnabel. Een discutabele conclusie, immers: ook visies op het verleden krijgen altijd vorm op basis van
contemporaine behoeften. Zo bezien is het verleden eigenlijk net zo fluïde en onbestemd als de toekomst.
De Amsterdamse schrijver Stephan Sanders, gedurende enkele maanden ‘writer-in-residence’ in Almere,
plaatst tijdens zijn verblijf in de polderstad zijn vraagtekens bij de zoektocht naar geschiedenis, identiteit
en binding in de polders en vraagt zich in Vrij Nederland hardop af: ‘Is het mogelijk dat mensen zich
hechten aan een plek waar zij geen historische wortels hebben liggen? Al deze bewoners (van Almere,
DvdM.), die niet zo lang geleden tamelijk toevallig bij elkaar kwamen, van heinde en verre, kunnen die
het campingbewustzijn overstijgen? En is dat eigenlijk nodig?’ 10 Sanders komt op basis van zijn eigen
ervaringen en in tegenstelling tot Schnabel tot de conclusie dat we helemaal geen geschiedenis nodig
hebben om ons te hechten aan een plek en onze medemens. De alsmaar groeiende, levendige historische
cultuur in de polders toont echter aan dat velen in het nieuwe land deze conclusie niet delen.
De zoektocht naar geschiedenis, identiteit en binding in de IJsselmeerpolders vormt het
uitgangspunt van dit proefschrift. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de historische en
contemporaine erfgoedpraktijk wordt inzicht geboden in de manier waarop in de regionale
erfgoedpraktijk vorm wordt gegeven aan de IJsselmeerpolders als historisch gegroeide en verbeelde
gemeenschap. De IJsselmeerpolders worden daarbij benaderd als een narratieve ruimte: een fysiek en
imaginair cultureel landschap waarin een omvangrijke, gedifferentieerde en dynamische gemeenschap
leeft en waarin verschillende (deels strijdige) herinneringsculturen en vertogen over het verleden naast en
tegenover elkaar bestaan. Uitgaande van het idee dat we betekenis geven aan onszelf en de wereld om ons
heen door middel verhalen, zal de nadruk liggen op de verhalen die met het regionale erfgoed verteld
worden. Deze verhalen staan natuurlijk niet op zichzelf, ze zijn ontstaan onder invloed van en in
wisselwerking
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Nederlanderschap en ideeën over nationale en regionale identiteit uit het verleden. De veranderende
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Casteren, J. van. Lelystad. Amsterdam: Prometheus 2008: Flaptekst.
Schnabel, P. ‘Cultureel erfgoed sociaal en politiek gezien’. Neerlands hoop. Erfgoed en politiek, Amsterdam:
Erfgoed Nederland 2010: 35.
10
Sanders, S. ‘Natuurlijk kan dat, hechting zonder historische of biologische wortels’. Vrij Nederland, 3-7-2010:
145.
9
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patronen in het gebruik, de betekenisgeving en de culturele overlevering van het polderlandschap en het
daaraan verbonden cultureel erfgoed vormen de leidraad door dit onderzoek.
Het proefschrift bestaat uit drie delen, die zich richten op de rol van respectievelijk
herinneringspraktijk, musea en cultureel erfgoed bij de constructie van een regionale identiteit. Ook
identiteit wordt hier geïnterpreteerd als een narratieve constructie: de mens ontleent zijn (historische)
identiteit immers aan de verhalen die circuleren en iets vertellen over de cultuur of gemeenschap waarin
hij leeft. Om de oorsprong van de verhalen en beeldvormingsprocessen rondom het poldererfgoed te
achterhalen en hun ontwikkeling door de tijd te duiden, wordt in de volgende paragraaf eerst een beknopt
overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis van de IJsselmeerpolders. Omdat erfgoed en de
‘constructie van identiteit’ het uitgangspunt van dit proefschrift vormen, wordt daarna aandacht besteed
aan de wetenschappelijke discussie die de eigentijdse omgang met erfgoed teweeg gebracht heeft en
zullen enkele kernbegrippen nader worden toegelicht.

4

1. Mythes in de maak: De poldergeschiedenis in vogelvlucht
Het nu volgende historisch kader begint rond 1890,eindigt in 2013 en is opgedeeld in vier periodes. De
keuze voor 1890 als beginjaar verdient toelichting: de drooglegging en inpoldering van de Zuiderzee
werden immers voorafgegaan door een zeer langdurig proces van planvorming, lobby, politieke en
maatschappelijke discussies, dat feitelijk al in de zeventiende eeuw begon. De planvorming ging door de
jaren heen gepaard met verschillende, naast elkaar bestaande vertogen van modernistische en anti
modernistische aard. Ze vormden de basis voor wat sociaal geograaf Ben de Pater ook wel de
‘meervoudige identiteit’ van het Zuiderzeegebied noemt: enerzijds werd het gebied bestempeld als de
‘kraamkamer van de toekomst’ en anderzijds als blauwdruk van het oorspronkelijke en ‘echte’ Nederland,
dat op het punt stond te verdwijnen. 11 De genoemde vertogen gingen mijns inziens pas echt een rol van
betekenis spelen na 1891 door Het Plan Lely van ingenieur Cornelis Lely (1854-1929). 12 Met de
publicatie van deze zevende technische nota van het Technisch Bureau van de Zuiderzeevereniging
werden de tot dan toe onmogelijk geachte inpolderingsplannen namelijk voor het eerst een serieuze optie
en werd het Zuiderzeeproject het middelpunt van nationalistische beeldvorming en retoriek. Tot slot, de
Wieringermeer zal in dit onderzoek grotendeels buiten beschouwing blijven omdat dit officieel een
Zuiderzeepolder is, en géén IJsselmeerpolder. Omdat het voor dit onderzoek te ver gaat om de hele
geschiedenis en ontwikkeling van de Directie van de Wieringermeer en haar rechtsopvolger de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders uit de doeken te doen, daarom zal ik mij concentreren op die
onderdelen van het beleid die van belang zijn geweest voor de beeldvormingsgeschiedenis van de
IJsselmeerpolders. 13
1890-1932: Dromen over een droge toekomst
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw moderniseerde Nederland in een hoog tempo. Historicus
Friso Wielenga stelt dat de Nederlandse economie rond 1870 een ‘moderne economische groei’
doormaakte. Er was sprake van ‘een vrijwel permanente hoge groei, gecombineerd met structurele
economische veranderingen, waarbij de landbouw relatief aan betekenis verloor en het aandeel van de
industrie in het nationaal inkomen juist toenam’, aldus Wielenga.14 De economische groei had ingrijpende
gevolgen voor de samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking. Het aandeel van de Nederlandse

11

Pater, B. de. ‘Authentiek, onecht, achtergebleven? De meervoudige identiteit van het Zuiderzeegebied rond 1900’.
In: Sintobin 2008: 129.
12
De volledige titel van het plan luidde: Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met gedeeltelijke
indijking binnen die afsluiting, Zuiderzeevereniging, Amsterdam 1892.
13
Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis en ontwikkeling van de Directie van de Wieringermeer en
haar rechtsopvolger Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders: Van Dissel 1991.
14
Wielenga, F. Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam. Boom, 2009: 44.
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bevolking dat werkzaam was in traditionele sectoren als de landbouw en visserij daalde flink, terwijl de
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Zuiderzeegebied, van oudsher één van de centra van de Nederlandse visserij en tevens belangrijke
doorgangsroute voor de handel op de Oostzee, stagneerde. De bevolking van de vissersdorpen langs de
kust van de Zuiderzee leefde veelal in armoede terwijl de welvaart in de rest van Nederland toenam.
Na de succesvolle drooglegging van de Haarlemmermeer (1849-1852) met behulp van
stoomkracht, groeide het zelfvertrouwen van de Nederlandse ingenieurs en namen plannen om ook de
Zuiderzee droog te malen en in te polderen serieuze vormen aan. 15 Belangrijkste motivatie voor de
plannen was dat de uitbreiding van het bebouwbare oppervlak van het Nederlandse grondgebied het land
voor de voedselproductie minder afhankelijk zou maken van omringende naties. In 1886 werd de
Zuiderzeevereniging opgericht. Onder de leden van deze vereniging bevonden zich vooraanstaande
burgers, politici en wetenschappers, die een intensieve lobby voerden bij de overheid voor de afsluiting
van de Zuiderzee. De Zuiderzeevereniging nam twee ingenieurs in dienst, onder wie de eerder genoemde
Cornelis Lely, om een onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijke afsluiting en inpoldering van
de Zuiderzee te onderzoeken. 16 In 1894 beoordeelde een speciaal ingestelde Staatscommissie het Plan
Lely positief en adviseerde de afsluiting van regeringswege te laten uitvoeren. 17 Het duurde echter tot 9
september 1916 voordat Lely een wetsvoorstel in kon dienen dat kans van slagen had.
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de stormvloed van 1916 bleek de Nederlandse
regering eindelijk open te staan voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee en in 1918 werd het
wetsvoorstel besproken door de leden van de Eerste en Tweede Kamer. 18 De Vlaamse historicus Marnix
Beyen stelt dat het diepgewortelde Nederlandse nationalisme de grondtoon vormde van het debat rondom
15

Hendric Stevin was de eerste die in het midden van de zeventiende eeuw (1667) voorstelde de Zuiderzee af te
dammen en gedeeltelijk droog te maken. Zijn voorstellen waren in die tijd echter technisch onuitvoerbaar. Vanaf het
midden van de negentiende eeuw publiceerden oa. cargadoor en scheepsfabrikant J. Kloppenburg en
werktuigbouwkundige P. Faddegon (1848), waterstaatsingenieur B. van Diggelen (1849), hoogleraar A. Hüet (18621875) en ondernemer A. Buma (1882-1883) plannen voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee, die
allemaal geen doorgang vonden. Rond 1870 werd het particuliere Plan Beijerinck-Stieltjes, dat voorzag in de
inpoldering van het zuidelijke deel van de Zuiderzee gepubliceerd, maar dit plan werd eveneens afgewezen door de
regering. Het plan Beijerinck-Stieltjes werd in aangepaste vorm opgenomen in een wetsontwerp dat in 1877 aan de
Tweede Kamer werd aangeboden. De wet werd echter nooit behandeld, omdat kort daarna het kabinet Heemskerk
viel. In 1886 werd lobbyorganisatie De Zuiderzeevereniging opgericht, welke opdracht gaf tot het opstellen van een
goed wetenschappelijk en technisch onderbouwd voorstel voor de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de
Zuiderzee. Er zouden onder leiding van ir. C. Lely uiteindelijk acht nota’s verschijnen in de periode 1887-1892 die
de basis vormden voor de Zuiderzeewet. Zie voor de kaarten en plannen: Geurts, A. en Schilder, J. Veranderende
ruimte. Kaarten van het Zuiderzeeproject en Flevoland. Lelystad: Nieuw Land/Provincie Flevoland 2008.
16
Dissel, A.M.C. van. 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders 1930-1989. Walburg Pers, Lelystad 1991: 18.
17
Ibidem.
18
Inmiddels waren de belangrijkste motivaties voor het wetsvoorstel de vergroting van het bebouwbare oppervlak
van het land, de verbetering van de waterstaatstoestand en het verbeteren van de landsverdediging in geval van
oorlog. Zie ook Handelingen en bijlagen van de beide kamers der Staten Generaal betreffende het onderwerp van
de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, Zuiderzeevereniging, Leiden 1920: 18.
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de Zuiderzeewet, waardoor een echte politieke strijd om het wetsvoorstel schier onmogelijk werd. 19 ‘Het
Zuiderzeeproject aanvallen betekende immers zoveel als het hart van de natie zelf krenken’, aldus
Beyen. 20 Het is inderdaad opvallend hoezeer het Zuiderzeeproject van vitaal belang werd geacht voor het
nationale zelfvertrouwen. Politici die zich tegen de plannen uitspraken werden met krachtige woorden op
hun plaats gezet door te verwijzen naar ‘onze’ voorouders, die ‘in veel moeilijker tijden met minder
volmaakte technische middelen gelijke werken hebben volbracht’.21 Het Nederlanderschap van de
tegenstanders werd door sommigen zelfs in twijfel getrokken. Zo zette liberaal politicus Van Foreest
tijdens de parlementaire discussie de verhoudingen alvast op scherp door zich af te vragen:

‘Zijt gij wel mannen met zuiver Neerlands bloed in de aderen, nog een Hollander, een afstammeling van
hen, die ons vaderland ontwoekerd hebben aan de baren, wanneer gij voor risico terugdeinst?’ 22

Nog ver vóór het eerste keileem in zee was gestort, werd het Zuiderzeeproject dus al ingezet bij narratieve
processen van in- en uitsluiting. Het afsluiten van de Zuiderzee werd door de meeste politici gezien als
een teken van moderniteit en vooruitgang. Mr. J.A. van Hamel, liberaal Kamerlid, meende dat de wet van
grote betekenis voor Nederland was:

’Omdat op dit ogenblik van alle kanten ons de kleinheid wordt opgelegd, omdat wij er dag aan dag met
bitterheid aan worden herinnerd, dat ons zelfvertrouwen perken kent, en dringende perken! En wij dag
aan dag onze kleinheid ervaren.’ 23

Van Hamel zag in de droogmaking van de Zuiderzee verder ‘een machtig middel tot versterking van ons
nationale zelfvertrouwen’, dat het bestaansrecht van het kleine Nederland maar weer eens bevestigde. 24
De afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee werd niet alleen vanuit een nationaal kader
besproken. Ook de gevolgen die het project zou hebben voor het internationale aanzien van Nederland
werden van groot belang geacht. Van Hamel en zijn collega’s refereerden in hun betogen regelmatig aan
de Eerste Wereldoorlog die op dat moment in Europa woedde. Het neutrale Nederland zou door de grote
Europese mogendheden bestempeld worden als ‘minderwaardig’. Met het aanvangen van de

19

Beyen, M. Een gezond oorlogskind. Parlementaire discussies over de afsluiting en de drooglegging van de
Zuiderzee, 1918:. In: Sintobin 2008: 78.
20
Beyen 2008: 88.
21
Zuiderzeevereniging 1920: 245.
22
Citaat van Jhr. Mr. Van Foreest, Liberaal, uit: Zuiderzeevereniging 1920: 243.
23
Zuiderzeevereniging 1920: 348.
24
Ibidem.
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Zuiderzeewerken zou Nederland blijk geven óók een vijand te kunnen bevechten. 25 Sterker nog, de
Nederlandse strijd tegen diens natuurlijke ‘erfvijand’, de zee, werd als een heel wat verheffender
schouwspel gezien dan de bloedige strijd die op dat moment in de rest van Europa werd uitgevochten.26
Nederland en het Nederlanderschap werden in deze discussie en voor dit doeleinde geassocieerd met
grote technische kennis, inventiviteit, dapperheid, handelsgeest en morele superioriteit over diegenen die
verondersteld werden veel minder vreedzaam te zijn in hun territoriale expansie. Het narratieve sjabloon
van de mythische strijd van de Nederlanders tegen het water is tot op heden herkenbaar in de
erfgoedpraktijk van het nieuwe land en vormt het kader van de casestudies in het eerste deel van dit
proefschrift.
Terwijl de Nederlandse nationale politiek tijdens de Eerste Wereldoorlog worstelde met een
gebrek aan zelfvertrouwen, was er tegelijkertijd een blakend zelfvertrouwen wanneer het om de politieke,
economische en sociale ontwikkelingen in overzeese koloniën ging. De bloei van het Nederlands
nationalisme rond 1900 was dan ook nauw verbonden met het zelfvertrouwen dat men ontleende aan het
grote koloniale rijk. De eerste twee decennia van de twintigste eeuw vormden daarnaast het hoogtepunt
van de Ethische Politiek in Nederlands Indië. De Ethische Politiek ging uit van de ‘ethische’ of morele
verplichting van Nederland de bevolking van de koloniën op te voeden in economische, sociale en
culturele zin. Dit overzeese paternalisme stond niet los van de manier waarop er gekeken werd naar de
nieuwe IJsselmeerpolders. Regelmatig werden de polders aangemerkt als ‘kolonie’, en de nieuwe
bewoners als ‘kolonisten’. Het nieuwe land was in feite een proeftuin, een plek waar ideeën over de ideale
Nederlandse samenleving voor het eerst in de praktijk gebracht konden worden. De inpoldering van de
Zuiderzee werd, kortom, gezien als een verdere – vreedzame – uitbreiding van het Nederlandse rijk, die
moreel gezien op één lijn gesteld kon worden met de eerdere koloniale expansie. Niet voor niets sprak
Mr. Jansma, secretaris van de Zuiderzeeraad, bij de onthulling van een gedenksteen ter ere van Cornelis
Lely in 1939:
‘Terecht is gezegd, dat in onze geheele geschiedenis slechts twee ondernemingen van dezelfde orde zijn
aan te wijzen, namelijk het winnen van den tachtigjarigen oorlog en de schepping van ons Indische
imperium.’ 27
Het einde van de Eerste Wereldoorlog markeerde het begin van een enorme financiële crisis, die zich
uitstrekte over heel Europa. Het duurde dan ook tot 1924 tot men de Amsteldiepdijk aanlegde, en pas
vanaf 1925 werd er echt vaart gemaakt werd met de bouw van de Afsluitdijk. Tegen deze tijd was het
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enthousiasme flink getemperd, en twijfelde men of het wel verstandig was door te gaan met het kostbare
project. 28 Uiteindelijk waren vooral de grote behoefte aan cultuurgrond en de werkgelegenheid die de
Zuiderzeewerken zouden creëren van doorslaggevend belang.
1933-1956: Droogleggen, ontginnen, pionieren
Op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gesloten en hield de Zuiderzee officieel op te bestaan. Historicus
Remco Ensel noemt in zijn artikel De afsluiting in de fotografie (2008) het sluiten van de Afsluitdijk een
geritualiseerd moment in een langdurig bouwproces: het markeerde het begin van een nieuwe periode in
de nationale geschiedenis van Nederland.29 Tot 1932 lag de focus in het populaire, politieke en
wetenschappelijke vertoog op het geloof dat wetenschap en moderne techniek bijdroegen tot de
verheffing van het nationale zelfbewustzijn, een verschijnsel dat Ensel ook wel ‘sciëntistisch
nationalisme’ noemt. 30 Na 1932 verschoof deze focus naar de veelbelovende toekomst van het nieuwe
land als moderne agrarische regio, met een hoofdrol voor de pioniers.
In 1930 werd de Directie van de Wieringermeer ingesteld, een overheidsdienst die in eerste
instantie verantwoordelijk was voor de inrichting en ontwikkeling van de eerste Zuiderzeepolder: de
Wieringermeer. De Directie van de Wieringermeer had vooral in de eerste jaren bijzonder veel vrijheid
om de polders naar eigen inzicht te beheren, in te richten en te bevolken. Historica Anita van Dissel stelt
dat de Wieringermeer de eerste jaren door de Nederlandse overheid werd beschouwd als een op zichzelf
staande kolonie. Het polderbelang stond gelijk aan het algemeen belang: een voorspoedige ontwikkeling
van het nieuwe land zou het hele land ten goede komen, aldus van Dissel.31 Een terughoudend beleid van
de nationale overheid was daarom gewenst. Deze beleidslijn zou ook in de toekomstige Noordoostpolder
doorgezet worden.
In 1936 begon de inpoldering van de Noordoostpolder. Ondanks grote tekorten aan werktuigen en
arbeiders gingen de werkzaamheden ook gedurende de Tweede Wereldoorlog door. Tijdens de oorlog
was het niet langer de kolonisatie van het gebied die prioriteit had, maar het cultuurrijp maken van de
gronden zodat er voedsel geproduceerd kon worden. In 1942 kreeg de Directie van de Wieringermeer ook
de verantwoordelijkheid over de nieuwe Noordoostpolder. Van Dissel stelt dat de Duitsers de
werkzaamheden in de polders tot de herfst van 1944 ‘moreel en effectief’ steunden, ‘omdat zij de
uitbreiding van het Nederlandse landbouwareaal buitengewoon belangrijk vonden’.32 Na de oorlog
28
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ontwikkelde de Directie een uitgifteplan voor de landbouwpercelen in de Noordoostpolder. Ze liet zich bij
het vaststellen van haar beleid uitgebreid adviseren door wetenschappers. Eén van de belangrijkste
adviseurs van de Directie was prof. H.N. Ter Veen, een gerenommeerd sociograaf. 33 Ter Veen was in
1925 gepromoveerd op een onderzoek naar de kolonisatie van de Haarlemmermeer na 1851. Eén van zijn
belangrijkste conclusies was dat de kolonisatie van de Haarlemmermeer volgens het principe van de
survival of the fittest had geleid tot anarchie en moreel verval onder de polderbewoners. Dit moest koste
wat het kost voorkomen worden in de nieuwe Noordoostpolder en daarom pleitte Ter Veen in zijn
proefschrift voor een selectiebeleid dat ervoor zou zorgen dat alleen gezonde, sterke mensen in de polder
mochten wonen en werken. 34 Ter Veen benadrukte tevens het belang van het huwelijk, gezinsleven,
vooruitstrevendheid, kapitalisme, onderwijs en het sociale leven. De Directie nam Ter Veens adviezen ter
harte. In de Wieringermeer waren de pachters al uitgezocht op hun professionaliteit en financiële
draagkracht. In het selectiebeleid voor de Noordoostpolder kwam de nadruk nog veel meer te liggen op de
sociale en maatschappelijke kwaliteiten van de toekomstige polderbewoners en hun toewijding ten
aanzien van de opbouw en ontwikkeling van een nieuwe samenleving. 35 Dit betekende dat er naast
vakbekwaamheid ook gekeken werd naar de persoonlijke en gezinssituatie van de kandidaat-pachter.
Tevens hield men rekening met de confessionele achtergrond, omdat het nieuwe land ook de verzuilde
Nederlandse samenleving moest weerspiegelen.
In de loop van de jaren vijftig werd de Directie steeds vaker gedwongen voorrang te verlenen aan
bepaalde groepen boeren die bijvoorbeeld door inundatie of een tekort aan geschikte landbouwgrond in de
regio van herkomst gedupeerd waren geraakt. De manier waarop de polders werden ingezet om de
ruimtelijke problemen in het oude land op te lossen, leidde tot irritatie bij de Directie, die immers gewend
was een eigen koers te varen. Zij kreeg echter in niet mis te verstane woorden vanuit Den Haag te horen
dat zij zich te schikken had omdat het kolonisatiebeleid ‘naar de mening van velen wat al te zeer in het

belangrijk experiment was: het was immers een prachtige gelegenheid om nationaalsocialistische
maakbaarheidsidealen in de praktijk te brengen. Bosma, J.E. en Wagenaar C. Een geruisloze doorbraak: de
geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en wederopbouw van Nederland. NAi, Rotterdam
1995.
33
De sociografie vestigde zich als wetenschappelijke discipline aan het begin van de twintigste eeuw met de
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teken had gestaan van het vormen van met superboeren bevolkte Utopia in onze met kwalen en kwaaltjes
behept zijnde samenleving’. 36
De Directie voelde zich verantwoordelijk voor de culturele opvoeding en het geestelijk welzijn
van de nieuwe polderbewoners, en richtte al tijdens de inpolderings- en ontginningswerkzaamheden
culturele commissies op die allerhande culturele activiteiten voor de arbeiders organiseerden. Ook werd er
een contact commissie opgericht, waarin de verschillende kerken vertegenwoordigd waren en die zich
ontfermde over het godsdienstig welzijn van de polderarbeiders. De Directie ondersteunde daarnaast
vanaf de jaren vijftig waar nodig verschillende organisaties die zich bezighielden met de opbouw van het
sociale leven in de polderdorpen. Zoals Tjeerd Flokstra aantoont in Samenleven in het nieuwe land (2000)
speelden vooral dorpsverenigingen een zeer belangrijke rol bij de opbouw van het gemeenschapsleven in
de nieuwe polder. 37
Het selectiebeleid van de Directie en de bijzondere geschiedenis van de polderpioniers (strikt
genomen een titel die voorbehouden was aan personen die vóór augustus 1945 tenminste twee jaar in
dienst van de Directie in de polder hadden gewerkt) spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het leverde de
polderbewoners van het eerste uur een unieke status op, die in de loop der jaren gekoesterd, gecultiveerd
en uitgebouwd zou worden. Deze voor de polder unieke geschiedenis wordt in deze studie aangeduid als
‘de pioniersmythe’. Deze mythe is complementair aan de hiervoor geïntroduceerde mythe van de strijd
tegen het water en is daarnaast nauw verbonden met het maakbaarheidsideaal, dat kenmerkend is voor
het moderne wereldbeeld. De mythe bouwt voort op het idee dat iedere polderbewoner over bepaalde
karaktereigenschappen beschikt die hem of haar geschikt maken voor deze ideale, nieuwe samenleving.
In het tweede deel van dit proefschrift staat het gebruik van de pioniersmythe als narratief sjabloon in de
poldermusea centraal en zal duidelijk worden dat de mythe van de polderpionier nog altijd springlevend
is.
In 1938 werd op initiatief van Ter Veen de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de
Drooggelegde Zuiderzeepolders (SBDZ) opgericht. Het doel van deze stichting was ‘het verzamelen en
het doen verzamelen, het bestuderen en het doen bestuderen van gegevens betreffende de bevolking in de
kolonisatiegebieden der drooggelegde Zuiderzee, op het terrein van de antropologie, psychologie,
erfelijkheidsleer, dialectologie, fonetiek, landhuishoudkunde, folklore, sociografie, rechtswetenschap,
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sociale hygiëne en andere wetenschappen, zo veel mogelijk in onderling verband.’38 De publicaties die
onder leiding van Ter Veen bij de SBDZ verschenen, beschreven enerzijds wat door de afsluiting van de
Zuiderzee verloren dreigde te gaan en anderzijds de wijze waarop in het nieuwe land een nieuwe
samenleving ontstond. 39 Na de Tweede Wereldoorlog kwam H.D. de Vries Reilingh (1908-2001) aan het
hoofd van de Stichting te staan en richtte het onderzoek zich steeds meer op beleidsvraagstukken die het
gevolg waren van het kolonisatieproces. De SBDZ bepaalde dankzij de gestage stroom wetenschappelijke
publicaties die zij voortbracht decennialang het wetenschappelijke vertoog rondom de IJsselmeerpolders.
1957-1986: Ontzuiling, modernisering, stagnering
In de late jaren vijftig nam de welvaart in Nederland snel toe. Technische ontwikkelingen zorgden voor
een enorme groei in communicatiemogelijkheden en mobiliteit. Friso Wielenga stelt dat de zuilelites in
deze periode in toenemende mate beseften ‘dat hun vroegere morele, disciplinerende en – in
confessionele kring – theologische leiding niet meer vanzelfsprekend was in deze tijd van toenemende
individualisering en secularisering’.40 Het was dan ook onvermijdelijk dat de jaren zestig in het teken van
de ontzuiling van de Nederlandse samenleving stonden, zo ook in de jonge IJsselmeerpolders.
In 1949 moest Nederland afstand doen van de Indische kolonie. 41 Het Nederlandse zelfbeeld, dat
tot die tijd altijd had geleund op de successen die werden behaald in de overzeese koloniën, de
internationale handel en de van oudsher florerende landbouw- en veeteeltsector, liep daarmee een flinke
deuk op. Wielenga stelt dat de wederopbouw en industrialisatie Nederland na de Tweede Wereldoorlog
hielpen bij het vinden van een nieuwe identiteit.42 De overheid begon Nederland als een moderne
industrienatie te propageren, een ontwikkeling die opvallend veel overeenkomsten vertoont met het eerder
genoemde sciëntistisch nationalisme van Ensel dat in de periode rondom de Afsluiting zo’n belangrijke
rol speelde in de verbeelding van Nederland. De Zuiderzeewerken waren het perfecte project om het
vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse natie nog eens extra te onderstrepen. Om het nationale
karakter van het project te benadrukken, waren koningin Juliana en minister-president Drees aanwezig bij
de rituele sluiting van de ringdijk van Oostelijk Flevoland in 1956. 43
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De invloed van wetenschappers op de planning en inrichting van de Noordoostpolder was zoals
eerder gezegd vrij groot. Ook bij de inpoldering, planning en inrichting van de Oostelijke en Zuidelijke
IJsselmeerpolders zouden de sociografen, landbouwkundigen, planologen, stedenbouwkundigen en
antropologen zich laten gelden. Zo werd de stedenbouwkundige planning van de nieuwe polders met
behulp van nieuwe technieken en inzichten geperfectioneerd en onderzochten Ch. A.P. Takes en S.
Groenman op diepgravende wijze de meest wenselijke spreiding van bevolkingskernen in de Zuidelijke
IJsselmeerpolders. 44
In 1957 viel Oostelijk Flevoland droog en in 1968 volgde Zuidelijk Flevoland. Het werd al snel
duidelijk dat de invulling van deze gebieden behoorlijk zou verschillen van de Noordoostpolder. In de
vroege jaren vijftig verschenen de eerste Nota’s over de Ruimtelijke Ordening in Nederland, waarin
voorspeld werd dat de bevolking van Nederland exponentieel zou groeien en zich onevenredig zou
concentreren in het westen van het land.45 Als gevolg hiervan ontstond voor het eerst het idee dat met
name de Zuidelijke IJsselmeerpolders als overloopgebied voor de Randstad konden functioneren. Dit plan
zou het einde betekenen van het selectieve bevolkingsbeleid van de Directie van de Wieringermeer in de
IJsselmeerpolders. Werd het belang van de polders in eerdere periodes gelijkgesteld met het nationale
belang, nu prevaleerde het nationale belang boven het belang van de polders. Het nieuwe ruimtelijke
ordeningsbeleid van de Nederlandse overheid veranderde het karakter van de IJsselmeerpolders van een
landbouwgebied naar een gebied met zowel een agrarische als een industriële, residentiële en recreatieve
functie. De Directie van de Wieringermeer begon met het plannen van twee stedelijke kernen die het
gezicht van de polders drastisch zouden veranderen: Lelystad (1967) en Almere (1976).
De planning van zowel Lelystad als Almere viel samen met de tweede opkomst van de
zogenaamde garden city movement na de Tweede Wereldoorlog. Het idee achter de garden city of
tuinstad was in 1902 door Ebenezer Howard ontwikkeld en bracht alle voordelen van het wonen op het
platteland en het wonen in de stad op één plek samen. De ideale tuinstad was gesitueerd op het platteland,
bood lichte, ruim opgezette huisvesting, was omgeven door natuur en was volledig zelfvoorzienend.
Howard introduceerde met zijn tuinstadideaal een nieuwe visie op de relatie tussen de menselijke
leefomgeving en de sociale orde, die in de naoorlogse wederopbouwperiode onder stedenbouwkundigen
bijzonder populair werd. 46 De nieuwe visie op de moderne wereldburger die ten grondslag lag aan de
tuinstad, gaf ook een impuls aan andere moderne vormen van sociale woningbouw, waar vooral in
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Lelystad flink mee geëxperimenteerd werd. In de IJsselmeerpolders werd in deze periode het ideale beeld
van de polderbewoner als een gezonde, hardwerkende en religieuze boer met een groot gezin uitgebreid
met het beeld van de polderbewoner als moderne, jonge stedeling. De voorheen zo exclusieve titel van
pionier werd steeds inclusiever van aard: de pionier werd een symbool voor alle polderbewoners; een
rolmodel voor eenieder die bij wilde dragen aan de opbouw van de nieuwe steden en dorpen. Na de
Tweede Wereldoorlog werden tuinsteden ook wel New Towns genoemd. In de dorpen van de
Noordoostpolder werden de New Town idealen voor het eerst op kleine schaal in de praktijk gebracht,
niet lang daarna volgden Lelystad en Almere.
Vanaf de jaren vijftig wierf de Nederlandse overheid gastarbeiders in de landen rondom de
Middellandse Zee. Hoewel men in eerste instantie verwachtte dat deze arbeiders op den duur weer terug
naar het land van herkomst zouden gaan, haalden velen van hen hun gezin naar Nederland en vestigden
zich hier permanent. Daarnaast kwamen er tussen 1949 en 1964 ongeveer 300 000 postkoloniale
migranten uit het voormalig Nederlands-Indië naar Nederland, in 1951 gevolgd door 12 500 Molukkers.
Suriname verkreeg in 1975 onafhankelijkheid, wat tussen 1975 en 1980 zorgde voor nog eens 80 000
Surinaamse immigranten. 47 Deze ontwikkelingen hadden ook hun weerslag op de IJsselmeerpolders.
Vooral Marokkanen en Surinamers kwamen in de nieuwe poldersteden terecht. 48 De polders veranderden,
net als Nederland in zijn geheel, van een etnisch homogene plattelandssamenleving in een etnisch diverse
en geürbaniseerde samenleving.
In 1963 werd de naam van de Directie van de Wieringermeer officieel veranderd in de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). De taak van de RIJP was uitgebreid naar de ‘geïntegreerde
inrichting en ontwikkeling van het nieuwe land in de initiële fase’.49 Officieel gezien had de RIJP minder
macht dan de Directie van de Wieringermeer, omdat ze zich moest verantwoorden bij zowel de minister
van Verkeer en Waterstaat als de minister van Financiën. In werkelijkheid had de dienst echter nog steeds
veel vrijheid. De directeur van de RIJP functioneerde – net als de directeur van de Wieringermeerdirectie
daarvoor - als landdrost van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Net als eerder in de
Noordoostpolder het geval was geweest, was de RIJP zeer invloedrijk in zowel het economische als het
politieke, sociale en culturele leven in de polders. Echter, naarmate de polders zich verder ontwikkelden,
47
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werd het onvermijdelijk dat de onafhankelijke en zelfstandige positie van de RIJP plaats moest maken
voor een meer democratische structuur.

1987-2012: De IJsselmeerpolders, voltooid verleden tijd?
De jaren tachtig stonden in Nederland in het teken van economische crisis. Na een lange periode van
exponentiële groei kwam de economische voorspoed plots tot stilstand. De consequenties van deze crisis
waren voor de IJsselmeerpolders ingrijpend. Zo stagneerde de ontwikkeling van Lelystad en kwam de
stad in een neerwaartse spiraal terecht: de criminaliteit groeide explosief, net als de woningleegstand, het
vandalisme en de werkeloosheid. Almere bleef door zijn gunstige ligging ten opzichte van de Randstad
wel groeien, maar kreeg ook te maken met problemen die mede het gevolg waren van de snelle
bevolkingsgroei en het daarbij achterblijvende sociale voorzieningenniveau. 50 Mede door de slechte
economische situatie en omdat de noodzaak van de inpoldering niet kon worden aangetoond, besloot de
Nederlandse overheid voorlopig af te zien van de inpoldering van de Markerwaard. Dit betekende het
einde van de politieke relevantie van de RIJP, die dan ook kort na deze beslissing in 1989 opgeheven zou
worden.
De IJsselmeerpolders golden in deze periode niet langer als prioriteit voor de Nederlandse
overheid. Daarnaast eisten de polderbewoners in toenemende mate bestuurlijke inspraak en begonnen
steeds meer departementen, belangenverenigingen en provinciale besturen zich met de IJsselmeerpolders
te bemoeien. 51 De oprichting van de provincie Flevoland in 1986 markeerde het definitieve einde van het
pionierstijdperk en het begin van een nieuwe periode waarin juist gereflecteerd werd op de jonge
geschiedenis van de IJsselmeerpolders. Nu de polders een ‘gewoon’ onderdeel van Nederland waren
geworden, ontstond het verlangen terug te kijken naar de bijzondere wortels van het nieuwe land en zijn
bewoners. Naast de constante stroom van wetenschappelijke publicaties afkomstig van de SBDZ, later het
Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, verschenen er nu ook steeds meer populair
wetenschappelijke en historische boeken over de geschiedenis van de polders. Lokale musea als het
Nieuw Land Poldermuseum (later het Nieuw Land Erfgoedcentrum), Museum Het Oude Raadhuis op
Urk, Museum Schokland, maar ook moderne kunstinstellingen als kunsttraject De Verbeelding en
Museum De Paviljoens mochten zich verheugen op een groeiende populariteit en reflecteerden ieder op
hun eigen manier op de regionale en lokale geschiedenis. Lokale geschiedenisverenigingen en clubs
werden opgericht, en historici en musea besteedden steeds meer aandacht aan oral history. Polderpioniers
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van het eerste uur werden geïnterviewd over hun ervaringen en er kwamen websites waarop bewoners
van de provincie hun persoonlijke verhalen, ervaringen en herinneringen kwijt konden.52
Daarnaast groeide het besef dat de polderbodem, juist dankzij het feit dat zij eeuwenlang onder
water stond, een zeer belangrijk archeologisch bodemarchief herbergt. Wetenschappers stelden in de jaren
zestig van de twintigste eeuw aan de hand van archeologische vondsten vast dat in het gebied dat wij nu
Flevoland noemen ruim 6000 jaar geleden al mensen woonden. Recent onderzoek lijkt zelfs te wijzen op
een bewoningsgeschiedenis die nog verder teruggaat. 53 Het behoud, de bescherming en het beleefbaar
maken van het archeologisch erfgoed van de polders vormt met name sinds de jaren negentig één van de
belangrijkste speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Flevoland. De beleidsmakers menen dat
het vertellen van de (historische) verhalen die horen bij de alledaagse omgeving ervoor zorgen dat de
bewoners zich werkelijk thuis voelen in de provincie. 54 Daarbij stelt men dat het ‘oude erfgoed’ bij uitstek
een ingang biedt voor toeristen en bewoners om het nieuwe land in een historische context te plaatsen,
teneinde de regionale identiteit te bevestigen. 55 De ‘oudste geschiedenis’ van de polders wordt in de
erfgoedpraktijk aldus ingezet om een ‘histoire de longue durée’ te schetsen: een diepe landschaps- en
bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot de oertijd. Zo werd in 1995 het voormalig eiland Schokland – nu
gelegen in de Noordoostpolder - officieel op de Werelderfgoed Lijst geplaatst, vanwege de
archeologische waarde en als symbool van de Nederlandse strijd tegen het water. Op Schokland, maar ook
elders in de provincie wordt de relatief jonge geschiedenis van het gebied gekoesterd en in verband
gebracht met de rijke geschiedenis van het Zuiderzeegebied en de ‘typisch Nederlandse’ traditie van
inpoldering, landaanwinning en de inrichting en ontwikkeling van een nieuwe samenleving. 56 Zo kwam
een derde mythe tot stand: de oermythe. De manier waarop de oermythe in de regionale erfgoedpraktijk
ingezet wordt om de IJsselmeerpolders als historisch gegroeid landschap en historisch gegroeide
gemeenschap te verbeelden staat centraal in het derde en laatste deel van dit proefschrift.
In de jaren negentig trok de Nederlandse economie onder leiding van de paarse coalitie (19942002) weer aan. De werkloosheid was – net als het begrotingstekort - historisch laag en de welvaart
ongekend hoog. Het Nederlandse ‘poldermodel’ – een politiek overlegmodel gericht op consensus en
52

Voorbeelden van oral history projecten zijn websites als www.flevolandsgeheugen.nl;
www.geheugenvanalmere.nl; maar ook publicaties waarin de verhalen van bestuurders, arbeiders en polderbewoners
worden verteld als De Peetvaders van Almere (2001), DNA van Almere (Stassen, 2008), Het Nieuwe Land (Vriend,
2013) Poldervrouwen toen en NU (Ham & Schuiringa, 2013).
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Geoarcheoloog Drs. D. van den Biggelaar werkt op het moment van schrijven aan een proefschrift over de
landschaps- en bewoningsgeschiedenis van de IJsselmeerpolders. In dit onderzoek zal op basis van nieuw onderzoek
aangetoond worden dat de bewoningsgeschiedenis van het gebied veel verder teruggaat dan tot nu toe werd
aangenomen.
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harmonie – gooide in deze jaren internationaal gezien hoge ogen. 57 In de IJsselmeerpolders profiteerde
vooral Almere, dankzij de gunstige ligging ten opzichte van de Randstad van de economische groei. De
bevolking van deze stad verdubbelde in tien jaar tijd van 71 086 inwoners in 1990 naar 142 765 inwoners
in 2000. 58. De ambities van de stad groeiden mee: Almere hoopt nog altijd in 2030 de vijfde stad van
Nederland te zijn met 350 000 inwoners. Maar ook de voorspoed van de jaren negentig kwam ten einde,
mede door de politieke aardverschuiving die ingeluid werd door de aanslagen van 11 september 2001, de
opkomst van (en moord op) Pim Fortuyn (2001-2002), het Sebrenenica-rapport (2002), de moord op Theo
van Gogh (2004) en ten slotte het instorten van de financiële markten en de daaropvolgende wereldwijde
economische crisis na 2007. De crisis had uiteraard ook invloed op de polders: sinds een aantal jaren
verhoudt ook hier de werkgelegenheid zich negatief tot de (krimpende) bevolkingsgroei. Wanneer deze
trend zich voortzet, kan de geringe populariteit van de steden en dorpen in de polders ervoor zorgen dat
deze verder in de problemen raken. 59 Ook de bestuurlijke zelfstandigheid van de polders staat inmiddels
op losse schroeven. Begin 2013 presenteerde het kabinet Rutte II in het kader van de gemeentelijke en
provinciale herindelingen vergevorderde plannen voor een superprovincie waarin de huidige provincies
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht in 2016 zouden moeten fuseren. Deze zogenaamde
Noordvleugelprovincie kan op weinig enthousiasme rekenen onder zowel de lokale bestuurders als de
bewoners van de betreffende provincies en het is dan ook nog maar de vraag of hij er daadwerkelijk zal
komen.
Een deel van het wetenschappelijk onderzoek naar de IJsselmeerpolders werd in de jaren tachtig
nog steeds verricht door de wetenschappers van de SBDZ. In 1988 werd de Provincie Flevoland
hoofdfinancier en sindsdien tooide de stichting zich met de roepnaam Sociaal Historisch Centrum voor
Flevoland (SHCF). Het onderzoek van het SHCF concentreerde zich vanaf dat moment op zes thema’s:
institutionele geschiedenis, de geschiedenis van de planning en inrichting van de IJsselmeerpolders, de
sociale ontwikkeling van de dorpen op het nieuwe land, de Zuiderzeevisserij, cultuurgeschiedenis en
documentatie.60 Het zwaartepunt verschoof van sociologisch naar historisch onderzoek. In 2004 ging het
SHCF samen met het Nieuw Land Poldermuseum, het provinciaal archeologisch depot voor Flevoland en
het Rijksarchief in Flevoland onder de nieuwe naam Nieuw Land Erfgoedcentrum. Dit erfgoedcentrum is
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Wielenga merkt terecht op dat het poldermodel, in de internationale politiek bekend geworden als ‘the Third
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naast een onderzoeksinstituut en documentatiecentrum ook een museum waarin het verhaal over de
geschiedenis van de IJsselmeerpolders verteld wordt.

Samenvattend kunnen we stellen dat er drie narratieve sjablonen of mythen uit de historische schets naar
voren komen die de rode draad vormen door de geschiedschrijving van de IJsselmeerpolders: de mythe
van de strijd tegen het water , de pioniersmythe en de oermythe. Het zijn narratieve sjablonen die elk
verbonden zijn aan

een specifieke periode in de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het

polderlandschap en die - zoals zal worden aangetoond - in de hedendaagse erfgoedpraktijk worden
ingezet als bron van gemeenschappelijke identiteit. De structuur van dit proefschrift volgt de chronologie
van het ontstaan van de geïdentificeerde mythen: in Deel I staat de mythe van de strijd tegen het water
centraal, in Deel II de pioniersmythe en in Deel III tenslotte, draait het om de oermythe.
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2. Een polderlandschap van verhalen
Er is in dit onderzoek gekozen voor een multidisciplinaire benadering, waarin inzichten vanuit de
cultuurwetenschap, geschiedwetenschap, filosofie, sociologie, kunstgeschiedenis en literatuurwetenschap
met elkaar worden gecombineerd om vervolgens te worden toegepast op historische en contemporaine
casestudies. Deze multidisciplinaire benadering helpt mij over de grenzen van de afzonderlijke cases en
erfgoedpraktijken te kijken, deze met elkaar in verband te brengen en te analyseren als onderdelen van
een cultureel netwerk van narratieve productie.
In het nu volgende zal eerst een korte historiografie van de erfgoed- en cultural memory studies
worden geschetst. Dit om de interpretatie van belangrijke begrippen als erfgoed, identiteit, historische
cultuur en herinneringscultuur nader toe te lichten en mijzelf te positioneren in het academische debat.
Omdat de narratieve constructie van erfgoed, identiteit en ruimte het uitgangspunt van het onderzoek
vormt, zal vervolgens aandacht worden besteed aan deze meer specifieke concepten en wordt uitgelegd
hoe ze in de analyse worden toegepast.

Erfgoed, identiteit en herinneringscultuur
De verschillende manieren waarop mensen in het heden zin geven aan het verleden noemen we ook wel
de historische cultuur van een samenleving. In het populaire vertoog over de IJsselmeerpolders wordt
veelal een direct verband gelegd tussen het ontbreken van een historische cultuur en het veronderstelde
gebrek aan regionale en lokale identiteit. Maar wat verstaan we nu precies onder historische cultuur?
Maria Grever en Kees Ribbens stellen in Nationale identiteit en meervoudig verleden (2007) dat
historische cultuur duidt op de ‘materiële en immateriële cultuur (rituelen, tradities, monumenten,
gebouwen, gecodificeerde menselijke gedragingen, overgeleverde opvattingen en kennis) waarbinnen de
omgang met het verleden van gemeenschappen, groepen en individuen gestalte krijgt’. 61 Onder deze
brede definitie vallen zowel academische als meer populaire interpretaties van de geschiedenis in de
breedste zin van het woord. Het is, zo bekeken, bijna onmogelijk te beweren dat op een plaats waar
mensen wonen en leven geen historische cultuur bestaat.
Het erfgoed, de musea en de herinneringspraktijken die in dit proefschrift behandeld worden, zijn
alle onderdeel van de historische cultuur van de IJsselmeerpolders; het zijn immers manieren waarop in
het heden zin wordt gegeven aan het verleden. Historicus Willem Frijhoff stelt dat erfgoed verwijst naar
‘de keten van cultuuroverdracht waarvan ieder van ons een herkenbare schakel is. (…) Erfgoed heeft dan
ook het vermogen mensen samen te brengen in een gezamenlijk gevoel van groepsidentiteit’.62 Maar, een
61
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‘wij’ impliceert ook een ‘zij’: processen van in- en uitsluiting zijn inherent aan erfgoedpraktijken en
zorgen ervoor dat erfgoed per definitie omstreden is. Want wiens geschiedenis wordt er verteld met het
erfgoed, en wie bepaalt de geldigheid van de verhalen? En is dat eigenlijk wel belangrijk? Academici
houden zich al een aantal decennia intensief bezig met deze vragen.
Het academische debat over de verhouding tussen erfgoed, geschiedenis en (vals) historisch
bewustzijn begint in de jaren tachtig van de twintigste eeuw met publicaties als The invention of tradition
(1983) van Eric Hobsbawm en Terence Ranger en On living in an old country (1985) van Patrick Wright.
Wright analyseert in laatstgenoemd boek de manier waarop in Groot-Brittannië nostalgische
representaties van het Britse verleden een steeds belangrijker onderdeel van het leven van alledag worden.
Deze nostalgische interpretaties van de nationale geschiedenis, geïnitieerd door de regering van de
neoconservatieve Margaret Thatcher, zijn volgens Wright politiek gemotiveerd en doordrenkt van elitaire
en imperiale noties van klasse en etniciteit. 63 Wright meent, voortbouwend op het marxistische
gedachtegoed van Agnes Heller, dat erfgoed een ‘vals historisch bewustzijn’ bewerkstelligt, dat enkel
leidt tot een op nostalgie gebaseerd gevoel van nationale identiteit.64 De notie van een ‘vals historisch
bewustzijn’ staat ook centraal in het eerstgenoemde The invention of tradition van Hobsbawm en Ranger,
waarin aangetoond wordt dat veel zogenaamd eeuwenoude tradities in werkelijkheid negentiende-eeuwse
uitvindingen zijn die werden ingezet in processen van natievorming. 65 Hobsbawm en Ranger stellen dat
het de taak van de historicus is om deze schijntradities door middel van wetenschappelijk onderzoek te
‘debunken’.
Niet veel later bestuderen David Lowenthal en Robert Hewison in hun respectievelijke werken
The past is a foreign country (1985) en The heritage industry (1987) de door Hobsbawm, Ranger en
Wright zo bekritiseerde Britse erfgoedindustrie en concluderen dat deze er op gericht is een geïdealiseerd
beeld van het Britse verleden te presenteren, gespeend van klassenstrijd, politieke onrust en raciale
ongelijkheid. 66 Even veel invloed ging uit van The enigma of arrival (1987) van V.S. Naipaul. 67 Allen
interpreteren erfgoed in hun werk als een politiek-ideologisch gemotiveerd sociaal construct dat vaak
maar weinig te maken heeft met de ‘werkelijke’ geschiedenis. Lowenthal en Hewison zien de opkomst
van de erfgoedindustrie als een negatieve, populistische ontwikkeling die weinig van doen heeft met de
academische geschiedwetenschap. 68 De auteurs gaan in hun analyses echter voorbij aan de actieve rol die
63
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de (nationale, regionale of lokale) gemeenschap speelt in processen van betekenisgeving, door erfgoed te
presenteren als een eenzijdige interpretatie van de geschiedenis vanuit het perspectief van de dominante
ideologie in een samenleving. Historicus Rob van der Laarse merkt in Bezeten van vroeger (2005) een
interessante tegenstelling op: terwijl de Britse academici zich in de genoemde periode concentreren op de
contradictie tussen geschiedenis en erfgoed en bijzonder kritisch zijn ten opzichte van de opkomende
romantische

herinneringscultus,

omarmen

de

Franse

intellectuelen

tegelijkertijd

juist

de

herinneringscultuur en de bijbehorende nostalgie, getuige het enorme succes van bijvoorbeeld Pierre
Nora’s magnum opus Les lieux mémoire (1984-1992). 69 Eén verklaring hiervoor is dat de postkoloniale
cultuurkritiek zich in deze tijd veel sterker ontwikkelde in de Angelsaksische wereld dan in Frankrijk,
waardoor er in het eerstgenoemde gebied meer ruimte was voor kritiek op diverse vormen van culturele
representatie.
In de jaren negentig worden de erfgoedstudies een op zichzelf staande discipline en komt er
steeds meer aandacht voor de rol van het publiek of de gemeenschap in processen van betekenisgeving en
toe-eigening. Ook komt onder druk van de toenemende emancipatie van (postkoloniale) migranten en
andere minderheidsgroeperingen in Europa het veronderstelde homogene nationale karakter van erfgoed
en de gemeenschap ter discussie te staan.70 Steeds meer groepen eisen hun positie in het ‘nationale
geschiedenisverhaal’ op. Vanaf de jaren negentig groeit met de revival van de cultuurgeschiedenis tevens
de aandacht voor de rol van regionaal en lokaal erfgoed in processen van identiteitsvorming, wat in
wetenschappelijk opzicht zorgt voor een verdere toenadering tussen de antropologie, de moderne
etnologie en de geschiedwetenschap.71 Eén van de gevolgen van het toenemend interdisciplinaire karakter
van de erfgoedstudies is de verbreding van het erfgoedbegrip, waardoor naast objecten en monumenten
nu ook landschappen, stads- en dorpsgezichten en immateriële cultuuruitingen als muziek, dans,
vertelcultuur en rituelen als erfgoed beschouwd worden. 72 Een ander gevolg is dat wetenschappers zich
steeds minder bezig zijn gaan houden met het zogenaamde ‘debunken’ of ontkrachten van de verhalen die
met erfgoed verteld worden en zich steeds meer richten op het analyseren van processen van toe-eigening
en betekenisgeving.
In Nederland heeft historicus Willem Frijhoff een belangrijke bijdrage geleverd aan het
erfgoeddebat. Frijhoff publiceert al meer dan twintig jaar over de rol van erfgoed en herinnering bij de
zijn latere werk, toen hij stelde dat erfgoed een alternatieve, niet noodzakelijkerwijs slechte benaderingswijze van
geschiedenis was.
69
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vorming van nationale, regionale en religieuze identiteit en signaleerde vroeg dat erfgoed steeds vaker een
politieke connotatie kreeg. Hij verzet zich echter nadrukkelijk tegen de radicale instrumentalisering van
erfgoed voor identiteitspolitieke doeleinden. Frijhoff meent dat het van belang is een ‘zo genuanceerd en
open mogelijk beleid van erfgoedbehoud voor de toekomst te ontwikkelen dat een breed erfgoedbegrip
hanteert, een veelheid aan opties openhoudt en een verscheidenheid van gebruiksvormen en interpretaties
faciliteert’.73 Frijhoff staat een zeer insluitend erfgoedbegrip voor ogen waarin de brede cultuur van de
samenleving niet alleen gezien wordt als product van erfgoed uit het verleden, maar ook van het handelen
in het heden. 74
In deze studie zal erfgoed – in aansluiting op Frijhoff vanuit een relativistisch culturalistisch
perspectief benaderd worden. Dat wil zeggen dat ik erfgoed interpreteer als een dynamische culturele
constructie, die niet alleen vorm en betekenis krijgt in relatie tot de gemeenschap of cultuur waaruit het
voortgekomen is, maar ook in zichzelf een performatieve betekenisdrager is. De rol van erfgoed in het
creëren van identiteit wordt ook onderkend door de Nederlandse literatuurhistoricus Joep Leerssen.
Leerssen is geïnteresseerd in cultuurnationalisme en stelt dat in de negentiende eeuw Europese naties
werden gevormd op basis van een doelgerichte cultivering van cultuur door een elite die zich richtte op
het inventariseren, engagement en het mobiliseren van cultuur of cultuurelementen.75 Leerssens
benadering is volgens mij óók interessant wanneer we kijken naar de manier waarop de laatste 10 á 15
jaar wordt omgegaan met cultureel erfgoed en herinnering in Flevoland. Ik zou willen stellen dat we het
hier in plaats van cultuurnationalisme over cultuurregionalisme kunnen hebben. De lokale culturele elite
verbindt identiteit onder andere middels cultuurbeleid aan plaatsen en objecten en daarmee aan specifieke
interpretaties van het verleden. 76 Daar waar Leerssens onderzoek zich vooral richt op de literaire bronnen
van nationale identiteit in de negentiende eeuw, zal ik zijn theorie in een regionale context plaatsen en
me ook richten op andere materiële en immateriële bronnen: monumenten, herinneringsbijeenkomsten,
archeologisch en antropologisch erfgoed, musea en kunst.
Zoals gezegd wordt het idee dat geschiedenis en identiteit nauw met elkaar verweven zijn zowel
in politieke als wetenschappelijke kringen breed gedragen. Historicus Chris Lorenz stelde dat mensen en
groepen hun identiteit niet in een kant-en-klare vorm in ‘de’ feiten vinden, maar deze vormen in een
reconstructie van het verleden, vanuit hun visie op het heden en met het oog op de toekomst. 77 Grever en
Ribbens stellen: ‘Elke identiteit is intrinsiek historisch. (…) Wordt de binding met het verleden voor
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mensen minder vanzelfsprekend, dan wordt de behoefte aan geschiedenis groter en krijgen oude
identiteiten meer nadruk of worden nieuwe identiteiten in het leven geroepen.’ 78 Het creëren van een
nieuwe regionale identiteit werd in de IJsselmeerpolders vanaf het begin van groot belang geacht om een
hechte samenleving op te bouwen. Aangezien er geen vanzelfsprekende binding van de nieuwe lokale
bevolking met het landschap en het verleden was, was de lokale overheid nauw betrokken bij de opbouw
van een sociaal en cultureel netwerk waarvan de basis al gelegd werd in de arbeiderskampen vanaf de late
jaren dertig van de twintigste eeuw. In het historisch kader is aangetoond dat de poldersamenleving als
gevolg van bredere sociale ontwikkelingen vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw drastisch
veranderde. Het accent van het sociaal-culturele beleid verschoof mee: van een beleid dat gericht was op
het levend houden van de pioniersmentaliteit en het motiveren van mensen om te breken met het verleden
teneinde de weg voor een nieuwe ‘frisse poldergemeenschap’ vrij te maken, naar een accent op
amusement en het beschrijven, bewaren, presenteren en toegankelijk maken van de korte, maar rijke
geschiedenis van de polders. Met andere woorden, de insteek was niet langer slechts de constructie van
een
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constructie
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herinneringsgemeenschap. Deze herinneringsgemeenschap wordt gevormd op basis van verhalen over het
verleden en is daarmee onderdeel van de IJsselmeerpolders als narratieve ruimte.

Herinneringscultuur en herinneringsgemeenschap
De studie naar collectieve herinnering en herinneringscultuur heeft sinds de opkomst van de memory
studies in de jaren tachtig van de twintigste eeuw een vlucht genomen. Over het algemeen wordt Maurice
Halbwachs echter aangewezen als de grondlegger van de memory studies. In Halbwachs’ publicaties La
topographie légendaire des évangiles en terre sainte: étude de mémoire collective (1940), La mémoire
collective (1950) en Les cadres sociaux de la mémoire (1952) wordt het begrip ‘collectief geheugen’ voor
het eerst gebruikt en systematisch onderzocht. Halbwachs toont aan dat herinnering voor een groot deel
een sociaal construct is en dus ook als zodanig bestudeerd behoort te worden. Jan en Aleida Assman
bouwen vanaf de jaren tachtig voort op Halbwachs’ ideeën over het geheugen en de herinnering als
sociaal construct. De Assmans stellen, in tegenstelling tot Halbwachs, dat ook cultuur een belangrijke
drager is van collectief geheugen. Om een zinvol onderscheid te kunnen maken tussen het collectief
geheugen zoals Halbwachs het definieert en de meer moderne culturele variant, introduceert Aleida
Assman een analytisch onderscheid tussen het communicatieve geheugen en het culturele geheugen.79 Het
communicatieve geheugen is het geheugen dat vorm krijgt in het dagelijks leven door interactie en
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communicatie, het is intern en maar beperkt ‘houdbaar’; normaal gesproken gaat dit communicatieve
geheugen niet verder dan tachtig jaar terug. 80 Het culturele geheugen is daarentegen extern, onbeperkt en
krijgt op symbolische wijze vorm in objecten, monumenten, musea, etcetera. 81 Het onderscheid tussen het
communicatieve en het culturele geheugen is puur analytisch. In werkelijkheid kunnen de twee niet
zonder elkaar bestaan, en beide worden door elkaar gevormd en beïnvloed.
Het culturele geheugen of de herinneringscultuur van een samenleving kan gedefinieerd worden
als het geheel aan symbolische en culturele praktijken waarmee een gemeenschap het verleden
reconstrueert en erfgoed is hier een zeer belangrijk onderdeel van. Eerder stelde ik al dat een groot deel
van het erfgoeddebat draaide om de veronderstelde contradictie tussen geschiedenis en erfgoed, waarbij
erfgoed niet zelden gezien werd als geschiedvervalsing. Eenzelfde tegenstelling leeft wanneer het gaat om
geschiedenis en herinnering. Astrid Erll pleit ervoor deze zinloze tegenstelling op te heffen ten behoeve
van een meer constructieve benadering waarin geschiedenis en erfgoed geïnterpreteerd worden als
verschillende manieren van herinneren binnen een samenleving. 82 Het verleden moet in deze benadering
niet gezien worden als een vast gegeven, maar als een fluïde constructie die in wisselende contexten
telkens opnieuw vorm, functie en betekenis krijgt. Het gaat er kortom niet om wat er herinnerd wordt,
maar hoe. In navolging van Erll gaat het in dit onderzoek dan ook over de manier waarop in de
IJsselmeerpolders het verleden en de gemeenschap vorm krijgen als narratieve (herinnerings)ruimte.
De Amerikaanse antropoloog en politicoloog Benedict Anderson introduceerde in 1983 het begrip
imagined community (verbeelde gemeenschap) om de oorsprong en werking van naties en nationalisme te
verklaren. Volgens Anderson zijn alle naties verbeelde politieke gemeenschappen, die ondanks de
werkelijke sociale en politieke situatie, toch worden ervaren als een diep, horizontaal verbond.83 Het
concept van de verbeelde gemeenschap is in deze studie zeer relevant omdat er in de IJsselmeerpolders
sprake is van een zeer heterogene bevolking zonder gedeeld verleden in een steeds wisselende – want
groeiende – fysieke ruimte. Erfgoedbeleid wordt met name sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw
door de provinciale en lokale politiek ingezet om een gedeeld verleden te verbeelden teneinde een
collectieve identiteit te creëren. In navolging van Willem Frijhoff kunnen we stellen dat aandacht voor en
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werken met erfgoed ook in de IJsselmeerpolders onmiskenbaar een politieke factor van betekenis is
geworden, die soms ver boven de objectieve waarde van het erfgoed uit gaat. 84
Gemeenschap en erfgoed
Eerder werd al gesteld dat erfgoed een politieke factor van betekenis is geworden, met name door het idee
dat er een directie relatie bestaat tussen erfgoed, herinnering en identiteit en de onverdeeld positieve
invloed die al deze zaken zouden hebben op de ‘gemeenschap’. Daarbij doet zich echter de vraag voor
wat we dan moeten verstaan onder die gemeenschap: want over wie hebben we het eigenlijk wanneer we
spreken over ‘de gemeenschap’, en hoe bakenen we af wie er wel en niet bijhoren?
De Britse socioloog Brian Alleyne stelde in 2002 dat het begrip gemeenschap een
‘epistemologisch obstakel’ is gaan vormen voor sociologen, omdat men in het gebruik ervan in de meeste
gevallen voorbij gaat aan de sociale processen die horen bij het ontstaan en behouden van een
gemeenschap. De gemeenschap wordt te gemakkelijk ingezet als een verklaring in plaats van iets dat
verklaard moet worden. 85 Met andere woorden: de gemeenschap zelf wordt als sociologisch verschijnsel
in wetenschap en politiek zelden nog geproblematiseerd. Alleyne stelt vervolgens dat sociale
wetenschappers gemeenschap gebruiken als een containerbegrip dat de samenleving opdeelt in homogene
groepen op basis van bijvoorbeeld etniciteit, klasse en religie. In het artikel The recognition and
misrecognition of community heritage (2010) trekken Emma Waterton and Laurajane Smith deze
conclusies door naar de erfgoedsector en stellen dat ook hier verkeerd gebruik wordt gemaakt van het
gemeenschapsbegrip, onder andere doordat er voorbij wordt gegaan aan de machtsrelaties die impliciet
zijn aan het begrip. Waterton en Smith: ‘This artificial idea of community works to reinforce presumed
differences between the white, middle classes and ‘the rest’, as well as the full range of heritage experts
and ‘everybody else’. It has therefore emerged as a discomforting convenience we – and here ‘we’
includes professionals, policymakers and scholars –use to manage and make sense of ‘others’.’ 86
Smith and Waterton stellen dat het gemeenschapsbegrip binnen de erfgoedsector processen van
uitsluiting en onderdrukking in stand houdt: ‘Indeed, the way that ideas of community have become
intertwined with heritage discourses and practice has rendered communities, as much as their heritage, as
subject to management and preservation. That is, community or group identity becomes the object of
regulation through the heritage management process, not only reinforcing the power differentials in
community-expert relations, but also ensuring the legitimacy of essentialist notions of ‘community’ and
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their continual misrecognition.’ 87 Volgens Waterton en Smith leidt een verkeerd gemeenschapsbegrip tot
een institutionalisering van misrepresentaties van collectieve identiteit in erfgoed.
In deze studie wordt een dynamisch gemeenschapsbegrip gehanteerd waarin identiteit geen
statisch gegeven is, maar telkens opnieuw wordt uitgevonden en gearticuleerd in relatie tot verhalen over
verleden, heden en toekomst. Deze dynamische benadering houdt in dat ik óók zal kijken naar
veranderingen in de narratieve constructie van gemeenschap door de tijd en deze veranderingen zal
plaatsen in een breder sociaal en politiek kader. Door de telkens veranderende narratieve ruimte van de
IJsselmeerpolders te betrekken in de analyse wil ik aantonen hoezeer noties van gemeenschap en identiteit
afhankelijk zijn van bredere processen en niet altijd gebonden zijn aan een afgebakende fysieke ruimte.
Daarnaast is een gemeenschap niet alleen een passief subject, ofwel iets dat onderzocht kan worden, maar
ook een reflexief object. Dat wil zeggen: gemeenschappen zijn actieve producenten van betekenis.88 In de
woorden van de Australische sociologe Ingrid Burkett: ‘Thus community is not necessarily a site at which
practice occurs, rather, it becomes a frame of reference which is neither map nor territory, but an
orientation which emphasizes the relationality and contextuality of human practice, in all its messiness.’ 89
In de inleiding werd duidelijk dat de IJsselmeerpolders hier zullen worden geïnterpreteerd als een
narratieve ruimte en dat de nadruk zal liggen op de verhalen die met het erfgoed verteld worden. In het nu
volgende zal worden gelicht hoe kernbegrippen als narrativiteit, narratieve ruimte en performativiteit
gedefinieerd moeten worden , en hoe zij in deze analyse worden ingezet om de erfgoedpraktijken in de
polder te duiden.
De narratieve structuur van geschiedenis
We geven betekenis aan onszelf en de wereld om ons heen door middel van verhalen. Ook iedere vorm
van historisch besef heeft in feite een narratieve structuur: verhaallijnen helpen ons orde aan te brengen in
een chaos van historische feiten en zijn essentieel voor de overdracht van geschiedenis. De Amerikaanse
antropoloog en psycholoog James Wertsch analyseert in zijn essay over historisch bewustzijn en de
overdracht van geschiedenis – Specific narratives and schematic narrative templates (2004) – de manier
waarop natiestaten verhalen gebruiken om een collectief geheugen te creëren. Wertsch maakt daarbij
onderscheid tussen specifieke verhalen – ‘specific narratives’ - en narratieve sjablonen – ‘schematic
narrative templates’. De specifieke verhalen zijn afgebakende episodes uit de geschiedenis met een
duidelijke narratieve structuur. Het zijn de verhalen zoals we die lezen in de geschiedenisboeken. Ze
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hebben een begin, een middendeel en een einde en ze vertellen ons iets over een bepaalde gebeurtenis in
een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats. Bovendien hebben ze een duidelijke hoofdpersoon (of
hoofdpersonen) en een herkenbaar plot.90 Narratieve sjablonen omschrijft Wertsch als abstracte plots die
samen een groter patroon of referentiekader construeren dat ten grondslag ligt aan de eerder genoemde
specifieke verhalen. De sjablonen zijn een soort bouwstenen of onderliggende structuren die telkens
terugkeren. Wertsch meent dat deze narratieve sjablonen waarschijnlijk behoren tot oudere, vaak
dominante tradities in een samenleving die als magneten telkens specifieke verhalen met bepaalde
hoofdrolspelers aantrekken en andere specifieke verhalen afstoten.91 De erfgoedpraktijk van de
IJsselmeerpolders draait mijns inziens om de dynamiek en wederzijdse versterking tussen een aantal
narratieve sjablonen die de basis vormen voor de verhalen die over de polders en hun geschiedenis verteld
worden. Deze narratieve sjablonen worden in dit proefschrift mythes genoemd, en ik onderscheid er drie:
de mythe van de strijd tegen het water de pioniersmythe en de oermythe. De hierboven genoemde mythen
zijn géén universele archetypen, maar zijn verbonden aan drie periodes uit de ontstaansgeschiedenis van
het polderlandschap. Ze vormen het referentiekader waarbinnen de specifieke verhalen over het regionale
verleden en daaraan verbonden regionale identiteit vorm krijgen.
Hoewel ik me dus richt op verhalen, is het nadrukkelijk niet de bedoeling een discoursanalyse te
verrichten. Doel van het onderzoek is de mythen en specifieke verhalen te identificeren als structurerende
ordeningsprincipes in de regionale geschiedenis en erfgoedpraktijk, ten einde vast te stellen op welke
manier en met welke doeleinden het verleden nu precies verwerkt wordt in de erfgoedpraktijk van de
IJsselmeerpolders.
De narratieve structuur van (historische) identiteit
Het gebruik van de term mythe als bron van een gemeenschappelijke identiteit is geïnspireerd door het
werk van de Groningse geschiedfilosoof Frank Ankersmit. Ankersmit stelt in navolging van antropoloog
Victor Turner (1920-1983) dat mythen altijd over oorsprong gaan, maar dat zij ontstaan in periodes van
transitie; periodes waarin een‘oude tijd’ overgaat in een ‘nieuwe tijd’. Ankersmit:

‘(…)the transgression of this boundary is dramatized by myth into a dissociation between pre-historical
and historical time. For the story of a move from one phase to another – which is the nature of all stories
about transitions – is now dramatized into a story of the birth of time itself. With this dramatization all
that should be associated with what preceded the transition has been removed out of historical time. It has
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become part of pre- or a-historic nature. A previously historical development is now transformed and
immeasurably enlarged into the transition from nature to history.’ 92

Mythen objectiveren het verleden van voor de overgang naar de moderne tijd dus tot een natuurlijke en
paradijselijke staat van ‘zijn’, tot de bron van een gemeenschappelijke identiteit. Mythen worden
doorgaans verbonden met de klassieke oudheid maar ze zijn volgens Ankersmit net zo goed aanwezig in
de Westerse samenleving. Als voorbeelden noemt hij de enorme stroom aan verhalen en publicaties die
leidden tot mythevorming over de Franse Revolutie en de Industriële Revolutie, beide beslissende
momenten in de geschiedenis die voor een fundamentele breuk met de oude tijd zorgden en het
wereldbeeld voor goed veranderden. De overgangsperiode van de afsluiting en drooglegging van de
Zuiderzee was de voedingsbodem voor het ontstaan van vele mythen rondom de geschiedenis van het
Zuiderzeegebied als bakermat van de authentieke Nederlandse cultuur, en het ontstaan van een nieuwe
pionierssamenleving. Ankersmit stelt dat de overgang van een oude tijd naar een nieuwe tijd ook gepaard
kan gaan met trauma: mensen worden immers plots gedwongen om afstand te doen van hun oude
identiteit en dat kan leiden tot gevoelens van wanhoop, desoriëntatie en onherstelbaar verlies. Wanneer
het traumatische verlies van een vorige identiteit een substantieel onderdeel van de nieuwe collectieve
identiteit vormt, wordt volgens Ankersmit ook wel gesproken van ‘de pijn van Prometheus’; ofwel het
idee dat een collectieve identiteit ‘de som is van de littekens op de collectieve ziel. Littekens die het
resultaat zijn van het gedwongen afscheid van vroegere identiteiten.’ 93 Ankersmit meent dat deze pijn van
Prometheus de keerzijde is van het moderne vooruitgangsgeloof.
De afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee betekenden in eerste instantie met name voor de
bewoners van de vissersdorpen en handelssteden langs de kust een gedwongen afscheid van de oude
identiteit die nauw verbonden was met de Zuiderzee. De gevoelens van onherstelbaar verlies en nostalgie
naar de ‘goede oude tijd’ die het gevolg waren van de inpolderingswerken beperkten zich echter niet
alleen tot de Zuiderzeeregio, maar verspreidden zich over het hele land. Nationale kranten publiceerden
naast vele achtergrondartikelen van nostalgische aard ook necrologieën voor de stervende Zuiderzee.
Daarnaast verschenen er herinneringswerken en fotoboeken waarin het verlies van de Zuiderzee openlijk
betreurd en verwerkt werd als een nationaal trauma. Zoals folklorist D.J. van der Ven het verwoordde in
1932: ‘Wij weten het allen, dat met de geboorte van het nieuwe polderland het leven afsterft der
visschersbevolking van ons folkloristisch ook thans nog zoo belangwekkend Zuiderzeegebied. Een leven,
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zóó kleurig en fleurig, zóó ‘echt’ Hollandsch, als geen enkel ander bestanddeel van ons Nederlansche
volk bezit of gekend heeft.’ 94
Ankersmit maakt in De sublieme historische ervaring (2007) onderscheid tussen een reactionaire
en een conservatieve manier van omgaan met perioden van grote transities en daarmee gepaard gaande
trauma. Ankersmit: ‘Terwijl reactionairen het verlies van de prerevolutionaire wereld ervaren als een
trauma dat de identiteit in tact laat, ondergaan de conservatieven hun historische lot als een trauma van de
overgang. (…) Voor reactionairen kan de prerevolutionaire identiteit nog herwonnen worden: met kan
weer zijn (of althans: worden) wat men vroeger was. Hun relatie tot het verleden kan daarom worden
gedefinieerd in termen van zijn. Het verleden is een object van het verlangen om te zijn – zij willen weer
worden wat het verleden ooit was. De conservatieven daarentegen erkennen dat ze voorgoed van het
prerevolutionaire verleden gescheiden zijn door de kloof tussen twee verschillende historische of culturele
identiteiten. Hun verlangen naar het verleden kan daarom nooit meer zijn dan een verlangen om te
weten.’ 95
De afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee was een medaille met twee kanten: het
traumatische verlies van de typisch Hollandse Zuiderzeecultuur enerzijds, en de belofte van een nieuw
begin op nieuw land anderzijds. De in dit proefschrift behandelde mythen zijn mijns inziens een
voorbeeld van een conservatieve omgang met de transitie, zij gaan immers over beide kanten van de
medaille. De mythen functioneren als dramatisering van de overgang van de oude tijd in de nieuwe tijd en
de verwerking van zowel de pijn als de vreugde die daarmee gepaard gingen. Het zijn de narratieve
sjablonen die tot op de dag vandaag de basis vormen voor de specifieke verhalen die in IJsselmeerpolders
verteld worden over het verleden met het erfgoed: in musea, tentoonstellingen, met objecten en
monumenten maar ook in de historische en hedendaagse vormgeving van het landschap.
Het theoretisch kader van dit proefschrift bouwt voort op het werk van aantal ‘grote namen’,
waarvan Frank Ankersmit en Willem Frijhoff de voornaamste zijn. Met de keuze voor juist deze
theoretici plaats ik mijn onderzoek naar geschiedenis, erfgoed en identiteitsvorming in een traditie;
Ankersmit en Frijhoff gaan er namelijk allen in meer of mindere mate vanuit dat geschiedenis méér is dan
slechts een verzameling verhalen. In hun analyses zijn erfgoed en historische cultuur altijd culturele
constructies en interpretaties van het verleden die gekleurd zijn door hedendaagse behoeften, maar
waarachter wel degelijk zoiets als een feitelijke, meer ‘objectieve geschiedenis’ schuilgaat. Het is dan de
taak van de historicus, zo stelt bijvoorbeeld Frijhoff, om vanuit zijn ambacht een waarmerk te geven aan
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de koppelingen die in historische cultuur gelegd worden tussen historische gegevens en bredere
interpretaties daarvan. Het gaat er met andere woorden om een onderscheid te maken tussen de
koppelingen die geoorloofd zijn, en degenen die dat uitdrukkelijk niet zijn. 96 Ook Ankersmit ziet het als
de taak van de wetenschap om historische mythen te identificeren en ontkrachten, om door de
nostalgische interpretaties en verhalen heen te prikken en tot de kern van het verleden te komen. Een
dergelijke motivatie ligt echter uitdrukkelijk niet ten grondslag aan dit onderzoek: het is geenszins mijn
bedoeling om de verhalen die in de polders circuleren te ‘ontmaskeren’ als valse of romantische
interpretaties van het verleden. Ik ben deze mythen tegengekomen en zal hun ontwikkeling door de tijd
duiden om inzicht te krijgen in de manier waarop zij worden ingezet als structurerende ordeningsprincipes
in de poldergeschiedenis. In de loop van het onderzoek zal duidelijk worden in hoeverre de theoretische
handvaten van Ankersmit en Frijhoff bruikbaar zijn in de weerbarstige en pragmatische erfgoedpraktijk
van de IJsselmeerpolders.
Narratieve ruimte & sociale performance
In het dagelijks leven geven mensen niet alleen op basis van verhalen over verleden, heden en toekomst
voortdurend vorm aan hun identiteit, maar ook concreet aan het landschap om hen heen. Ook ruimte is
een narratieve constructie. In Scales of narrativity (2012) onderzoekt kunsthistorica Tricia Austin de
relatie tussen het menselijk zelfbewustzijn, ruimte en narrativiteit. Voortbouwend op het werk van
fenomenologen als Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) en Henri Lefebvre (1901-1991) en de socioloog
en filosoof Bruno Latour (1947), stelt zij dat de relatie tussen het menselijk zelfbewustzijn en ruimte
afhankelijk is van zowel het intellectuele, verinnerlijkte verhaal waarin de mens zichzelf en zijn plek in de
wereld definieert, als van de manier waarop hij zich rekenschap geeft van zijn lichaam, zowel in fysieke
zin als in relatie tot de omringende wereld; de mens heeft immers gevoel voor diepte, dimensie, beweging
en vorm. 97 Austin richt zich in haar artikel vooral op musea als narratieve ruimtes en stelt dat zowel het
intellect als het lichaam gestimuleerd moeten worden wil de mens een actieve, belichaamde relatie
aangaan met de ruimte.98 Austin:

‘This is because narrative environments appeal to the visitor’s intelligence through their body and, vice
versa, through their body to their thoughts. In other words: the physical space is designed to tell the story
through a variety of sensory means: spatial dimensions and sightlines, volumes and rhythms, forms, color,
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light, materials, sound etc., while the content is communicated more directly through written and spoken
words, and still and moving images. These, in turn, prompt physical memories and emotions but can also
trigger dialogue and physical interaction. (…) the corporal is not more fundamental than the intellectual
but they are entangled.’ 99

Austin benadrukt verder dat er geen strikte scheiding bestaat tussen fysieke ruimte en mentale of
verbeelde ruimte omdat alle ruimte geproduceerd, beleefd en geïnterpreteerd wordt onder invloed van
machtsrelaties. Austin:

‘No space is neutral, but always subject to some kind of struggle. The word ‘environment’ is used rather
than space because, as discussed by Lefebvre, space often conjures up an idea of measurable distance,
whereas environment more readily includes architectural structures, spatial lay out, lighting, objects,
people and their behaviors and values, and a certain co-dependency between all of these’. 100

Door de IJsselmeerpolders te analyseren als narratieve ruimte, rek ik Austins interpretatie van het begrip
nog wat verder op. Het gaat hier immers niet louter om één tentoonstelling, museum of gebouw, maar een
netwerk van musea, tentoonstellingen, objecten, mensen en hun culturele (herinnerings-)praktijken in een
afgebakend gebied. Het uitgangspunt blijft echter dat al deze elementen een rol van betekenis spelen in de
narratieve productie van ruimte en dat deze ruimte voortdurend verandert onder invloed van wisselende
machtsverhoudingen. Het grote voordeel van de voorgestelde benadering is dat het mij toestaat over de
‘muren’ van de afzonderlijke casestudies waaruit dit proefschrift bestaat, heen te kijken en ze te
analyseren als onderdelen van de regionale historische cultuur en een dynamisch proces van narratieve
productie.
In het voorgaande is veel aandacht besteed aan de constructie van betekenis op (een deels
onbewust) cultureel metaniveau, maar cultuur is boven alles ook een sociaal proces. Dat wil zeggen dat
het mij óók gaat om de manier waarop mensen hun cultuur in het dagelijks leven ‘handen en voeten’
geven; in (symbolische) handelingen, rituelen en in de dagelijkse interactie met elkaar. Het idee dat
cultuur bestudeerd kan worden als ‘iets dat mensen doen’ in plaats van ‘iets dat mensen hebben’, werd in
het midden van de twintigste eeuw populair dankzij de baanbrekende studies van onder andere Kenneth
Burke, Erving Goffman en Clifford Geertz. 101 Volgens Goffman en Geertz is cultuur in essentie een vorm
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van sociaal drama, waarbij betekenis geconstrueerd wordt in de dagelijkse symbolische interactie tussen
mensen. Het pragmatische symbolisch interactionisme van Goffman en Geertz kreeg veel kritiek vanuit
(post)structuralistische hoek, waar men zich verzette tegen de veronderstelling dat cultuur niets meer zou
zijn dan menselijk handelen. Het debat tussen de (post) structuralisten en de pragmatici, ook wel bekend
als het structure/agency debat, leidde binnen de sociale wetenschappen tot een nieuwe stroming waarin
een brug tussen beide benaderingen werd geslagen. Socioloog en cultureel pragmaticus Jeffrey Alexander
stelt:

‘Interpreting symbolic practice – cultural in its ‘presence’- always entails a reference to culture in its
‘absence’, that is, to an implied semiotic text. In other words, to be practical and effective in action – to
have a successful performance – actors must be able to make the meanings of culture structures stick.
Since meaning is the product of relations between signs in a discursive code or text, a dramaturgy that
intends to take meaning seriously must account for the cultural codes and texts that structure the cognitive
environment in which speech is given form.’ 102

Alexander bouwt hier voort op de inzichten van het cultureel pragmatisme door cultuur te interpreteren
als een sociale performance, en culturele praktijken te benaderen als theatrale performances. Volgens
Alexander hangt het succes van sociale performances af van de logische samenhang tussen de
verschillende elementen waaruit deze performances zijn opgebouwd.103 De elementen die Alexander
onderscheidt zijn het collectief referentiekader (dat uiteenvalt in ‘grote verhalen’ en specifieke scripts), de
actoren, het publiek, de symbolische productiemiddelen, de mise-en-scène, en tot slot de sociale
machtsverhoudingen. Alexander: ‘In a fused performance, audiences identify with actors, and cultural
scripts achieve verisimilitude through effective mise-en-scène. Performances fail when this relinking
process is incomplete: the elements of performance remain apart, and social action seems inauthentic and
artificial, failing to persuade.’
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een erfgoedperformance is opgebouwd. 105 De mythen vormen daarbij telkens het collectief
referentiekader voor de specifieke scripts van de erfgoedpraktijken. Er wordt onderzocht of er een
performatieve flow ontstaat die de beleving van de erfgoedpraktijk natuurlijk en vanzelfsprekend maakt,
en die uiteindelijk leidt tot de toe-eigening van het collectief referentiekader en het script waarop de
performance gebaseerd is. Wanneer deze flow niet bereikt wordt, zal aan de hand van Alexanders model
inzichtelijk worden gemaakt waarom dat dan niet gelukt is.

Verantwoording & Methode
Het onderzoek waarop dit proefschrift gebaseerd is, vond plaats tussen 2009 en 2013. Het maakt
onderdeel uit van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma De biografie van het nieuwe land, dat zicht
richt op de geschiedenis en het erfgoed van stad, land en water in het IJsselmeergebied.106 In het
onderzoeksprogramma zijn vijf individuele promotieonderzoeken opgenomen en worden inzichten
gecombineerd, en waar mogelijk ook geïntegreerd, uit disciplines als de architectuur- en
stedenbouwgeschiedenis,

economisch-sociale

geschiedenis,

cultuurgeschiedenis,

(historische)

antropologie, landschapsarcheologie, fysische geografie, monumentenzorg en ruimtelijke planvorming,
ruimtelijke economie en marketing, en de bestuurs- en beleidswetenschappen. Door de biografische
benadering als uitgangspunt van het onderzoeksprogramma te nemen, wilde men de samenhang en
toepassingmogelijkheden van het wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis, ontwikkeling en
erfgoed van het IJsselmeergebied versterken. Ook in dit onderzoek vervult de biografische methode een
belangrijke rol: de veranderende functie en betekenis van erfgoed wordt voortdurend geduid in relatie tot
de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het polderlandschap.
Het proefschrift valt uiteen in drie delen, waarin respectievelijk de herinneringscultuur, de kunsten museumpraktijk en het antropologisch en archeologisch erfgoed van de IJsselmeerpolders worden
besproken. De selectie van de casestudies is voortgekomen uit de actualiteit: nagenoeg alle casestudies
waren kort vóór of zelfs tijdens de onderzoeksperiode op een bepaalde manier in het nieuws. De cases
zijn daarnaast representatief voor grotere discussies die speelden in de polders rondom representaties van
het verleden en (historische) identiteit in erfgoedpraktijken. Ik reisde gedurende de onderzoeksperiode
vele malen naar en door de polders en maakte daarbij gebruik van alle mogelijke vervoersmiddelen: de
trein, de bus, de auto, de fiets en te voet. Hoe triviaal de individuele trips ook mogen lijken, zij hielpen
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mij als buitenstaander – samen met de vele informele en formele gesprekken die ik voerde met
polderbewoners, erfgoedprofessionals en politici – een stevig referentiekader op te bouwen waarbinnen ik
de erfgoedpraktijken kon plaatsen en duiden.
Omdat het verleden zich niet alleen via tekstuele bronnen aan ons openbaart, is hier gekozen voor
een geïntegreerd gebruik van bronnen: naast primaire en secundaire (wetenschappelijke) literatuur,
interviews en archiefmateriaal zijn ook monumenten, standbeelden, herdenkingsbijeenkomsten,
toneelstukken, websites, musea, kunstwerken, kunstprojecten, tentoonstellingen, erfgoedsites en
discussies rondom menselijke resten gebruikt. Door al deze culturele fenomenen te interpreteren als
onderdeel van de narratieve ruimte, kunnen ze als gelijkwaardige actoren en scripts in een netwerk van
narratieve productie met elkaar worden vergeleken en worden geduid.
Hoewel door vele andere disciplines beïnvloed, is deze studie in het bijzonder gegrond in de
kritische erfgoed- en museumstudies. Gedurende de onderzoeksperiode verbleef ik enkele maanden aan
de School of Museum Studies van de universiteit van Leicester. Dit studieverblijf was van grote invloed
op de keuze voor enkele van de kernbegrippen in dit onderzoek, in het bijzonder de conceptualisering van
de IJsselmeerpolders als narratieve ruimte. De IJsselmeerpolders worden als narratieve ruimte
voortdurend opnieuw geproduceerd, beleefd en geïnterpreteerd onder invloed van machtsverhoudingen.
Dat betekent dat de individuele case studies in dit onderzoek altijd verbonden worden aan de politieke
context waarin zij zich afspelen. Dat kan op verschillende niveaus zijn: de gemeentepolitiek, de
provinciale politiek of de politieke structuren en beleidsvorming op nationaal en Europees niveau. Het is
nadrukkelijk niet mijn bedoeling een politieke of sociaal-economische geschiedenis te schrijven; het
zwaartepunt blijft daarom altijd liggen bij de erfgoedpraktijk. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de
herinneringscultuur van de polders in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende periode
van dekolonisatie nauw verbonden was met nationale herinneringspolitiek. Hierin vervulden de
Zuiderzeewerken – als nationale krachtinspanning – en de nieuwe polders een belangrijke rol bij het
opnieuw uitvinden en uitdragen van de Nederlandse identiteit. In Deel II spelen juist de gemeentepolitiek
en het regionaal beleid ten aanzien van musea en kunst in de openbare ruimte een cruciale rol, en wordt
duidelijk dat er in de polders een grote spanning bestaat tussen de beleidsambities van stad en platteland
ten aanzien van de culturele invulling van de openbare ruimte. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de
inzet van musea en kunst in lokale en regionale identiteitspolitiek. Deel III tenslotte, speelt zich
voornamelijk af tegen de achtergrond van de Europese regelgeving ten aanzien van archeologische
monumenten en culturele landschappen, de UNESCO Werelderfgoedlijst en internationale discussies
rondom de restitutie van menselijke resten. Hierbij wordt onder andere duidelijk dat internationale
erkenning van een erfgoedsite niet automatisch leidt tot meer lokaal draagvlak en zelfs kan zorgen voor
een vervreemding tussen erfgoed en gemeenschap.
34

Omdat in elk deel een andere erfgoedpraktijk en een andere mythe centraal staan, wordt - waar
nodig - in de verschillende hoofdstukken aanvullende theorie geïntroduceerd. Zo worden de
herinneringspraktijken uit Deel I in verband gebracht met theorie over canonvorming en de voor- en
nadelen van online-narrativiteit, worden de musea de (landschaps) kunstwerken in Deel II geanalyseerd
volgens inzichten uit de kritische museumtheorie en wordt in Deel III het belang dat aan archeologisch en
antropologisch erfgoed gehecht wordt in processen van identiteitsvorming verbonden aan de zogenaamde
‘material turn’ en de ‘performative turn’ in de sociale- en geesteswetenschappen.
Ik ben mij er van bewust dat het multidisciplinaire karakter van zowel het theoretisch kader als
de bronnenanalyse het onderzoek kwetsbaar maakt voor kritiek vanuit disciplinaire hoek. Het onderzoek
kan uiteraard geen volledig recht doen aan de diepgaande theoretische die debatten die binnen de
afzonderlijke disciplines plaatsvinden omdat noodzakelijkerwijs alleen gebruik wordt gemaakt van die
elementen die voor dit onderzoek bruikbaar zijn. Ik ben echter van mening dat de voordelen van een
brede analyse van de historische cultuur van de polders in dit geval opwegen tegen de genoemde nadelen.
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Deel I
De polders herdacht: pionierende boeren en strijdende ingenieurs
‘De Zuiderzee, die eerst van de vissen was, was daarna bezit van de ingenieurs en van de arbeiders in hun
kampen en werd toen van de pioniers. Deze werden niet – zoals hun collega’s in het Wilde Westen –
ontvangen door het moordlustige gehuil van Indianen. Er was de wind, die van over de wijde open vlakte
altijd waait.
En niet meer dan de schaduw van een herinnering, aan kapersschepen, die deze zee bevaren hadden,
handelsvloten rijk beladen en vissers met hun eindeloos geduld.
De schaduw van een herinnering en een wijd uitzicht in de toekomst, die met werken, overleggen en
hopen te veroveren was. Zoals voor alle pioniers was het leven nieuw en jong en opwekkend.’
Met deze poëtische bespiegeling opende een journalist van het Kamper Nieuwsblad op 28 juni 1952 zijn
sfeerschets van het leven van een pioniersfamilie in de Noordoostpolder. Het artikel verscheen ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Noordoostpolder, die midden in de Tweede Wereldoorlog
was drooggevallen. Het tweede polderlustrum werd groots gevierd. De festiviteiten besloegen vier dagen
en bestonden onder andere uit een herdenkingsbijeenkomst, sportdemonstraties, een tentoonstelling, een
concours hippique, een optocht en een openluchtspel. Alles stond in het teken van vooruitgangsgeloof en
dankbaarheid. Dankbaarheid jegens de ingenieurs die het allemaal mogelijk gemaakt hadden: ‘deze grote
mannen, wier denkkracht en energie aan ons volk zulke onschatbare diensten hebben bewezen en ons
opnieuw de overtuiging kunnen bijbrengen, dat een klein volk groot kan zijn in z’n daden’. 107 Maar óók
dankbaarheid jegens het Nederlandse volk, en in het bijzonder de dappere polderpioniers wier
onvermoeibare arbeid, ‘Hollandse zin voor proportie’ en ‘nuchterheid’ de basis van de nieuwe
poldersamenleving vormden. 108 Deze nadruk op dankbaarheid had alles te maken met de periode van
wederopbouw waar Nederland op dat moment in verkeerde. Het gereedkomen van de polders werd gezien
als een grootse prestatie waar het Nederlandse volk trots op mocht zijn. Zo kunnen we in het
programmaboekje lezen: ‘Ja, we worden stil als we onze blikken laten gaan over dit grote, schone, ruime
vredeswerk, hetwelk zich daar zo zonovergoten in al zijn ruimte en grootheid aan onze blikken
vertoont’. 109
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Ook in de decennia die volgden bleven de intellectuele prestaties van de ingenieurs en de fysieke
en sociale inbreng van de pioniers de spil waaromheen de verhalen over de ontstaansgeschiedenis van de
polders vorm kregen. Deze verhalen zouden op hun beurt weer het script gaan vormen van de
herinneringspraktijken die centraal staan in dit deel van het onderzoek. In de volgende twee hoofdstukken
wordt uiteengezet hoe de herinnering aan de ingenieurs en pioniers in de Noordoostpolder op
verschillende momenten in de tijd gestalte kreeg. Zo gaat hoofdstuk 3 over de vieringen van tien en
zeventig jaar Noordoostpolder in respectievelijk 1952 en 2012. Deze jubilea draaiden om de pionierende
boeren, de arbeiders en de kleine middenstanders als spil van de nieuwe poldergemeenschap. In hoofdstuk
4 wordt ingegaan op de lokale herinneringspolitiek, de verering van de ‘grote mannen’ en de daaraan
verbonden tastbare objecten die zich in het polderlandschap bevinden, zoals dijken, gemalen en sluizen.
Deze objecten herinneren niet alleen aan de overwinning op het water, maar hebben er ook actief aan
bijgedragen en zij geven daarmee op monumentale wijze vorm aan de verhalen over de mythische
overwinning van de Nederlanders op het water.
In

beide

hoofdstukken

vormen

het

verhalende

en

performatieve

karakter

van

herdenkingspraktijken het uitgangspunt van de analyse. Dat wil zeggen dat de gebeurtenissen in
casestudies in navolging van socioloog Jeffrey Alexander behandeld worden als sociale performances,
waarvan het succes afhangt van de logische samenhang tussen de verschillende elementen waaruit deze
performances zijn opgemaakt. 110 De elementen die Alexander onderscheidt zijn reeds in de inleiding
besproken: het collectief referentiekader (dat uiteenvalt in ‘grote verhalen’ en specifieke scripts), de
actoren, het publiek, de symbolische productiemiddelen, de mise-en-scène, en tot slot de sociale
machtsverhoudingen. In de volgende twee hoofdstukken zullen deze elementen en hun onderlinge
samenhang het uitgangspunt van een analyse vormen die niet alleen als doel heeft erachter te komen hoe
de herinnering aan de ingenieurs en pioniers in de Noordoostpolder op verschillende momenten in de tijd
gestalte kreeg, maar ook vast te stellen in hoeverre de besproken herinneringspraktijken als succesvolle
culturele performances beoordeeld kunnen worden, en waarom.
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3. Een ode aan Jan met de Schop – jubileren in de Noordoostpolder

2012 was een bijzonder jaar voor de Noordoostpolder. Niet alleen werd gevierd dat de polder dat jaar
zeventig jaar geleden droogviel en vijftig jaar als zelfstandige gemeente bestond, het was óók het jaar
waarin de discussie rondom de nominatie van de Noordoostpolder voor de Werelderfgoedlijst van
UNESCO zijn beslag kreeg en de Canon van de Noordoostpolder gelanceerd werd. Het jubileumjaar was
kortom een aanleiding tot het opmaken van de balans, een tijd van terugblikken en vooruitkijken.
De gemeente Noordoostpolder ziet zich in de eenentwintigste eeuw voor enkele uitdagingen
gesteld. Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat de sociale samenhang in de dorpen van de
Noordoostpolder in vergelijking met de rest van het land nog altijd hoger dan gemiddeld ligt, blijkt er wel
sprake van een verandering in de samenstelling van de lokale bevolking: minder jongeren, meer ouderen,
meer mensen met een andere culturele achtergrond en meer alleenstaanden. Daarnaast is de sociale
cohesie in Emmeloord veel minder groot dan in de polderdorpen daaromheen. 111 In de cultuurnota 20102014 van de gemeente Noordoostpolder kunnen we lezen dat de gemeente in cultuur een belangrijk
middel ziet voor de bevordering van zowel identiteitsvorming als sociale samenhang. 112 Naast het
stimuleren van een levendig cultureel klimaat is één van de uitgangspunten van het cultuurbeleid van de
gemeente het in samenhang uitdragen van ‘het verhaal van de polder’, een unieke cultuurhistorie die het
gebied onderscheidt van de rest van Nederland.113 De verhalen over die unieke cultuurhistorie vormden
dan ook de basis voor de activiteiten gedurende het jubileumjaar 2012, onder de slagzin ‘Buitengewoon
Noordoostpolder’.
In het nu volgende wordt gekeken naar een aantal van de activiteiten gedurende het jubileumjaar,
te weten de openingstoespraak van de burgemeester, de lancering van de Canon van de Noordoostpolder,
de opvoering van de opera ‘De Pionier’ en de verslaglegging van de jubileumactiviteiten in de regionale
pers. Om de vormgeving van de herinnering aan belangrijke momenten uit de poldergeschiedenis en de
presentatie van de Noordoostpolder als historisch gegroeide gemeenschap door de tijd heen te kunnen
duiden, worden de jubileumactiviteiten van 2012 in dit hoofdstuk vergeleken met de jubileumactiviteiten
die georganiseerd werden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan de Noordoostpolder in 1952. Tot slot
zal op basis van deze analyse bepaald worden in hoeverre beide jubilea als succesvolle sociale
performances beschouwd kunnen worden, en waarom.
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Opening van het jubileumjaar: de vaststelling van het script
‘Ik neem u mee, meer dan zeventig jaar terug in de tijd. Een onafzienbare vlakte van 50 000 ha is
drooggevallen. De wind snijdt als een scheermes over de stoppels die zich schuchter verheffen boven het
zand, het strand, de klei, de zeebodem. Nog niet zo lang geleden waren dit vruchtbare visgronden en nu
wordt het vruchtbare landbouwgrond. Ik kijk om me heen en zie niets, ik hoor alleen die huilende wind,
zand schuurt in mijn gezicht. Eindeloos, eindeloos, niets dan ruimte.’ 114
Met deze woorden opende burgemeester Aucke Van der Werff zijn toespraak op de feestelijke
bijeenkomst in het centrum van Emmeloord waarmee het jubileumjaar officieel van start ging. Na de
dramatische sfeerimpressie van het pas drooggevallen polderlandschap ging het verhaal verder: (…) ‘Met
een schop in de hand sta ik in een rij en schep mee, schep op en op en op. Vijf meter per uur, zes mannen
in een ploeg, zes vreemde accenten, tien eeltige handen en sterke ruggen, één paar handen met blaren en
één geknakte rug.’ 115 In het vervolg van de toespraak memoreerde Van der Werff de eerste
raadsvergadering van de nieuwe gemeente Noordoostpolder in 1962, om daarna de politieke, sociale en
economische situatie anno 2012 te schetsen. Hij noemde de recessie een ‘verwarrende tijd’ maar stelde
dat het platteland ondanks alle veranderingen ‘levendiger dan ooit’ is.116 Van der Werff meende dat
vooral de ondernemers van onschatbare waarde voor de regio zijn en hij sloot af met een toekomstvisie
voor de polder waar een onvervalst geloof in de maakbaarheid van de samenleving in doorklonk: ‘Waar
wij behoefte aan hebben is aan mensen die mee willen werken aan de wereld voor de volgende generatie,
(…) die omzien naar elkaar, ver weg en dichtbij en die met elkaar een gemeenschap willen vormen
waarin het goed leven is voor elk individu.’ 117
De toespraak van Van der Werff voorzag het jubileumjaar van een narratief kader. De
burgemeester begon natuurlijk niet zomaar met een historische anekdote, het terugblikken naar de
pioniersperiode had in deze toespraak een duidelijke functie: het activeerde de historische voorkennis van
het publiek en door de inzet van theatrale stijlmiddelen werd tevens een beroep gedaan op de emoties van
de toehoorders. Deze tweeledige werking van de tekst legde een link tussen een mythisch
pioniersverleden, het hedendaagse publiek, de spreker en diens toekomstvisie. Het voert wat ver om te
stellen dat de burgemeester van de Noordoostpolder als een ware spindoctor zijn retorische en narratieve
strategie ten aanzien van de jubileumweek precies zo uitstippelde. Maar zijn toespraak was een publieke
performance, waarbij Van der Werff voor de succesvolle uitvoering van zijn rol zowel bewust als
114

‘Burgemeester Noordoostpolder blikt zeventig jaar terug en vijftig jaar vooruit’.De Noordoostpolder. 20 januari
2012. 31 mei 2012 < http://www.denoordoostpolder.nl/gemeentenieuws/4307/burgemeester-noordoostpolder-blikt70-jaar-terug-en-50-jaar-vooruit/ >.
115
Ibidem.
116
Ibidem.
117
Ibidem.

39

onbewust putte uit een al bestaand – en geïnternaliseerd - symbolisch repertoire. 118 Van der Werff maakte
van de polder een podium, koos zelf de rol van pionier en betrok het 900 man sterke publiek bij de
voorstelling door hen aan te spreken als directe nazaten van die pioniers van het eerste uur. Niet voor
niets verwees hij naar de pioniersvrouwen als ‘onze poldermoeders’ en de ingenieurs als ‘onze
voorvaderen de scheppers van de Zuiderzeewerken’. 119 Wanneer op de juiste wijze uitgewerkt, leidt een
dergelijke narratieve strategie volgens Alexander tot psychologische identificatie bij het publiek. 120 Deze
psychologische identificatie zorgt ervoor dat het publiek de toespraak als authentiek en relevant ervaart,
waardoor de performance als geheel meer kans van slagen heeft.
Een operationalisering van het verleden zoals in de toespraak van Van der Werff is volgens
Alexander vooral effectief wanneer het script versterkt wordt door een aantal dramatische technieken,
zoals een cognitieve simplificatie van het verhaal, eenheid van plaats, tijd en handeling, en polemiek. 121
De cognitieve simplificatie houdt in dat het complexe verleden in een sterk vereenvoudigde, mythische
vorm gepresenteerd wordt: de geschiedenis van de Noordoostpolder als een spannend epos, met een
hoofdrol voor de pioniers die als helden streden tegen de elementen en deze uiteindelijk overwonnen. Het
waren deze mythen, de pioniersmythe en de strijd-tegen-het-water-mythe, die de basis van het script
vormden voor de jubileumactiviteiten van 2012. De mythen zijn het historisch referentiekader en
representeren in compacte vorm de kernwaarden die van belang werden geacht voor de
Noordoostpoldergemeenschap van de toekomst: ondernemerschap, strijdlustigheid maar ook sociale
verbondenheid en moraliteit. In Van der Werff’s toespraak diende het heden als polemische
overgangsfase, waarin men op basis van waarden uit het verleden hedendaagse hindernissen kon
overwinnen en een koers voor de toekomst kon uitzetten. Dat werd ook duidelijk bij het symposium dat
daags na de openingsbijeenkomst georganiseerd. Daar ging de documentaire ‘Terug naar Nagele’ (2011)
van Louis van Gasteren in première en werd gediscussieerd over de verbetering van de leefbaarheid van
de dorpen in de Noordoostpolder. Uitgangspunt van de discussie was de inzet van de historische kwaliteit
van het gebied voor revitalisatie, renovatie en nieuwbouw. Het script van jubileumjaar 2012 leek in dat
opzicht op dat van jubileumjaar 1952. Ook toen kreeg, zoals we nog zullen zien, het vooruitgangsgeloof
ondanks de economisch moeizame tijden ruim baan, en werd de (recente) geschiedenis aangehaald om de
strijdlust en heldhaftigheid van de polderpioniers te illustreren. De openingsbijeenkomst van het tweede
polderlustrum maakt dat duidelijk.
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Op woensdag 2 juli 1952, om half elf in de ochtend, opende het koperkwartet van de Koninklijke
Militaire Kapel op feestelijke wijze een herdenkingsbijeenkomst in het centrum van Emmeloord met een
fanfare. Deze herdenkingsbijeenkomst was de eerste van een serie activiteiten die gedurende vier dagen
georganiseerd werd om het tienjarig bestaan van de Noordoostpolder op gepaste wijze luister bij te zetten.
Na het korte openingswoord van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Tien Jaar
Noordoostpolder, brachten de plaatselijke zangverenigingen twee liederen uit Valerius’ Nederlandtsche
Gedenck-clanck (1626) ten gehore: O Heer, die daer des Hemels tente spreyt en O Nederland, let op uw
saeck. Beiden liederen verwezen naar de moed en het doorzettingsvermogen van het geuzenleger van
Willem van Oranje gedurende de Tachtigjarige Oorlog en propageerden nadrukkelijk ‘De Nederlandse
zaak’. 122 Na de liederen was het tijd voor een toespraak door ir. H.H. Wemmers, minister van Verkeer en
Waterstaat, gevolgd door een nieuw muzikaal intermezzo door het koperkwartet. Vervolgens nam de
landdrost, dr. Ir. S. Smeding het woord. Smeding wijdde een speciaal woord aan de ‘kolonisten’ en
roemde hun maatschappelijke voortrekkersrol.123 Uit naam van de gehele polderbevolking ontving
Smeding uit handen van stichtingsvoorzitter dhr. W.G. de Feyter een zilveren model van de naar hem
vernoemde ontginningsboerderij in de Noordoostpolder: de dr. ir. S. Smeding Hoeve. Ook mevrouw
Smeding werd niet vergeten, zij kreeg een gouden armband aangeboden. Na dit officiële moment werd
De pioniersmars ingezet door de zangverenigingen. Deze mars gold als een voorproefje op het
openluchtspel De Achtste Dag, dat de komende twee avonden op die plek opgevoerd zou worden. Na de
laatste regels van het lied – ‘Dank pioniers, die dit werk zijt begonnen, die deze polder hebben ontgonnen.
Dapp’re soldaten zonder naam. Dank voor hetgeen gij hebt gedaan’ – werd de herdenkingsbijeenkomst
afgesloten door De Feyter en een gezamenlijk gezongen Wilhelmus. 124
Twee bijeenkomsten, twee scripts, één gedachte: in de polders gebeurt dankzij de inzet en strijd
van de pioniers iets bijzonders. Maar hoe kreeg dit script nu ‘handen en voeten’ in de activiteiten? Welke
middelen werden gekozen om het grote verhaal van de polder te vertellen en wie waren daar allemaal bij
betrokken? In het vervolg van dit hoofdstuk zal gekeken worden naar een aantal culturele activiteiten die
tijdens de jubileumweken van 2012 en 1952 georganiseerd werden en waarin het verhaal van de polder op
verschillende manieren vorm kreeg: de Canon van de Noordoostpolder (2012), de tentoonstelling Land uit
Zee (1952), opera De Pionier (2012) en openluchtspel De Achtste Dag (1952). Allereerst de Canon van
de Noordoostpolder, die tot stand kwam in de aanloop naar het jubileumjaar en gezien kan worden als een
poging om de ‘biografie van de Noordoostpolder’ te schrijven. We zullen zien dat de canon vorm heeft
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gekregen in relatie tot een mythisch-historisch referentiekader, met een duidelijk doel: de initiatiefnemers
hoopten dat hun canon zou gaan dienen als collectief geheugen op basis waarvan de
Noordoostpoldergemeenschap van de toekomst vorm zou krijgen. 125

Terugblikken om vooruit te kunnen kijken: De Canon van de Noordoostpolder (2012) en tentoonstelling
Land uit Zee (1952)
Een geschenk aan komende generaties, zo typeerden initiatiefnemers Berthoo Lammers en Jan Mulder
hun Canon van de Noordoostpolder medio 2011 in een interview. Lammers was voorman van de
plaatselijke politieke partij ONS Noordoostpolder en loodste in die hoedanigheid in 2010 het
initiatiefvoorstel voor de canon met succes door de gemeenteraad. De partij zag in de canon een prachtig
middel om de burgerschapszin van polderbewoners, nieuwkomers en bezoekers te versterken. Daarnaast
kon een canon de poldenaren helpen ‘de eigen identiteit beter te begrijpen’.126 Om één en ander te
bewerkstelligen werd een onafhankelijke stichting opgericht en nog geen twee jaar later, in de zomer van
2012, zag de officiële Canon van de Noordoostpolder het licht.127
Het idee dat een canon als verzameling van verhalen over de geschiedenis van een cultuur of
gemeenschap kan bijdragen aan burgerschap en identiteit, stond al ter discussie bij de lancering van de
Canon van Nederland in 2006. De commissie die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de
Nederlandse canon, de Commissie Van Oostrom, distantieerde zich nadrukkelijk van de veronderstelde
correlatie tussen de canon en ‘het even zware als dunne begrip nationale identiteit’, maar meende tevens
dat kennis van het land dat wij gezamenlijk bewonen wel degelijk kon bijdragen tot burgerschap.128 De
commissie verklaarde zich in haar eindrapportage eveneens warm voorstander van lokale en regionale
canons omdat die het verleden van de eigen woonplaats concreet, beeldend en inleefbaar maakten. Deze
oproep was niet aan dovemansoren gericht: sinds 2006 werden al zo’n zestig regionale canons ontwikkeld
en hun aantal blijft nog altijd groeien.129 De keuze van ONS Noordoostpolder voor een canon als
instrument ter bevordering van historische kennis en de ontwikkeling van een breed gedragen lokaal
identiteitsbesef moet dan ook geplaatst worden binnen dit bredere proces van nationale en regionale
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inkadering van cultuurgeschiedenis, die gericht is op het vatten en duiden van de essentie van
gemeenschappen.
Een canon biedt een selectie van historische feiten en gebeurtenissen, die gezamenlijk een rode
draad door de geschiedenis vormen. De Canon van de Noordoostpolder bestaat uit zeven thematische
‘ramen’, die onderverdeeld zijn in totaal dertig vensters. De ramen van de canon sturen in belangrijke
mate de perceptie en betekenis van de vensters, die ‘historische plaatsen, personen en unieke
gebeurtenissen die doorwerken in het heden van de Noordoostpolder’ omschrijven. 130 De vensters zijn
wat betreft inhoud verdeeld over de hele geschiedenis van de polder, maar er is gestreefd naar een
kwantitatief accent op de periode na 1940. 131
De metastructuur van de canon – die begint bij 20 000 v. Chr. en eindigt in het heden 132 - brengt
een ordening aan in de geschiedenis die zich in de eerste plaats laat karakteriseren als een ‘histoire de
longue durée’. 133 De geschiedenis van de Noordoostpolder wordt gepresenteerd als onderdeel van een
langdurig historisch proces, dat in grote mate bepaald werd door de grillen van de natuur. De bewoners
van het gebied leveren van de vroege prehistorie tot vandaag een voortdurende strijd met het water, de
geschiedenis is gevormd binnen de randvoorwaarden die de natuurlijke omstandigheden boden. De
chronologie van de canon schetst een ontwikkeling: eerst was er land, toen zee, daarna weer land, dat land
werd vervolgens ingericht, bebouwd, bewoond, beleefd en bestuurd. Het complexe en gelaagde verleden
wordt in de canon dus een overzichtelijk verhaal, een proces van voortschrijdend inzicht, overwinning en
vooruitgang. Niet voor niets worden de 20 000 jaren waarin de mens zich moest schikken naar de grillen
van de zee behandeld in slechts één raam en zes vensters. Historicus Ed Jonker stelde naar aanleiding van
de Canon van Nederland al eens dat een dergelijke optimistische interpretatie van de geschiedenis op
hardnekkige wijze in verschillende canons blijft opduiken: (…) ‘het overbekende lied van het water en de
dijken. Dat wordt verbonden met de saga van overleg en samenwerking, van burgerlijkheid en
pragmatisme en van democratie en tolerantie’.134 De Canon van de Noordoostpolder is hier geen
uitzondering op: het zwaartepunt ligt op de verworvenheden van de mens, bereikt door wetenschap en
techniek, (interconfessionele)
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belangrijkste periode uit de geschiedenis van de polder – en impliciet daarmee ook de kern van de
identiteit van de polderbewoners – ligt volgens de makers in de pioniersperiode. Meer dan de helft van de
vensters verhaalt immers over deze tijd, die loopt van de vroege jaren veertig tot de late jaren vijftig. 135
De Canon van de Noordoostpolder werd in eerste instantie gelanceerd in de vorm van een
website, enkele maanden later zou een publicatie in boekvorm volgen. De website waarop we de canon
kunnen vinden heeft een redelijk platte structuur, dat wil zeggen dat alle artikelen binnen een klein aantal
muisklikken te vinden zijn. De canonwebsite is in feite een digitaal boek met plaatjes, waarbij de
technologie niet ingezet wordt om tot een dieper historisch begrip te komen, maar om eenvoudigweg de
informatie snel te vinden, begrippen te verklaren en te verwijzen naar interne en externe bronnen. Bij elk
venster zijn afbeeldingen te vinden die dienen ter illustratie van het vertelde verhaal. Deze afbeeldingen
kunnen op de website ook apart, gegroepeerd per venster in het digitale fotoboek bekeken worden.
Hoewel bij elke afbeelding de bron vermeld wordt, leren we verder niets over de context waarin de
afbeeldingen tot stand kwamen, wanneer en waar ze oorspronkelijk gepubliceerd werden of wat hun
historische waarde en betrouwbaarheid is. De structuur van de canon en de toegepaste
informatietechnologie worden gebruikt om vooraf geconstrueerde verhalen en conclusies te presenteren.
Geschiedfilosoof Chiel van den Akker meent dat een dergelijk oppervlakkig gebruik van digitale techniek
nog teveel leunt op een op traditionele media gebaseerde vorm van narrativiteit en daarom een valkuil is
voor veel historici. Van den Akker: ‘New digital research methods and visualizations tools should
somehow be incorporated in online history writing. These methods and tools then do not provide
evidence for historical conclusions, they provide the elements that are being understood by means of
historical conclusions. After all, history writing is not simply a matter of presenting research results.’ 136
Op de canonwebsite vinden we echter toch een traditioneel chronologisch narratief, gebaseerd op
eenrichtingsinformatievoorziening uit de koker van de historici die de vensterteksten schreven. De
canonwebsite functioneert daarmee niet zozeer als platform voor constante dialoog en meervoudige
informatie uitwisseling, maar presenteert eerder een semidefinitief eindproduct. 137
De Canon van de Noordoostpolder was bedoeld voor polderbewoners, bezoekers en, niet in de
laatste plaats, (potentiële) nieuwkomers. Om het draagvlak van de canon zo groot mogelijk te maken,
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werden ook de inwoners van de gemeente Noordoostpolder gevraagd om via de website een bijdrage te
leveren aan de onderwerpkeuze voor de vensters en het schrijven van de vensterteksten. Het bleek echter
lastig om mensen te enthousiasmeren. Mulder: ‘Mensen willen wel volgen wat er gebeurt, maar zelf
participeren, gaat een treetje te ver. (…) Niet iedereen “voelt” de capaciteit om een venster te
beschrijven.’ 138 Uiteindelijk werden er zo’n dertig mensen – onder wie een flink aantal lokale
erfgoedprofessionals en het stichtingsbestuur zelf – bereid gevonden een bijdrage te leveren.
Jubilea zijn uitstekende gelegenheden om de balans op te maken: wat is er zoal bereikt, waar
staan we nu en wat zou de toekomst in petto kunnen hebben? In jubileumjaar 2012 werd ervoor gekozen
de balans in de vorm van een canon te gieten. In de selectie van historische verhalen in de Canon van de
Noordoostpolder wordt de Noordoostpolder als historisch gegroeide gemeenschap opgevoerd. De canon
dient om de identiteit van deze gemeenschap naar binnen toe te bevestigen en te versterken, maar tevens
om deze naar buiten toe uit te dragen. De canon is daarnaast nadrukkelijk bedoeld als richtsnoer voor de
toekomst. Een richtsnoer voor de polderbewoners zelf dus, maar óók voor de mensen daarbuiten:
potentiële bewoners, toeristen en bedrijven. De traditionele, gesloten vorm van de canon betekent echter
wel dat nauwelijks ruimte is voor een dialoog over de relatie tussen het verleden, heden en de toekomst.
In jubileumjaar 1952 koos men ook voor een eigentijds middel om de geschiedenis van de – toen
nog zeer jonge – Noordoostpolder te schrijven en in beeld te brengen: een grote tentoonstelling genaamd
Land uit Zee. Land uit Zee werd ontwikkeld door de Directie van de Wieringermeer en vond gedurende
vier dagen plaats op een groot terrein in het centrum van Emmeloord. Net als de Canon van de
Noordoostpolder was de tentoonstelling bedoeld voor een breed publiek. Met Land uit Zee wilde de
Directie de Noordoostpolder in het centrum van de nationale belangstelling plaatsen en de bezoeker – en
niet in de laatste plaats de geldverstrekkende nationale overheid - laten zien wat er de afgelopen tien jaar
allemaal bereikt was. 139 De nadruk lag hierbij duidelijk op de rol van de burgers – boeren, arbeiders en
middenstand - voor hen was het grootste deel van de zeven tenten die de tentoonstelling in totaal besloeg,
bestemd. Om een beter beeld te krijgen van het verhaal dat Land uit Zee vertelde en de manier waarop in
die verhalen de Noordoostpolder als gemeenschap vorm kreeg, beschrijven we de tentoonstelling hierna
kort.
Het tentoonstellingsterrein van Land uit Zee was gevestigd op het centrale plein van Emmeloord,
De Deel. De ingang van het terrein was voorzien van een grote, houten piramidevormige toegangspoort
gemaakt van de spanten van een polderschuur, waarop naast de Nederlandse vlag, trots de vlaggen van
onder andere de geallieerde landen wapperden.140 Vlak voor de toegangspoort, op De Deel, stond het
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‘leeuwenmonument’: een verhoogd plateau met daaromheen vier zuilen met leeuwenbeelden, elk
voorzien van een Nederlandse vlag. Deze leeuwenbeelden waren oorspronkelijk afkomstig uit
Amsterdam, waar zij tot 1942 op de sifon bij het gemaal Zeeburg stonden.141 De voetstukken van de
beelden waren vervaardigd van Bentheimer zandsteen, afkomstig uit een zeventiende-eeuws scheepswrak
dat was gevonden in de Noordoostpolder. 142 Het leeuwenmonument was een schenking van het personeel
van de Directie van de Wieringermeer aan de polderbewoners, ‘teneinde op die wijze permanent de
afsluiting van de eerste periode van ingespannen noeste arbeid voor de toekomst te symboliseren’.143
Op het tentoonstellingsterrein zelf stonden zeven grote tentoonstellingstenten waarin de lokale
middenstand, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd waren met stands.
De eerste tent was echter hoofdzakelijk bestemd voor de informatieve expositie Land uit Zee, die een
forse 500 vierkante meter besloeg. De tentoonstelling behandelde de gehele inpolderingsgeschiedenis,
van de eerste plannen tot het uiteindelijke ontwerp van Cornelis Lely. Van de tentoonstelling in
Emmeloord is helaas weinig beeldmateriaal bewaard gebleven. Op basis van foto’s van dezelfde
tentoonstelling in de Wieringermeer twee jaar eerder kunnen we echter vaststellen dat de bezoeker een
zeer uitgebreide selectie objecten, foto’s en modellen voorgeschoteld kreeg, variërend van
oudheidkundige vondsten tot miniatuurpolders en schaalmodellen van polderboerderijen- en schuren. 144
Daarnaast werd uitgelegd hoe het nieuwe land in cultuur gebracht werd en welke verschillende soorten
gewassen er geteeld werden. Ook de culturele instellingen, zoals de commissies die verantwoordelijk
waren voor het culturele werk in de arbeiderskampen, bibliotheken en sportverenigingen waren in de
tentoonstelling vertegenwoordigd. 145 Na de educatieve inleiding die Land uit Zee bood, kon de bezoeker
de overige tenten op het terrein bezoeken. In deze tenten vond men dus de lokale middenstand, en het
agrarische bedrijfsleven. In de ‘agrarische tent’ werden aan de hand van maquettes ‘de karakteristieke
hoogtepunten uit de periode 1942-1948’ uitgebeeld en kon de bezoeker aanschouwen hoe het
boerenbedrijf in de verschillende seizoenen te werk ging. 146 Aan het eind van de rondgang trof de
bezoeker de zogenaamde buitenstands, waar een verzameling landbouwvoertuigen te zien was,
gegroepeerd naar de in de polder voorkomende bedrijfsgrootten.147 Hoewel de tentoonstelling vanuit
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commercieel oogpunt interessant was voor de standhouders, werd vooraf wel aangetekend dat het vooral
geen ‘jaarbeurs in het klein’ moest worden.148.
De opzet van het tentoonstellingsterrein paste in de traditie van de grote wereldtentoonstellingen
die sinds 1851 met zekere regelmaat georganiseerd werden met het doel de bezoeker een alomvattend
beeld te geven van de sociale, economische, culturele en technologische ontwikkelingen die zich
voltrokken in de deelnemende landen. 149 De wereldtentoonstellingen beoogden naast het stimuleren van
sociaal-culturele uitwisseling tevens de internationale handelsbetrekkingen te bevorderen. De
jubileumtentoonstelling in Emmeloord richtte zich op lering en vermaak, maar ontegenzeggelijk óók op
de bevordering van de handelscontacten tussen het oude land en de nieuwe polder. Uit de vormgeving van
het tentoonstellingsterrein en de opzet en inhoud van de tentoonstelling kunnen we concluderen dat de
geschiedenis van de Noordoostpolder zoals die verteld en verbeeld werd in Land uit Zee een geschiedenis
van nationale importantie was. De Noordoostpolder was in de vroege jaren vijftig niet zomaar een polder,
het was een vredeswerk van nationaal belang. Dit nationale belang werd zowel in de narratieve structuur
als de materiële verschijningsvorm van de openingsbijeenkomst, de tentoonstelling en – zoals we dadelijk
zullen zien – het openluchtspel benadrukt. De nationale symboliek was alomtegenwoordig. Denk aan de
schenking van het leeuwenmonument en de prominent aanwezige vlaggen op het tentoonstellingsterrein
en het vertolken van de geuzenliederen en het Wilhelmus bij de openingsbijeenkomst.
Het mythische verleden van strijden en pionieren werd ingezet in de herdenkingspraktijken van
1952 en de focus van de verhalen lag daarbij op overwinning en vooruitgang. De Noordoostpolder was
ontstaan in een tijd van rampspoed en oorlog – beginnend met de stormvloed van 1916 en gevolgd door
achtereenvolgens de Eerste en Tweede Wereldoorlog – waardoor het Nederlandse zelfvertrouwen een
flinke deuk had opgelopen. Het nieuwe land was niet alleen een overwinning op het water en een
uitbreiding van het Nederlandse grondgebied, het werd ook gezien als ‘schone’ grond, die niet besmet
was met de last van het verleden. De polders en pioniers gaven daarmee vorm aan een nieuwe
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De eerste wereldtentoonstelling werd in 1851 georganiseerd in het Crystal Palace te Londen, een complex dat
speciaal voor de gelegenheid ontworpen en gebouwd werd door Joseph Paxton (1803-1865). Op deze eerste
wereldtentoonstelling konden de deelnemende landen hun nieuwste uitvindingen en ontwikkelingen op technisch,
industrieel en cultureel gebied met de wereld delen. Doelstellingen waren niet alleen kennisvermeerdering,
statusverhoging en het bevorderen van de internationale handelscontacten, maar ook het bieden van lering en
vermaak aan de vele honderdduizenden bezoekers die op de tentoonstelling afkwamen. Na de eerste editie in
Londen werd er om de paar jaar op wisselende plekken een wereldtentoonstelling georganiseerd. Zo waren steden
als Parijs (na 1855 meerdere malen), Philadelphia (1876), Chicago (1893, 1933/34), Brussel (1897, 1910,1935,
1958) en Barcelona (1888, 1929) in de loop van de 19e en 20e eeuw gastheer. Tussen 1940 en 1958 werden er geen
wereldtentoonstellingen georganiseerd, mede door de wereldwijde economische malaise die het gevolg was van de
Tweede Wereldoorlog. In 1958 werd de organisatie weer opgepakt en sindsdien wordt er weer elke paar jaar een
wereldtentoonstelling opgezet. In grote lijnen zijn de doelstellingen hetzelfde gebleven, maar er is in de loop van de
twintigste eeuw wel steeds meer aandacht gekomen voor mensenrechten, milieukwesties en discussies rondom
urbanisatie en armoedebestrijding.
149

47

Nederlandse identiteit, gevat in die inmiddels zo beroemde spreuk op de Afsluitdijk: een volk dat leeft,
bouwt aan zijn toekomst.
De vergelijking tussen de Canon van de Noordoostpolder en de tentoonstelling Land uit Zee laat
zien hoe op verschillende momenten in de tijd vorm gegeven werd aan het grote verhaal van de polder, en
hoe in dat verhaal de Noordoostpolder als gemeenschap opgevoerd werd. Beide initiatieven hadden een
groot bereik en waren intertekstueel: dat wil zeggen ze boden een mix van woord en beeld en verwezen
naar al bestaande verhalen en mythen. Groot verschil was de manier waarop de polder in Land uit Zee
werd gepresenteerd als onderdeel van een nationaal programma van internationale allure, terwijl dit
(inter)nationale kader in de Canon van de Noordoostpolder nagenoeg geheel afwezig is. Zo heeft de
Canon van de Noordoostpolder slechts bij twee vensters, die over de Tweede Wereldoorlog en de
multiculturele samenleving, raakvlakken met de Canon van Nederland. De invloed van internationale
ontwikkelingen als dekolonisatie en Europese eenwording op de geschiedenis van de polder worden
evenmin besproken. 150 De geschiedenis en cultuur van de Noordoostpolder worden in de canon als
geïsoleerde eenheden beschreven, die niet alleen los staan van ontwikkelingen in de wereld en Nederland,
maar ook grotendeels van de provincie Flevoland. Een enkele uitzondering daargelaten, komen de relaties
tussen de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland nauwelijks aan bod. 151
In de canon van de NOP en de tentoonstelling Land uit Zee werd het mythische verleden van
strijden en pionieren op redelijk statische en traditionele wijze verwerkt tot een chronologisch narratief. In
de volgende paragraaf zullen opera De Pioniers (2012) en openluchtspel De Achtste Dag (1952) met
elkaar vergeleken worden. Hier vormde de poldergeschiedenis juist het uitgangspunt voor een actieve
performance waarbij de polder zowel podium als decor was.

De polder als podium: opera De Pioniers (2012) en openluchtspel De Achtste Dag (1952)
Het is 9 november 2012. De grote zaal van theater Het Voorhuys in Emmeloord zit helemaal vol. Opera
De Pioniers van muziektheatervereniging La Mascotte wordt hier vanavond opgevoerd en de voorstelling
is ook de komende twee avonden volledig uitverkocht. Het doek gaat open, de voorstelling begint. Het
verhaal speelt in 1946. We maken kennis met de vrienden Henk en Jan, die overwegen zich in te schrijven
voor een bedrijf in de nieuwe Noordoostpolder. Henk is getrouwd met Maria en Jan is verloofd met Anna.
Hoewel beide dames zo hun bedenkingen bij een toekomst in de polder hebben, besluiten de mannen zich
aan te melden. Het verhaal springt over naar 1952, waarbij duidelijk wordt dat de vrienden allebei een

150

In venster 29 wordt wel een ‘forse bijdrage’ van de ‘Europese structuurfondsen’ genoemd die bedoeld was voor
het wegwerken van de Flevolandse ontwikkelingsachterstand. Dit wordt verder niet toegelicht of uitgewerkt.
151
In venster 29 wordt gesproken over regionaal bestuur van provincie en waterschap. Alleen in het venster ‘Relatie
Urk en Overijssel’ gesproken over het oude land.

48

bedrijf hebben weten te bemachtigen en in Marknesse wonen. Maar Henk en Jan hebben zo hun
problemen: Henk heeft maar een klein bedrijf in pacht gekregen en zijn vrouw Maria is diep ongelukkig
in de polder; Jan heeft een groot bedrijf toegewezen gekregen maar zijn vrouw Anna heeft MS en zij gaat
snel achteruit. Ook de vriendschap tussen Henk en Jan staat onder druk omdat Henk het niet kan
verkroppen dat zijn vriend een groter en succesvoller bedrijf heeft dan hij. Tot overmaat van ramp leert
het publiek dat Jan een verhouding is begonnen met Maria, de echtgenote van Henk. Tijdens een Spaanse
avond in de barak volgen de dramatische ontwikkelingen elkaar snel op: Jan beëindigt zijn verhouding
met Maria maar kan niet voorkomen dat Henk ontdekt wat zich tussen hen afgespeeld heeft. Henk
ontsteekt in woede en steekt Jan ter plekke neer. De dodelijk verwonde Jan smeekt zijn vrouw om
vergiffenis, die zij hem uiteindelijk verleent. Vlak voordat Jan sterft komt de dominee op en deze laat
hem weten dat ook de Heer hem zijn zonden zal vergeven. In de armen van de dominee en aan de voeten
van zijn vrouw blaast Jan zijn laatste adem uit. 152
Het dramatische verhaal van opera De Pioniers werd speciaal voor het jubileumjaar geschreven
door Fred Van der Horst (1941). Van der Horst, oorspronkelijk uit Amsterdam maar al zo’n dertig jaar
woonachtig in Emmeloord, is oprichter van en drijvende kracht achter La Mascotte, een lokale
muziektheatervereniging met zo’n zestig actieve leden uit de Noordoostpolder en omstreken. Na het
afronden van zijn laatste productie in 2008, werd de gepensioneerde Van der Horst door oudburgemeester De Ridder van Rappard aangespoord iets ‘over de polder’ te schrijven, en zo geschiedde.
Van der Horst koos de muziek van Verdi als uitgangspunt voor zijn opera en schreef zelf het libretto.
Hoewel het verhaal over Henk en Jan volgens de auteur volledig fictief is, is er wel gestreefd naar een
hoog realiteitsgehalte en werd uitgebreid geput uit de ons inmiddels bekende poldermythen. 153 De
financiering en productie van de voorstellingen van La Mascotte zijn normaal gesproken volledig in
handen van de vereniging zelf, maar door de opname van De Pioniers in het officiële programma van het
jubileumjaar kon men rekenen op een eenmalige subsidie van de gemeente Noordoostpolder.154
Het verhaal of script van De Pioniers kwam tot stand nadat de auteur zich uitgebreid had
verdiept in de geschiedenis van de Noordoostpolder. Het thema van de voorstelling, het dramatische plot,
de onderliggende normen en waarden en de genderrolverdeling weerspiegelen op vrij directe wijze een
visie op de poldergeschiedenis zoals we die zich al eerder zagen manifesteren in de verschillende
activiteiten. De hoofdpersonen Henk en Jan zijn hardwerkende boerenzonen die dromen van een toekomst
in de polder, met een eigen bedrijf en een groot gezin in een nieuwe, hechte gemeenschap. Hun
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(toekomstige) echtgenotes spelen weliswaar een belangrijke rol in het verhaal, maar moeten zich schikken
naar een traditionele rol als echtgenote, moeder en huisvrouw. Dat zien we bijvoorbeeld in de volgende
passage:
‘Wanneer de selecteur komt, wees dan geprepareerd!
Ontvang de selecteur glimlachend in de deur
Toon een schoon huis van top tot teen en ook de kasten
Zorg dat je naaimachien heel goed is te zien
De eerste indruk geeft vaak toch de doorslag
Trek dan een lief gezicht en wees beleefd
Dat werkt vast, dat werkt vast
Bied hem, voordat hij weer heengaat, eerst koffie aan
Zeg hem dat je met jouw eega graag mee wil gaan

Dat is een goed idee, dat zal wel werken
Wij willen dolgraag een prachtig huis, met een fornuis.’ 155

Naast huisvrouw, (ontevreden/zieke) echtgenote en moeder zien we de vrouwen in het stuk ook als
verleidster. Het is immers Maria die een verhouding aangaat en daar in tegenstelling tot Jan uiteindelijk
géén vergiffenis voor krijgt. Van der Horst vertelde in een interview dat hij het moeilijk had gevonden
voldoende rollen voor de vrouwen in het theatergezelschap te creëren, omdat de pioniersperiode toch
vooral een mannenaangelegenheid was geweest.156 Er is de laatste jaren echter steeds meer aandacht voor
de belangrijke bijdrage die vrouwen leverden bij de opbouw van de poldersamenleving. Zo verwees ook
burgemeester Van der Werff in zijn toespraak naar de ondergewaardeerde rol van de ‘dappere
poldermoeders’, zonder wie ‘die mannen al dat werk niet hadden kunnen doen’. 157 In opera De Pioniers
blijven de traditionele rollenpatronen echter overeind, waardoor het beeld van de polderpionier
onlosmakelijk blijft verbonden met eigenschappen die doorgaans aan mannen toebedeeld worden.
Naast een traditionele genderrolverdeling weerspiegelt het verhaal van De Pioniers ook
maatschappelijke normen en waarden die we associëren met de pioniersmythe en de strijd-tegen-hetwater-mythe. Er wordt bijvoorbeeld veel nadruk gelegd op het belang van saamhorigheid en
gemeenschapszin in de nieuwe poldersamenleving. Zo lopen de jonge polderpioniers in het stuk
gezamenlijk naar het land om aardappels te rooien om solisme en vervreemding te voorkomen:
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‘Hierheen mannen laat ons trachten
Met geduld op elkaar te wachten
Om het oordeel te ontkrachten
Van solistische arbeidskrachten
Ieder moet dit toch beamen
Wij doen alles met elkaar
Om saamhorigheid te kweken
Doen wij alles met elkaar
Om het beeld te doorbreken
Lopen wij te weken als, een vriendenschaar
Steeds achter elkaar, steeds achter elkaar’ 158

De pioniers worden daarnaast in de opera niet alleen als hardwerkend en sociaal gepresenteerd, het zijn
zelfs ‘jonge helden’, die huis en haard achter zich hebben gelaten om elke dag weer tegen de elementen te
strijden. Hoewel het plot draait om jaloezie en bedrog, zijn het uiteindelijk de personen die de ‘juiste’
normen en waarden vertegenwoordigen – Anna en Jan - die de morele overwinnaars van het verhaal zijn,
zo blijkt onder andere uit de dramatische sterfscène van Jan:

‘Ik voel mijn einde naderen maar luister eerst nog naar mij!
Mijn trouwbelofte heb ik gebroken
Mijn boetedoening is aangebroken
Want ter vergelding ontvang ik straf
Henk heeft uit woede mij neergestoken
Maar zendt mij met rede naar mijn graf

(…)

Ik heb gezondigd en vraag om vergeving
En ook als partner heb ik gefaald
Mijn arme vrouw moet zonder mij verder
Ik hoop dat jullie haar bij zullen staan
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Allen (excl. Maria)
Hij wil gemoedsrust, vraagt om vergeving
En is zich intens van zijn schuld bewust’ 159

Het mag duidelijk zijn dat Jan op het nippertje tot inkeer is gekomen. Hij vraagt op zijn sterfbed niet
alleen vergiffenis voor zichzelf, maar ook voor zijn voormalige vriend en moordenaar Henk en zijn
minnares Maria. Hij toont zich daarmee een rechtschapen man, een goede vriend en plichtsgetrouwe
echtgenoot: een ware polderpionier.
Zowel de in dit proefschrift geïntroduceerde pioniersmythe als de mythe van de strijd tegen het
water vormt het referentiekader voor het script en het uitgangspunt van de mise-en-scène van De
Pioniers. Het script van de opera bewijst daarmee dat de poldermythen nadrukkelijk geen geïsoleerde
verhalen zijn, maar ook vorm en betekenis krijgen in relatie tot elkaar. De keuzes met betrekking tot de
dramaturgie, de chronologische opeenvolging van de scènes, de belichting en de choreografie zorgen er
allemaal voor dat het script in beeldende zin ‘handen en voeten’ krijgt. Ook het decor en de kostuums
dragen bij aan de historische realiteitswaarde van de voorstelling. Zo wordt regelmatig gebruik gemaakt
van historische foto’s en wordt de geschiedenis van de pioniers nadrukkelijk in een naoorlogs kader
geplaatst door de referentie aan de oorlog in woord en beeld.
Het publiek kwam in groten getale op de opera af en hoewel de meeste bezoekers de voorstelling
wel wat aan de lange kant vonden, werd deze over het algemeen positief beoordeeld. De Stentor noemde
het zelfs een ‘pure polderopera’.160 Een recensent van De Noordoostpolder kon het niet nalaten om op
nuchtere wijze te concluderen dat het plot over liefde, overspel, jaloezie en moord wel wat
‘cultuurvreemd’ was voor een polderopera, maar dat alleen het rooien van aardappels of bieten voor een
librettist waarschijnlijk weinig inspirerend was.161
Cultuurvreemd of niet, opera De Pioniers was een behoorlijk succes. Drie avonden op rij was de
Noordoostpolder podium en decor van een performance waarbij de lokale geschiedenis het uitgangspunt
vormde van een verhaal dat werd opgevoerd door en voor de polderbewoners. Zestig jaar eerder was dat
niet anders geweest toen op nagenoeg dezelfde plek in Emmeloord openluchtspel De Achtste Dag
plaatsvond. Er kwamen 10 000 bezoekers op dit openluchtspel af, en er werkten ook nog eens 250
polderbewoners mee aan de opvoering. 162
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De Achtste Dag
Het moet een indrukwekkend schouwspel geweest zijn voor de polderbewoners: een twaalf meter hoog,
piramidevormig decor van vijf verdiepingen in het centrum van Emmeloord, dat ook nog eens op
spectaculaire wijze werd belicht in het vallende avondduister. De Achtste Dag was dan ook geen gewoon
toneelstuk, het was ‘een grootse vertoning, die alleen in de openlucht opgevoerd kan worden’, aldus het
programmaboekje. 163
De Stichting Tien Jaar Noordoostpolder verstrekte in februari van 1952 de opdracht voor het
schrijven van het openluchtspel aan de maatschappelijk geëngageerde auteur Maurits Dekker. Dekker
werd gevraagd ‘een historisch en goed verantwoord openluchtspel’ te schrijven over de drooglegging en
het in cultuur brengen van de Noordoostpolder en zijn nationale betekenis. 164 In het programmaboekje
lezen we:

‘Het was geen eenvoudige taak om deze opdracht te volbrengen, daar het hier niet ging om een
romantisch verhaal of een historische gebeurtenis, waarvan een boeiend beeld kon worden ontworpen. De
schrijver had te maken met een groot technisch werk, dat zeer veel sociale en economische facetten heeft,
welke onmogelijk in een spel van beperkte omvang geheel tot hun recht konden komen.’ 165

Het stichtingsbestuur was evenwel bijzonder tevreden met het eindresultaat, dat volgens hen een goed
beeld gaf van de belangrijkste momenten uit de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van de polder zelf.
Grootste pluspunt was de manier waarop Dekker het harde werk en de inzet van de lokale bevolking naar
voren bracht:

‘Hij heeft zijn taak breed opgevat en ons een spel geschonken, dat een beeld geeft van hetgeen door de
werkende en scheppende mens in de loop der tijden tot stand is gebracht. Want De Achtste Dag is de dag
van de werkende mens, die ook in de Noordoostpolder heeft getoond, dat hij steeds weer van een woeste
en ledige vlakte vruchtbaar en bewoonbaar land weet te maken.’ 166

Dekker koos voor een uitgesproken socialistische invalshoek. Hij was zelf afkomstig uit een Amsterdams
joods arbeidersmilieu en profileerde zich gedurende zijn carrière nadrukkelijk als ‘proletarisch
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schrijver’. 167 De titel van het openluchtspel verwees naar de joods-christelijke gedachte dat de wereld in
afwachting is van de achtste of laatste dag van de schepping, waarop de goddelijke werkelijkheid zich zal
verenigen met de geschapen werkelijkheid en een nieuwe aarde en hemel zullen ontstaan. In het stuk
werd de ontwikkeling van de menselijke beschaving als een lineair voortschrijdend proces van
scheppingskracht en kennisvermeerdering gepresenteerd. Dit alles leidde uiteindelijk tot de ultieme
menselijke prestatie: de schepping van nieuw land uit zee, waar het Nederlandse volk in vrijheid en vrede
kon leven.
De Achtste Dag stond bol van de religieuze en socialistische symboliek en mythologiseerde de
wordingsgeschiedenis van de polders, terwijl we kunnen stellen dat deze polders op dat moment in feite
nog volop in ontwikkeling waren. Dekker begon zijn verhaal bij Genesis, om vervolgens via de oermens,
de Egyptenaren, de Romeinen en de Grieken bij de eerste Christenen uit te komen. Deze eerste Christenen
werden opgevoerd als een soort ‘stamvaders’ van het bescheiden, hardwerkende Nederlandse volk. Na de
eerste Christenen passeerden de Gothen en Germanen, de Florentijnen en Venetianen, hageprekers en
beeldenstormers, zeelieden, wilden en vorsten de revue, als wegbereiders voor de mens van nu: ‘Het is
het thans levend geslacht gegeven de vruchten te plukken van de boom, die zij plantten, de oogst der
eeuwen binnen te halen’. 168
Eenmaal aangekomen in de achttiende eeuw, werd door middel van filmprojecties en
geluidseffecten uitgebreid stilgestaan bij belangrijke technische uitvindingen als de stoommachine en
elektriciteit. Daarna sprak de vrouwelijke vertelstem:

‘Van houten ploeg, tot energie uit kernen van atomen,
Van menselijk genie liet dit geslacht een rijke oogst
Aan ons is thans de taak deez’ erfenis zorgvuldig te beheren,
Aan ons is de keuze tussen op of ondergang,
De schat van wijsheid en vernuft in ons bezit gesteld
Niet te misbruiken voor oorlog of geweld,
Maar voor het bouwen van een beet’re maatschappij,
Waarin de mens als Mens kan leven.

Gedurende het hele spel was een belangrijke rol weggelegd voor twee zinnebeeldige of mythische
figuren: Chronos (De Tijd) en Neptunus (Het Water/De Zee), waarbij Neptunus de weerbarstige vijand
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verbeeldde waar het Nederlandse volk door de tijd heen tegen bleef strijden. Deze strijd tegen het water
vormde in woord en beeld de rode draad door het verhaal. Zo sprak Neptunus halverwege het stuk:

‘Ik schenk, ik neem, naar vrijheid mij gegeven –
Niet zo de mens die voortzwoegt in de tijd
Ontvangen wil hij wel, maar nimmer geven
Dies voer ik met de mens een eeuwige strijd!’

En even later:

‘Wij strijden tot de Jongste Dag,
’T gevecht zal eeuwig duren.
Hoe de kustlijn ook lopen mag,
Geen kan mijn golven sturen
Terug naar bedding van de zee,
Of ‘k neem wat strand en duinstrook mee
Toon koppig al mijn kuren.’ 169

Maar, met de sluiting van de Afsluitdijk gaf Neptunus zich dan toch eindelijk gewonnen:

‘De dijk is dicht
De polder droog
Ik ben gezwicht
Ik kromd’n boog
’T was mij te sterk
Dit mensenwerk’ 170

Dekker werkte de strijdmetafoor nog verder uit in de ‘pioniersmars’, waarbij een stoet pioniers in
werkmanskleding, gewapend met kruiwagens en gereedschap zingend over het podium marcheerde, als
waren het soldaten. In het openluchtspel zaten nog vele andere verwijzingen naar de oorlog en werden de
pioniers regelmatig vergeleken met militairen (‘dapp’re soldaten zonder naam’ 171) die ten strijde trokken
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tegen ‘erfvijand’ het water. Toch werd de inpoldering nadrukkelijk gepresenteerd als vredeswerk dat tot
stand gekomen was door eensgezindheid, samenwerking en verdraagzaamheid. 172
De viering van het tienjarig bestaan van de Noordoostpolder stond aldus in het teken van de
vreedzame overwinning: de polders - gevierd als de ultieme overwinning op het water – gaven nieuwe zin
aan het leven na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan in 2012 gold in 1952 de
Noordoostpolder als een belofte voor een nieuw begin, een belofte van ‘welvaart en geluk en schone
vruchtbaarheid’, zoals Dekker het in De Achtste Dag verwoordde. 173 Het mythische beeld dat in de
herdenkingspraktijk geschetst werd van het recente verleden, had een hele specifieke functie: het was een
mythe die gold als oorsprong van de toekomst. Ook in 2012 stond het verleden in dienst van de toekomst,
ondanks of misschien wel juist dankzij de moeizame economische en sociale ontwikkeling van de polder.

Overige activiteiten en reacties
Tot nu toe is er aandacht besteed aan verschillende soorten jubileumactiviteiten die plaatsvonden in 2012
en 1952: de respectievelijke openingsbijeenkomsten, een documentaire van Louis van Gasteren, de Canon
van de Noordoostpolder, de tentoonstelling Land uit Zee, Opera De Pioniers en openluchtspel De Achtste
Dag. Maar hoe zat het met het bereik van deze en de overige jubileumactiviteiten?
In 1952 bleven het jubileum van de polder en de feestelijkheden in Emmeloord niet onopgemerkt
in de rest van Nederland. Landdrost Smeding ontving vele gelukstelegrammen en felicitaties van
hoogwaardigheidsbekleders uit het hele land en zowel de regionale als de landelijke kranten deden
uitgebreid verslag van de georganiseerde activiteiten. Er was vanuit de organisatie dan ook veel aandacht
besteed aan de promotie van de jubileumweek. De pers werd een week voor de festiviteiten al
uitgenodigd voor een persconferentie, gevolgd door een busrit door de Noordoostpolder en een boottocht
langs de nieuwe dijken van de Oostelijke IJsselmeerpolder. 174 De Zwolse Courant meende, net als enkele
andere media, dat het breed opgezette programma van de jubileumweek volledig in overeenstemming was
met ‘de betekenis van het grootse werk der Zuiderzeedrooglegging’. 175 De jubileumactiviteiten werden
druk bezocht: de tentoonstelling Land uit Zee trok meer dan 35 000 bezoekers en het concours hippique –
waar Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard aan deelnam - kon zich verheugen op zo’n 15 000
belangstellenden.176 In het Friesch Dagblad werd melding gemaakt van een verrassend groot aantal
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Dekker 1952: 32-33.
Dekker 1952: 41.
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‘Brief De Feyter aan O.S. Ebbens aangaande de persconferentie van 26-6-1952, 21-6-1952.’ NLE, DW-19281963, Doos 2036.
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‘Ook tweede dag een flinke drukte’. Provincie Overijssel en Zwolse Courant, 4 juli 1952.
176
‘Veel belangstelling voor viering Noordoostpolder’. Algemeen Handelsblad, 4 juli 1952.
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Belgische bezoekers, en de samenstelling van de bezoekers uit eigen land was ook opmerkelijk, aldus de
Zwolse Courant:

‘Wel viel het ons echter op, dat de polderbevolking zelf zeer goed vertegenwoordigd was, in tegenstelling
b.v. met de bevolking van het daaraan grenzende oude land. Deze laatste heeft tot nu toe weinig blijk van
belangstelling gegeven, wat waarschijnlijk oorzaak vindt in de omstandigheid dat de NO-polder een vrij
op zichzelf staand gebied met een sterk gedifferentieerde bevolking is geworden. Overigens ligt bij vele
bezoekers het zwaartepunt van de interesse blijkbaar minder in de feestelijkheden als zodanig, dan in de
uit zee herrezen polder zelf, die voor talloze Nederlanders nog altijd een niet-aanschouwde grootheid is
gebleven.’ 177

De hier genoemde matige belangstelling van de bewoners van het ‘oude land’ ten opzichte van de polder
kunnen we enigszins relativeren. Eind 1951 telde de Noordoostpolder namelijk nog geen 11 000
inwoners, wat betekent dat een substantieel deel van de bezoekers van de jubileumactiviteiten wel van
buitenaf gekomen moet zijn. 178 Hoe anders was dit bij de jubileumactiviteiten van 2012. Inmiddels was
aantal inwoners al ruim verviervoudigd, maar het aantal belangstellenden voor de activiteiten lag
verhoudingsgewijs veel lager. 179
Zowel het tienjarig als het zeventigjarig bestaan van de Noordoostpolder werd goed voorbereid.
Voor jubileumjaar 2012 werd op verzoek van het bedrijfsleven al in 2011 een ambtelijke werkgroep
opgericht die de festiviteiten van de slagzin ‘Buitengewoon Noordoostpolder’ voorzag. 180 Net als zestig
jaar eerder greep men het jubileum aan om de Noordoostpolder voor promotionele en commerciële
doeleinden voor het voetlicht te brengen. De media-aandacht voor het zeventigjarig bestaan van de
Noordoostpolder was in 2012 in tegenstelling tot in 1952 vooral lokaal en regionaal van aard,
overeenkomstig met de veranderde status van de polders in een nationale context. De activiteiten in 1952
werden georganiseerd door een speciaal opgerichte stichting, waarin zowel burgers als bestuurders
vertegenwoordigd waren. 181 Zij kozen gezamenlijk voor een samenhangend programma dat grotendeels
gebaseerd was op het succesvolle jubileumprogramma van de viering van het twintigjarig bestaan van de
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‘Ook tweede dag een flinke drukte’.
Minderhoud, A.P.‘Sociaal-economische opbouw van de polder gedurende de eerste tien jaren’. De
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Hof, M. ‘Slogan Buitengewoon Noordoostpolder blijft overeind’. De Noordoostpolder. 11 november 2011. 19
juni 2012 < http://denoordoostpolder.nl/gemeentenieuws/1308/slogan-buitengewoon-noordoostpolder-blijftovereind/ >.
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Deze Stichting ‘Tien Jaar Noordoostpolder’ was weer onderverdeeld in enkele comités, die verantwoordelijk
waren voor de verschillende activiteiten.
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Wieringermeer in 1950. De lijnen tussen bestuur, ondernemers en burgers waren kort en de relatief kleine
en homogene gemeenschap van de Noordoostpolder wist door de uitgebreide informatievoorziening via
de traditionele verzuilde organisaties als kerk en vereniging wat er van hen verwacht werd.182 De Directie
van de Wieringermeer was eindverantwoordelijke voor de feestelijkheden en controleerde daarmee in
grote lijnen het verhaal dat aan de viering ten grondslag lag en de middelen waarmee dat verhaal
opgevoerd werd. Er was hierdoor sprake van een eenduidige performance waarin de verschillende door
Jeffrey Alexander benoemde elementen – script, actoren, publiek, middelen en mise-en-scène - op
succesvolle wijze samenkwamen. Die performatieve eenheid was bij de viering van zeventig jaar
Noordoostpolder aanzienlijk minder aanwezig: het collectieve referentiekader van de Tweede
Wereldoorlog was inmiddels naar de achtergrond verdwenen, de macht van kerk en vereniging was
aanzienlijk verminderd, de jubileumactiviteiten werden grotendeels door een kleine groep particulieren
betaald en georganiseerd en het publiek was net als de bevolkingssamenstelling in vergelijking met 1952
uitermate gedifferentieerd. Hoewel de afzonderlijke activiteiten van 2012 niet zonder succes waren, was
de jubileumperformance als geheel veel minder succesvol dan in 1952 het geval was geweest.
De jubilea die in dit hoofdstuk centraal stonden werden grotendeels van onderop georganiseerd –
en daarbij soms van bovenaf gecoördineerd - en gingen uit van actieve inbreng en participatie van de
lokale bevolking. De mythe van de strijd tegen het water en de pioniersmythe werden soms letterlijk
opgevoerd met als doel de Noordoostpolder als historisch gegroeide gemeenschap op te voeren. Alle
activiteiten waren ‘performances of community’ die er enerzijds op gericht waren regionale identiteit van
de gemeenschap naar binnen toe te bevestigen, en anderzijds tot doel hadden de gemeenschap naar buiten
toe te representeren en legitimeren. Het is duidelijk dat de vormgeving van deze regionale performances
van gemeenschap niet los te zien is van sociaal-culturele en politieke ontwikkelingen op nationaal niveau.
Dat geldt evenzeer voor de meer gecentraliseerde en monumentale vormen van herdenken in de polder
die in het nu volgende hoofdstuk centraal staan: de waterstaatswerken en de daaraan verbonden
herinnering aan ingenieurs die de polders hielpen droogmaken. De grote Nederlandse waterstaatswerken
werden in de loop der jaren steeds vaker gemarkeerd als typisch Nederlands erfgoed, gekoppeld aan de
immer voortdurende strijd van de Nederlanders tegen het water.
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Naast een actieve participatie in de (organisatie van) activiteiten werd er van de bevolking ook een financiële
bijdrage verwacht, en waren medewerkers van de Directie van de Wieringermeer verplicht een vrije dag op te
nemen. Vooral dit laatste stuitte op nogal wat weerstand.
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4. Grote mannen, grote werken
De monumentalisering van de waterstaatsgeschiedenis
Op 28 mei 2007 bestond de Afsluitdijk exact vijfenzeventig jaar. De dijk werd tussen 1927 en 1932
gebouwd om de Zuiderzee van de Waddenzee af te sluiten en de inpoldering van de IJsselmeerpolders
mogelijk te maken. De vijfenzeventigste verjaardag van de Afsluitdijk in 2007 werd groots gevierd, de
dijk zorgde immers al driekwart eeuw voor droge Nederlandse voeten. Hoewel de herdenkingen en
festiviteiten verspreid waren over een langere periode en plaatsvonden op verschillende plekken in
Nederland, was het jubileumprogramma in zijn geheel een zorgvuldig geregisseerde performance. De
scripts van de afzonderlijke programmaonderdelen verwezen ieder naar hetzelfde collectieve
referentiekader waarin de mythe van de Hollandse strijd tegen het water het leidende motief was.
Het vijfenzeventigjarig jubileum van de dijk begon op 24 mei 2007

met een officiële

herdenkingsplechtigheid, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Tijdens deze ceremonie, die plaatsvond bij
het monument van Dudok op de Afsluitdijk, zette ZKH Prins Willem Alexander het standbeeld van
Cornelis Lely van de hand van Mari Andriessen virtueel op zijn nieuwe plek op de dijk. 183 Enkele dagen
later, op 28 mei, was er de uitgebreide herdenking van het dichten van sluitgat De Vlieter. Deze
herdenking werd live vanaf het IJsselmeer uitgezonden door de NOS. Ook gedurende de rest van het jaar
waren verspreid door het land verschillende activiteiten, tentoonstellingen en kunstprojecten gewijd aan
de dijk. Zo organiseerden zowel het Nieuw Land Erfgoedcentrum, het Zuiderzeemuseum als het
Kazemattenmuseum een tentoonstelling . 184 Daarnaast werd een speciale herdenkingsmunt uitgegeven,
creëerde locatie-theatervereniging ‘Prins te Paard’ een drive-in voorstelling op de dijk185, verschenen tal
van boeken waaronder een nieuwe biografie van Cornelis Lely en werden websites gelanceerd met
verhalen, foto’s en herinneringen aan de Afsluitdijk.186 In het nu volgende wordt eerst de herdenking van
het dichten van sluitgat De Vlieter - zoals vastgelegd door de NOS - als sociale performance
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In werkelijkheid werd het beeld al enkele weken eerder op zijn sokkel aan de noordzijde van de Afsluitdijk gezet.
Zie verder: Royaal feestje voor jarige Afsluitdijk. Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Lelystad, 2007: 2.
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In het Nieuw Land Erfgoedcentrum was ‘De Verbinding – 75 jaar Afsluitdijk’ te zien. Deze tentoonstelling werd
ook op 28 mei om 13:02 geopend. Tentoonstelling ‘De Dijk’ in het Zuiderzeemuseum draaide om de schilderijen en
tekeningen van Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945) van de aanleg van de Afsluitdijk. In het
Kazemattenmuseum was een expositie te zien die de rol van het ministerie van Oorlog bij de bouw van de
Afsluitdijk extra belichtte.
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Voorstelling ‘De Dijk-in’ was een drive-in theaterstuk waarbij bezoekers in de eigen, geparkeerde auto een
verhaal beleefden over een Zeeuwse schaapherder die in de jaren ’50 vol trots en toekomstdromen naar de polders
verhuist. De voorstelling bestond uit een hoorspel, projecties op de dijk, figuranten en watereffecten. De ‘VIP loge’
van de Dijk-in bestond uit een rij grote landbouwmachines. Zie verder: ‘Voorstelling Dijk-in.’ Prins te Paard
Locatietheater . 2007. 7 januari 2012 <http://prins-te-paard.nl/voorstellingen/dijk-in/info >
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Op de zilveren herdenkingsmunt, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Munt, stond het monument van
Dudok afgebeeld. Op achterzijde is de kaart van Nederland afgebeeld, en de munt is langs de randen voorzien van
de tekst ‘Dutch Heritage 2009’, en ‘Collectors Coin’. De biografie van Lely, getiteld ‘Verover mij dat land’, werd
geschreven door waterstaatshistoricus Willem van der Ham.
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geanalyseerd. De analyse van deze herdenking laat zien hoezeer de vormgeving van de herinnering aan de
afsluiting van de Zuiderzee gebaseerd is op een collectief referentiekader van de mythe van de strijd tegen
het water. Vervolgens illustreren verschillende andere voorbeelden dat de toenemende waardering van
de Afsluitdijk als ‘lieu de mémoire’ niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een bredere
monumentalisering van de waterstaatsgeschiedenis die zich in de polders vooral manifesteert in een
functie- en betekenisverandering van oude waterstaatswerken.

75 jaar Afsluitdijk: een dijk van een dijk
Op 28 mei 2007, om exact 13:02 uur klonk een luid getoeter over het IJsselmeer. Het was het geluid van
de scheepshoorns van een grote hoeveelheid bootjes en schepen die net als exact vijfenzeventig jaar
eerder een saluut brachten aan de Afsluitdijk. Onder de aanwezige schepen waren enkele historische
vaartuigen uit de collectie van het Zuiderzeemuseum, die speciaal voor de gelegenheid uitgevaren waren.
Het saluut vormde het hoogtepunt van een feestelijk televisieprogramma dat bijna een uur duurde. De
kijker kreeg door middel van historisch beeldmateriaal en een groot aantal reportages uitgelegd hoe de
Afsluitdijk Nederland door de jaren heen heeft beschermd en veranderd. Daarnaast interviewden
presentatoren Rob Trip en Joost Karhof tussen de reportages door dijkkenners en liefhebbers van een
wisselend pluimage: bestuurders, wetenschappers, museumconservatoren, familieleden van direct
betrokkenen, kunstenaars en toeristen uit alle windstreken. De manier waarop tijdens de uitzending
betekenis werd gegeven aan de Afsluitdijk als historisch monument is illustratief voor de veranderende
status van waterstaatswerken in Nederland. Steeds vaker worden dijken, gemalen, sluizen en
andersoortige waterstaatswerken gewaardeerd en gekoesterd als tastbare symbolen van de overwinning op
het water. De waterstaatswerken in de polders worden tegenwoordig aangemerkt als jonge monumenten
wier nieuwe, symbolische betekenis de oorspronkelijke functie ver overstijgt.
In de NOS-uitzending rondom de vijfenzeventigste verjaardag van de Afsluitdijk werd de
geschiedenis van de dijk voorzien van een menselijk gezicht. De meeste geïnterviewden deelden tijdens
de uitzending persoonlijke herinneringen en gaven desgevraagd aan trots te zijn op de Afsluitdijk. Zo
bleek de uitbater van het souvenirwinkeltje in het monument van Dudok de kleinzoon te zijn van een
steenzetter die meebouwde aan de dijk. De man vertelde enthousiast over de bijzondere band die hij met
de Afsluitdijk heeft. Conservator Anton Kos van het Zuiderzeemuseum legde vervolgens uit waarom
enige trots ook wel op zijn plaats was: de totstandkoming van de dijk was een bijzondere en tot dan toe
ongeëvenaarde technische prestatie van de Nederlanders. Ondanks die unieke geschiedenis schatten maar
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weinig mensen de Afsluitdijk op zijn waarde. Immers, zo stelt Kos, voor veel mensen is het toch niet veel
meer dan een snelweg van Noord-Holland naar Friesland. 187
Zo niet voor Grietje Bosker uit Hyppolytushoef, die zich in 1932 onsterfelijk maakte door enkele
minuten na het sluiten van de dijk als eerste vrouw - en op blote voeten - de oversteek te wagen. Net als
bij eerdere jubilea van de Afsluitdijk speelde ook in deze jubileumuitzending haar inmiddels
legendarische actie een belangrijke rol. 188 Het verhaal van Grietje Bosker werd door de jaren heen vele
malen en in vele verschillende versies gereproduceerd. 189 Ook de foto’s waarop Grietje te zien is met
opgetrokken rokken, bleven onverminderd tot de verbeelding spreken. In 1982 haalde de toen 87-jarige
Bosker in een interview herinneringen op aan haar memorabele actie, die volgens haar voortkwam uit
onvrede met het slechte uitzicht vanaf haar plek op het schip vol toeschouwers: ‘Ik zag m’n broer over de
natte kluiten in het gedichte gat naar de overkant springen (…) Jannes zei: Kom er ook over. Ik dacht: ik
doe het (…). We trokken onze schoenen en kousen uit. Ik droeg zijden kousen (…) en een zwart
mantelpak. En we klommen zo de dijk op, wegglijdend en weer opstaand in de vette hompen keileem.
Vanaf de boot met de dijkwerkers werden we toegezwaaid, maar naar de ingenieurs durfde ik nog altijd
niet te kijken. Het was een moeizame glibbertocht voor we bij het gat waren. Ik zat onder de modder,
maar dat was het me waard.’
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Over het daaropvolgende moment van de afsluiting vertelde ze:

‘Oorverdovend was het geweld, dat toen losbarstte. De sirenes van alle boten loeiden. Alle mensen
juichten en huilden. Hoge hoeden en petten vlogen door de lucht. Pas toen durfde ik te kijken naar de
ingenieurs. Ik zag ze elkaar omarmen en dansen van geluk. Ik kon m’n tranen niet bedwingen. Met m’n
modderhanden veegde ik langs m’n gezicht. Ik realiseerde me zo goed wat er door die mensen heen moest
gaan.’ 191 Hoewel Boskers’ actie – zeker voor die tijd - behoorlijk gewaagd was, raakte haar naam in de
jaren die volgden onlosmakelijk verbonden met de herinnering aan de feestelijke stemming rondom de
afsluiting, óók bij de officiële instanties. Journaliste Annette Snaas stelde in 1982 zelfs dat ‘men haar bij
de Dienst Zuiderzeewerken min of meer met de dijk gepersonifieerd heeft’.192 Bij het vijfentwintigjarig
jubileum van de dijk in 1957 werd Bosker gevraagd als gastvrouw op te treden, en weer een kwart eeuw
later was ze eregast bij de herdenkingen. In 2007 was Grietje Bosker inmiddels overleden, maar de
187

‘75 jaar Afsluitdijk’. NOS. 28 mei 2007.
De toen 37-jarige Grietje Bosker was aanwezig bij de officiële sluiting van de dijk in 1932 omdat haar broer
Okke directeur van het steenbedrijf van de Dienst der Zuiderzeewerken was.
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Remco Ensel stelt in zijn artikel ‘De afsluiting in de fotografie’ (2008) dat de foto’s en onderschriften van
Grietjes oversteek wat hem betreft een verwarrend beeld van de gebeurtenissen opleveren. Zo is het hem onduidelijk
of Bosker als eerste mens of eerste vrouw over het net gedichte afsluitgat stapt en kan hij niet achterhalen waarom
ze überhaupt aanwezig was bij de sluiting. Het geciteerde interview met Bosker uit de Enkhuizer Courant van 17
mei 1982 verschaft inzicht in de gebeurtenissen.
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Snaas, A. ‘Grietje Bosker: ‘Onder de modder zat ik, maar dat was het me waard. ’’ Enkhuizer Courant. speciale
bijlage vijftig jaar Afsluitdijk, 21 mei 1982: p 2.
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herinnering aan de vrouw en haar stoutmoedige oversteek bleek nog altijd springlevend. Tijdens de
jubileumuitzending werd het verhaal van Bosker voorzien van commentaar door familieleden en
bekenden. Zo stelde haar nicht dat Bosker misschien wel nooit trouwde omdat ze haar hart al zo jong aan
de Afsluitdijk had verloren. 193 Deze suggestie lijkt wat al te romantisch, maar, zo laten de
programmamakers ons middels een shot van haar grafsteen zien, de liefde voor de dijk zat wel degelijk
diep bij Bosker, want daar prijken immers de woorden: ‘Haar trots was de Afsluitdijk’.
Na de reportage over Grietje Bosker was het enkele minuten voor 13:00 uur, en kwam Rob Trip
per boot aan bij de plek waar de dijk in 1932 gesloten werd. Hij sprak er met dhr. De Blocq van Kuffeler,
de kleinzoon van de voormalige directeur van de Dienst der Zuiderzeewerken. De Blocq van Kuffeler
vertelde de presentator geanimeerd over zijn vader, die in 1932 als kleine jongen het startsein mocht
geven voor het storten van de laatste hap keileem in De Vlieter. Binnen de familie wordt de Afsluitdijk
nog altijd gekoesterd als ‘hun dijk’, zo vertelde De Blocq van Kuffeler. Hij vond het dan ook een grote
eer dat hij nu met exact dezelfde vlag als zijn vader mocht zwaaien om de herdenking in te luiden. De
Blocq van Kuffeler: ‘Ik voel mij heel klein, dit is een zeer historisch moment. Deze dijk is van nationaal
belang en heeft Nederland veranderd’.194
Om exact 13:02 klonken de scheepshoorns en werd de kijker thuis getrakteerd op historische
filmfragmenten van de sluiting. De laatste vijftien minuten van de uitzending werden gevuld met weer
enkele korte reportages vanaf de dijk en een interview met Jan Lely, de achterkleinzoon van Cornelis
Lely. Uit de interviews en reportages kwam telkens naar voren hoezeer de dijk vervlochten was met
bijzondere familiegeschiedenissen en hoe visionair de plannen van Lely en de zijnen eigenlijk wel niet
geweest waren. De feestelijke uitzending werd afgesloten met een live gespeelde interpretatie van
Händels’ Watermusik. Voor hij afscheid nam, attendeerde Rob Trip de kijker op de extra uitzending van
die avond, waarin gediscussieerd zou worden over de toekomst van de Afsluitdijk.
Voorgaande beschrijving laat zien dat de herdenking van 75 jaar Afsluitdijk een performance was
die in zijn geheel plaatsvond voor de camera’s van de NOS. Niet alleen werden alle belangrijke
momenten van de herdenking vastgelegd, ze werden ook van (historische) context en duiding voorzien
door experts. De insteek van de uitzending was duidelijk: de voltooiing van de Afsluitdijk was een zeer
belangrijke historische gebeurtenis en de herdenking daarvan was niets minder dan een nationaal
evenement.
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Om het belang van de dijk en het nationale, historische karakter van de herdenking te
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Bosker had zelf een andere, meer pragmatische verklaring: ‘Ik denk, dat ik met mijn broers verwend was. Die
waren goed bij de pinken. Ik heb er nooit één kunnen vinden die met hen te vergelijken viel, maar ik heb gerust wat
van mijn leven gemaakt’. Uit: Snaas 1982: 2.
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Peter Kloosterhuis, Hoofd Evenementen van de NOS, stelde dat de herdenking van de dijksluiting een ‘nationaal
evenement’ was, en dat de publieke omroep de taak heeft de kijker te betrekken bij culturele en nationale
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onderstrepen werden verschillende middelen ingezet. Zo gaf de inbreng van symbolische
productiemiddelen in de vorm van authentieke historische objecten als de vlag uit de familie De Blocq
van Kuffeler en de historische schepen uit de collectie van het Zuiderzeemuseum, de bijeenkomst een
aura van historiciteit. Ook de actoren waren zorgvuldig geselecteerd: experts als conservatoren en
wetenschappers legden gewicht in de schaal, evenals de interviews met de directe nazaten van ir. C. Lely
en ir. V. De Blocq van Kuffeler, de ingenieurs die hun leven wijdden aan de uitvoering van de
Zuiderzeewerken. Met familieverhalen en herinneringen gaven deze (achter)kleinkinderen de ‘grote
mannen’ een menselijk gezicht en zorgden er daarnaast voor dat de herdenking een persoonlijk tintje
kreeg. De reportages en interviews met ‘de man van de straat’, ofwel de dijktoeristen, fietsers en
toevallige passanten hadden een vergelijkbare functie: zij waren de mensen met wier verhalen de
gemiddelde kijker zich kon identificeren. Alle verhalen, zowel die van de experts als die van de ‘man van
de straat’ waren scripts die verwezen naar eenzelfde collectief referentiekader. In die scripts gold de
Afsluitdijk als de symbolische verankering van de strijd tegen het water in het Nederlandse landschap.
De mise-en-scène vormde tenslotte een cruciaal onderdeel van de herdenking als sociale performance: het
exacte moment van de sluiting – 13:02 – werd nagebootst nabij het sluitgat en tevens van extra gewicht
voorzien door allerlei ceremoniële en rituele handelingen. Interessant genoeg was die officiële sluiting
van De Vlieter in 1932 óók al een louter rituele handeling: het daadwerkelijke dichten van de dijk was al
ruim voor die tijd geschied.196
De activiteiten, feestelijkheden en discussies rondom het vijfenzeventigjarig bestaan van de
Afsluitdijk maakten duidelijk dat de Afsluitdijk gezien wordt als een belangrijk historisch monument en
als zodanig symbool staat voor de Nederlandse strijd tegen het water. Hoewel nog altijd geen
Rijksmonument, werd in 2007 de cultuurhistorische waarde van de dijk ‘officieel’ erkend met de
publicatie van een brochure van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
(tegenwoordig de Rijksdienst Cultureel Erfgoed). De Rijksdienst roemde de Afsluitdijk om ‘de
ruimtelijke en visuele samenhang van de elementen die samen de dijk vormen: van het dijklichaam zelf
tot en met de er op en erbij gebouwde monumenten’. 197 De hoge leeftijd van de Afsluitdijk was echter
ook reden tot zorg. Rond het jubileumjaar werden onder andere door Rijkswaterstaat diverse plannen
gepresenteerd om de dijk ingrijpend aan te passen, zodat de veiligheid gegarandeerd bleef en de
waterhuishouding van het IJsselmeer gehandhaafd kon blijven. Bovendien gingen er stemmen op dat de
dijk te eenvormig en saai zou zijn en nauwelijks voorzieningen bood aan de honderdduizenden toeristen
evenementen als deze. Zie verder: Redactie. ‘NOS trekt hele land door; reek evenementen wordt live verslagen’. De
Telegraaf, 28 mei 2007: p.2.
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die hem jaarlijks bezoeken. 198 De kritiek hierop liet niet lang op zich wachten. Waterstaatshistoricus en
Lely-biograaf Willem van der Ham stelde begin 2008 in een opiniestuk in NRC Handelsblad dat het
hoog tijd was de Afsluitdijk in zijn geheel op de Rijksmonumentenlijst te zetten om deze tegen
‘ongewenste ontwikkelingen’ te beschermen’. 199 Van der Ham zag de Afsluitdijk niet alleen als een icoon
van de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis en de strijd van de Nederlanders tegen het water, maar ook
als ‘icoon van maatschappelijke vooruitgang, van een overwinning op het verleden’.200 Bovendien
vertegenwoordigde de dijk een grote architectuur- en cultuurhistorische waarde die niet zomaar opzij
geschoven kon worden ten gunste van de ‘modieuze ontwerpen’ van projectontwikkelaars en architecten,
aldus Van der Ham. 201
Omdat Van der Ham niet de enige was die zich zorgen maakte, werd in maart 2008 de Stichting
Afsluitdijk opgericht. Deze stichting stelde zich ten doel de Afsluitdijk de status van geregistreerd
monument te doen krijgen en streefde er daarnaast naar de dijk toe te voegen aan het internationale
Waddengebied voor de aanvraag tot plaatsing op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 202 De Nederlandse
strijd tegen het water en het daaraan verbonden erfgoed was immers ook op internationaal niveau niet
onopgemerkt gebleven. De strijd tegen het water vormde zelfs jarenlang één van de drie inhoudelijke
speerpunten van het Nederlandse selectiebeleid ten aanzien van de Voorlopige Lijst Werelderfgoed.203
Tot en met de jaren negentig waren het vooral de oudere waterstaatswerken en cultuurlandschappen die
op de Werelderfgoedlijst geplaatst werden. Zo kregen Schokland 204, Molencomplex Kinderdijk-Elshout
(1738-1740) 205, en de Beemster (1612) 206 in respectievelijk 1995, 1997 en 1999 de Werelderfgoedstatus
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toegekend als symbolen van ‘heroïsche, eeuwenoude strijd van het volk van Nederland tegen het
water’. 207 Het Wouda Gemaal bij Lemmer was het eerste Nederlandse erfgoed uit de twintigste eeuw dat
tot Werelderfgoed werd benoemd.
Het officiële verzoek voor een beschermde status voor de Afsluitdijk werd nog diezelfde maand
bij minister Ronald Plasterk (OC&W) ingediend. Wat betreft de inhoudelijke argumentatie beriep de
Stichting Afsluitdijk zich op enkele bestaande overheidspublicaties, waaronder de eerder genoemde
brochure van de Rijksdienst. Naast de architectonische, civieltechnische en cultuurhistorische waarde van
de dijk had de stichting nóg een reden voor het verzoek tot aanwijzing als beschermd Rijksmonument en
vermelding op de Werelderfgoedlijst: het betekende ‘een erkenning en eerbetoon (..) voor al degenen, van
bestuurders en ingenieurs tot grondwerkers, die er zorg voor hebben gedragen dat Nederland gezegend is
met dit wereldwijd erkende icoon van de strijd tegen het water in de ontwikkeling van veilig en bruikbaar
land’. 208 Een eerbetoon aan de grote mannen dus, de mannen die het allemaal mogelijk hadden
gemaakt. 209 Zover zou het echter niet komen, in november 2009 besloot Plasterk de Afsluitdijk niet als
Rijksmonument aan te merken. Hij nam dit besluit op basis van gesprekken met de gemeenten Wieringen
en Wûnseradiel, die beide fel tegen de bescherming waren omdat dit ‘eventuele ontwikkelingen’ in de
weg zou staan.210 Plasterk ging met zijn besluit in tegen het advies van de Raad voor Cultuur, die wel
meende dat de Afsluitdijk in zijn geheel van rijksbelang was en dat de dijk ‘indachtig de Belvedèreuitgangspunten behouden en ontwikkeld zou kunnen worden’.211
De spanning tussen behoud en ontwikkeling die de steeds verdergaande monumentalisering van
de waterstaatsgeschiedenis met zich meebrengt, is niet meer dan logisch. Het idee van conservering staat
immers haaks op de functionele aard van waterstaatswerken, die bovendien voortdurend aangepast
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monumentaliseringsbeweging zich voort, zeker toen de aandacht voor industrieel en technologisch
erfgoed vanaf de jaren negentig groeide. De gemalen Buma (1939-1941), Vissering (1938) en Smeenge
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(1939-1941), gedrieën verantwoordelijk voor de bemaling van de Noordoostpolder, werden in 2001 en
2002 aangewezen als Rijksmonument vanwege hun plaats in de technische en typologische ontwikkeling
van het gemaal in Nederland, maar óók vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde die zij
vertegenwoordigden. 212 Ze behoorden daarmee tot de eerste bouwwerken uit de inpolderings- en
ontginningsperiode van de IJsselmeerpolders die het tot Rijksmonument schopten. In 2010 verkreeg ook
Gemaal Lovink (1957) bij Dronten, als eerste bouwwerk in Oostelijk Flevoland, een beschermde status.
De modernisering van de monumentenwet in 2011 maakte vervolgens de weg vrij voor de wettelijke
bescherming van andere ‘jonge monumenten’ in de IJsselmeerpolders. Tot die tijd was een
minimumleeftijd van vijftig jaar vereist om in aanmerking te komen voor de status van
Rijksmonument. 213
Eén en ander heeft er toe geleid dat een aantal van de poldergemeenten zijn begonnen met het
inventariseren van hun potentiële monumentale erfgoed. 214 Zo wees de gemeente Lelystad in 2007 onder
andere de Knardijk, Gemaal Wortman, Werkeiland Lelystad en de Houtribsluizen aan als
cultuurhistorisch erfgoed omdat deze waterbouwkundige werken aan de basis van het ontstaan van de stad
hebben gelegen. 215 Daarnaast, zo stelt het rapport Cultuurhistorie in Lelystad (2007), zijn met name de
eerste drie erfgoederen ook ‘een uitdrukking van het pionierskarakter van de vroeg naoorlogse
inpolderinggeschiedenis van Nederland’. 216 De mogelijke toewijzing van Werkeiland Lelystad als
gemeentelijk of zelfs Rijksmonument, en dus als officiële plaats van herinnering, is opvallend omdat de
problematiek rondom het behoud van dit eiland de gemoederen binnen de gemeente al sinds 2002 flink
bezighield.
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Werkeiland Lelystad: een baken van pioniersnostalgie
De eerste meerpaal voor Perceel P – het latere Werkeiland Lelystad – werd op 31 oktober 1949 in het
IJsselmeer geslagen. Het werkeiland was de plek van waaruit de Knardijk werd aangelegd, en het vormde
de basis van wat later Lelystad zou worden. In 1951 verschenen de eerste houten barakken op de dijk
gevolgd door het stenen kamp in 1953. Het stenen kamp bestond uit zes barakken die na het gereedkomen
van de sluis en het gemaal in 1956 bewoond werden door de ontginningsmedewerkers. Daarnaast waren
er op het werkeiland een houten kantine en een stenen woning voor de kantinebeheerder, een ziekenbarak
en een pension voor de ambtenaren van de Directie van de Wieringermeer te vinden. 217 In de loop van de
jaren vijftig ontstond een kleine, hechte gemeenschap op het eiland, en ook na de voltooiing van de
inpolderingswerkzaamheden eind jaren vijftig bleef een aantal van de ingenieurs en arbeiders op het
werkeiland wonen. 218
Op 13 september 2002 was het exact vijftig jaar geleden dat deze eerste bewoners zich vestigden
op het werkeiland. 219 In Lelystad werd uitgebreid stilgestaan bij dit jubileum. Het vormde tevens
aanleiding tot de ontwikkeling van nieuwe plannen voor de toekomst van het werkeiland, dat nauwelijks
onderhouden was en inmiddels in deplorabele staat verkeerde.
Onderdeel van de viering van het vijftigjarig bestaan van het eiland in 2002 was een ontmoeting
tussen de (oud-)bewoners van het eiland en de oud-ingenieurs van de Dienst Zuiderzeewerken en de
RIJP. 220 Tijdens de bijeenkomst werden uitgebreid herinneringen opgehaald, en de oud-bewoners
benadrukten in verschillende interviews hoe hecht de gemeenschap op het eiland was geweest. Ze
karakteriseerden deze als ‘één grote familie’.221 Nu het werkeiland vijftig jaar oud was, werd ook voor het
eerst serieus gesproken over de historische waarde van deze plek en het belang van het behoud ervan om
het verhaal van de geschiedenis van Lelystad ook in de toekomst te kunnen blijven vertellen en
illustreren. De gemeente Lelystad maakte gebruik van de jubileumbijeenkomst om enkele voorlopige
plannen te presenteren voor de herontwikkeling van het werkeiland. Deze plannen voorzagen in het
behoud van ‘alle gebouwen van historische waarde’ maar maakten ook ruimte voor ‘recreatie,
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nieuwbouw, een betere kademuur en wellicht een museum.’ 222 Toen in 2004 de definitieve plannen
werden gepresenteerd, ontstond echter flinke beroering: de geplande nieuwbouw zou – in tegenstelling tot
wat was beloofd - het gezicht van het eiland flink veranderen. 223 Dit vormde het begin van een jarenlang,
slepend conflict tussen de gemeente en projectontwikkelaars enerzijds en de bewoners en liefhebbers van
het werkeiland anderzijds.
Vanaf 2005 begonnen de bouwwerkzaamheden dan toch: het oude pand van de rijkspolitie op het
werkeiland werd omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2006 werden vier houten
arbeiderswoningen gesloopt die in zeer slechte conditie verkeerden en daarom niet meer in aanmerking
kwamen voor renovatie. Het jaar daarop werd begonnen met de renovatie van de stenen barakken. In
2008 werd de voormalige manschappenkantine op het middenterrein van het eiland definitief gesloten en
afgebroken. 224 Ondertussen bleven de nieuwbouwplannen verdeeldheid tussen politici en burgers zaaien.
Ook Bond Heemschut bemoeide zich er inmiddels mee en probeerde het werkeiland tot beschermd
Rijksmonument te laten benoemen vanwege zijn historische, maarschappelijke en educatieve waarde. De
kwestie haalde zelfs de nationale pers. NRC Handelblad publiceerde een groot artikel waarin Rob
Bakelaar van Bond Heemschut het belang van het behoud onderstreepte door te stellen: ‘Er is geen stad
waar zoveel van de inpoldering bewaard is gebleven. Wat de grachtengordel is voor Amsterdam, is het
werkeiland voor Lelystad.’ 225 In een laatste poging de bevolking tegemoet te komen en tegelijkertijd een
forse schadeclaim van de projectontwikkelaar te voorkomen, onderzocht het gemeentebestuur de
mogelijkheid de grond te kopen. Men hoopte op korte termijn voldoende geld bijeen te krijgen om
bijvoorbeeld een museum op het eiland te realiseren. Door de economische crisis bleken echter te weinig
partijen bereid te investeren en in 2012 werd alsnog begonnen met de voorbereidingen van de bouw van
de appartementen. Bond Heemschut en de bewoners leggen zich hier niet bij neer, en het laatste woord
over de toekomst van het werkeiland lijkt vooralsnog niet gesproken.
De kwestie rondom het behoud van het oorspronkelijke karakter van werkeiland Lelystad toont
aan hoezeer het eiland naast een functieverandering ook een betekenisverandering heeft ondergaan. Het
eiland werd ooit aangelegd vanuit functionele en waterbouwkundige motieven, maar is voor de bewoners
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In de plannen werd naast de restauratie van de historische gebouwtjes onder andere voorzien in de nieuwbouw
van villawoningen aan de kustlijn, nieuwe horecavoorzieningen en twee appartementencomplexen van drie
bouwlagen op het middenterrein van het eiland.
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en Lelystedelingen van het eerste uur inmiddels een plaats van herinnering geworden. Werkeiland
Lelystad staat symbool voor het begin van de polderstad en de gemeenschap die haar bevolkt. Daarnaast
wordt de gemeenschap op het werkeiland in verband gebracht met de ons inmiddels bekende kernwaarden
van de poldergemeenschap: een gemeenschap met een pioniersmentaliteit, een strijd- en werklustig
karakter en een groot saamhorigheidsgevoel. De erkenning van de cultuurhistorische waarde van het
werkeiland - als oorsprong van de ‘identiteit van Lelystad’ – maakte dat de ontwikkeling van nieuwe
woon- en recreatiemogelijkheden vanuit economisch motief ervaren werd als een inbreuk op het
authentieke karakter van dit ‘pionierserfgoed’.
Als waterbouwkundig monument is het werkeiland een plek waar ook de technische prestaties
van de ingenieurs uit het verleden gekoesterd en gevierd worden. Illustratief is bijvoorbeeld het feit dat de
oudste boom van Lelystad, in 1951 ontsproten uit een piketpaaltje van wilgenhout vlak naast de
directiekeet, sinds 1986 officieel vernoemd is naar een ingenieur: Ir. M. Klasema. 226 Sindsdien is de boom
een plaats van herinnering: er staat een gietijzeren hekje omheen. Op de honderdste sterfdag van Klasema
in 2012 droeg stadsdichter Antonius de Knecht er een speciaal geschreven gedicht voor. 227
Vergelijkbaar is de manier waarop in 2009 werd gevierd dat zestig jaar eerder de eerste dukdalf
voor het werkeiland de bodem van het IJsselmeer ingeslagen werd: er werd een exacte replica van de
meerpaal onthuld, voorzien van een gedenkplaatje. Dit alles in het bijzijn van de enige nog levende van
de drie mannen die destijds de dukdalf vanaf een bootje in het water lieten zakken. Eveneens waren er
veel andere oud-medewerkers van de Dienst der Zuiderzeewerken en de RIJP aanwezig. De ingenieurs en
dijkenbouwers van weleer vertelden rondom het nieuwe monument hun verhalen. De herdenking was een
geritualiseerde performance waarin we duidelijk het mythische referentiekader van pionieren, strijden en
overwinnen herkennen. Zo vertelde de 81-jarige Jan Groen, die zelf zeven jaar op het eiland woonde en
aan de inpoldering meegewerkt had: ‘En toch was het wel een prachtige tijd. Je moest eens weten wat je
om je heen zag. Het begon allemaal met water, toen werd het klei en zand. De schepping begon als het
ware opnieuw. Eerst kwamen er spinnen, daarna de vogels en toen de rest.’ 228 Commissaris van de
Koningin Leen Verbeek meende dat met de komst van de replica voorkomen werd dat het verhaal van de
pioniers verloren ging: ‘We moeten de gebeurtenissen zodanig documenteren dat het echte verhaal nooit
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verloren zal gaan. We moeten het nu zo neerzetten dat ook de volgende generaties nog precies weten wat
hier op deze plaats in 1949 is gebeurd’.229
Werkeiland Lelystad en de Afsluitdijk waren meerdere malen het podium en decor voor
herdenkingsperformances die refereerden aan het mythische script van pionieren, strijden en overwinnen.
In tegenstelling tot de eerder in dit hoofdstuk besproken herdenkingen in de Noordoostpolder waar ‘Jan
met de Schop’ centraal stond, waren het bij de waterstaatswerken de prestaties van de ingenieurs die
herdacht en gevierd werden. Zij waren het immers die de dijken, bruggen, gemalen en sluizen ontwierpen
en daarmee de schepping van nieuw land mogelijk maakten. De alsmaar groeiende waardering voor de
kunde van de ingenieurs uitte zich in de polders ook door het aanmerken van waterstaatswerken als
ruimtelijke kunstwerken, en daarmee als bepalende elementen voor het karakter van het landschap. 230
Daarnaast zien we dat menig waterstaatswerk in de loop der jaren gemarkeerd werd met één of meerdere
moderne kunstwerken. 231 Zo was het tienjarig bestaan van de provincie Flevoland in 1996 aanleiding voor
een kunstproject, getiteld project ‘Dijkwacht’. Bij de vier belangrijkste sluitpunten in dijken van de
IJsselmeerpolders werden tijdelijke kunstwerken geplaatst, die geïnspireerd waren door de
ontstaansgeschiedenis van het polderlandschap en de belangrijkste kenmerken van de poldersamenleving.
Daarnaast werden de monumentale sluitstenen nabij de dijken voorzien van dichtregels; op deze manier
werden de dijken opnieuw ‘gedicht’. 232
Verder vinden we op de Knardijk ‘De Tong van Lucifer’ (1993) van Rudi van de Wint (19422006) en werd vlakbij Gemaal Lovink ‘De Blauwe Dromer’ (2002) van Jacqueline Verhaagen (1959)
gerealiseerd. Het kunstwerk ‘De Blauwe Dromer’ werd tegelijk met de gelijknamige sluis aangelegd, en
voor beide bouwwerken werd gebruik gemaakt van dezelfde vormen, technieken en materialen. De
‘nutteloze’ dromer kreeg echter een felblauwe kleur en stak daardoor scherp af bij de puur functionele
sluis. 233 In het kader van Kunsttraject De Verbeelding werden op de dijk van Zeewolde onder andere het
‘Sanctuarium’ (1999-2001) van herman de vries (1931), ‘Free Trade Areas’ (2001) van Tobias Rehberger
(1966) en ON TOP OF ABOVE THE WATER BOVEN OP BOVEN HET WATER (2003) van
Lawrence Weiner (1942) gerealiseerd. Tot slot was ook de Afsluitdijk regelmatig het podium voor
theatrale en kunstzinnige performances waarbij de strijd tegen het water het referentiekader vormde.
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‘Werkeiland Lelystad-Haven – Pioniers terug op de plek waar het begon’.
In de weg- en waterbouw is het overigens altijd al gebruikelijk om naar bouwwerken te verwijzen als
‘kunstwerken’, omdat het kunstmatige, civieltechnische ingrepen in het landschap zijn.
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Voor verdere toelichting op deze werken en Kunsttraject De Verbeelding, zie hoofdstuk 6.
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De sluitstenen zijn te vinden bij Lelystad, Schokkerhaven, Espel en Zeewolde, en zijn voorzien van gedichten
van respectievelijk Jan Wolkers (1925-2007), Remco Campert (1929), Ed Hoornik (1910-1970) en Marga Minco
(1920). Voor beschrijvingen zie de website www.flevolanderfgoed.nl.
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Voor een uitgebreide interpretatie van ‘De Blauwe Dromer’, zie: Sponselee, M. ‘Dromen in Blauw’. Jacqueline
Verhaagen. 23 januari 2013 <http://www.jacquelineverhaagen.nl/>.
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De mythische strijd van de polderbewoners tegen het water wordt niet alleen verbonden aan de
monumentalisering van belangrijke waterstaatswerken in het landschap, maar krijgt ook gestalte in de
museale en monumentale herinnering aan de grote mannen die aan de wieg van de drooglegging van de
Zuiderzee stonden. Deze grote mannen, veelal ingenieurs en staatsmannen, zijn door de tijd symbool
komen te staan voor de fysieke eenwording en inrichting van het land. Hun namen werden verbonden aan
de gemalen en sluizen die zij ontwierpen, en met de monumentalisering van die waterbouwkundige
werken werden die namen en verworvenheden gecanoniseerd. In de volgende paragraaf zal aandacht
besteed worden aan de monumentale herinnering aan ingenieur Cornelis Lely. Daarbij zal worden
betoogd dat deze herinnering steeds minder draait om de persoon en zijn intellectuele prestaties, en steeds
meer om de connotatieve lading van zijn naam en beeltenis die gevat werd in die beroemde spreuk op de
Afsluitdijk: “een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”.
Slepen met de stamvader: de Zuil van Lely
Historicus Henri Beunders (1953) stelde in De Groene Amsterdammer dat de Nederlandse identiteit altijd
is opgehangen aan twee succesvolle gevechten: die tegen Spanje en die tegen het water. Terwijl het beeld
van De Opstand langzaamaan genuanceerd wordt door historici en steeds minder als een heroïsche,
natiestichtende strijd wordt gezien, is het tegendeel waar voor de strijd tegen het water. Beunders: ‘Die tot
eendracht nopende strijd wordt terecht als de kiem gezien van onze democratie, van ons begrip voor
burgerlijkheid en van ons conformisme, noodzakelijk tegenover de onvoorspelbare natuurkrachten die het
lot van de Lage Landen altijd hebben bepaald. Of er nu klassenstrijd heerste of verzuiling, de ingenieurs
werkten verder aan de fysieke eenwording en inrichting van het land.’234
Eén van de ingenieurs die een belangrijke rol speelde in de fysieke eenwording van Nederland en
wiens naam hier al vaak is gevallen, en die onlosmakelijk is verbonden met de geschiedenis van de
polders, is Cornelis Lely. In zijn Lely-biografie ‘Verover mij dat Land’ (2007) stelt Willem van der Ham
dat er in Nederland door de jaren heen opvallend weinig aandacht is geweest voor de persoon van Lely,
die hij omschrijft als de ‘grondlegger van het moderne Nederland’.235 Een veelgehoorde verklaring voor
het gebrek aan heldenverering in Nederland is de veronderstelde nuchterheid en pragmatische inborst van
de Nederlandse bevolking. Historicus Henk te Velde merkte al eens op dat dit cliché over de Nederlandse
identiteit inmiddels wel eens aan herziening toe is, want, zo stelt Te Velde: ‘Wie de Nederlandse
geschiedenis betreedt en ziet hoe gretig helden daarin zijn toegejuicht, moet wel tot de conclusie komen
dat er iets vreemds aan de hand is met het cliché. Vaak heerste er een cultuur van gematigdheid en
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consensus, maar ‘bombastisch en hoogdravend heldengedoe’ heeft Nederland bijna altijd gekend.’ 236
Ouderwets Nederlands heldendom, zo constateert ook Te Velde, richtte zich sinds de zeventiende eeuw
vooral op zeehelden. Grote namen als Michiel de Ruyter en Maarten H. Tromp werden door zowel volk
als staat geëerd en geroemd om hun heldhaftige strijdlust. Aan het einde van de negentiende eeuw werd
het Nederlandse heldendom wat opgerekt, en er dienden zich nieuwe helden uit het veld van de literatuur
en kunsten aan. Maar, zo stelt Te Velde: ‘dit ging dan toch niet om heldendom in de klassieke,
krijgshaftige zin; daarin kwam het accent misschien nog wel meer op zeehelden te liggen dan in de
zeventiende eeuw zelf.’ 237 Ik zou dit beeld graag willen nuanceren door te stellen dat er vanaf het einde
van de negentiende eeuw óók een nieuw, contemporain soort zeeheld opstond. Eentje die de zeeën niet
bedwong met zijn schip, maar de strijd aanging met zijn intellect en techniek: de ingenieur. Het waren
immers de grootse technische prestaties van de ingenieurs die het Nederlandse zelfvertrouwen
opvijzelden in een tijd waarin het land in politiek en economisch opzicht een steeds minder belangrijke
rol speelde.
Van der Ham stelt in zijn biografie dat de naam van Cornelis Lely in de recente, nationale
geschiedschrijving nauwelijks voorkomt. 238 Die conclusie sluit aan bij mijn eerdere constatering dat de
geschiedenis van het Zuiderzeeproject na de inpoldering grotendeels terrein van de regionale
geschiedschrijving werd. 239 Dit wil overigens niet zeggen dat Nederlands’ bekendste ingenieur vergeten
is. In tegendeel, de herinnering aan Cornelis Lely en de met zijn persoon geassocieerde morele en
intellectuele waarden werd vooral in de IJsselmeerpolders nadrukkelijk levend gehouden. Naast de vele
vernoemingen van straten, pleinen, winkelcentra en natuurlijk polderhoofdstad Lelystad, was er in de loop
der jaren ook sprake van een zekere monumentalisering van de herinnering aan ingenieur Lely in de vorm
van verschillende gedenktekens en standbeelden in en nabij de polders. Deze beelden werden vervolgens
het ‘ruimtelijk richtpunt’ van de herdenkingsrituelen rondom Lely, zoals de herdenking van zijn geboorteen sterfdag, de sluiting van de Afsluitdijk en de stichting van Lelystad. De manier waarop door de jaren
heen de (geritualiseerde) herinnering aan het leven en werk van Cornelis Lely in de publieke ruimte van
de polders gestalte kreeg, zal hier worden beschreven als illustratief voor de veranderende status van het
polderproject en de daaraan verbonden erfenis van invloedrijke

ingenieurs, bestuurders en

wetenschappers. De beeldtaal van de gedenktekens en het script van de bijbehorende herinneringsrituelen
hebben echter altijd één duidelijke rode draad: Lely geldt als de verpersoonlijking van de strijd tegen het
water en de maakbaarheidsidealen
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Het eerste monumentale eerbetoon aan Cornelis Lely, een gedenksteen in de gevel van zijn
geboortehuis aan de Amsterdamse Leidsegracht, was van bescheiden aard. De keuze voor een
gedenkteken in Amsterdam was logisch, de polders waren immers nog niet drooggevallen. De
gedenksteen werd in 1939 onthuld - tien jaar na Lely’s overlijden - in het bijzijn van enkele
prominenten. 240 Onder hen was minister president Colijn

241

, die in zijn toespraak stelde dat dit eerbetoon

aan Lely een eerste stap was om ‘den naam van een groten Nederlander aan de vergetelheid te
ontrukken’. 242 Het is opmerkelijk dat Colijn deze noodzaak nu al zag; de Afsluitdijk moest immers zijn
eerste lustrum nog vieren en de inpoldering van de Noordoostpolder was in volle gang. Ook Kornelis
Jansma, secretaris van de Zuiderzeeraad en de latere biograaf van Lely, signaleerde dat het Nederlandse
volk maar een geringe belangstelling voor zijn ‘groote mannen’ toonde, maar hij had het volste
vertrouwen dat ‘een standbeeld voor dezen technischen heros zal worden tot stand gebracht’.243 Zowel
Colijn als Jansma stonden in hun redes uitgebreid stil bij Lely’s cruciale rol in de afsluiting en inpoldering
van de Zuiderzee. Lely’s intellect en doortastendheid, maar ook zijn bescheidenheid en eenvoud werden
door de sprekers geroemd.
Jansma bleek over een vooruitziende blik te beschikken want in 1954 zou er inderdaad een
standbeeld van Lely opgericht worden, en wel op de kop van de Afsluitdijk bij Den Oever. 244 Het
standbeeld werd vervaardigd door beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979) in opdracht van
Rijkswaterstaat. 245 Kunsthistoricus Tilanus beschreef in zijn biografie van Andriessen (1984) hoe de
240

De gedenksteen was een particulier initiatief van het Jubileumfonds der eerste HBS met vijfjarigen cursus te
Amsterdam, een vereniging van (oud)leerlingen van de Amsterdamse HBS waar Lely gestudeerd had (en die in 1957
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rechterzijde het IJsselmeer met de inpolderingen. Jan Willem Havermans (1892-1964) was een beeldhouwer,
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Geheel toevallig was deze vooruitziende blik niet: Jansma was zelf betrokken bij de realisatie van het beeld.
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Andriessen had zich voor de oorlog vooral bezig gehouden met figuratieve monumentale beelden en gevelstenen
in opdracht van de Rooms-katholieke kerk, maar na de oorlog werd hij pas echt bekend als Nederlands meest
gevraagde kunstenaar voor oorlogs- en verzetsmonumenten. Zo verwierf hij grote bekendheid met De Dokwerker
(1952) te Amsterdam, ter herinnering aan de Februaristaking van 1941 en het oorlogsmonument in de vorm van een
beeldengroep in het Volkspark te Enschede (1953). Toen Rijkswaterstaat Andriessen in 1953 de opdracht voor het
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kunstenaar zich aan de hand van brieven, foto’s en andere documentatie voorbereidde op de opdracht en
ter inspiratie met diezelfde Jansma naar de Afsluitdijk reisde.246 Het beeld dat Andriessen vervolgens
creëerde toont Lely ten voeten uit: een forse man met het rechterbeen iets naar voren geplaatst, gekleed in
een lange, iets opwaaiende jas en een aktetas onder de linkerarm geklemd. Lely’s kinderen zouden
volgens Tilanus zijn getroffen door de gelijkenis. 247
Het standbeeld werd op 23 september 1954 ter ere van Lely’s honderdste geboortedag onthuld
door koningin Juliana. De onthulling werd groots gevierd, er waren duizenden aanwezigen, onder wie de
familie Lely, minister-president Willem Drees en de ministers Mansholt en Zijlstra.248 De festiviteiten
waren zelfs veel uitbundiger dan die bij het sluiten van de Afsluitdijk 22 jaar eerder.249 Het grootse
eerbetoon waarmee de onthulling gepaard ging, had alles te maken met de Watersnoodramp van een jaar
daarvoor, maar ook met de naoorlogse heroriëntatie van de Nederlandse overheid op wetenschap,
technologie en industrie als bronnen ter verheffing van het nationaal zelfbewustzijn. Lely was als
drooglegger van de Zuiderzee de verpersoonlijking van de sciëntistisch nationalistische held: een
hardwerkende, bescheiden ingenieur die met doorzettingsvermogen en intellect de natie tot grootse
prestaties gedreven had. Zijn standbeeld was de kroon op het monument van de morele en technische
overwinning van de Nederlanders op het water: de Afsluitdijk.
Het eerste monument voor Lely in het nieuwe land zelf liet op zich wachten tot de vroege jaren
tachtig. Pas in 1980 kreeg beeldhouwer Piet Esser van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de
opdracht een monument ter ere van de naamgever van Nederlands’ jongste stad te vervaardigen.250 Esser

beeld op de Afsluitdijk verstrekte, was de kunstenaar op het hoogtepunt van zijn roem. Zie: ‘Andriessen, Marie’.
RKD Artists Database. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. 24 september 2012
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Tilanus, L. De beeldhouwer Mari Andriessen. Weesp, De Haan 1984.
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SDAP (later PvdA) tussen 1948 en 1958 minister president van verschillende regeringen. Dr. S.L. Mansholt (19081995) was tussen 1945 en 1958 namens de PvdA minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Dr. J.
Zijlstra (1918-2001) was tussen 1952 en 1959 namens de ARP minister van Economische Zaken.
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Ook Van der Ham trekt deze conclusie in zijn Lely-biografie en meent dat dit vooral met het verse trauma van de
watersnoodramp te maken heeft. De Nederlanders hadden een ‘verheffend schouwspel’ nodig om hun
zelfvertrouwen terug te winnen. Zie ook: Van der Ham 2007.
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Piet Esser (1914-2004) was een bekend beeldhouwer en penningkunstenaar die in 1938 de zilveren medaille voor
beeldhouwkunst van de Prix de Rome won. Esser was tussen 1947 en 1979 hoogleraar aan de Rijksacademie. Als
beeldhouwer maakte hij – net als Andriessen - vooral na de Tweede Wereldoorlog naam met zijn oorlogs- en
verzetsmonumenten, die door heel Nederland te vinden waren. Esser was tevens verantwoordelijk voor het
Troelstramonument (1953) in Den Haag, Watersnood 1953 (1957) in Rotterdam en het Brederomonument (1968)
in Amsterdam. Piet Esser was zelf tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet, hij ontving daarvoor in 1956
een onderscheiding van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945. Na de oorlog was hij net als Andriessen lid van
de Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, die nauw betrokken waren bij het opdrachtenbeleid voor
oorlogsmonumenten. Hoewel Esser vele monumentale werken in Nederland realiseerde, was zijn positie binnen de
kunstwereld niet onomstreden. Door de opkomst van de abstracte beeldhouwkunst vanaf de jaren zestig van de
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werkte vier jaar aan zijn beeld, dat een bronzen, stevig op beide benen staande, licht achterover leunende
Lely toonde. Net als Andriessen werkte Esser in de figuratieve traditie en het was hem dan ook meteen
duidelijk dat zijn beeld een ‘echt portret’ moest worden en geen abstracte interpretatie. 251 De kunstenaar
vertelde later in interviews dat hij Lely’s daadkracht en onverzettelijkheid in zijn beeld had willen
vatten. 252 Esser:

‘Van de enkele, vaak wat vage fotografieën uit de 20-er jaren kwam een robuuste man mij tegemoet, en ik
werd direct getroffen door de sterke expressie van zijn staan. Hij was één stuk zekerheid en
onverzettelijkheid, zoals hij met beide benen vast in de klei van de polder stond. Buik vooruit – rug naar
achter voor een plezierige balans – een stok in de hand niet om op te rusten maar als om mee in de ruimte
te wijzen waar de grote dijk zal komen te rusten. Een “maker” zag ik voor mij – een droogmaker, een
schepper van land, Flevoland. En dat alles verpakt in die verrukkelijke hoop verkreukelde kleren – vesten
en nog eens vesten – waarin de mannen uit die jaren zich meenden te moeten kleden. Op een van de
foto’s was het of hij mij aanzag met een lachje van: ga d’r maar aanstaan, man’. 253

Dat de RIJP in deze tijd koos voor nog een figuratief standbeeld van Lely was opmerkelijk omdat
dergelijke beelden in Europa eigenlijk al sinds het interbellum uit de mode waren geraakt. De symboliek
van het standbeeld was met name populair geweest tijdens de opkomst van de moderne Europese
natiestaten in de late negentiende eeuw en dat had – in de woorden van Eric Hobsbawm - menig stad
getransformeerd tot ‘an open-air museum of national history as seen through great men’. 254 De symboliek
van het standbeeld sloot in de loop van de twintigste eeuw niet langer aan bij de beeldtaal van de moderne
tijd. Hobsbawm: ‘bronze and marble went distinctly out of fashion. The elaborate visual language of

twintigste eeuw werd het werk van de vanuit de figuratieve gemeenschapskunsttraditie opererende Esser nogal eens
als ouderwets en traditionalistisch weggezet. De beeldhouwer zelf had op zijn beurt weinig op met abstract werk als
dat van de Arnhemse School, dat hij in een brief aan zijn leermeester Jan Bronner eens omschreef als: ‘beelden van
zo vele jongens die hun meccanodoos maar niet hebben kunnen vergeten’. Zie ook: ‘Esser, Vincent Pieter Semeyn’.
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symbolism and allegory became as incomprehensible in the twentieth century as the classical myths now
were for most people’. 255 Het is niet ondenkbaar dat de RIJP vanuit historisch-didactisch oogpunt koos
voor een traditioneel standbeeld van de hand van Esser en daarnaast hoopte dat het kunstwerk het centrum
van Lelystad van enig historisch cachet zou voorzien.
Essers beeld werd in 1984 geschonken aan de gemeente Lelystad en geplaatst bij de Spaanse
trappen op het Agorahof. Vijftien jaar later moest het echter wijken bij de herinrichting van het centrum
van de stad en de bronzen ingenieur stond in opslag tot kunstenaar Hans van Houwelingen (1957) het in
2000 zou gebruiken voor een nieuw kunstwerk. 256 Van Houwelingen was via het bureau ‘Kunst en
Bedrijf’ benaderd om voor de gemeente Lelystad een kunstwerk te realiseren dat paste in het
herstructureringsplan van Adriaan Geuze.257 Geuzes masterplan voor Lelystad maakte korte metten met
de oorspronkelijke modernistische stedenbouwkundige opzet van de stad door rond het centrum een carré
van groenen lanen te introduceren, een directe verwijzing naar middeleeuwse vestingwallen rondom
historische stadscentra. 258 Geuze deed de ingreep vanuit de overtuiging dat het modernisme in Lelystad
gefaald had. Van Houwelingen wilde in aansluiting daarop met zijn kunstwerk ‘iets doen dat volstrekt in
tegenstelling was met het falende moderne ideaal’.259 Van Houwelingen: ‘Ik wilde het centrum markeren
met een zuil, zoals je in sommige oude steden ziet. Een gebaar maken, met het idee dat de omgeving zich
in de loop van de tijd zou aanpassen aan het nieuwe element. Een soort proclamatie van het einde van het
modernisme’. 260 De zuil die Van Houwelingen voor Lelystad ontwierp was onder andere geïnspireerd op
de Fontana dei Fiumi in Rome, een klassiek symbool van overwinning. 261 Terwijl de Romeinse zuilen het
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volk herinnerden aan gewonnen overzeese veldtochten, wilde Van Houwelingen met zijn zuil verwijzen
naar de – vooralsnog – gewonnen strijd van de Nederlanders tegen het water. 262 De kunstenaar liet zijn
zuil optrekken uit blokken basaltsteen - hetzelfde materiaal dat gebruikt werd door de bouwers van de
polderdijken – en wilde vervolgens het bronzen beeld van Lely er bovenop plaatsen. Door de oervader
van de polder letterlijk van zijn modernistische sokkel te lichten en over te hevelen naar een
classicistische zuil, werd het monument van de ingenieur een ‘tegenmonument’ dat vraagtekens zette bij
de idealen van de maakbare samenleving en de toekomst van Lelystad. 263
De Zuil van Lely werd in 2002 opgeleverd en was in totaal 32 meter hoog. Beeldhouwer Piet
Esser was alles behalve gelukkig met de nieuwe plek van ‘zijn’ Lely. Hoewel hij in eerste instantie
akkoord ging met een proefperiode van zes maanden, liet hij al snel weten ‘rabiaat tegen het gesol’ met
het beeld te zijn. 264 Hij eiste dat Lely van de zuil verwijderd zou worden en verbood de gemeente
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Esser niet bedoeld om van grote afstand te bekijken en daarnaast meende hij dat de beminnelijke Lely er
de man niet naar was om op een voetstuk te worden geplaatst, laat staan op zo’n hoge zuil. 265
In feite kwam Esser in opstand tegen de manier waarop het nieuwe kunstwerk tornde aan de
vormgeving van de publieke herinnering aan Lely als drooglegger van de Zuiderzee en oervader van de
polders. Deze herinnering had tot dan toe gestalte gekregen in een vertrouwde, traditionele vormentaal die
teruggreep naar de symboliek van staatsmannen en ingenieurs als representanten van onbetwiste macht en
autoriteit. De standbeelden van Andriessen en Esser representeerden Lely als een baken van vertrouwd
leiderschap en intellect in een zee van moderniteit. Dit komt ook overeen met de manier waarop men bij
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de jaren vijftig op enigszins paternalistische wijze controle
probeerde te houden over de samenstelling en culturele ontwikkeling van de nieuwe poldersamenleving.
De ambtenaren van de RIJP stelden zich op als vaderlijke leiders die wisten was goed was voor de
bevolking. De Zuil van Lely bekritiseerde deze mythische en vooral statische visie op Lely en Lelystad.
Historisch geograaf Brian Osborne stelt in Constructing landscapes of power (1998) dat juist de
Het klinkt bijna onbeschoft, maar ik wilde in Lelystad, als heiligdom van de modernistische architectuur, de boel
omver gooien. En daarvoor iets in de plaats zetten wat het ideaalbeeld ver zou overtreffen.’ Zie ook: Pontzen, R.
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onverwoestbare materiaalkeuze van standbeelden en monumenten – brons, graniet, marmer, ijzer – er
ironisch genoeg voor zorgt dat hun onveranderlijke fysieke aanwezigheid in de loop der tijd als archaïsch,
vervreemdend en soms zelfs absurd wordt ervaren. Osborne: ‘They are frozen in space, while time and its
essential corpus of contextual meaning slips away.’ 266 Van Houwelingen nam voor de Zuil van Lely twee
van die archaïsche symbolen, vergrootte ze tot in het absurde uit, en creëerde een kunstwerk dat niet
alleen iconoclastisch was, maar ook een scherp commentaar leverde op de politieke ontstaansgeschiedenis
van het nieuwe land. Het effect was opmerkelijk: terwijl Esser zich steeds heftiger verzette tegen het
gebruik van zijn beeld, maakte de breed gedragen aversie onder de Lelystadse bevolking na de onthulling
van de Zuil juist langzaam plaats voor een algemene waardering. 267 Volgens van Houwelingen werd het
kunstwerk zo gewaardeerd omdat deze Lelystad voorzag van een centrum en een geschiedenis. Dankzij
de zuil was het centrum plots vanuit alle hoeken te zien en dat had de stedelijkheid van Lelystad een
enorme lift gegeven, aldus de kunstenaar. 268 Die ontwikkeling kunnen we wellicht verklaren aan de hand
van Osborne’s interpretatie van het verschil tussen de ruimtelijke werking van klassieke monumentale
sculptuur en moderne monumentale kunst:

‘Monumental sculpture had relied upon solitary, or small group interactions between the object and the
individual. Where its location is appropriate, however, a monument may become the focal point of
ceremonial, thus transforming Henri Lefebvre’s passive “representational space” into dynamic sites of
ideology. Here, the public may experience mythic history through orchestrated commemorations and
controlled spectacle. (..). With the democratizing of political power, publicly performed ritual and
ceremonial became essential elements of the political process. Existing or newly planned space containers
became the sites for public ceremonies, public entertainment and public participation in choreographed
performances.’ 269

Het kunstwerk van Van Houwelingen transformeerde het stadhuisplein van Lelystad tot een
performatieve ruimte, een plek waar mensen spontaan samenkomen, maar waar óók formele en informele
herdenkingen van belangrijke momenten uit de poldergeschiedenis plaatsvinden. Terwijl Essers beeld
zo’n vijftien jaar in redelijke anonimiteit op zijn plek had gestaan, gaf de Zuil van Lely de herinnering aan
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Cornelis Lely een plotselinge nieuwe impuls. Het kunstwerk werd het ruimtelijk richtpunt van de lokale
herinneringscultuur, een nieuwe ‘lieu de mémoire’ waar Lely en de aloude mythe van de strijd tegen het
water een tweede leven kregen en opnieuw vorm en betekenis gaven aan de publieke ruimte. Van
Houwelingen zelf stelde in een interview: ‘Meestal maakt een kunstenaar kunst in relatie tot de omgeving,
maar dat betekende in dit geval het stapelen van slecht op slecht. Hier moest de omgeving zich juist
vormen naar de zuil.’ 270
Esser bleef echter onvermurwbaar. Middels ingezonden brieven in de krant en een paar honderd
steunbetuigingen aan de gemeente probeerden inwoners van Lelystad de beeldhouwer van mening te doen
veranderen, maar het mocht niet baten. 271 In het voorjaar van 2003 werd Essers beeld van de zuil
verwijderd en tijdelijk ondergebracht in de hal van het stadhuis. Later dat jaar kreeg Van Houwelingen
toestemming om een afgietsel te laten maken van Mari Andriessens beeld van Lely op de Afsluitdijk. Op
25 september 2004, rond de 150e geboortedag van Cornelis Lely en vijftig jaar na de onthulling van het
origineel, werd de replica feestelijk onthuld op de zuil. Het feit dat Van Houwelingen juist koos voor het
werk van Andriessen was overigens niet zonder betekenis; Esser was altijd zowel groot bewonderaar als
een directe concurrent van Andriessen geweest.272 Een jaar later kreeg ook Pieter Essers’ Cornelis Lely
een definitieve plek bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum, aan de kust van het Markermeer. 273
Uit het voorgaande blijkt dat de beelden en gedenktekens die opgericht werden ter ere van
ingenieur Lely door de jaren heen onveranderd het ruimtelijk richtpunt van nationale en lokale
herdenkingsbijeenkomsten bleven. De symbolische betekenis van Lely voor de polders werd daarbij met
elke herplaatsing en onthulling, op verschillende momenten in de tijd, ritueel herbevestigd. Doordat de
bijeenkomsten zonder uitzondering plaatsvonden op de geboorte/sterfdag van Lely of een andere dag die
een belangrijk moment uit de poldergeschiedenis markeerde, werd de herinnering aan Lely niet alleen
gefixeerd in de ruimte, maar ook in de cyclische en lineaire tijd.274 Het inhoudelijke accent van de
besproken herdenkingen verschoof door de tijd aanzienlijk. De herinnering aan Cornelis Lely draaide
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steeds minder om de persoon en zijn intellectuele prestaties en steeds meer om de connotatieve,
mythische lading van zijn naam en beeltenis. Lely werd als staatsman en ingenieur een icoon van de
Nederlandse waterstaatsgeschiedenis en de verpersoonlijking van de strijd tegen het water.
Dat er in het Lelystad van de jaren tachtig opnieuw gekozen werd voor een standbeeld van de
ingenieur hangt ermee samen dat de stad er op dat moment in economisch en sociaal opzicht slecht
voorstond. Een beeld van Lely in het centrum van de stad herinnert de Lelystedelingen immers aan hun
gezamenlijke wortels in de alsmaar voortdurende strijd van de Nederlanders tegen het water. Hans van
Houwelingen plaatste met zijn Zuil van Lely enerzijds kritische kanttekeningen bij de traditionele
verering van de ingenieur als moderne zeeheld, maar nam anderzijds in vorm en symboliek geen afstand
van de strijd tegen het water als stichtingsmythe en raison d’être van de polders. Terwijl Henri Beunders
in zijn eerder aangehaalde opiniestuk in De Groene Amsterdammer stelt dat de tijden van Leeghwater en
Lely ver achter ons liggen en dat door de heroverweging van de Markerwaard en de definitieve
ontpoldering van de Hedwigepolder er een einde is gekomen aan de nationale mythe dat ‘Nederland één
omdijkte polder is’, neemt Van Houwelingen deze nationale mythe als uitgangspunt voor zijn
kunstwerk. 275 De discussie rondom de Zuil van Lely laat zien dat monumenten en kunst in de openbare
ruimte altijd meerduidig zijn, kunst in de openbare ruimte impliceert een voortdurend proces van
onderhandeling en betekenisgeving. Kunstcriticus Max Bruinsma stelt terecht dat een kunstwerk niet
meer autonoom is zodra het de publieke ruimte betekenisvol betreedt. Bruinsma: ‘het is een discours
geworden, een dialoog, een antwoord, een voorstel aan de ruimte, aan het publieke, niet alleen aan
zichzelf.’ 276 Van Houwelingen maakte de dialoog onderdeel van zijn creatieve proces en daarmee ook van
het kunstwerk zelf.
Tot op vandaag de dag kijkt ingenieur Lely vanaf zijn zuil uit over ‘zijn’ Lelystad. Het kunstwerk
van Van Houwelingen verwijst niet alleen meer naar de geschiedenis, het is er zelf onderdeel van
geworden. Of, zoals Kempers het stelde: ‘De definitieve herrijzenis van ingenieur Lely herbergt een
kleurrijke geschiedenis die zijn imperiale voorbeelden in Rome naar de kroon steekt.’ 277
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Deel I
De polders herdacht: conclusie

In dit deel werd onderzocht hoe de herinnering aan pioniers en ingenieurs op verschillende momenten in
de tijd vorm krijgt in herdenkingspraktijken en monumenten in de IJsselmeerpolders. Een van de beoogde
doelstellingen was erachter te komen in hoeverre de besproken case studies beoordeeld kunnen worden
als succesvolle sociale performances, en waarom.
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herinneringspraktijken, ze zijn ingebed in een sociale context met duidelijk gedefinieerde sociale rollen.
Volgens Van Ginkel weten herdenkers zich zo met elkaar en met de herdachte gebeurtenissen en
personen verbonden. 278 De in dit deel behandelde case studies zijn stuk voor stuk voorbeelden van
dergelijke intens sociale herinneringspraktijken, die soms nog extra betekenis en gewicht kregen wanneer
zijn werden bijgewoond door (familieleden van) ooggetuigen, prominente politici, bestuurders en leden
van het koninklijk huis. Herinneringspraktijken zijn volgens Van Ginkel alleen succesvol wanneer er
gezamenlijk aan wordt deelgenomen, alleen dan weten herdenkers zich met elkaar en met de herdachte
gebeurtenissen en personen verbonden. In dit onderzoek wordt echter niet alleen naar de deelname aan
herinneringspraktijken gekeken. In navolging van Alexander ga ik er namelijk vanuit dat een sociale
performance alleen succesvol kan zijn wanneer er sprake is van een performatieve eenheid, dat wil
zeggen dat de verschillende elementen van de performance met elkaar in overeenstemming moeten zijn.
De elementen waarop dit onderzoek in het bijzonder focust zijn het collectief referentiekader (dat
uiteenvalt in de mythes en specifieke scripts), de actoren, het publiek, de symbolische productiemiddelen,
de mise-en-scène, en tot slot, de sociale machtsverhoudingen.
In hoofdstuk 3 stonden de ‘bottom up’ vieringen van tien en zeventig jaar Noordoostpolder
centraal. Jubilea die beide draaiden om het herdenken en vieren van de inzet van boeren, arbeiders en
kleine middenstanders in de poldersamenleving. De mythe van de strijd tegen het water en de
pioniersmythe bleken zowel in 2012 als in 1952 de belangrijkste narratieve sjablonen die ten grondslag
lagen aan de scripts van de verschillende jubileumactiviteiten. Zo werd in de openingsspeeches van beide
polderjubilea uitgebreid stilgestaan bij het belang van de inspanningen van de polderpioniers van het
eerste uur voor de samenlevingsopbouw, stonden opera De Pionier en openluchtspel De Achtste Dag in
het teken van de vreedzame overwinning op het water, en (her)schreven zowel de ‘Canon van de
Noordoostpolder’ als de tentoonstelling Land uit Zee het verhaal van de polders in vorm van een histoire
de longue durée, een lange termijnproces waarbij sociale, culturele en technologische vooruitgang en de
maakbaarheid van de samenleving centraal stonden.
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In het hoofdstuk is vastgesteld dat de afzonderlijke activiteiten in jubileumjaar 2012 niet zonder
succes waren, maar dat de jubileumperformance als geheel veel minder succesvol was dan in 1952. Door
het gebrek aan performatieve eenheid in het zeventigjarig jubileumprogramma als geheel werd er geen
‘flow’ bereikt. Alexander zegt hierover: ‘The fusion of the elements of performance allows not only
actors but also audiences to experience flow, which means they focus their attention on the performed text
to the exclusion of any other interpretative reference. (…) Performances in complex societies seek to
overcome fragmentation by creating flow and achieving authenticity. (…) Speaking epigrammatically,
one might say that successful performances re-fuse history. They break down the barriers that history has
erected, between scripted text and actors, between audience and mise-en-scène’. In 1952 was de Directie
van de Wieringermeer eindverantwoordelijke voor de feestelijkheden. De macht van deze overheidsdienst
en diens visie op het verleden, heden en de toekomst van de polders was onbetwist. In 2012 was deze
vanzelfsprekende autoriteit van de Directie afwezig, en dat had gevolgen voor de eenheid van de
jubileumperformance. Alexander verklaart: ‘While re-fusion is made possible only by the deposition of
social power, the very success of the performance masks its existence. When performance is successful,
social powers manifest themselves not as external or hegemonic forces that facilitate or oppose the
unfolding performance but merely as sign-vehicles, as means of representation, as conveyors of the
intended meaning.’ 279 Het waren met andere woorden, voornamelijk de veranderde machtsverhoudingen
die er in combinatie met een veranderende bevolkingssamenstelling voor zorgden dat het zeventigjarig
jubileum van de Noordoostpolder als de minder succesvolle evenknie van het tienjarig jubileum kan
worden beschouwd.
Sociale machtsverhoudingen speelden ook in hoofdstuk 4 een belangrijke rol. In dit hoofdstuk
werd gekeken naar de vormgeving van de herinnering aan de ingenieurs ‘van bovenaf’ en de daaraan
verbonden monumentalisering van de waterstaatsgeschiedenis in het landschap van de IJsselmeerpolders.
Ook hier bleken de pioniers- en strijd tegen het water mythe essentieel voor de vormgeving van de
herinneringspraktijken en herdenkingsrituelen die op hun beurt ook weer voortdurend opnieuw vorm
gaven aan het polderlandschap. Dijken, sluizen, gemalen, het werkeiland en de verschillende besproken
monumenten hebben in de loop der jaren een symbolische betekenis gekregen die hun oorspronkelijke
functionele betekenis overstijgt. Het zijn markeringen in het landschap die herinneren aan de gewonnen
strijd tegen het water. Als zodanig functioneren ze in toenemende mate als podium en decor voor
herdenkingsrituelen.
Uit de case studies is gebleken dat de herinnering aan de ‘grote mannen’ en de
monumentalisering van de waterstaatsgeschiedenis bovenal vorm krijgt op centraal niveau, veel meer dan
de in hoofdstuk 3 besproken herinnering aan de polderpioniers. De strijd tegen het water is immers niet
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alleen een regionale, maar ook een nationale mythe en het vormt daarom voor beleidsmakers en politici
een uitgelezen kans om het verhaal van de polders op succesvolle wijze in te passen in het ‘grote verhaal
van de Nederlandse geschiedenis’. Zo maakten de groots opgezette activiteiten, feestelijkheden en
discussies rondom het vijfenzeventigjarig bestaan van de Afsluitdijk duidelijk dat deze dijk niet alleen
wordt gezien als een historisch monument dat herinnert aan de geschiedenis van het Zuiderzeeproject,
maar ook een belangrijke functie vervult als symbool van de Nederlandse strijd tegen het water. De
jubileumuitzending van de NOS was een herdenkingsperformance die speciaal werd opgevoerd voor de
televisiecamera’s. Het succes van dit jubileum hing nauw samen met de strak geregisseerde performatieve
eenheid van het geheel: het script, de actoren (van historici en dijkexperts tot familieleden van arbeiders
en ingenieurs), de mise-en-scène (op een boot op het IJsselmeer), de symbolische productiemiddelen
(zoals het gebruik van historische attributen) en de representatie van machtshebbers op verschillende
niveaus (kroonprins, ministers, ingenieurs, wetenschappers) en het publiek (zowel op de historische site
zelf als thuis op de bank); alles was in perfecte overeenstemming met elkaar, hetgeen de nationale,
publieke waarde van de Afsluitdijk voor de Nederlandse geschiedenis op het grootst mogelijke toneel
bekrachtigde.
Dit was in veel mindere mate het geval bij de vormgeving en de jubilea van het werkeiland
Lelystad. Hier werd de flow onderbroken door de constante strijd tussen verschillende belanghebbenden
die er verschillende visies op de vormgeving van het eiland als plek van herinnering op na hielden.
Rijkswaterstaat, de gemeente Lelystad, verschillende projectontwikkelaars, Bond Heemschut en niet de in
de laatste plaats de (voormalige) bewoners van het werkeiland, allemaal oefenden ze invloed uit op de
manier waarop de herinnering aan de pioniers en ingenieurs op het werkeiland op verschillende
momenten in de tijd gestalte heeft gekregen. Vooral de strijd rondom het behoud van het authentieke
karakter van het eiland heeft het ontstaan van een performatieve eenheid op het werkeiland tot op heden
onmogelijk gemaakt.
Dat verdeeldheid niet altijd in de weg hoeft te staan van een succesvolle performance blijkt uit de
laatste casestudy van dit deel van het proefschrift, waarin de monumentale vormgeving van de
herinnering aan Cornelis Lely centraal staat. Hier was het juist de strijd om de Zuil van Lely en de manier
waarop die werd uitgevochten in de publieke ruimte die ervoor zorgde dat het kunstwerk ging leven in
Lelystad. Het kunstwerk van Van Houwelingen transformeerde het Stadhuisplein van Lelystad tot een
performatieve ruimte, tot een podium waar mensen spontaan samenkomen, maar waar ook informele en
formele herdenkingen van belangrijke momenten uit de poldergeschiedenis plaatsvinden. De discussie
rondom de Zuil van Lely geeft aan hoezeer kunst in de openbare ruimte een voortdurend proces van
onderhandeling en betekenisgeving impliceert. In Deel II van dit proefschrift zal dieper worden ingegaan
deze processen van onderhandeling en betekenisgeving, omdat hier de rol die beeldende kunst en
83

kunstmusea spelen bij de narratieve constructie van ruimte en identiteit in de IJsselmeerpolders
onderzocht zullen worden.
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Deel II
De polders verbeeld: Pionieren 2.0

‘Vanuit een sloepje trokken vier jonge kunstenaars op de valreep van 2009 een zelfgebouwde ‘klei’kubus over water van Almere naar Urk. Ze trokken de kubus voort op pure spierkracht. De kunstenaars
herdachten dat de Flevopolder vijftig jaar geleden is aangelegd met veel bloed, zweet en tranen. Tijdens
de ijzige kou sliepen ze aan boord met slechts een klein houtkacheltje als verwarming. Onderweg
musiceerden de kunstenaars. De mannen roeiden terug in de tijd; van het nieuwe land van Almere naar
het oude land: het eiland Urk. De Tocht vond plaats midden in de winter. Die omstandigheden leken
immers het meeste op die van de oorspronkelijke polderwerkers.’

Eind december 2009 ondernam het Almeerse kunstenaarscollectief Stichting Pompei bovenstaand
kunstproject met de titel De tocht – terugkeer van een pionier. Het project was bedoeld als eerbetoon aan
‘Jan met de Schop’, ofwel de ‘dappere polderwerker van vijftig jaar geleden’.280 De bijzondere
ontstaansgeschiedenis van de IJsselmeerpolders en de daaraan verbonden verhalen over de eerste
polderpioniers en hun bijdrage aan de opbouw van het nieuwe land spreken nog altijd tot de verbeelding.
De tocht is slechts één van de vele voorbeelden waarin de polders en hun geschiedenis dienden ter
inspiratie voor hedendaagse kunstenaars. De pionierservaring wordt in de kunst vaak gepresenteerd als
een lichamelijke ervaring, iets louterends en spiritueels.281 Het mythische beeld van de pionier die de
strijd aanging met de elementen voor een hoger doel: de uitbreiding van het Nederlandse grondgebied en
het creëren van een nieuwe samenleving, is een dankbaar onderwerp voor menig kunstenaar. Maar ook de
ligging van het land ten opzichte van de zeespiegel, de grote hoeveelheden scheepswrakken in de bodem,
de wind, de lucht, de ruimte, de dijken en de eenvormigheid en kunstmatigheid van het landschap maken
van de polders een unieke plek waar kunst de ruimte krijgt om een dialoog aan te gaan met natuur en
cultuur.
Vanaf het ontstaan van de eerste dorpen en steden in de IJsselmeerpolders na de Tweede
Wereldoorlog, leefde bij de RIJP sterk het idee dat een levendig cultureel klimaat een absolute
voorwaarde was voor een evenwichtige ontwikkeling van de samenleving. De overheid diende echter wel
terughoudend te zijn en slechts voorwaardenscheppend te handelen, het initiatief moest vanuit de burgers
komen. Vanaf het eind van de jaren zeventig veranderde deze houding enigszins en zien we onder andere
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‘De tocht. Terugkeer van een pionier’. Stichting Pompeï. 18 maart 2012 < http://detocht.nl>.
Zie bijv. de tentoonstellingen Kunstmatige Natuurlijke Netwerken (2001) en Look and Feel (2002/2003) van De
Verbeelding, die in het volgende hoofdstuk besproken worden.
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in de cultuurnota’s van Almere dat de gemeente ook zelf culturele activiteiten initieerde en uitvoerde. 282
Er werd vooral veel aandacht besteed aan de beeldende (landschaps)kunst en architectuur omdat deze het
moderne karakter en de eigenheid van de polders en het polderlandschap onderstreepten. Eén van de
manieren waarop lokale overheden de ontwikkeling en verspreiding van de beeldende kunst probeerden te
stimuleren was door de kunst te institutionaliseren: er werden gemeentelijke verzamelingen aangelegd,
tentoonstellingen georganiseerd en er werd een stimuleringsbeleid opgezet dat gericht was op het
aankopen van werk en het verstrekken van opdrachten aan beeldend kunstenaars. 283 Het regionale en
lokale kunstbeleid was altijd gericht op de veronderstelde genius loci, ofwel de ‘eigenheid’ (letterlijk:
geest/ziel van de plek), het karakter of de identiteit van het polderlandschap en zijn bewoners. De kunst
veranderde op haar beurt ook die genius loci, doordat zij ingreep in het landschap en er een belangrijk
onderdeel van uit begon te maken. Maar hoe vond deze wederzijdse uitwisseling plaats en op welke
manier kregen het polderschap en zijn geschiedenis vorm in de beeldende kunst en in musea?
Dit deel draait om de museale verbeelding van het polderlandschap en zijn bewoners met
bijzondere aandacht voor de rol van musea in de narratieve constructie van ruimte en identiteit in de
IJsselmeerpolders. Ik heb hierbij gekozen voor een analyse van twee musea voor moderne en
hedendaagse kunst die zich in hun museum- en tentoonstellingspraktijk nadrukkelijk richten op de
eigenheid van het polderlandschap en zijn bewoners: De Verbeelding kunst landschap natuur in
Zeewolde en Museum De Paviljoens in Almere. Musea representeren niet alleen cultuur, zij dragen ook
actief bij aan cultuurproductie door de verhalen die zij vertellen en de gedachten die zij uitzetten. Het
vertellen van verhalen is een essentieel onderdeel van de museumpraktijk waarbij teksten die objecten in
het museum zelf van een – al dan niet historische – context voorzien. Objecten veranderen van betekenis
wanneer zij binnen de context van het museum getoond worden: ze krijgen een extra betekenislaag
doordat ze onderdeel gaan uitmaken van het verhaal dat het museum vertelt en de visie op de wereld die
daaraan ten grondslag ligt. 284 Dit geldt óók voor beeldende kunst, het verhaal van het museum gaat dan
een directe dialoog aan met het verhaal dat de kunstenaar wil vertellen met zijn werk. Het museum vertelt
zijn verhalen niet alléén met teksten, maar ook met zijn verschijningsvorm. De architectuur van het
gebouw, de locatie, de inrichting, de vormgeving van de tentoonstellingen, de routing, de positionering en
belichting van de objecten: het zijn allemaal onderdelen van de narratieve, ruimtelijke strategie van het
museum. De bezoeker wordt tijdens zijn of haar bezoek opgenomen in deze ruimtelijke strategie, die de
beleving van het tentoongestelde in sterke mate bepaalt. De museale ruimte is, met andere woorden, ook
een performatieve ruimte waar identiteit wordt opgevoerd in de vorm van verhalen.
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‘Nota beleidsvoorbereiding/uitvoering culturele zaken in Almere.’, 2. SA - OLZIJ/Almere 1968-1983, Map
Voorbereiding/Realisering beleid inzake culturele activiteiten Almere 1979-1981.
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Kunstbeleid 1992-1995: 9.
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Zie bijv. Hooper-Greenhill 1992.
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De wisselwerking tussen de ambities van invloedrijke individuen en de sturende kracht van
bredere maatschappelijke en politieke discussies zijn merkbaar in de museum- en tentoonstellingspraktijk,
maar óók in de constructie van de museale ruimte. Suzanne Macleod meent dat het bestuderen van de
constructie van museale ruimte in relatie tot de beleving van het museum van cruciaal belang is wanneer
we meer willen weten over de relatie tussen de bezoeker, museumarchitectuur, vormgeving en het
museum als producent van betekenis. 285 Macleod: ‘we are essentially narrative beings reaching out into
the world and constructing stories about ourselves through our experiences in space, so we shape our
physical environment as a route to making manifest our vision of the world and our own place within
it.’ 286 Macleods visie op de museale ruimte is dynamisch. Het museum is onder invloed van de interactie
met museumprofessionals en bezoekers immers voortdurend aan verandering en aanpassing onderhevig.
De analyse van de museale ruimte van De Verbeelding en Museum De Paviljoens vertelt ons niet
alleen iets over de relatie tussen beide musea en hun respectievelijke lokale gemeenschappen, maar ook
over de manier waarop bezoekers in de loop der jaren het museum hebben gebruikt en beleefd en welke
processen van toe-eigening zich hebben voltrokken. In de volgende hoofdstukken ontspint zich een door
en door politiek verhaal, dat draait om de veranderende rol van kunst in de samenleving, de spanning
tussen de beleidsambities van zowel stad als platteland ten aanzien van de culturele invulling van de
openbare ruimte en het toenemende belang dat werd toegekend aan het museum, en een gedeeld verleden
als instrumenten voor lokale en regionale identiteitspolitiek.
De in dit deel gekozen benaderingswijze sluit aan bij de ‘new museology’, een richting binnen de
museumstudies die ontstaan is in de late jaren tachtig van de twintigste eeuw en staat voor een nieuwe,
kritische benadering van de rol van het museum als culturele autoriteit binnen de samenleving. Sinds de
late negentiende eeuw spelen musea een belangrijke rol in de overdracht van verhalen over het verleden
en kennis van de wereld om ons heen. Museumtheoreticus Preziosi meent zelfs dat musea een
onmiskenbare en centrale rol hebben gespeeld in het ontstaan en de bestendiging van de moderne tijd. 287
Lange tijd werden musea gezien als betrouwbare en neutrale instellingen, die de bezoeker een
onbemiddelde blik op verleden, heden en toekomst bieden. Mede onder invloed van ontwikkelingen in de
internationale kunstwereld wordt de onbetwiste autoriteit van het museum vanaf de jaren tachtig van de
vorige eeuw echter steeds vaker in twijfel getrokken en ontstaat er behoefte aan kritische reflectie op het
museum als instituut en vertegenwoordiger van dominante culturele groepen in de samenleving. Dit
resulteert in een wetenschappelijke stroming die ook wel ‘new museology’ of ‘critical museum theory’
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Suzanne Macleod besprak in haar artikel That magical place: the making of Yorkshire Sculpture Park and the
politics of landscape, art and narrative (2012) de historische ontwikkeling van het Yorkshire Sculpture Park met
bijzondere aandacht voor de visie die het museum heeft op de beleving van de kunst in relatie tot het landschap.
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genoemd wordt. 288 In navolging van de ‘new museologists’ worden De Verbeelding en Museum De
Paviljoens in dit onderzoek niet gezien als neutrale ‘eindproducten’ maar als instellingen waarvan de
ontstaansgeschiedenis en verschijningsvorm geïnterpreteerd kunnen worden als de uitkomst van een
samenspel van politieke, professionele en sociale processen en strategieën. Omdat het museum ook
gewoon mensenwerk is, wordt ook gekeken naar de invloed van individuele personen en hun subjectieve
keuzes. 289

Mythen en de museale verbeelding van het landschap
De museale ruimte van De Verbeelding en Museum De Paviljoens heeft vorm gekregen in relatie tot de
ontstaansgeschiedenis en verschijningsvorm van het polderlandschap waarin zij zich bevinden. Zo
verhield De Verbeelding zich in zijn museale praktijk nadrukkelijk tot de natuur in het landelijk gebied
van de polders, en profileerde Museum De Paviljoens zich juist met kunst in relatie tot (de
ontstaansgeschiedenis van) het stedelijke landschap. Dat er in beide musea een relatie gelegd wordt tussen
kunst en landschap is niet verwonderlijk. Landschap heeft immers alles te maken met de menselijke
verbeelding, zo stelt ook etnoloog Gerard Rooijakkers. 290 Hoogleraar publiek beleid en ruimtelijke
ordening John Short gaat nog een stapje verder wanneer hij in zijn boek Imagined country. environment,
culture and society (2005) stelt dat er geen natuurlijke leefomgeving bestaat: het landschap waarin wij
leven is volledig sociaal geconstrueerd en moet ook als zodanig benaderd worden. In de woorden van
Short: ‘the world is not a wilderness, but a garden’.291 Een stelling die voor de IJsselmeerpolders wellicht
meer geldt dan voor menig ander landschap.
Short onderzoekt in zijn boek de (Westerse) sociale constructie van het landschap en maakt
onderscheid tussen drie archetypische landschappen: de wildernis, het platteland en de stad. Short
verbindt hun ontstaan en ontwikkeling met de productie en reproductie van bepaalde landschappelijke
mythen in de Westerse wereld. In het eerste deel van zijn boek toont de auteur aan hoe deze mythen in de
288
Museologe Janet Marstine publiceerde in 2006 het handboek New museum theory and practice waarin de
belangrijkste uitgangspunten van de new museology op een rij gezet zijn om vervolgens toegepast te worden op een
aantal uiteenlopende case studies. Zie: Marstine 2006.
289
Deze conclusie werd in algemene zin eerder ook al getrokken door Sharon Macdonald in haar Behind the scenes
at the Science Museum (2002). een zeer gedetailleerde, etnografische analyse van de totstandkoming van een grote
tentoonstelling in het Science Museum te Londen. Macdonald besteedde in haar onderzoek aandacht aan de
dagelijkse werkzaamheden van een groep museummedewerkers en de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd
werden tijdens het creëren van een nieuwe permanente tentoonstelling. Op diepgravende wijze werd aangetoond hoe
de dagelijkse museumpraktijk enerzijds draaide om de interactie tussen mensen en anderzijds onlosmakelijk
verbonden was met veel grotere, fundamentele discussies over de rol van wetenschap in de samenleving, de positie
van het museum in kennisoverdracht en de voortdurende wisselwerking tussen kennis, identiteit, politiek en macht.
Macdonald 2002.
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Rooijakkers 1999: 301.
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Short 2005: Preface XI, maar eerder ook al geconcludeerd door Simon Schama in: Schama, S. Landscape and
memory. Londen. Harper Collins 1995.

88

loop der tijd vorm hebben gegeven aan het – voornamelijk Westerse – landschap. 292 In het laatste deel van
het boek onderzoekt hij hoe landschappelijke mythen hun beslag krijgen in de ideologieën die ten
grondslag liggen aan verschillende soorten ‘teksten’, zoals in poëzie, kranten, theater, schilderijen en
muziek.
John Shorts ideeën over de invloed van mythes op de ontwikkeling van het landschap zijn
bijzonder interessant wanneer we naar de ontstaansgeschiedenis en de museale en kunstzinnige
verbeelding van de IJsselmeerpolders kijken. Zoals uit het historisch kader al is gebleken hebben zijn drie
archetypische landschappen – wildernis, platteland en stad – en hun mythen alle een rol van betekenis
gespeeld in de landschapsontwikkeling van de polders. Het overwinnen en cultiveren van de wildernis –
het verschuiven van de ‘frontier’ – werd regelmatig als metafoor gebruikt tijdens de politieke discussies
die aan de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee vooraf gingen. Daarnaast kregen met name de
landelijke Noordoostpolder en zijn gemeenschap vorm op basis van archetypische ideeën over de ideale
plattelandssamenleving en werden steden als Lelystad en Almere gemodelleerd naar de idealen van de
garden city movement. Maar er is nóg een lokale mythe die als een rode draad door de geschiedenis en de
landschapsontwikkeling van de IJsselmeerpolders loopt: de pioniersmythe. Deze pioniersmythe is
vervlochten met alle drie de archetypische landschappen en we zullen zien dat de mythen expliciet en
impliciet worden ingezet in de poldermusea.
Imagined country is een associatieve bloemlezing van uiteenlopende bronnen die tot de
verbeelding spreekt. Short gaat uitvoerig in op de manier waarop mythen in specifieke historische
situaties ingezet worden en hoe ze ten grondslag liggen aan de culturele representatie van de wereld om
ons heen, hij gaat echter minder diep in op de vraag waar die mythen dan precies vandaan komen of
wanneer ze precies ontstaan zijn. Daar waar Short zijn mythen buiten de geschiedenis plaatst, komt in dit
onderzoek juist het belang van de historische oorsprong van deze verhalen naar voren, omdat ze wijzen
op een breukvlak tussen een geromantiseerde ‘oude tijd’ en een beangstigende ‘nieuwe tijd’ en daarmee
een hele specifieke lading en functie in het heden krijgen. Verder legt Shorts sociaal constructivisme de
nadruk op de scheppende rol van taal en tekst in kennisverwerving maar gaat hij voorbij aan de
materialiteit en performativiteit van zijn onderzoeksobjecten. Door het landschap, maar ook
kunstvoorwerpen, muziekstukken en films te interpreteren als teksten, koppelt Short ze als het ware los
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Sommige landschappelijke mythen worden in een heel specifieke context ingezet. Zo gebruikte Short de term
‘national environmental ideology’ voor mythen die worden ingezet in het proces van staats- en natievorming. Short:
‘Myths annihilate time; environmental ideologies reify space. National environmental ideologies use the myths of
wilderness, countryside and city in establishing and maintaining a national identity. Myths are transformed into
ideologies by particularising general criticisms to specific ends, by recruiting broad arguments to particular political
purposes, and, by shaping the myths to a definite purpose. Ideologies give myths a time, a place and a purpose.
National environmental ideologies do not represent an unbroken, unchanged tradition, but a selective, recreated
tradition.’ Short 2005: 55.
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van de materiële werkelijkheid, terwijl deze juist zo belangrijk is wanneer we het hebben over landschap
in relatie tot kunst. Materialiteit, zo stelt Sandra Dudley namelijk, ‘implies (…) engagement – be it
cognitive, emotional or imaginative alone. (…) The sensible, physical characteristics of the thing trigger
and thus contribute to the viewer’s sensory perceptions, which in turn trigger emotional and cognitive
associations, which together with the physical characteristics could be said to constitute the object’s
materiality’. 293 Dudley stelt verder dat onze zintuigen en de manier waarop wij ons bewegen door tijd en
ruimte bepalen hoe wij de wereld om ons heen beleven. Maar onze zintuigen en ruimtelijke leefpatronen
zijn in zichzelf óók cultureel bepaald: ‘rather than simply biologically determined givens, they fluctuate
not just within our individual mental realms but also across time, places and cultures’.294 Een benadering
van materialiteit zoals Dudley die voorstaat, impliceert dat de persoonlijke beleving van bijvoorbeeld
kunst enerzijds bepaald wordt door de fysieke eigenschappen van het werk en anderzijds door een geheel
subjectieve ‘belichaamde ervaring’, gestuurd door de zintuiglijke prikkelingen en emoties die het werk
genereert. Het museum of de galerie faciliteert de zintuiglijke beleving, en voegt er nog een extra
dimensie aan toe door de werken binnen de museale ruimte van een historische, culturele en/of
esthetische context te voorzien.
Daar waar Short de landschappelijke mythes terugziet in de vorm van ideologieën die ten
grondslag liggen aan ‘teksten’, worden ze in dit deel verbonden aan musea en hun ruimtelijke en museale
strategieën. In aansluiting op de in Deel I behandelde herinneringspraktijken worden kunsttraject De
Verbeelding en Museum De Paviljoens in dit deel geanalyseerd als onderdelen van een cultureel netwerk
dat een belangrijke rol speelt in de narratieve constructie van de IJsselmeerpolders. Maar De Verbeelding
en Museum De Paviljoens zijn niet alleen onderdeel van een narratieve ruimte, zij zijn als museale
instellingen ook op zichzelf staande narratieve ruimtes. Hun ontstaansgeschiedenis en verschijningsvorm
wordt hier geïnterpreteerd als de uitkomst van een samenspel van politieke, professionele en sociale
processen en strategieën. Daarom wordt in elke casestudy eerst aandacht besteed aan de
ontstaansgeschiedenis van het museum om vervolgens over te gaan tot een analyse van de vormgeving
van de museale ruimte en het ‘script’ dat daaraan te grondslag ligt. De stormachtige geschiedenissen en
de uiteindelijke ondergang van zowel De Verbeelding als De Paviljoens zullen worden verbonden aan een
analyse van de museale praktijk als performatieve eenheid.
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5. De Verbeelding

De Kunstbaan
‘ “Fijn dat u de kunstwerken repareert, dan kunnen we ze weer vernielen.” Was getekend: ‘Een nietkunstminnende Zeewoldenaar’. 295
Deze woorden treffen medewerkers van kunsttraject De Verbeelding in de zomer van 2001 aan op een
briefje dat was opgehangen bij de stukgeslagen Windkabine (2001) van Roman Signer. Vandalen waren
het kunstwerk enkele dagen eerder met een moker te lijf gegaan. De vernieling langs de kunstroute stond
niet op zichzelf: eerder dat jaar brandde de Field Library (2001) van Henrik Håkansson door
brandstichting volledig af, en in de loop der tijd zouden ook Diego Rivera in de Sovjet Unie (1998) van
Jan van de Pavert, Sactuarium (2001) van herman de vries en Shipwreck (2001) van Mark Dion meerdere
malen ernstig worden beschadigd door grof geweld. Het smeedijzeren hek van het Sanctuarium – een
stukje grond omsloten door een met rozenstruiken begroeide aarden wal – leek zelfs uit zijn sponning te
zijn gelicht met groot materieel. Geen halve maatregelen.
Hoe kon het zover komen dat deze ‘niet-kunstminnende Zeewoldenaren’ de kunstwerken in hun
dorp zo toetakelden? Deel van het antwoord ligt in het jaar 1984. In dat jaar besloot de religieussocialistische Arbeidersvereniging Der Woodbrookers een vormingscentrum te bouwen in de bossen nabij
Zeewolde. De Arbeidersvereniging, die zich richtte op de morele en religieuze verheffing van de
arbeidersklasse, zag in kunst een belangrijk middel tot volksopvoeding. 296 Zij nam zich dan ook voor om
het vormingscentrum, waar allerhande cursussen konden worden gevolgd, middels een kunstroute aan het
dorpscentrum van Zeewolde te verbinden. Het vormingscentrum zou er nooit komen, maar een zeven
kilometer lange kunstroute met tientallen kunstwerken, dwars door Zeewolde en omgeving, kwam er
mede dankzij het enthousiasme van de gemeente Zeewolde wel. 297
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Van Reenen 2002 (2).
De Arbeidersgemeenschap werd in 1919 opgericht door de Vereniging Woodbrookers, een religieus
socialistische beweging die was ontstaan in 1908. De Woodbrookers wilden ‘door onderlinge ontmoeting in een
geest van openheid, religieuze verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid, bijdragen aan persoonlijke
verdieping en bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheid’. De Arbeidersgemeenschap was specifiek in
het leven geroepen om de explosief groeiende arbeidersbeweging in christelijke zin te ondersteunen. Naast het
streven naar de bevrijding van het volk van het economisch kapitalisme zagen de Woodbrookers zich met name na
de Tweede Wereldoorlog genoodzaakt ten strijde te trekken tegen de burgerlijk-individualistische levenshouding,
die in hun ogen een grote bedreiging vormde voor de geestelijke vrijheid van de mens. De naoorlogse doelstellingen
van de Woodbrookers vertoonden veel overeenkomsten met de zogenaamde doorbraak-gedachte, in die zin dat er
aangestuurd werd op een progressieve beweging, gestoeld op christelijke en humanistische waarden. Zie:
‘Historie’ 2011; Vereniging Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers 1947; Gerrits en Marks 1986.
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Grote maatschappelijke veranderingen vanaf de jaren zestig hadden er al voor gezorgd dat het ledenbestand van
de Arbeidersvereniging sterk was ingekrompen en vergrijsd. Daarnaast sloot het vormingswerk van de
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Het artistiek concept voor de Kunstbaan werd in 1985 ontwikkeld door beeldend kunstenaar Bas Maters
(1949-2006), en was gebaseerd op de zogenaamde genius loci. 298 De Kunstbaan die Bas Maters’ ontwierp
bestond uit een zeven kilometer lange lus, die door het centrum, een nieuw aangelegd landschapspark, het
bos en de dijk liep. De route bestond uit vier ruimtelijke en thematische elementen: het dorp, het park, het
bos en de dijk. Het concept, dat expliciet inhaakte op de stedenbouwkundige plannen voor het dorp, werd
eind 1985 gepresenteerd aan de Gemeente Zeewolde en vormde de basis wat later kunsttraject De
Verbeelding zou worden.299
Uit het concept wordt duidelijk dat de kunstwerken langs de Kunstbaan niet alleen beschouwend
van aard moesten zijn, maar de bezoeker ook moesten uitdagen en activeren.300 De initiatiefnemers sloten
daarmee aan bij enkele belangrijke ontwikkelingen die zich vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw
in de internationale kunstwereld voltrokken. Steeds meer kunstenaars verzetten zich in deze periode tegen
de ruimtelijke beperkingen van het museum en de symbolische beperkingen van het modernisme. 301
Kunstenaars mengden zich daarnaast steeds vaker in het maatschappelijke debat rondom bijvoorbeeld de
toenemende wereldwijde milieuproblematiek die het gevolg was van de razendsnel groeiende

Woodbrookers niet meer aan bij de wensen van de nieuwe generatie. Uiteindelijk zorgden wijzigingen in het
subsidiestelsel van de overheid ervoor dat de vereniging A.G. der Woodbrookers in januari 1995 besloot zichzelf op
te heffen en op te gaan in de nieuw op te richten vereniging ‘De Rode Hoed’. Zie: ‘Archief Arbeidersgemeenschap
der Woodbrookers’ 2012.
298
Maters kreeg de opdracht van een speciaal ingestelde werkgroep. In deze werkgroep waren de Woodbrookers, de
gemeente Zeewolde, de architecten van het te bouwen centrum, de RIJP en het Praktijkburo Beeldende
Kunstopdrachten van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vertegenwoordigd.
Bas Maters (1949-2006) was een beeldend kunstenaar die met name in de jaren tachtig aanzienlijke bekendheid
vergaarde met zijn werk in de openbare ruimte. Maters studeerde tussen 1966 en 1971 monumentale vormgeving
aan de Arnhemse kunstacademie en doceerde nadien ruim dertig jaar aan diezelfde academie. Hij kan getypeerd
worden als een maatschappelijk geëngageerde kunstenaar met een sterk filosofische inslag. In zijn monumentale
werk ging Maters de dialoog aan met de openbare ruimte, en stelde hij de manier waarop wij met deze ruimte
omgaan ter discussie. Zie verder: ‘Maters, Bas’. RKD Artists Database. Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie. 17 november 2011
<http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=53931>. ;
Pieterse, M. ‘In memoriam Bas Maters (1949-2006)’. Arnhem aan Zee – Creatief Arnhem in Beeld. 25 januari 2006.
9 januari 2012 < http://www.kunstencultuurkaart.nl/arnhem/columns/martin-pieterse/107-in-memoriam-bas-maters1949-2006.html> .
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‘Concept Discussiestuk d.d. 3-3-1999’. NLE – CDV- 62.
300
Maters 1986: 37.
301
De opkomst van het modernisme leidde in de eerste decennia van de twintigste eeuw tot grote artistieke vrijheid
voor kunstenaars. De keerzijde van deze artistieke vrijheid was echter dat kunstenaars en hun kunst steeds verder af
kwamen te staan van de maatschappij en geen relatie meer hadden met de dagelijkse sociale werkelijkheid.
Kunstwerken moesten beleefd worden als op zichzelf staande uitingen van individuele expressie en in het
modernistische museum, ook wel de ‘white cube’ genoemd, werden de kunstwerken dan ook radicaal geïsoleerd van
de buitenwereld. Sarah Plumb omschrijft het in haar The Gallery Space as Mediator (2006) treffend wanneer zij
stelt dat de serene, witte ruimte van de white cube de werkelijkheid als het ware ‘uitwiste’: ‘It (het kunstwerk –DM)
was detached from time and cut off, literally and metaphorically, from the outside world.’ Plumb 2006: 16.
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economie. 302 Eén en ander leidde in de Verenigde Staten 1968 tot de publicatie van een invloedrijk
manifest van de kunstenaar Robert Smithson (1938-1973) getiteld A Sedimentation of the Mind: Earth
Projects (1968). Smithson levert hierin stevige kritiek op het modernistische adagio van de ‘tijdloze’,
autonome kunst en de geïsoleerde positie van de kunstenaar, die volgens hem het resultaat is van de
toenemende invloed van het kapitalisme op de kunstwereld. Smithsons manifest kreeg veel weerklank in
de kunstwereld en vormde het beginpunt van de Land Art beweging. 303 Hoewel de Land Artists een zeer
breed scala aan interpretaties, methoden en technieken vertegenwoordigen, heeft hun werk ook een aantal
gezamenlijke kenmerken: de aard van het werk is antimaterialistisch – dat wil zeggen, het is niet te
verkopen en de waarde van het werk is niet in geld uit te drukken; de kunst is ecologisch en vaak bedoeld
om actuele milieuproblematiek aan de kaak te stellen; de kunstenaars streven naar een nieuw ecologisch
bewustzijn om vervreemding van de natuur tegen te gaan en de kunstenaar zoekt met zijn werk het
maatschappelijk debat op. 304
Begin jaren zeventig vond de eerste Land Art tentoonstelling in Nederland plaats, waarbij de
Amerikaanse kunstenaar Robert Morris het Observatorium realiseerde, in de duinen bij Velsen. Morris’
Observatorium werd in 1977 naar de IJsselmeerpolders verplaatst en het was daarmee het eerste
landschapskunstwerk in de polders.305 De polders bleken de perfecte locatie voor de grootschalige
landschapskunstwerken. Er was genoeg ruimte en het rechtlijnige en kunstmatige polderlandschap bleek
een bron van inspiratie voor menig kunstenaar.306 De uitgangspunten van de Land-Art beweging sloten
perfect aan bij de doelstellingen van de Kunstbaan en veel kunstenaars die zich verwant voelden met de
idealen die aan de beweging ten grondslag liggen, raakten in de loop der jaren dan ook betrokken bij de
realisatie van kunstwerken langs het traject.
De eerste werkzaamheden voor De Kunstbaan gingen in 1986 van start en in de zomer van 1987
werd officieel de Stichting Kunstbaan opgericht.307 Om het traject goed van de grond te krijgen, streefde
302

Wallis 1998: 23-24.
Het manifest van Smithson werd als uitgangspunt gebruikt voor de tentoonstelling Earthworks, die in datzelfde
jaar plaatsvond in de Dwan Gallery te New York. Earthworks bestond uit een serie grootschalige
landschapskunstwerken van de hand van veertien redelijk onbekende kunstenaars, zoals Robert Morris (1931) en
Walter DeMaria (1935), die door middel van foto’s aan het publiek in de galerie getoond werden. Earthworks kreeg
in 1969 een vervolg in de tentoonstelling Earth Art, gehouden in het Andrew Dickson White Museum of Art te
Ithaca, New York en samengesteld door gastcurator en kunstcriticus Willoughby Sharp. In beide tentoonstellingen
werd radicaal gebroken met de modernistische traditie en de zochten de kunstenaars naar een nieuw perspectief op
de relatie tussen kunst, landschap, natuur en mens.
304
Wallis 1998: 23-25.
305
Van Diggelen 2011.
306
In 1982 werd Piet Slegers’ (1923) Aardzee nabij Zeewolde gerealiseerd, gevolgd door Marinus Boezems (1934)
Groene Kathedraal in 1987, Richard Serra’s (1939) Sea Level in 1996, Daniel Libeskinds (1946) Polderland
Garden of Love and Fire in 1997 en Anthony Gormley’s (1950) Exposure in 2010.
307
De Stichting ging ambitieus van start, het bestuur werd gevormd door prominente heren uit Flevoland en de
landelijke kunst- en cultuursector. De nieuwe burgemeester van Zeewolde, Harm Bruins Slot, nam het
voorzitterschap op zich. De rest van het bestuur werd gevormd door de voorzitter van het bestuur van de vereniging
303
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het stichtingsbestuur in eerste instantie naar een beperkt aantal kunstobjecten van topkwaliteit. In 1989
kreeg de ook toen al wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar Richard Serra (1939) de opdracht het
eerste dragende landschapskunstwerk te ontwerpen voor landschapspark De Wetering. 308 Deze opdracht
resulteerde in het ontwerp voor Sea Level, dat uiteindelijk in 1996 werd opgeleverd. 309 Ondanks de
welwillendheid van gemeente en provincie was er op dat moment echter nog geen sprake van structurele
subsidie waardoor het realiseren van meer kunstwerken moeizaam ging. Mede om deze reden werden de
mogelijkheden verkend om van De Kunstbaan een provinciaal openlucht museum voor land art en
hedendaagse beeldende kunst te maken. 310 Een officiële museumstatus zou immers betekenen dat De
Kunstbaan werd ingebed in het landelijk en provinciaal kunst- en cultuurbeleid, waardoor het aanspraak
kon maken op structurele subsidie. 311 Uiteindelijk kwam de museumstatus er niet, omdat De Kunstbaan
niet aan de gestelde voorwaarden kon voldoen.
Ondertussen vonden er zowel in bestuur als adviescommissie enkele personele wisselingen
plaats. 312 Zo raakte de nieuwe directeur van het Kröller-Muller Museum, Evert van Straaten, als adviseur
bij de Kunstbaan betrokken. Van Straaten rondde in 1994 een herzien artistiek concept van de Kunstbaan
af, met daarin een ambitieuze lange termijnvisie waarin De Kunstbaan inzette op structurele subsidie uit
openbare middelen. Van Straaten stelde in zijn plannen voor de Kunstbaan in eerste instantie op te zetten
met tenminste acht kunstwerken van ‘beproefde kwaliteit’,waarin de relatie tussen kunst en landschap
centraal stond. 313 Ook meende Van Straaten dat er te zijner tijd een klein paviljoen gebouwd zou moeten
worden waarin naast tentoonstellingsruimte ook ruimte was voor een receptie en een museumwinkel.
Ondertussen verwierf de Stichting Kunstbaan twee nieuwe kunstwerken: Salami van Carel Visser (1928)
en een titelloze geluidssculptuur van Mario Airò (1961).

A.G. der Woodbrookers Albert van den Heuvel, de Commissaris van de Koningin Han Lammers, directeur van de
Rijksdienst IJsselmeerpolders Chris de Koning, directiesecretaris van de Nederlandse Bank Wim Bos, kunstkenner
en verzamelaar Frits Becht, directeur/secretaris van de vereniging A.G. der Woodbrookers Ab Engelsman en
Woodbrooker Pieter Timmerman. Als commissie van deskundigen werden Rudi Oxenaar, toenmalig directeur van
het Kröller Müller Museum en Edy de Wilde, voormalig directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam aangesteld.
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Zie: ‘Oprichtingsakte 1987’. NLE-CDV-61.
308
Deze opdracht werd door de provincie Flevoland gesubsidieerd.
309
‘Agenda bestuursvergadering 18-5-1989’. NLE-CDV-180.
310
‘Verslag 1987-1990’. NLE-CDV-180.
311
‘Agenda bestuursvergadering 18-5-1989’ en ‘Verslag 1987-1990’.
312
In 1990 wordt Harm Bruins Slot opgevolgd door Geke Faber als burgemeester van Zeewolde. Faber was
bijzonder enthousiast over de Kunstbaan en nam in navolging van Bruins Slot het voorzitterschap van het bestuur op
zich. Tevens werden Edy de Wilde en Rudi Oxenaar opgevolgd door Evert van Straaten, directeur Kröller Müller
Museum, en Ton van Gestel, hoofd prakijkbureau Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting.
313
‘Concept-discussiestuk 1999’.
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Koerswijziging en professionalisering
Het in 1994 opgestelde artistiek concept van de Kunstbaan werd in 1995 bewerkt tot een plan van aanpak,
waarin het voorgestelde paviljoen een centrale rol kreeg toebedeeld. Het paviljoen werd nu het
vertrekpunt van alle activiteiten die de Kunstbaan ging ontplooien en dankzij het vooruitzicht op een
Europese subsidie ontstonden er al snel concrete plannen voor de bouw. Op aandringen van de provincie
fuseerde de Stichting Kunstbaan tegen haar zin met het al bestaande Kunstcentrum Flevoland.314 Het
Kunstcentrum vervulde een belangrijke functie in het circuit van amateurkunstenaars, een groep waar de
Kunstbaan zich nadrukkelijk niet mee wilde associëren. 315 De provincie meende echter dat de fusie het
draagvlak van De Kunstbaan onder de lokale bevolking kon vergroten.
In 1998 ontstond verdere frictie tussen gemeente, provincie en Stichting De Kunstbaan, toen
duidelijk werd dat de stichting een flink begrotingstekort had en dat er op de lange termijn structurele
subsidie nodig was om het kunsttraject levensvatbaar te houden. Binnen de gemeenteraad van Zeewolde
was voornamelijk de partij Leefbaar Zeewolde ongelukkig met de gang van zaken. 316 Ondanks het zware
politieke weer besloot het bestuur van de Kunstbaan door te gaan met de bouw van het paviljoen, in de
hoop dat wanneer het er eenmaal stond, het draagvlak vanzelf vergroot werd. 317 Na enkele stevige
gesprekken tussen gemeente en stichtingsbestuur kwam men tot een compromis: de gemeente stelde een
perceel en een renteloze lening beschikbaar onder de voorwaarde dat er een einde kwam aan het
automatisch voorzitterschap van de burgemeester van het bestuur van De Kunstbaan, en de stichting
moest een aantal stappen ondernemen om het draagvlak voor het project onder de lokale bevolking te
vergroten. 318
314

Het Kunstcentrum Flevoland had als doelstelling het integreren van beeldende kunst in de Flevolandse
samenleving door ondersteunen, stimuleren en ontwikkelen van beeldende kunst in de provincie. Met name de
functie van het centrum op het gebied van de documentatie en promotie van de landschapskunst werd door de
provincie gezien als een nuttige aanvulling op het takenpakket van de nieuwe stichting De Verbeelding waarin beide
organisaties op zouden gaan. Zie: ‘Werkplan Kunstcentrum Flevoland 1998’ . NLE-CDV-60.
315
Trudy van Riemsdijk, directrice van De Verbeelding vanaf 1999, stelde in een later interview dat een paviljoen
dat met Europese gelden was neergezet om een internationale collectie van landschapskunst op hoog niveau te
realiseren niet als een soort gemeenschapshuis gebruikt dient te worden. Maas, D. van der. Interview met Trudy van
Riemsdijk 14 juni 2011.
316
Martin Etman, Leefbaar Zeewolde-lid en wethouder van Cultuur, erkent het culturele belang van De Verbeelding
voor Zeewolde, maar zegt het vertrouwen op in het bestuur van de stichting. Het bestuur van De Verbeelding
reageert verbolgen en verwijt de raad tweeslachtigheid: ‘Enerzijds wil men de Kunstbaan behouden, anderzijds wil
men er geen geld in stoppen. De raad heeft de laatste tijd ook zeer bijgedragen aan een verkleining van het
draagvlak.’ Zie: ‘Notulen van de vergadering van het bestuur van de stichting Kunstbaan Zeewolde, dinsdag 11 mei
1999.’ NLE-CDV-61.
317
In een officiële verklaring laat het bestuur tevens weten dat men deze beslissing heeft genomen om tijdswille en
ter voorkoming van nieuwe financiële problemen – onder andere als gevolg van stijgende bouwkosten, en ‘er van
uitgaande dat gemeente en provincie de besluitvorming op elkaar afstemmen. Zie: ‘Notulen van de vergadering van
het bestuur van de stichting Kunstbaan Zeewolde, dinsdag 11 mei 1999.’
318
De overeenkomst werd gesloten in juni 1999 en daarin wordt besloten dat de gemeente het perceel een renteloze
lening van 75 000 gulden beschikbaar stelt, verbonden is aan een aantal voorwaarden: ten eerste zou er middels een
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Op 13 december 1999 werd Trudy van Riemsdijk-Zandee directrice van de Kunstbaan en het
Kunstcentrum Flevoland, die vanaf dat moment samen verder gingen als Stichting De Verbeelding –
kunst landschap natuur (vanaf hier: De Verbeelding). 319 Van Riemsdijk-Zandee kreeg de opdracht een
internationaal centrum voor kunst, landschap en natuur neer te zetten, met als eerste prioriteit de realisatie
van het paviljoen. 320 De Verbeelding wilde niet meer alleen Zeewolde, maar het gehele landelijke gebied
van de provincie Flevoland vertegenwoordigen. Het unieke gegeven van nieuw land en de daarbij
behorende pioniersgeest werden het uitgangspunt voor de activiteiten. Daarnaast werd gestreefd naar
bekendheid onder een zeer breed, internationaal publiek. Er vond, met andere woorden, een
herconceptualisering van het gehanteerde gemeenschapsbegrip plaats. Deze uitbreiding van het
gemeenschapsbegrip ging ten koste van enkele van de taken en functies van het Kunstcentrum Flevoland,
zoals de documentatie en informatievoorziening voor lokale amateurkunstenaars.
Paviljoen De Verbeelding werd uiteindelijk op 6 december 2000 opgeleverd. Het gebouw werd
ontworpen door de Almeerse architect René van Zuuk (1962) en kreeg een plek in het water van
landschapspark de Wetering. Met de opening van het paviljoen was de basis van kunsttraject De
Verbeelding ‘af’: de gerealiseerde route en het paviljoen vormen het uitgangspunt voor de kunstprojecten,
tentoonstellingen en manifestaties die georganiseerd worden tussen 2000 en 2004. Deze museale ruimte
staat hierna centraal.

De Verbeelding kunst landschap natuur
Stichting De Verbeelding werkte rond het jaar 2000 met een klein kernteam dat bestond uit een artistiek
leider, een projectmedewerker en een educatief medewerker. Tussen 2000 en 2004 werden drie grote
projecten gerealiseerd, met zowel tijdelijke als permanente kunstwerken. Op deze manier werd een
collectie van hoogwaardige kunstwerken opgebouwd terwijl met de tijdelijke projecten ingesprongen kon
worden op actuele ontwikkelingen in de kunstwereld.

wijziging van de statuten een einde komen aan het automatisch voorzitterschap van de burgemeester van De
Verbeelding, ten tweede moet ter vergroting van de lokale betrokkenheid ten minste drie leden van het bestuur
woonachtig zijn in Zeewolde en ten derde moet de stichting jaarlijks rapporteren middels een inhoudelijk jaarverslag
over de ontplooide initiatieven en de verrichte inspanningen om het draagvlak te vergroten. Het bestuur van de
Kunstbaan stemt in met deze voorwaarden waarna zowel de gemeente Zeewolde als de Provincie en het ministerie
van OC&W een eenmalige som geld beschikbaar stellen voor de bouw van het paviljoen. Zie: ‘Stand van zaken en
voorwaarden inzake aanvraag aanvullende investeringssubsidie Kunstbaanpaviljoen, d.d.21-5-1999’ en ‘Verslag van
de Bestuursvergadering van de Stichting Kunstbaan Zeewolde d.d. 16 januari 1997’. NLE-CDV-62 en NLE-CDV60.
319
Van Riemsdijk-Zandee, een kunsthistorica met een bijzondere interesse voor kunst in de openbare ruimte, heeft
tot die tijd voornamelijk onderzoeks-, bestuurs- en adviesfuncties bekleed. Via de Stichting Kunst in de Openbare
Ruimte (SKOR) werd zij gevraagd inhoudelijk invulling te geven aan de nieuwe Stichting De Verbeelding.
320
Deze opdracht krijgt zij van het bestuur van Stichting De Verbeelding.
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Het eerste project dat De Verbeelding realiseerde was Kunstmatige Natuurlijke Netwerken en
vond plaats van september tot en met november 2001. De titel van het project was een woordspeling met
terminologie die wordt gehanteerd om de werking van computers te definiëren: ‘Met de gekozen titel
hoopt De Verbeelding de kiem te leggen voor een hecht netwerk: speels, betrouwbaar, tot de verbeelding
sprekend en kennisverwervend, kunstmatig en natuurlijk tegelijk, en vooral out of control om de
kunstmatige natuurlijke evolutie van De Verbeelding optimale kansen te geven’, aldus de
tentoonstellingscatalogus. 321 In Kunstmatige Natuurlijke Netwerken vormden teksten van de Amerikaanse
kunstcriticus Willoughby Sharp en de Franse auteur Michel Houellebecq het uitgangspunt om de
veranderingen in de relatie tussen kunst, landschap en natuur van 1969 tot 2001 te duiden.322 Elf
kunstenaars werden uitgenodigd om te reflecteren op de verantwoordelijkheden van de kunstenaar en de
middelen die deze tot zijn of haar beschikking heeft om beeldende kunst in te zetten als instrument voor
maatschappelijke, culturele of spirituele bewustwording. De kunstenaars in kwestie waren Atelier van
Lieshout, Ingo Vetter/Annete Weiser, Mark Dion, Henrik Håkansson, Tobias Rehberger, Roman Signer,
N55, herman de vries, Ulf Rollof, Krijn Giezen en davidkremers. Het project bestond uit twee
onderdelen: een reeks inleidende presentaties van de deelnemende kunstenaars in het paviljoen en een
presentatie van de gerealiseerde kunstwerken langs het traject De Verbeelding. 323
Kunstmatige Natuurlijke Netwerken stelde de kunstenaar en de ontwikkeling van zijn ambacht
centraal en had een conceptuele, theoretische insteek die maar moeilijk te doorgronden bleek voor de
meeste Zeewoldenaren. De dagelijkse confrontatie met de onbegrijpelijke kunstwerken in het dorp leidde
tot irritatie onder zowel de dorpsbewoners als enkele plaatselijke politici, die vonden dat De Verbeelding
zich niet aan de eerder gemaakte afspraken over draagvlakvergroting hield. De artistieke leiding van De
Verbeelding was echter tevreden over het project en diende in 2002 een subsidieaanvraag bij de gemeente
in voor het volgende grote kunstproject, getiteld Look and Feel . De aanvraag werd afgewezen omdat
burgemeester en wethouders vonden dat de bevolking van Zeewolde onvoldoende betrokken werd bij de
activiteiten van De Verbeelding en omdat het project naar hun smaak te weinig aansloot bij de kerntaak
van het kunstcentrum: de landschapskunst. De gemeente maakte van de gelegenheid gebruik om te
benadrukken dat zij zich al langere tijd zorgen maakte om de inhoudelijke aansluiting van de
321

Van Riemsdijk-Zandee 2001: 2.
Het ging in het bijzonder om twee citaten die als inspiratiebron werden gebruikt voor het project: ‘Earth art roept
om een radicale reorganisatie van onze natuurlijke omgeving; dit biedt de mogelijkheid om ieders vervreemding van
de natuur een halt toe te roepen. Terwijl de nieuwe beeldhouwer nog steeds esthetisch denkt, worden zijn
aandachtsgebieden en technieken in toenemende mate die van de omgevingsmanager, de stadsplanoloog, de
architect, de civiel ingenieur en de cultureel antropoloog.’ (Sharp 1969) en: ‘De omwenteling zal niet geestelijk
maar genetisch zijn’ (Houellebecq 1999).
323
De inleidende presentaties in het paviljoen vonden plaats tussen 6 december 2000 en eind mei 2001, de
presentatie van de gerealiseerde kunstwerken langs het traject van september tot en met november 2001. Zie: Van
Riemsdijk-Zandee 2001: 4.
322
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kunstprojecten met de interesses en wensen van de lokale bevolking. Er leefde onder de Zeewoldenaren
inmiddels veel onbegrip en zelfs aversie tegen De Verbeelding, aldus de raad. Wethouder van Cultuur P.
Drenth stelde: ‘Niemand in het dorp zegt: “Ja, dit is het. Ik voel dat De Verbeelding belangrijk is voor
Zeewolde”. Ik zou graag meer toegankelijke kunst zien bij De Verbeelding, zeker als de gemeente
daaraan meebetaalt. Iets tastbaars, iets fysieks waar je naar kan kijken.’ 324 De gemeente riep de stichting
dan ook op ‘volop te werken aan het voorlichten van de inwoners van Zeewolde en met hen in gesprek te
gaan om het onbegrip en de aversie weg te nemen, daarbij gebruik te maken van een voor iedereen
heldere en begrijpelijke wijze van communiceren en mogelijkheden te zoeken om samen met de inwoners
activiteiten te ondernemen om de kloof die tussen hen zit te dichten’.325
Het bestuur en de directie van De Verbeelding reageerden verontwaardigd op het besluit van de
raad, vooral omdat deze afwijzing betekende dat ook de provincie en de Mondriaan Stichting geen
subsidie voor Look and Feel zouden uitkeren. Evert van Straaten stuurde een boze brief naar de
gemeenteraad en er ontstond ergernis bij enkele raadsleden, die aangaven dat de communicatie met De
Verbeelding naar hun mening een steeds arrogantere ondertoon kreeg. Zo foeterde PvdA raadslid A. de
Vries: ‘Ik voel me aangesproken alsof ik één of andere boerentrien ben die nog niet weet hoe een
schilderij recht moet hangen’. 326 Bestuur, directie en medewerkers van De Verbeelding gingen ondanks
alle kritiek op oude voet verder. Willemieke Molenaar, medewerkster educatie van de stichting zei in De
Stentor: ‘De Verbeelding gaat geen andere kunst brengen nu de gemeente Zeewolde zo negatief reageert.
Molenaar: ‘Dat kan helemaal niet. De Verbeelding is jaren geleden met een bepaalde doelstelling opgezet.
Het moet een museum zijn voor landschapskunst. Vanuit de Europese Commissie en allerlei andere
overheden is daar geld in gestoken. We gaan nu niet aan de inhoud tornen, omdat de bevolking van
Zeewolde weinig voelt voor De Verbeelding. De inhoud van een museum wordt niet door de plaatselijke
politiek bepaald.’ 327 Uiteindelijk ging Look and Feel eind 2002 toch van start omdat de rijksoverheid en
de provincie Flevoland besloten subsidie te verlenen.
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Van Reenen 2002: 12.
Als handreiking werd overigens wel een kleine subsidie van 7500 euro toegekend, zodat De Verbeelding een
reëler kans maakte bij andere potentiële subsidieverstrekkers. Zie: ‘Notulen van de raadsvergadering Gemeente
Zeewolde, d.d. 26-9-2002.’ Naast de grote groep Zeewoldenaren met een zekere aversie tegen De Verbeelding, was
er echter ook een groep trouwe bezoekers uit de directe omgeving. Zo maakten veel scholen uit de buurt regelmatig
gebruik van de educatieve programma’s en rondleidingen die De Verbeelding aanbiedt. Daarnaast was er een
vriendenorganisatie waar ruim honderd mensen actief in waren. De relatie met de Vrienden van De Verbeelding
werd na een voortvarende en vruchtbare beginperiode echter nogal stroef doordat de vrienden graag een actieve rol
binnen de organisatie wilden vervullen. Zo wilden zij bijvoorbeeld rondleidingen geven en activiteiten voor de
lokale gemeenschap en lokale kunstenaars organiseren. Van Riemsdijk-Zandee verzette zich hier sterk tegen, omdat
het naar haar mening indruiste tegen haar opdracht een professionele organisatie neer te zetten.
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‘Lobby medestanders als ‘arrogant’ bestempeld. Geen gemeentesubsidie voor De Verbeelding’. De
Stentor/Veluws Dagblad, 27-9- 2002.
327
Van Reenen 2002 (3).
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In tegenstelling tot het eerste project, waarin de kunstenaar centraal stond, draaide Look and Feel
om de bezoeker en diens zintuiglijke beleving van kunst, landschap en natuur. Net als Kunstmatige
Natuurlijke Netwerken bevatte het project een retrospectief element: er werd gekeken naar de middelen
die de kunstenaar tot zijn of haar beschikking heeft om de zintuigen te activeren en de manier waarop
verschillende beeldstrategieën zich de afgelopen dertig jaar hebben ontwikkeld. 328 Net al die van het
eerste project was ook de titel Look and Feel aan de computertechnologie ontleend. Het verwijst naar de
manier waarop interfaces computertaal begrijpelijk ofwel ‘voelbaar’, maken voor mensen. Van
Riemsdijk-Zandee in de catalogus: ‘In 2002 en 2003 fungeerde De Verbeelding als interface. Ieders
‘emotionele intelligentie’, ieders EQ, werd getoetst en geprikkeld. Passie en hartstocht kregen ruim baan.
Hoe emotioneel is het cerebrale en hoe intelligent is het emotionele in kunst landschap en natuur?’ 329
Wederom werden internationaal bekende en gerenommeerde kunstenaars uitgenodigd deel te
nemen. Lothar Baumgarten (1944) en Lawrence Weiner (1942) kregen beiden opdracht een werk toe te
voegen aan de kerncollectie van De Verbeelding. Baumgartens’ werk, getiteld Plant Life Architecture,
bestond uit een veld van 32 bij 32 meter in een berkenbos aan de dijk van Zeewolde, verdeeld in gelijke
vierkanten van elk 4 bij 4 meter. De vlakken waren om en om beplant met gele tulpen. Het werk verwees
naar de strijd tussen de menselijke drang om alles te ordenen en de eigenzinnigheid van de natuur. Het
strakke beplantingspatroon, dat tevens verwees naar de rechtlijnige indeling van de polders, zou in de
loop der tijd zonder menselijk ingrijpen verloren gaan. Lawrence Weiner’s werk bestond uit een elftal
bomen, eveneens langs de dijk van Zeewolde, waarin roze letters geplaatst werden die gezamenlijk de
woorden ‘ON TOP OF ABOVE THE WATER BOVEN OP BOVEN HET WATER’ vormden. Op elke
boom stond één woord. Weiners werk bestaat meestal uit woorden die een sterk beeld oproepen bij de
bezoeker. De woorden in Zeewolde verwezen naar de geschiedenis van de polders. De inwoners van
Zeewolde kregen het werk als sjabloon thuis bezorgd. Weiner maakte tevens buttons met de voorstelling
van een ster die boven het water zweeft, en die gratis meegenomen konden worden in het paviljoen.
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De overige deelenemende kunstenaars waren Micha Klein (1964) /Danielle Kwaaitaal (1964), Ann
Veronica Janssens (1956), Mike Tyler (1964), Anya Gallaccio (1963) en Natalie Jeremijenko (1966).
De lokale reacties op Look and Feel logen er ondertussen niet om. Wethouder van Cultuur P.
Drenth noemde in De Stentor de projecten van De Verbeelding ‘onder de maat’ en ‘ontoegankelijk’ en
stelde dat de bevolking ‘al jaren niks begrijpt van de kunst van De Verbeelding’. 331 Het vluchtige en
vergankelijke karakter van sommige kunstwerken leidde eveneens tot irritatie. Velen zagen liever iets
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‘fysieks waar je naar kan kijken’. 332 Maar wat voor kunstwerken zagen de bezoekers dan precies wanneer
ze traject De Verbeelding bezochten? Om daar een impressie van te geven, neem ik de lezer in het
resterende deel van dit hoofdstuk mee op een evocatieve wandeling langs traject De Verbeelding. Tijdens
deze wandeling, die gereconstrueerd is op basis van archiefmateriaal, krantenartikelen en mijn eigen
ervaring, zal ingegaan worden op de vormgeving van de museale ruimte en de gevolgen die deze
vormgeving heeft voor de beleving van de kunst. Bijzondere aandacht gaat uit naar de manier waarop
geprobeerd wordt om in de museale ruimte een performatieve flow te creëren. De locatie van De
Verbeelding in het landelijke gebied van de polders is daarbij van cruciaal belang: de natuurlijke
omgeving wekt een suggestie van neutraliteit, maar uit de geschiedenis van het traject is gebleken dat het
tegengestelde waar is: De Verbeelding is een totaalconcept waarin kunstroute en landschap tot een
geïntegreerd geheel zijn verweven. Dat betekent dat de natuur de museumarchitectuur is: het dorp, het
park, het bos en de dijk zijn de verschillende zalen of galerijen waarin de kunstwerken geplaatst worden;
zij vormen de mise-en-scène en sturen als zodanig de beleving van de kunstwerken.

De museale ruimte van De Verbeelding
De museale ruimte van De Verbeelding bestond uit vier elementen die de beleving van het verhaal
structureerden. De bezoeker wandelde achtereenvolgens door het dorp, het park, het bos en de dijk. Biggs
(1984) en Plumb (2006) vergeleken de bezoeker van de openluchtgalerie ook wel met een pelgrim die op
een spirituele reis gaat met de kunst als einddoel.333 Het wandelen kan geïnterpreteerd worden als een
fysieke, meditatieve handeling waarbij de omringende natuur en kunst de zintuigen prikkelen. De
bezoeker ondergaat tijdens de wandeling een spirituele ervaring waarbij de grens tussen natuur en kunst
vervaagt. 334 Deze spirituele wandeling moest in Zeewolde echter wel ondernomen worden met een kaart
in de hand. Langs de route zelf was namelijk geen bewegwijzering aangebracht.
De bezoeker van De Verbeelding begon en eindigde zijn tocht in het centrum van het dorp
Zeewolde: een vertrouwde ‘stedelijke’ omgeving die volgens Maters als poort naar het natuurlijke
landschap diende. Het park was het centrale punt van De Verbeelding en was dan ook ontworpen als
belangrijkste onderdeel van de route. Het vormde de overgang van het dorp naar het bos, en stond
symbool voor de grens tussen cultuur en natuur. Het park ontvouwde zich aan weerszijden van een
waterloop, die vanuit het dorpscentrum van Zeewolde diagonaal het stratenplan doorsneed, uitmondend in
een vijver aan de rand van het bos. Door middel van profilering waren hoogteverschillen in het park
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aangebracht, waardoor er niet één maar meerdere zichtassen werden gecreëerd waarop de kunstwerken
geplaatst werden. Beeldbepalend element in het park was vanaf 1996 Richard Serra’s Sea Level, een
kunstwerk bestaande uit twee in elkaars verlengde geplaatste donkergrijze betonnen muren die het park
diagonaal doorsneden. De muren symboliseren het niveau waarop het zeewater in Zeewolde zou staan als
de dijken er niet waren geweest. Door zijn materialiteit, dat wil zeggen zijn dwingende fysieke
aanwezigheid, dwingt Sea Level de bezoeker na te denken over de unieke geschiedenis van de polders, de
bijzondere prestaties van de pioniers en de constante dreiging van het water. Wisselende
weersomstandigheden en het veranderlijke natuurlijke licht geven het werk voortdurend een ander
aanzien. Sea Level is ook bepalend geweest voor het ontwerp en de positionering van Paviljoen De
Verbeelding (2000) in het park. Paviljoen De Verbeelding, het informatiecentrum en de expositieruimte,
werd gebouwd in de vijver aan de rand van het bos en kreeg een langgerekte vorm die verwijst naar de
betonnen muren van Serra. Architect René van Zuuk (1962) koos dankzij het beperkte budget dat hij tot
zijn beschikking had voor de toepassing van diescharnierspanten. Deze constructie werd ook veel
gebruikt bij de boerenschuren die vanaf de jaren veertig bij de pionierende boeren in de IJsselmeerpolders
werden geplaatst. De identieke houten spanten van het paviljoen zijn telkens in een andere hoek geplaatst,
waardoor een getordeerd dak ontstond. Mede door de toepassing van glazen plinten en de weerspiegeling
van het water op het plafond aan de binnenzijde, kreeg de bezoeker van het paviljoen het idee dat het
gebouw drijft op het water. 335 Ook Carel Vissers’ Salami (1968) en Jan van de Paverts’ Diego Rivera in
de Sovjet Unie (1998) waren permanent in het park te zien. Beide werken werden niet speciaal voor De
Verbeelding vervaardigd en weken daarom in thematiek af van veel van de andere werken langs het
traject. De rode draad van het park was –zowel qua vorm als betekenis- het menselijk ingrijpen in de
natuur. Naast de mythe van de strijd tegen het water was ook de pioniersmythe alomtegenwoordig als
collectief referentiekader in zowel de kunst als het landschapsontwerp: het park was volledig door
mensenhanden ontworpen en gerealiseerd, en kunstwerken als Sea Level benadrukten dat zonder de
menselijke techniek de polders er überhaupt niet waren geweest.
Vanuit het park wandelde de bezoeker het bos in, waar oorspronkelijk het vormingscentrum van
de Woodbrookers gebouwd zou worden. Het bos symboliseerde binnen De Verbeelding de wilde,
ongetemde natuur, hoewel daar in de tot op de laatste boom geplande IJsselmeerpolders natuurlijk
nauwelijks sprake van kon zijn. De kunstwerken die in de loop der jaren gerealiseerd werden in het bos
verwezen bijna allemaal naar de elementen en de vergankelijkheid van het leven. Zo vonden we hier
Roman Signers’ Windkabine (2000/2001 – Een over het fietspad geplaatste tunnel die een windvlaag
simuleert wanneer er iemand onderdoor fietste), Mario Aíro’s Geluidssculptuur (1993 – Een stem die een
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Romeins gedicht declameerde), Ulf Rullofs’ The remembered self/The forgotten self (2001 – Twee
cilindervormige constructies in het bos, waarvan één volledig gesloten en donker en één open en lichten
Mark Dions’ The shipwreck (2001 – Een houten scheepswrak). In zijn bespreking van de wildernis als
archetypisch landschap stelt John Short dat de wildernis het menselijk onderbewustzijn symboliseert. Het
donkere en stille bos wordt vaak gezien als een plek van spirituele wedergeboorte, of zoals Short het
stelde: ‘the wilderness as the opportunity for discovering hidden depths and unused talents’. 336 Maar ook
het bos van Zeewolde is door mensenhanden gemaakt en begrensd, daar werd de bezoeker aan herinnerd
door de omgekeerde bomen van Anya Gallaccio (Some dreams they forgot, 2003) en Natalie
Jeremijenko’s Ooz (2003), een project waarin een Zoo zonder kooien en bestaande uit observatieplekken
en leefomgevingen gecreëerd werd.
Na het bos vervolgde de route van De Verbeelding zich richting de dijk. Maters omschreef de
dijk in zijn conceptplan als ‘welhaast een ruimtelijk kunstwerk. Overzicht, opzicht en uitzicht tegelijk, als
deel van de kunstbaanroute verschaft de dijk als ervaring een uitzonderlijke optiek.’ 337 Dijken vormen de
grens tussen land en water en zijn een essentieel onderdeel van het polderlandschap, zonder dijken zouden
er immers geen polders zijn. In symbolische zin verwijst de dijk naar de menselijke overwinning op het
water; staand op de dijk kan de bezoeker aan de ene kant het gewonnen land, en aan de andere kant de
overwonnen zee zien. In 2001 realiseerde de Nederlandse kunstenaar herman de vries (1931) naast de dijk
van Zeewolde een Sanctuarium (1999-2001), een stukje grond omsloten door een met rozenstruiken
begroeide aarden wal. Dit stukje grond is verboden terrein voor de mens, het is een mini-reservaat waar
de natuur zijn eigen gang mag gaan. Sanctuarium verwijst niet alleen naar een mythisch verleden van
‘niet betreedbare en met taboes omgeven heilige wouden op het oude land’ 338, het is tevens een
natuurlijke vrijplaats op een plek die verder gecreëerd en gecontroleerd wordt door de mens.
Via de dijk liep de bezoeker weer terug naar het dorp, waar het kunsttraject eindigde op dezelfde
plek als waar het begon. Hoewel de routekaarten van De Verbeelding gratis verkrijgbaar waren bij het
Paviljoen en de plaatselijke VVV, leidde het ontbreken van bewegwijzering langs de route van De
Verbeelding en de afwezigheid van toelichtende teksten bij het grootste deel van de kunstwerken zelf
nogal eens tot verwarring bij de bezoekers. Zo beschrijft schrijver Hans den Hartog-Jager in zijn boekje Ik
ga op reis en neem mee (2002), waarin hij in begrijpelijke taal uitleg geeft over De Verbeelding, hoe hij
minutenlang vruchteloos naar een echt vogelhuisje staart omdat hij in de veronderstelling verkeert dat het
de geluidssculptuur van Mario Airo is.339 Journaliste Hemmy van Reenen stelt in haar recensie van het
boekje van Den Hartog-Jager in De Stentor dat de uitgave meer dan welkom is want: ‘in Zeewolde
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begrijpen de meeste mensen helemaal niks van de kunstroute’. 340 Deel van het probleem was dat de
tentoonstellingsteksten van De Verbeelding alleen te vinden waren in de tentoonstellingscatalogi die
verschenen bij elk project. Deze catalogi waren luxe publicaties vol met foto’s en kunsttheoretische
essays van kunstenaars en wetenschappers die de kunstwerken van een context voorzagen. Deze
specialistische gidsen bereikten uiteraard maar een select publiek. Het weglaten van de
tentoonstellingsteksten in situ was overigens een welbewuste keuze: de bezoeker werd op deze manier
gedwongen te participeren en daarbij te vertrouwen op zijn zintuigen en emoties. De inzet van theatrale
middelen werd niet geschuwd in het streven de bezoeker te activeren. Zo lezen we in de
tentoonstellingscatalogus van Look and Feel:

‘Aan het theater ontleende aspecten, als ‘theatraliteit, temporaliteit en interactie’ bewerkstelligen een
totaalbeleving in het werk van de aan het Look-and-Feelproject deelnemende kunstenaars. Actieve
participatie, zintuiglijke verwarring en verleiding tot beleven en verbeelden zijn hierin eigentijdse
strategieën. Deze kenmerken zijn op verschillende manieren traceerbaar. Wanneer beschouwers
geprikkeld worden zelf producenten van betekenis te worden, krijgt kunst niet alleen een brede
maatschappelijke geldigheid maar kan de rolwisseling tussen kunstenaar en beschouwer bijdragen tot een
integratie van kunst en leven.’ 341

De apotheose
De museale ruimte van De Verbeelding was voortdurend aan verandering onderhevig. De Verbeelding
was niet alleen de esthetische uitkomst van een artistiek proces van ontwerper Bas Maters en
landschapsarchitect Pieter van der Molen, maar ook een narratieve ruimte die door het gebruik van de
bezoekers, wisselende tentoonstellingen en natuurlijke processen doorlopend veranderde van
verschijningsvorm en betekenis. Daarnaast werd de museale ruimte van De Verbeelding uiteraard in
sterke mate bepaald door de betrokken actoren: de artistieke leiding, (gast)conservatoren, kunstenaars,
maar ook landschapsbeheerders als Staatsbosbeheer en Flevolandschap drukten hun stempel op het
traject. Omdat De Verbeelding onderdeel uitmaakte van de openbare ruimte van Zeewolde en het beheer
daarvan de verantwoordelijkheid was van veel verschillende partijen met verschillende visies, ontstonden
er al snel spanningen die het bewerkstelligen van een performatieve flow in de museale ruimte ernstig
bemoeilijkten. Daarnaast zorgden de artistieke ambities van directrice Van Riemsdijk-Zandee ervoor dat

340
341

Van Reenen 2002.
Van Riemsdijk-Zandee 2002: 32.

103

De Verbeelding in de ogen van menig Zeewoldenaar en gemeenteraadslid ‘een maatje te groot voor een
dorp als Zeewolde’ was geworden, zowel in financieel als artistiek opzicht.342
De gespannen verhoudingen tussen kunsttraject, politiek en bevolking worden geïllustreerd door
de aanhoudende vernielingen van de kunstwerken langs het traject van De Verbeelding. Tot 2001 ging het
om vernielingen waarbij de schade redelijk beperkt bleef. In 2002 escaleerde het vandalisme jegens De
Verbeelding echter. Er werden gerichte acties ondernomen door individuen of groepen mensen die De
Verbeelding liever kwijt dan rijk waren. Zo werd De Windtunnel van Roman Signer met een moker te lijf
gegaan en ook herman de vries’ Sanctuarium werd met groot materieel beschadigd. 343 Het vandalisme
leidde tot politieke spanningen. Hoewel de gemeenteraad zich afkeurend over de vernielingen uitliet,
verweten het bestuur en de directie van De Verbeelding de gemeente dat zij onvoldoende actie
ondernam. 344 De toch al broze onderlinge verhoudingen raakten ernstig verstoord door de over en weer
vliegende verwijten.
In 2003 raakten de ontwikkelingen rondom De Verbeelding in een stroomversnelling. In de eerste
plaats besloot de gemeente Zeewolde de lening die in 1998 verstrekt was voor de bouw en exploitatie van
het paviljoen niet kwijt te schelden omdat De Verbeelding onvoldoende had gedaan om het lokale
draagvlak te vergroten. 345 Dit besluit zorgde ervoor dat het kunstcentrum acuut in ernstige financiële
problemen raakte. Daarnaast weigerde de gemeente in datzelfde jaar een subsidieaanvraag voor het
nieuwe project Fluid Vistas Flevoland, dat gepland stond voor 2004 en 2005. Net als de eerdere projecten
Kunstmatige Natuurlijke Netwerken en Look and Feel was Fluid Vistas Flevoland ambitieus en zeer
conceptueel van aard. In het project stonden het verleden, heden en de toekomst van het landschap van
Flevoland centraal. De titel verwijst naar de schijnbaar rechtlijnige, maar in realiteit steeds veranderende
visie op de aanleg van het polderlandschap, het verdwijnen van de grenzen tussen kunst, architectuur en
landschapsarchitectuur en tot slot de toekomstige ontwikkelingen in het fysieke en sociale landschap van
Flevoland. Zes deskundigen uit de wereld van de kunst, architectuur en landschapsarchitectuur – Stefano
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Boeri (1956), Craigie Horsfield (1949), Georges Descombes (1939), Helen Mayer Harrison (1929)/
Newton Harrison (1932), Alicia Framis (1967) en Erik Knutzen – werden uitgenodigd om hun visie te
geven op ‘de specifieke landschappelijke culturele identiteit van het Flevolandse polderlandschap in het
licht van de toekomstige ontwikkelingen’, zoals uiteengezet in het in 2000 door de Provincie Flevoland
gepubliceerde Omgevingsplan Provincie Flevoland.346 De brochure waarmee het project gepresenteerd
werd, stond vol met lange stukken tekst, plattegrondjes en literatuurverwijzingen. Het verhaal van de
tentoonstelling draaide om de wordingsgeschiedenis en toekomstperspectieven van het nieuwe land, een
verhaal dat volledig aansluit op de pioniersmythe en waarin de mens als scheppende en betekenisgevende
kracht tegenover de eigengereide natuur gezet wordt, een verhaal waarin nieuwe, moderne pioniers de
handen uit de mouwen steken nu de provincie met nieuwe ruimtelijke uitdagingen geconfronteerd werd.
Om uit de financiële problemen te komen en in ieder geval tot 2008 niet meer afhankelijk te zijn
van de gemeente Zeewolde diende De Verbeelding in 2003 een aanvraag in om in aanmerking te komen
voor het Rijkskunstenplan 2005-2008. Deze aanvraag maakte echter alleen kans wanneer de stichting
over genoeg liquiditeit te beschikte om het hoofd de komende jaren boven water te houden – een
onmogelijke voorwaarde nu de projectsubsidie voor Fluid Vistas Flevoland was geweigerd. Om te
voorkomen dat de gemeente opdraaide voor de failliete boedel van De Verbeelding werd door de
gemeenteraad een reddingsplan opgesteld dat ervoor zorgde dat het centrum alsnog in aanmerking kwam
voor het Rijkskunstenplan. 347 De motivatie voor de reddingsactie was allesbehalve ideëel, men zag het als
een mogelijkheid om definitief van De Verbeelding af te komen. Een VVD-raadslid stelde in De Stentor:

“We moeten wel zeker weten dat De Verbeelding straks niet opnieuw om geld komt vragen als ze op het
Rijkskunstenplan staan. Het is nu kiezen: of De Verbeelding failliet laten gaan, waarna de gemeente
Zeewolde komt te zitten met het onderhoud en het beheer van de kunst. Of De Verbeelding helpen op het
Rijkskunstenplan te komen.” 348

Het mocht echter niet zo zijn: in het voorjaar van 2004 werd bekend dat De Verbeelding niet in het
Rijkskunstenplan werd opgenomen. De Verbeelding tekende bezwaar aan tegen deze beslissing, maar
werd hierin niet meer gesteund door de Provincie en de Gemeente Zeewolde. In december 2004, precies
vier jaar na de officiële opening, maakte het museumbestuur het ontslag van directie en personeel bekend.
De Verbeelding bleef in naam bestaan en ook de vaste collectie bleef in het landschap van Zeewolde
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staan, maar alle overige werkzaamheden werden gestaakt. De volledige verantwoordelijkheid over het
beheer en behoud van zowel het paviljoen als de collectie werd overgedragen aan de gemeente Zeewolde.
Het einde van De Verbeelding betekende het einde van een uniek kunsttraject in de buitenruimte
dat zich bezighield met kunst in relatie tot landschap en natuur. Directrice Trudy van Riemsdijk-Zandee
stelde achteraf in een interview dat De Verbeelding nooit de kans heeft gekregen zich te wortelen in de
lokale gemeenschap. 349 Bestuurslid en voormalig directeur van de RIJP ir. J.C. de Koning verweet de
lokale politiek een gebrek aan langetermijnvisie. 350 Was het inderdaad de politieke onwil? Was er sprake
van problematisch publiek of was het toch de ‘onbegrijpelijke’ kunst? De werkelijke oorzaak van de
ondergang van De Verbeelding moet naar mijn idee gezocht worden in de manier waarop het kunsttraject
niet in staat was een performatieve eenheid te creëren in de museale ruimte. De Verbeelding was geen
traditioneel museum dat kunstwerken exposeerde in een met muren afgebakende expositieruimte, maar
een kunsttraject in de publieke ruimte. Omdat het dorp en daarmee ook de inwoners onderdeel uitmaakten
van de mise-en-scène van De Verbeelding, vervaagde de grens tussen de museale ruimte en de
persoonlijke leefruimte. De sterk uiteenlopende visies op de invulling van de openbare ruimte en de rol
van de lokale bevolking daarin zetten vervolgens de relatie tussen museum, publiek en politiek op scherp.
Kunst in de openbare ruimte vereist interactie met het publiek, zeker wanneer die kunst ingrijpt in de
dagelijkse leefomgeving van mensen. Het was dus niet zozeer de ‘moeilijke kunst’ die De Verbeelding
noodlottig werd, als wel het gebrek aan communicatie met de lokale gemeenschap. De Verbeelding wilde
met zijn tentoonstellingen opnieuw vorm geven aan het polderlandschap, niet alleen door middel van de
fysieke aanwezigheid van de kunstwerken maar ook door het vertellen van verhalen; door de sporen die
de mensen hadden achtergelaten in het landschap aan de hand van kunst (opnieuw) te duiden en van
context te voorzien. Tentoonstellingen als Look and Feel, maar zeker ook Fluid Vistas Flevoland hadden
als doel de bezoeker te betrekken bij ‘de geest’ van het polderlandschap, en de beleving van de kunst te
koppelen aan de eigen gedachten en herinneringen in relatie tot het landschap. Maar door het gebrek aan
communicatie trad er onvoldoende psychologische identificatie op bij het publiek en het kunsttraject
raakte daardoor al snel vervreemd van zijn omgeving. De negatieve beeldvorming die volgde werd
vervolgens dankbaar aangegrepen door lokale politici die kunst vooral als geldverslindende hobby zagen.
Dat een aantal Zeewoldenaren zich vervolgens genoodzaakt zag het heft in eigen handen te nemen, is
tekenend voor de algehele onmacht die op het laatst rondom De Verbeelding heerste.
Jeffrey Alexander stelt dat sociale performances erop gericht zijn sociale fragmentatie te
overwinnen door flow te creëren en authenticiteit te bewerkstelligen. In het geval van De Verbeelding
zorgden de vele betrokken actoren die er verschillende visies op de rol van kunst in de samenleving op na
349
350

Maas, D. van der. Interview met mevr. Trudy van Riemsdijk-Zandee. 14 juni 2011.
Maas, D. van der. Interview met dhr. ir. J.C. De Koning. 16 september 2011.
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hielden, de mise-en-scène waarin dorp en museum één waren, de gebrekkige communicatie van het
museum met het lokale publiek, de keuze voor conceptuele kunst als symbolisch productiemiddel en de
moeizame verhouding met de lokale machtshebbers uiteindelijk alleen maar voor verdere fragmentatie.
Peter Murray, oprichter van het Britse Yorkshire Sculpture Park verwoordt de problematiek rondom kunst
in de openbare ruimte treffend wanneer hij stelt: ‘Once the museum walls are down, what has been art to
gallery-goers often becomes insults and irrelevancies to the public. The very essence of sculpture often
contributes to the controversy.’ 351 Kunst in de openbare ruimte is, met andere woorden, altijd politiek en
altijd omstreden. Ook Museum De Paviljoens, het museum dat in het volgende hoofdstuk centraal staat,
kreeg te maken met problemen die voortkwamen uit de politieke lading van de openbare ruimte. Anders
dan bij De Verbeelding ging het hier echter niet om een landelijke maar om een stedelijke context met een
geheel eigen geschiedenis en dynamiek.

351

Murray 1984: 45.
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6. Museum De Paviljoens: Van kunstcentrum naar museumlaboratorium

‘People can only deal with the fantasy when they are ready for it. – Museum De Paviljoens 2001-2012’

In de zomer van 2013 prijkte een groot wit bord met deze woorden naast de ingang van Museum De
Paviljoens te Almere. Het was de titel van de laatste overzichtstentoonstelling van Museum De
Paviljoens, maar de woorden golden tevens als een ‘in memoriam’. 352 Op 1 juli van dat jaar moest het
museum namelijk, na jaren van strijd en onzekerheid, zijn deuren sluiten. De laatste week van het bestaan
werd spectaculair ingevuld: de Britse kunstenaar en Turner Prize winnaar Martin Creed vulde de
museumzalen van onder tot boven met duizenden vrolijk gekleurde ballonnen. Bezoekers moesten zich
tijdens hun museumbezoek een weg door de ballonnen banen, een ontregelende en enigszins
claustrofobische ervaring. Het werk van Creed was bedoeld als een statement, of zoals directrice Macha
Roesink het stelde in NRC Handelsblad: een viering van de tijdelijkheid. Roesink: ‘Toen ik twaalf jaar
geleden aantrad als directeur, kreeg ik al in de eerste maand van mijn proeftijd te horen dat de gemeente
Almere van het museum af wilde. Steeds werd gezegd dat het museum het jaar erop zou sluiten, en steeds
werd die datum uitgesteld. Het dwong ons om heel flexibel te zijn.’ 353 Officieel werd Museum De
Paviljoens niet volledig opgeheven, maar ging het samen met architectuurcentrum Casla en de
Stadsschouwburg van Almere op in het nieuwe kunstcentrum Een Hectare Cultuur. Daar wilde de
gemeente een kunsthal realiseren naar Rotterdams voorbeeld: wisselende tentoonstellingen voor een groot
publiek op basis van de collecties van anderen. De programmering van deze toekomstige kunsthal zou
mede gefinancierd moeten worden door de verkoop van de collectie van Museum De Paviljoens. Het
bestuur van het museum weigerde hier echter aan mee te werken en besloot een belangrijk deel van de
collectie te schenken aan enkele Nederlandse musea, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam en het
Van Abbe Museum in Eindhoven. 354 De weigering van Museum De Paviljoens om de collectie te
verkopen was gebaseerd op principiële overwegingen. Directrice Roesink: ‘Het is in het algemeen niet de
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‘People can only deal with the fantasy when they are ready for it – Museum De Paviljoens 2001-2012’ vond
plaats tussen 2 december 2012 en 16 juni 2013. Te zien waren de aanwinsten van het museum sinds 2001. Zie
verder: ‘People can only deal with the fantasy when they are ready for it’ 2013.
353
Smallenburg 2013.
354
De collectie van het museum bestond in 2013 uit zo’n 300 werken, waarvan er ruim honderd in eigendom van de
Stichting waren en dus geschonken werden aan musea. Het ging hier om het Stedelijk Museum Amsterdam,
Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Museum Het Domein, Museum De Pont, Stedelijk Museum Schiedam, Van
Abbemuseum en AMC Collectie. Het betrof werk van onder meer Gabriel Lester, Marijn van Kreij, Yael Bartana,
Suchan Kinoshita, Meschac Gaba, Barbara Visser, Yael Davids, Germaine Kruip en Gerco de Ruyter. De werken
die vóór de verzelfstandiging van De Paviljoens werden aangekocht bleven in Almer en werden geschonken aan de
nieuwe kunstinstelling Een Hectare Cultuur. Dit betrof onder meer werk van Schie 2.0, Joost van Hezewijk, Martine
Stig, Annaleen Louwes, Tom Claassen, Witho Worms, Elizabeth Stienstra en Edwin Zwakman.. Zie: ‘Museum De
Paviljoens & Almere’ 2013.
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bedoeling dat gemeenten hun met subsidie aangeschafte kunstwerken gaan beschouwen als werkkapitaal.
Dan zou ook daar weer gebeuren wat, laten we dat niet vergeten, eigenlijk de oorzaak is van de kaalslag
in de culturele sector en dus ook van het opheffen van dit museum.’ 355
Voor Museum De Paviljoens waren bezuinigingen en daaraan gekoppelde zorgen om het
voortbestaan sinds de oprichting in 1987 eerder regel dan uitzondering geweest. De moeizame verhouding
van het museum met de lokale politiek is opvallend, omdat de kunstinstelling is voortgekomen uit de
verzelfstandiging van de Dienst Kunstzaken van de gemeente Almere en dus eerst onderdeel was van
diezelfde gemeente. In de loop der jaren raakten de verhoudingen om verschillende redenen verstoord. In
het nu volgende zal eerst een overzicht worden gegeven van de geschiedenis van Museum De Paviljoens,
waarna een analyse volgt van de vormgeving van de museale ruimte en het script dat daaraan ten
grondslag ligt.

Van Aleph tot ACHK
Al in 1985, nog geen jaar na de officiële oprichting van de gemeente Almere, verscheen de eerste
kunstnota van de stad. In deze nota werd voor het een periode van vijf jaar het beleid vastgelegd ten
aanzien van beeldende kunstopdrachten. Uit de nota bleek dat de zojuist ingestelde Dienst Kunstzaken
een belangrijke rol voor de beeldende kunsten zag weggelegd in de nieuwe stad. In 1983 was bij de bouw
van het stadhuis al eens de zogenaamde 1% regeling gebruikt om een aanzet te geven voor het vormen
van een gemeentelijke kunstcollectie, en nu wordt besloten dat deze voortaan ook gebruikt mag worden
voor de financiering van kunstopdrachten in de openbare ruimte.356 Daarnaast werden de hoofdlijnen
benoemd waarlangs het kunstbeleid zich in Almere zou moeten ontwikkelen: een flexibel beleid waarin
een verbinding werd gelegd tussen de stedenbouwkundige ontwikkeling van Almere en het
kunstopdrachtenbeleid, en waarin de artistieke kwaliteit – en dus niet de maatschappelijke positie van de
kunstenaar – bij de beoordeling van ontwerpen en/of vrij aankoopbaar werk van doorslaggevende
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Bronwasser 2013: 19.
Tot dan toe was het opdrachtenbeleid in Almere voornamelijk verbonden geweest aan de zogenaamde 1%
regeling. Deze regeling stelde dat bij de vaststelling van het krediet voor de bouw van gemeentelijke scholen of
gebouwen 1% van de kale bouwsom bestemd was voor opdrachten aan beeldend kunstenaars. Deze werken moesten
in of nabij het nieuwe gebouw gerealiseerd worden. In 1983 werd vastgelegd dat de 1% regeling van het nieuw
gebouwde stadhuis in Almere gebruikt diende te worden om een aanzet te geven tot vorming van een Almeerse
kunstverzameling. Deze vrijere lijn werd in het nieuwe opdrachtenbeleid van 1985 voortgezet; de 1% gelden
mochten voortaan ingezet worden voor de financiering van kunstopdrachten in de gehele openbare ruimte van
Almere. Zie: ‘Naar een nieuw beleid op het gebied van opdrachten en collectievorming beeldende kunst’. MDP –
KOR- Map Correspondentie.
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betekenis waren. 357 Om één en ander te kunnen realiseren werden een Adviescommissie Beeldende Kunst
(ABK) en een Fonds voor Beeldende Kunst ingesteld.358
Ook de plannen voor een gemeentelijke kunstcollectie werden verder uitgewerkt. Verkennende
gesprekken met Edy De Wilde (destijds directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam), Cees Dam (de
architect van het Almeerse stadhuis) en landdrost Han Lammers dienden om tot een aankoopbeleid te
komen dat een kwalitatief sterke basis zou leggen voor een gemeentelijke kunstcollectie. 359 Uiteindelijk
stelde de Dienst Kunstzaken op basis van die gesprekken een eisenpakket samen waaraan de verzameling
moest voldoen:

‘Inhoudelijk zal deze collectie werken dienen te bevatten van kunstenaars die in de recente
kunstgeschiedenis belangrijke bijdragen hebben geleverd aan stromingen of ontwikkelingen. Deze
basiscollectie moet het verzamelbeleid op de langere termijn structuur gaan geven. De collectie zal in
aanvang bescheiden van opzet zijn en, zoals eerder opgemerkt, in het stadhuis te zien zijn. Ons beleid in
deze richt zich echter op de lange termijn waarin de collectie zal uitgroeien tot een volwaardige museale
verzameling hedendaagse kunst die huisvesting in een toekomstig Almeers museum voor hedendaagse
kunst zal rechtvaardigen.’ 360

De gemeentelijke kunstcollectie hoefde in deze plannen niet zozeer te reflecteren op verleden, heden en
toekomst van de gemeente Almere, het was eerder de bedoeling werken van hoge artistieke kwaliteit te
verzamelen, die op den duur konden concurreren met andere grootstedelijke collecties, zoals die van
Amsterdam. 361 Om te voorzien in een structurele financiering voor aankoop en onderhoud van de
kunstwerken werd afgesproken dat 10% van het nieuwe Fonds voor Beeldende Kunst gereserveerd werd
voor aankopen voor de gemeentelijke kunstcollectie Almere. 362
De collectie werd in eerste instantie voornamelijk tentoongesteld in het nieuwe stadhuis, maar al
snel groeide het besef dat Almere zich pas serieus kon gaan profileren met moderne en hedendaagse kunst
als er een aparte, vaste expositieruimte kwam waarin wisselende tentoonstellingen geprogrammeerd
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Ibidem.
De ABK hield zich bezig met de aankoop van en advies over kunst in de openbare ruimte van Almere.
359
‘Naar een nieuw beleid op het gebied van opdrachten en collectievorming beeldende kunst.’
360
‘Naar een nieuw beleid op het gebied van opdrachten en collectievorming beeldende kunst’.
361
Niet voor niets werd Edy de Wilde beoogd als adviseur, de Wilde had met zijn vooruitstrevende verzamel- en
tentoonstellingsbeleid de lijn van Sandberg op eigentijdse wijze voortgezet, waardoor moderne en hedendaagse
kunst een volwaardige plek in het Stedelijk Museum behielden. Zo haalde de Wilde veel pioniers uit moderne
Amerikaanse kunstscene naar Amsterdam nadat de klassiek moderne kunst onbetaalbaar was geworden en
besteedde hij bovendien veel aandacht aan vormgeving en design. Zie: ‘Edy de Wilde overleden’ 2005.
362
‘Naar een nieuw beleid op het gebied van opdrachten en collectievorming beeldende kunst.’
358
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konden worden. 363 Na een zeer positieve ervaring met de expositie van het werk van de finalisten van de
Prix de Rome in het stadhuis in 1987, was ook de gemeenteraad van Almere enthousiast over het
inrichten van een tentoonstellingsruimte voor de gemeentelijke collectie.364
Eind 1987 stelde de gemeente Almere de kelder van het stadhuis voor een periode van minimaal
vijf jaar beschikbaar aan de Dienst Kunstzaken voor het organiseren van professionele tentoonstellingen
op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Het idee was een ‘proefmuseum’ in te richten, waarin
geëxperimenteerd werd met het tonen van de gemeentelijke kunstaankopen, afgewisseld met
tentoonstellingen van schilderijen, beelden en installaties uit andere collecties.365 In de plannen voor het
proefmuseum gaf de Dienst Kunstzaken ook vast een inhoudelijke voorzet voor het aankoopbeleid.
Almere was, zo stelden de ambtenaren, als nieuwste stad van Nederland de meest logische plek voor een
instelling met een signalerende functie op het gebied van hedendaagse kunst. Werd eerder alleen
gesproken over het verzamelen van werken met een hoge artistieke kwaliteit, nu werd ook gesteld dat de
kunst zich moest verhouden tot ‘het nieuwe landschap en de ruimtelijkheid’ dan wel het ‘ontbreken van
een historische traditie’ in Almere. 366 Hierbij werd in het bijzonder gedacht aan werk van Nederlandse
‘constructivisten’ als Armando (1929), Henk Peeters (1925) en Jan Dibbets (1941). Pionieren in de ruimte
werd in deze plannen voor het eerst als vanzelfsprekend gekoppeld aan pionieren in de kunst.
In december 1987 werd de eerste tentoonstelling in de kelder van het raadshuis geopend: een
installatie van de Amerikaanse kunstenaar John Blake (1945). 367 De kelder, een 400 vierkante meter grote
ruimte met een laag plafond en nauwelijks natuurlijke lichtinval, kreeg de naam Aleph: Hedendaagse
Kunst Almere. De tentoonstellingen die in Aleph georganiseerd werden, waren gericht op ruimtelijk werk
en installaties en zij konde vooral in de gevestigde kunstwereld op veel enthousiasme rekenen. 368 Volgens
363

Dankzij de persoonlijke inzet van Ine Gevers en Kees Flore, twee beleidsambtenaren van de Dienst Kunstzaken
groeide dit besef. Flore en Gevers meenden dat er een dynamisch tentoonstellingsbeleid gevoerd moest worden
omdat de stadscollectie pas waarde kreeg wanneer deze in een context met werk van andere kunstenaars getoond
werd. Overigens werden al vanaf 1980 tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd in de tentoonstellingsruimte bij de
Roestbak, een theater in het centrum van Almere Haven. Maar de allesbehalve ideale ruimte stond een goede
programmering in de weg: zij was te klein en had een ‘onrustige’ architectuur, de tentoongestelde werken konden
niet verzekerd worden en er was geen permanent toezicht. Zie verder: ‘Aleph: Een Begin’ 1993: 86-87, en:
‘Tentoonstellingsbeleid Aleph, Hedendaagse Kunst Almere.’ (MDP-KOR - Map Correspondentie).
364
Deze expositie trok een vloed aan kunstliefhebbers naar Almere, waardoor de stad zich voor het eerst in de kijker
van de internationale kunstwereld kon spelen. Zie: Aleph: Een Begin 1993: 88.
365
Tevens werd voorgesteld een beleidsondersteunende commissie van experts in te stellen. Een dergelijke
commissie zou evaluerend en sturend werken, deed beleidsaanbevelingen en garandeerde op die manier de
levensduur van de museale visie die uit het te volgen kunstbeleid moet spreken. ‘Aankoop- en tentoonstellingsbeleid
Almere’: 1-5. (MDP-KOR-Map Correspondentie.)
366
‘Aankoop- en tentoonstellingsbeleid Almere’: 2.
367
Curatoren waren beleidsmedewerkers Kees Flore, Ine Gevers en Marjolijn Hessing.
368
In een eerste evaluatie van het tentoonstellingsbeleid van Aleph, wordt dan ook opgemerkt dat Aleph zichzelf
vooral in de kunstwereld goed op de kaart had weten te zetten met een vooruitstrevende programmering, het kon
zich meten met ‘andere specifieke ruimten’ zoals de Vleeshal in Middelburg en het Haags Centrum voor Actuele
Kunst.
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de initiatiefnemers werd Aleph in korte tijd een ‘onmisbare schakel in de jonge culturele infrastructuur
van Almere’. 369 In 1992 ging men dan ook in gesprek met de gemeenteraad over de bouw van een
permanent kunstpaviljoen, waarin naast Aleph ook de kunstuitleen van Almere gevestigd zou kunnen
worden. 370 Hoewel de gemeente niet afwijzend stond tegenover een permanente museumvoorziening,
ging ze op deze korte termijn niet akkoord met de bouw van een nieuw kunstpaviljoen. Daarnaast werd
besloten om het huurcontract voor de raadskelder niet meer te verlengen. Omdat er nog geen alternatieve
locatie was gevonden, moest Aleph in 1993 noodgedwongen zijn deuren sluiten.371

Verzelfstandiging en professionalisering
Tijdens de zoektocht naar nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke kunstcollectie passeerden veel
mogelijkheden de revue, maar uiteindelijk viel de keuze op De Aue Paviljoens, een tijdelijk
gebouwencomplex dat ontworpen en gebouwd was door de Vlaamse architecten Robbrecht en Daem
(beide 1950) voor de Documenta IX te Kassel. De Aue Paviljoens kwamen naar Almere dankzij de
inspanningen van Jos Wilbrink372 en Wim Trieller 373. Trieller en Wilbrink merken al snel dat de gemeente
niet stond te springen de gebouwen aan te kopen, maar zetten toch door. Trieller:

‘Het was heel hard werken en in de marge opereren. We ervoeren dat er geen apart budget vrijgemaakt
kon worden voor onze plannen. Je moest dus bij iedereen weerstand breken, maar wij vonden het van
belang voor de stad. Het was niet alleen voor de kunst en cultuur op zich, maar voor de kunst in de
samenleving.’ 374

369

‘Tentoonstellingsbeleid Aleph, Hedendaagse Kunst Almere’ (MDP-KOR-Map Correspondentie).
Het voorgestelde kunstpaviljoen zou een vierledige taak hebben: (1) het formuleren van een initiërend beeldend
kunstbeleid voor alle beleidsonderdelen, voorkomend uit een duidelijk omschreven visie en gericht op afstemming
en rendement, (2) uitvoering van het beeldend kunstbeleid: exposities op museaal niveau, kunstuitleen, begeleiding
opdrachtenbeleid, beheer en uitbreiding van de diverse collecties, initiëren van manifestaties en evenementen,
onderhoud en opslag van kunstwerken, samenwerking met andere culturele instellingen, exposities van meer
cultuurhistorische aard en toegepaste kunst, (3) service functie voor het publiek en bedrijfsleven en (4) service
functie voor kunstenaars. Zie: ‘B&W Nota ‘Huisvesting en organisatie beeldende kunstvoorzieningen’. (MDPKOR-Map Correspondentie).
371
De zoektocht naar een nieuwe locatie werd bemoeilijkt doordat de gemeente niet akkoord ging met een
permanente huisvesting. Zij had namelijk plannen voor een groot cultureel centrum, waar de kunstcollectie op
termijn in ondergebracht zou moeten worden.
372
Beleidsmedewerker van de Dienst Kunstzaken tussen 1985 en 1995.
373
Wethouder kunst en cultuur, onderwijs en ruimtelijke ordening tussen 1990 en 1994. Het was overigens niet
gemakkelijk om de gebouwen te bemachtigen: er was een zeer beperkt budget beschikbaar, en er waren ook nog
eens 47 andere gegadigden om de paviljoens aan te kopen.
374
Roesink 2004: 116.
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Uiteindelijk werden de paviljoens aangekocht met behulp van een bijzondere financieringsconstructie
waar ook commerciële partijen bij betrokken waren. Eenmaal aangekomen in Almere bleek dat de
paviljoens flink opgeknapt moesten worden. 375 Om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke ontwerp te
blijven, werden Robbrecht en Daem bij de herplaatsing betrokken. 376 Nu er nieuwe behuizing buiten het
stadhuis was gevonden, werd de Dienst Kunstzaken omgedoopt tot het Almeers Centrum voor
Hedendaagse Kunst (ACHK).
Na de verhuizing werden de verzamelingen opnieuw in kaart gebracht en geordend. Daarnaast
organiseerde het ACHK zes kleine tentoonstellingen per jaar. In 1996 werd op initiatief van de gemeente
Almere het Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere (CaslA) opgericht.
Hoewel CaslA in de eerste plaats een informatiecentrum was en zich dus minder richtte op museale
presentaties, raakte de focus op architectuur en stedenbouw wel degelijk één van de kerntaken van het
ACHK.
Vanaf 1998 ging de sectie Beeldende Kunst van de Dienst Kunstzaken van de gemeente Almere
in verzelfstandigde vorm verder als de stichting ACHK – De Paviljoens. 377 ACHK – De Paviljoens
organiseerde tentoonstellingen, verstrekte advies bij een deel van het gemeentelijk opdrachtenbeleid en
werd tevens verantwoordelijk voor het beheer, behoud en de uitbreiding van de zogenaamde Collectie
Almere. Deze Collectie Almere omvatte de stadhuiscollecties, de kunstcollecties van ACHK – De
Paviljoens (op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere deelverzamelingen) en de kunst in de openbare
ruimte van Almere. ACHK – De Paviljoens werd daarmee het eerste Nederlandse museum dat zowel een
binnen- als een buitencollectie beheerde. Onder leiding van de nieuwe directrice Lia Gieling werd een
flinke professionaliseringsslag gemaakt. Zo werd een tijdelijke conservator aangesteld om de
verschillende collecties die in de loop der jaren in het kunstcentrum terecht zijn gekomen op te
schonen. 378 Werken die waren voortgekomen uit de BKR-regeling, werken van de kunstuitleen en andere
de werken die via omzwervingen in de collecties terecht waren gekomen, werden van elkaar gescheiden
en beschreven. Ook in de voormalige stadhuiscollecties werd een tweedeling aangebracht: het eerste deel
werd overgeheveld naar de Collectie Almere en bevatte de sleutelwerken die waren voortgekomen uit
voormalige tentoonstellingen of kunstprojecten. Wat overbleef vormde de stadhuiscollectie waaruit de
ambtenaren konden blijven lenen. 379
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Omdat de gebouwen oorspronkelijk maar 100 dagen zouden worden gebruikt, waren zij vervaardigd van
goedkoop materiaal. Alleen het skelet van de gebouwen bleek uiteindelijk nog bruikbaar.
376
Roesink 2004: 117.
377
ACHK-De Paviljoens werd geleid door directrice Lia Gieling, direct ondersteund door projectcoördinator
Martine Spanjers en medewerker externe betrekkingen Antoinette Andriese.
378
Deze conservator, Maarten Jansen, werd voor 1 jaar aangesteld. Zie: ‘Concept inleiding collectieplan’ (MDP –
DA)
379
Jaarverslag 1998: 11.
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Het vijfde paviljoen, dat tot dan toe aan derden werd verhuurd, werd na de verzelfstandiging bij
het museum getrokken. ACHK – De Paviljoens was bijzonder actief: elk jaar werd verdeeld in zes
expositieperiodes waarin één hoofdtentoonstelling en één tot drie nevententoonstellingen georganiseerd
werden. Inhoudelijk sloten de tentoonstellingen aan op drie thema’s: de openbare ruimte, de stad en zijn
bevolking, en de Collectie Almere. De gemeente Almere voerde ondertussen haar eigen koers en werkte
aan plannen voor een nieuw Almeers museum, dat ACHK – De Paviljoens uiteindelijk zou moeten
vervangen. 380 In 1999 reageerde Lia Gieling op deze plannen met een notitie waarin zij voorstelde geen
nieuw museum op te richten, maar Museum De Paviljoens en de Collectie Almere als uitgangspunt te
gebruiken voor een uitbreiding of koerswijziging. ACHK – De Paviljoens werd immers ooit opgericht als
wegbereider voor een toekomstig, permanent stedelijk museum voor beeldende kunst. Elke andere
benadering was in feite kapitaalvernietiging, aldus Gieling. 381 Het mocht niet baten, de gemeente zette
haar plannen voort en liet een haalbaarheidsonderzoek voor het nieuwe museum uitvoeren, dat inmiddels
omgedoopt was tot Site en moest bijdragen aan de ‘versterking van de identiteit van Almere en aanzetten
tot begrip en tolerantie’.382 De uitwerking van de plannen voor Site was opmerkelijk, vooral om dat het
geplande ‘dynamische, niet conventionele’ kunstcentrum dat ‘met behulp van moderne middelen de
bezoekers aanzet tot meedenken over de mondiale samenleving van de 21e eeuw’, bijzonder veel
overeenkomsten vertoonde met het al bestaande ACHK – De Paviljoens. 383 Daarnaast wees onderzoek uit
dat zowel de inwoners van Almere als de inwoners van de Randstad geen behoefte hadden aan een nieuw
museum. In 2001 werd nog een pilot project gelanceerd, maar uiteindelijk stierf Site in de loop van 2003
een stille dood toen bleek dat er onvoldoende draagvlak voor het museum bestond in de gemeenteraad. 384
ACHK – De Paviljoens, CaslA en De Verbeelding deden in 1999 een poging om nader tot elkaar
te komen in het project De Kamer. In dit samenwerkingsverband wilden de drie instellingen manifestaties
organiseren waarin een link werd gelegd tussen de beeldende kunst en de ontwerpdisciplines die bij de
ontwikkeling en inrichting van het Flevolandse landschap betrokken waren. Dit alles teneinde ‘op
geïntegreerde wijze bij te dragen aan de culturele identiteit van Flevoland.’ 385 Er werd nadrukkelijk niet
gestreefd naar een musealisering van het polderlandschap; het was juist de bedoeling om samen tot een
ontwikkelingsstrategie te komen die opnieuw vorm gaf aan het landschap.386 De samenwerking verliep
380
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bijzonder stroef, mede doordat Gieling en Van Riemsdijk-Zandee het oneens waren over de vraag wie van
hen nu verantwoordelijk was voor de landschapskunst in de polders. 387 Nadat het subsidieverzoek voor
De Kamer in de zomer van 2000 werd afgewezen, besloten bestuur en directie van De Verbeelding
helemaal uit het project te stappen, omdat zij onvoldoende vertrouwen hadden in de inhoudelijke kwaliteit
van het project.

388

De concurrentiestrijd tussen ACHK – De Paviljoens en De Verbeelding rondom de

landschapskunst maakt duidelijk hoe moeilijk de politieke agenda’s van stad en landelijk gebied ten
aanzien van kunst in de openbare ruimte op dat moment met elkaar te verenigen waren. Het wederzijdse
wantrouwen leidde tot een impasse tussen de twee kunstcentra die niet meer doorbroken zou worden tot
de opheffing van De Verbeelding in 2004.

Museum De Paviljoens:2001-2013
In 2001 werd Macha Roesink directrice van ACHK-De Paviljoens. 389 Onder Roesink werd een nieuwe
inhoudelijke koers uitgezet, met als voornaamste doel het kunstcentrum bij een breder publiek onder de
aandacht te brengen. Eén van de maatregelen was een naamsverandering: vanaf 2002 heet ACHK- De
Paviljoens officieel Museum De Paviljoens. 390 Roesink zei hierover in een interview:

‘Het was een Almeers centrum voor beeldende kunst. Dat was natuurlijk een typische CBK-taak en ik heb
daar meteen Museum De Paviljoens van gemaakt omdat er ook een kleine collectie hier was. Ik dacht: een
CBK zegt de gemiddelde bewoner van Almere helemaal niks. Die trappen van hoe je naar kunst kunt
kijken: in een museum, in een kunstenaarsinitiatief, nou ja zeker in 2001 was dat absoluut niet aan de
orde. En toen dacht ik: we noemen het gewoon Museum De Paviljoens. Museum, dat zegt mensen iets.
We beheren ten slotte, we hebben een archief .. het takenpakket hebben we, alleen vullen we dat op een
hedendaagse manier in.’ 391
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In 2004 werd voor het eerst een uitgebreid collectieplan opgesteld waarin de stand van zaken rondom de
Collectie Almere en de knelpunten met betrekking tot het beheer en behoud werden beschreven. Het
collectieplan plaatste de verzameling tevens voor het eerst in een historische context en zette een
inhoudelijke lijn uit waarlangs de collectie zich in de toekomst verder zou moeten ontwikkelen. Museum
De Paviljoens richtte zich vanaf dat moment op werk dat reflecteert op de polderstad Almere en de
stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen in Flevoland, en werk dat in relatie staat tot de
(inter)nationale ontwikkelingen in de beeldende kunst vanaf de jaren zestig tot heden.392 Net als De
Verbeelding besteedde het museum bijzondere aandacht aan de manier waarop kunstenaars de
kunstmatigheid van het polderlandschap gebruiken als inspiratiebron voor hun werk.

Het referentiekader van het verzamel- en tentoonstellingsbeleid van Museum De Paviljoens werd
gevormd door twee, met elkaar vervlochten mythen: de pioniersmythe en de door Short geïdentificeerde
mythe van de stad als plek van nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Elke nieuwe stadsbewoner kan
en mag zich in het museum spiegelen aan de dromen, kansen en idealen van de eerste polderpioniers. De
kunstcollectie functioneerde hierbij als een generator. Niet voor niets noemde Museum De Paviljoens
zichzelf een ‘museumlaboratorium’: een plek waar ruimte is voor experimenteren en pionieren.
Het collectief referentiekader van pionieren en experimenteren in een nieuwe stad, wordt
gereflecteerd in de vormgeving van de museale ruimte van Museum De Paviljoens. Dit werken we hier
uit gericht op de gevolgen die deze vormgeving heeft voor de beleving van de kunst. Ook hier weer zullen
we de manier onderzoeken waarop geprobeerd wordt om in de museale ruimte een performatieve flow te
creëren. De locatie van het museum is hierbij, net als bij De Verbeelding, van cruciaal belang. Omdat
Museum De Paviljoens zowel een binnen- als een buitencollectie beheerde, is de stedelijke omgeving van
New Town Almere conceptueel nauw verweven met de museale ruimte. Zo zal in de eerste plaats worden
toegelicht hoe middels de architectuur en inrichting van het gebouw een relatie word gelegd tussen binnen
en buiten, tussen museum en landschap, en tussen kunst en stedelijke samenleving. De architectuur vormt
in het museum evenals de kunst een symbolisch productiemiddel waarmee een verhaal verteld wordt; de
inrichting en routing dragen bij aan de plaatsing van de kunstwerken in tijd en ruimte en kunnen gezien
worden als de museale mise-en-scène. In de tweede plaats zal het verzamel- en tentoonstellingsbeleid van
het museum worden geanalyseerd en zal aan de hand van enkele representatieve kunstprojecten worden
aangetoond hoe ook Museum De Paviljoens op basis van een mythisch referentiekader tracht vorm te
geven aan het verleden, heden en de toekomst van Almere en zijn gemeenschap.
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Architectuur
De Aue Paviljoens werden ontworpen en gebouwd door het Vlaamse architectenduo Robbrecht & Daem
voor de Documenta IX te Kassel. Het is een complex dat bestaat uit vijf aaneengeschakelde paviljoens
waarvan ook wel wordt gezegd dat zij eruit zien als treinwagons op palen. Door de manier waarop de
paviljoens ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd lijkt het alsof zij in beweging zijn bevroren.
Kunsthistoricus Wouter Davidts: ‘De wagon-achtige volumes waren als het ware in het park (in Kassel,
DvdM) “gestationeerd”. Ze hielden er halt, stonden er stil, maar niet voor altijd. Ze hechtten zich niet
volledig noch definitief aan het landschap, maar leken door de ranke kolommen boven het grasoppervlak
te zweven.’ 393 Het vluchtige en tijdelijke karakter van de Aue Paviljoens paste goed bij Museum De
Paviljoens en de plek in Almere waar het complex uiteindelijk geplaatst werd: de gebouwen werden als
tijdelijke huisvesting voor het museum aangeschaft en werden geplaatst op een vooralsnog braakliggend
terrein midden in het centrum van de stad.394
De relatie tussen kunst, cultuur en architectuur vormt de rode draad door het werk van Paul
Robbrecht en Hilde Daem. 395 Net als de kunstenaars rondom De Verbeelding zetten ook Robbrecht &
Daem zich in hun architectuur af tegen modernistische opvattingen van kunst en museale ruimte.
Kunstenaar en kunstcriticus Brian O’Doherty (1928) stelt dat de geschiedenis van het modernisme
onlosmakelijk verbonden is met veranderingen in de museale ruimte en de manier waarop deze beleefd
wordt. O’Doherty: ‘We have now reached a point where we see not the art but the space first. An image
comes to mind of a white, ideal space that, more than any single picture, maybe the archetypal image of
twentieth century art; it clarifies itself to a process of historical inevitability usually attached to the art it
contains.’ 396 Met de Aue Paviljoens, namen Robbrecht & Daem – net als Maters in zijn ontwerp van het
museale landschap van De Verbeelding- in vorm en betekenis afstand van de door O’Doherty zo treffend
omschreven dwingende ruimte van de ‘white cube’. Daar waar het modernistische museum gekenmerkt
wordt door vier witte muren en enkel lichtinval van boven, was het ontwerp van Robbrecht en Daem
transparant, flexibel en voorzien van grote raampartijen, waardoor de ruimtes baadden in het daglicht.
Tegelijkertijd cijferde de architectuur van het complex zichzelf niet weg. Volgens Davidts getuigt het
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oeuvre van Robbrecht en Daem van een respect voor en een inzicht in de relatieve autonomie van kunst
én architectuur. Hun stelling is dat het kunstwerk zich alleen kan manifesteren wanneer het zichtbaar
tegenover de architectonische orde wordt gesteld.397
De transparante en flexibele architectuur van de Aue Paviljoens legde een nadrukkelijk verband
tussen binnen en buiten, tussen museum en landschap, tussen de kunst en de stad. Deze verbanden
vormden de ruggengraat van de museale visie en van het verzamel- en tentoonstellingsbeleid van
Museum De Paviljoens. Het fysieke museum beperkte zich tot de tentoonstellingsruimtes binnen de
paviljoenmuren, maar de symbolische implicaties van de architectuur en de tentoonstellingen strekten
zich uit over heel Almere. De relatie die Museum De Paviljoens met de stad wilde aangaan en het verhaal
dat men wilde vertellen over de stad en zijn geschiedenis werd dus mede gefaciliteerd en verteld door het
gebouwencomplex. Ook in Kassel gingen de paviljoens al een relatie aan met de omgeving. Paul
Robbrecht: ‘Het idee was eigenlijk om in plaats van de beeldhouwkunst nu eens de schilderkunst in het
park te brengen. Het terugvoeren van het idee van de schilderkunst naar zijn oorsprong, namelijk het
landschap. Een directe confrontatie. Het verlangen was bijna om als het even kon, de schilderijen aan de
bomen te hangen’.398 Eenmaal geplaatst in Almere werd het complex onmiskenbaar een onderdeel van het
stedelijke landschap en het dagelijks leven dat zich daarin voltrok: scholieren en junks hadden hun vaste
hangplek onder één van de paviljoens, er was een goed bezochte grafittimuur gebouwd naast het museum
en buurtbewoners lieten dagelijks hun hond uit in het omliggende park. Doordat stedelijke ruimte en
museale ruimte zo nauw met elkaar verweven waren, werd de ruimte voortdurend gebruikt, toegeëigend
en veranderd door vele verschillende groepen. Enerzijds had het museum hierdoor toegang tot een enorm
potentieel publiek, anderzijds was dit publiek zo gedifferentieerd en de stedelijke ruimte zo complex, dat
het in de praktijk bijzonder moeilijk bleek hier optimaal gebruik van te maken.

Inrichting
Het volle daglicht dat in het gebouw naar binnenviel, was één de meest kenmerkende aspecten van de
Aue Paviljoens. De grote raampartijen lieten de buitenwereld vrij letterlijk naar binnen. De perceptie van
de museale ruimte en de daarin aanwezige kunstwerken veranderde met het daglicht mee. De lichtinval
verschilde per dagdeel, per weersomstandigheid en per seizoen en daarmee kon een bezoek aan het
museum telkens een andere ervaring zijn. Hoewel Museum De Paviljoens afstand nam van het
modernistische museum en de tentoonstellingsprincipes die daaraan ten grondslag liggen, werd er nog wel
gebruik gemaakt van enkele technieken die van oudsher met de ‘white cube’ geassocieerd worden. Zo
397
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hadden de paviljoens witte muren, naturel houten vloeren en vrijwel ontbrekende toelichtende
tentoonstellingsteksten. Deze teksten kon de bezoeker bij de museumkassa krijgen in de vorm van een
kleine folder met een genummerde plattegrond en losse kopietjes van krantenartikelen. De nadruk lag op
de individuele beleving en de associatieve kracht die van de werken uitging.
Museum De Paviljoens kende geen vaste routing, maar doordat de paviljoens telkens maar op één
plek met elkaar verbonden waren, werd het dwalen tot een minimum beperkt. De paviljoens versprongen
ten opzichte van elkaar, waardoor er doorkijkjes ontstonden die zicht boden op kunstwerken en bezoekers
in andere paviljoens. Tegelijkertijd boden de grote raampartijen voortdurend zicht op de buitenwereld: het
parkje, de school, de graffitimuur en de stad Almere. Het spel met de museale ruimte liet de bezoeker
nadenken over wat nu eigenlijk de kunstwerken waren: de objecten en installaties in het museum, of toch
het landschap, de mensen op straat en de stad Almere? En wie kijkt er eigenlijk naar wie?
De Aue Paviljoens werden ontworpen in samenwerking met de exposerende kunstenaars tijdens
de Documenta. Zo waren onder andere Gerhard Richter, Raoul de Keyser en Herbert Brandl betrokken bij
het ontwerpproces.399 Tijdens de Documenta bepaalden de exposerende kunstenaars hoe de
tentoonstellingsruimtes eruit zagen. Ook Museum De Paviljoens hanteerde in principe het uitgangspunt
dat de paviljoens zich aanpasten aan de wensen van de kunstenaars. Kunstenaars kregen dan ook vaak de
vrije hand in de inrichting van de tentoonstellingsruimte. Martine Spanjers, voormalig conservator bij
Museum De Paviljoens zei hier over: ‘Vanaf het begin dat ik hier werkte was het duidelijk dat in principe
alles kon met dit gebouw. Als er een idee was om ergens een gat in te maken, een muur extra te plaatsen
of in de vloer te boren, dan was dat mogelijk. Het is eigenlijk nooit gebeurd dat een kunstenaar iets met
het gebouw wilde wat wij onmogelijk achtten.’ 400 Dat maakte dat de paviljoens voortdurend van
verschijningsvorm veranderden en de tentoonstellingen vaak niet ophielden bij de muren van het
museum, maar er soms letterlijk doorheen gingen. Zo ging de installatie De Vier Jaargetijden van Mirjam
De Zeeuw in 1998 dwars door het dak en de vloer heen en werden voor een kunstwerk van Marinus
Boezem uit één van de paviljoens gedeeltelijk de ramen gehaald.401

Verzamel- en tentoonstellingsbeleid
Museum De Paviljoens had als motto: ‘Hedendaagse kunst in hedendaagse architectuur in een
hedendaagse stad’. De term ‘hedendaags’ werd daarbij ruim geïnterpreteerd: er werd gekozen voor jaren
zestig van de twintigste eeuw als beginpunt omdat dit de periode was waarin Almere op de tekentafel
ontstond. Maar de jaren zestig waren óók de tijd van de opkomst van het minimalisme, conceptuele kunst,
399
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performance kunst en zoals al eerder uitgelegd, de Land Art. Hoewel deze stromingen een breed scala aan
uitgangspunten en principes vertegenwoordigen, zijn ze in bepaalde opzichten ook nauw met elkaar
verbonden: zo zetten de betrokken kunstenaars zich allen af tegen het modernisme en de
vercommercialisering van de kunstwereld. Daarnaast kwam in deze periode steeds meer nadruk te liggen
op de intellectuele capaciteiten van de kunstenaar. Het idee of concept dat ten grondslag ligt aan een
kunstwerk werd minstens zo belangrijk, en soms zelfs belangrijker dan de uitvoering ervan. Illustratief in
dezen is een beroemde uitspraak van Sol le Witt: ‘The idea becomes the machine that makes the art’. 402
Het gevolg was dat ook het publiek over steeds meer kennis moest beschikken om te begrijpen tot welke
maatschappelijke, politieke of filosofische kwesties de kunstenaar zich in zijn werk verhield. 403
Museum De Paviljoens verzamelde en exposeerde werken van kunstenaars die zich verhouden tot
of verwijzen naar de grote stromingen die ontstonden in de jaren zestig. Zo werden werken aangekocht
van minimalisten als Maarten Manson (1935) en Germaine Kruip (1970), performance kunstenaars als
Yael Davids (1968) en Chikako Watanabe (1969) en de meer conceptuele kunstenaars als Barbara Visser
(1966) en Job Koelewijn (1962). De werken werden opgenomen in de collectie naar aanleiding van een
(solo)tentoonstelling of kunstproject in het museum of het werd in opdracht van de gemeente Almere
vervaardigd voor de openbare ruimte. Hoewel veel van deze kunstenaars ten tijde van hun exposities
gevestigde namen in de kunstwereld waren en de tentoonstellingen konden rekenen op aandacht in de
nationale pers, bleef de aanloop vanuit Almere zelf beperkt.
Vanaf 2004 werd mede door de opheffing van De Verbeelding ook de landschapskunst een
speerpunt van Museum De Paviljoens. Twee van de grote landschapskunstwerken van de provincie
Flevoland – De Groene Kathedraal en Polderland Garden of Love and Fire – bevinden zich binnen de
gemeentegrenzen van Almere en maakten dus al onderdeel uit van de Collectie Almere. In 2005 werd
vanuit Museum De Paviljoens voor het eerst de Dagtocht Landschapskunst georganiseerd, waarbij
geïnteresseerden met de bus langs alle grote landschapskunstwerken in de provincie geleid werden en ter
plekke van een gids uitgebreide achtergrondinformatie kregen over de kunstenaars, de kunstwerken en
hun totstandkoming. De tocht was een groot succes en won in 2008 zelfs de Artifex Award, een vakprijs
voor museale en culturele instellingen die zich inzetten voor innovatie, creativiteit en effectiviteit.404
In de museale praktijk positioneerde Museum De Paviljoens zich als een hedendaagse schakel
tussen verleden en toekomst, door de stad te conceptualiseren als een plek van belofte. In de museale
ruimte van Museum De Paviljoens stond de stad symbool voor vooruitgang, of, zoals Short het zou
zeggen, als een plek waar je kunt vertrouwen op ‘the ability of social aggregation to create more
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possibilities than the sum of the individuals.’ 405 Deze belofte is nauw verbonden met de idealen van de
maakbare samenleving die ten grondslag lagen aan de inrichting van het nieuwe land: het samenwerkende
individu als generator voor verandering en vooruitgang. De vergelijking met de polderpioniers van het
eerste uur ligt voor de hand. In het museum werd elke bezoeker aangesproken als potentiële moderne
polderpionier met alle idealen, kansen maar ook verantwoordelijkheden die bij die titel komen kijken.
Bezoekers kregen tijdens het museumbezoek dan ook een actieve rol toebedeeld. Zij werden niet alleen
uitgenodigd om te kijken en te bewonderen, maar ook om deel te nemen, kritisch te onderzoeken en te
ontdekken. Zo organiseerde het museum tentoonstellingen als Laboratorium Flevoland (2005) waarin een
verband werd gelegd tussen het polderlandschap, kunst en de bezoeker, en De Stedelijke Conditie (2006)
waarin onderzocht werd welke elementen een stad stedelijk maken, en hoe mensen omgaan met het
fenomeen stad, met bijzondere aandacht voor de stad Almere. Een ander voorbeeld is het Site 2F7
Festival (2009), waarin het museum kunstenaars, ontwerpers, planologen en architecten de ruimte bood
hun visie te delen over de toekomst van Site 2F7, de laatste onbebouwde kavel in het centrum van Almere
waarop ook het museum zelf gevestigd was. Daarop aansluitend werd de tentoonstelling Unknown
Territory (2009) georganiseerd waarin stedelijke toekomstscenario’s werden verkend.
In tegenstelling tot De Verbeelding, hield Museum De Paviljoens zich in de loop der jaren
uitgebreid bezig met draagvlakverbreding. Zo werden intensieve contacten met zowel het basis- als het
voortgezet onderwijs in Almere onderhouden en werden zogenaamde kunstambassadeurs aangesteld:
Almeerders die zich ontfermden over een kunstwerk in de openbare ruimte. Daarnaast werd in 2008 een
website met een social media functie opgezet, die moest gaan functioneren als laagdrempelig platform
voor uitwisseling en discussie. Ook begon in 2003 een serie projecten onder de naam Situaties, waarin
een tendens in de beeldende kunst gekoppeld werd aan het gemeentelijk beleid met betrekking tot sociale
cohesie in de wijken. 406 Kunstenaars gingen in de Situaties de samenwerking aan met de bevolking van de
verschillende wijken van de stad en het daaruit resulterende werk had betrekking op actuele thema’s die
spelen in de directe leefomgeving van de mensen. De in het kader van de Situaties ondernomen
kunstprojecten geven verder inzicht in de manier waarop Museum De Paviljoens buiten de muren van het
museum invulling gaf aan de museale ruimte.
In 2003 en 2004 vond Casting Fortune plaats, een kunstproject van Saskia Janssen waarin een
filmisch portret van de inwoners van de Staatsliedenwijk gemaakt werd. Na een oproep op posters en een
casting in de wijk lieten de wijkbewoners – vaak geen bekenden van elkaar en met zeer uiteenlopende
achtergronden – zich in de groep of individueel portretteren. Op de website lezen we: ‘De flats van de
Staatsliedenwijk zijn het decor; Saskia Janssen is de regisseur en de bewoners zijn de acteurs. Op dit
405
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bijzondere straattoneel spelen zij letterlijk en figuurlijk hun eigen rol, maar worden ondertussen
geprikkeld om meer van zichzelf bloot te geven dan zij normaal gesproken zouden doen.’ 407 Drie jaar
later, in 2006, stonden de bewoners van de Oostvaardersbuurt en hun beleving van het contrast tussen
natuur en cultuur centraal in Esther Polaks’ project Radio Oostvaart. Polak onderzocht in drie
verschillende gebieden in en rondom Almere de manier waarop mensen omgaan met dieren. Zij maakte in
totaal 15 vodcasts die te downloaden waren van de interactieve website www.radiooostvaart.nl.
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De

kunstenares verbleef de eerste week in de Oostvaardersbuurt, waar zij opnames maakte van mensen met
hun huisdier. De week erna logeerde ze op een boerderij om de interactie tussen boer en beest te
onderzoeken. De laatste week kampeerde ze in natuurgebied de Oostvaardersplassen, waar ze vodcasts
maakte met boswachters, vogelaars et cetera. De keuze voor de drie gebieden kwam voort uit de
ontstaansgeschiedenis van de polders: daar waar de stad en het platteland gepland waren door de RIJP,
waren de Oostvaardersplassen dat in eerste instantie niet. De natuur had op die verschillende plekken ook
een verschillend karakter. Polak was geïnteresseerd in de gelaagdheid van de relatie van de
polderbewoners met de natuur. Door de stad, platteland en natuur binnen het project op te nemen in de
museale ruimte werden de aan deze landschapstypen verbonden mythen ook onderdeel van het museale
referentiekader. De buurtbewoners werden attent gemaakt op de bijzondere ligging van hun woonplaats
en werden uitgedaagd na te denken over de consequenties die deze ligging voor henzelf had.
In 2010 tenslotte, vormde de nieuwe wijk Almere Poort het toneel voor Claudia Linders’
kunstproject Pionieren in Poort. Dit project, een samenwerkingsverband tussen Museum de Paviljoens,
woningbouwvereniging Ymere en kunstenares Claudia Linders, vond plaats op het ruwe bouwterrein van
Almere Poort en was gericht op de toekomstige bewoners van de wijk. Speciaal voor het project werd het
Tijdelijk Museum Almere gecreëerd: een museaal platform dat bestond uit een in kunstgras uitgevoerde
plattegrond van het gebouwencomplex van Museum de Paviljoens. Gedurende een periode van één
maand werden er zogenaamde happenings georganiseerd in het Tijdelijk Museum: thematische
evenementen bedoeld voor de toekomstige bewoners van Almere Poort. Pionieren in Poort wilde de
toekomstige bewoners van Almere Poort een plek bieden om samen te komen en hun ideeën over
407
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De website van Radio Oostvaart vervult een spilfunctie binnen het project, de museale ruimte kreeg ook in
digitale zin invulling. In het projectverslag lezen we: ‘Met het project Radio Oostvaart exploreert Museum De
Paviljoens als een van de weinige kunstinstellingen in Nederland, het medium internet als openbare ruimte.’Naast de
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de hele wereld te beluisteren zijn: dit is een van de uitdagende consequenties van een publicatie op internet. Om dit
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een vergrotingsslag in het gemeenschapsbegrip, de internationale kennissen waren immers niet alleen passieve
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Oostvaart’: 1-2. (MDP-WDP)
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verleden, heden en toekomst met elkaar te delen. De website van Pionieren in Poort stelt: ‘Het
museumplatform wordt ingezet om de pioniers in Poort een collectieve context, een podium, te bieden.
Doordat het museum door de bewoners geannexeerd mag worden, genereert het uiteindelijk een shared
identity. Pionieren bindt’.409
In Pionieren in Poort werden de toekomstige bewoners van Almere Poort en hun nieuwe wijk in
een museaal frame geplaatst dat de beleving van verleden, heden en toekomst niet alleen stuurde, maar
ook authenticiteit verleende. Het museum werd – door de vrij letterlijke reproductie van de museale
ruimte – ingezet als culturele autoriteit in een nieuwe omgeving. Het project plaatste het nieuwe
landschap daarnaast in een historische context door enerzijds de stereotypering van het nieuwe land als
plek zonder geschiedenis en identiteit te bekritiseren, en anderzijds te verwijzen naar de pioniersmythe als
collectief referentiekader. De verwijzing naar een gedeeld pioniersverleden werd ingezet om de relatie
tussen de inwoners van de nieuwe wijk, de nieuwe wijk zelf en de daaraan verbonden (historische)
objecten te legitimeren en bestendigen. 410 Het Tijdelijk Museum functioneerde in het project als podium
waarop de nieuwe wijkbewoners met behulp van kunst, wetenschap en sociale ontmoetingen gestimuleerd
werden samen de rol van pionier op zich te nemen. De authenticiteit van de pionierservaring werd
benadrukt doordat deze plaatsvond binnen het museale frame. In Pionieren in Poort werd de historische
polderpionier een kant en klaar ideaalbeeld waar iedere (toekomstige) polderbewoner zich aan kon en
mocht spiegelen: de pionier 2.0.
In alle Situaties-projecten waren de wijkbewoners zowel publiek als actor, en ook in de laatste
projecten bleef Museum De Paviljoens inzetten op het stimuleren van lokale identiteit door kunst gericht
op participatie. Zo vond tussen 2009 en 2012 het project Flevoland als kunstwerk? plaats waarin het
museum onderzocht hoe groot het belang van het Flevolandse landschap en de landschapskunst is voor de
identiteit van Flevoland. Uitgangspunt hierbij waren teksten van onder andere Ton Lemaire en Simon
Schama waarin gesteld wordt dat landschap een essentieel onderdeel is van culturele identiteit.411
Gedurende drie jaar werd elk jaar een ‘artist-in-residence’ aangesteld die middels een kunstproject de
relatie tussen cultuur, landschap en identiteit onderzocht.
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Tijdens projecten als Pionieren in Poort, Radio Oostvaart en Flevoland als kunstwerk? werden de
huidige en toekomstige bewoners van Flevoland in het algemeen en Almere in het bijzonder onderdeel
van een narratief netwerk waarin door middel van verhalen, activiteiten en objecten directe verbanden
werden gelegd tussen mensen en ruimte in verleden, heden en toekomst. De steeds veranderende museale
ruimte vormde het kader waarbinnen de processen van betekenisgeving gestuurd werden. Tijdens de
Situaties werden de inwoners van Almere gestimuleerd om na te denken over de geschiedenis van hun
woonplaats en zich toe te eigenen wat werd gepresenteerd als ‘hun’ geschiedenis en de (im)materiële
getuigenissen daarvan, met als doel een ‘vooroudergevoel’ of keten van cultuuroverdracht te creëren.
Overigens waren lang niet alle projecten even succesvol. Kunstenaarsduo Kevin van Braak en Rosella
Biscotti kampten tijdens hun Situaties- project in de Danswijk met een groot gebrek aan interesse van de
plaatselijke bevolking. In het eindverslag staat te lezen: ‘De bewoners van de Danswijk lijken, ook naar
herhaalde pogingen van de kunstenaars, geen behoefte te hebben aan enige vorm van interactie.’412
In het vorige hoofdstuk zagen we dat een aanzienlijk deel van de lokale bevolking van Zeewolde
moeite had met de ongrijpbare kunstprojecten van De Verbeelding en dat de groeiende negatieve
beeldvorming vervolgens door politici werd aangegrepen om het centrum subsidie te weigeren. Ook in
Almere verslechterden na 2005 de verhoudingen tussen Museum De Paviljoens en de gemeente.
Laatstgenoemde meende namelijk dat het draagvlak van het museum onder de Almeerders, te klein was,
en stelde dat dat mede veroorzaakt werd door de moeilijke, elitaire kunst die in De Paviljoens te zien is.413
In het nu volgende wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen die er uiteindelijk toe leidden dat het
museum zijn deuren voorgoed moest sluiten.

De apotheose
In 2005 werd Museum De Paviljoens opgenomen in de cultuurconvenant tussen de Rijksoverheid, de
provincie Flevoland en de gemeente Almere. Dit hield in dat de gemeente Almere de reguliere subsidie
voor de periode 2005-2008 garandeerde en dat de provincie Flevoland en het ministerie van OCW
jaarlijks elk 100 000 euro beschikbaar stelden aan het museum. 414 De politieke steun bleek echter niet van
lange duur , want in 2006 besloot de gemeente Almere met ingang van 2009 – direct na het aflopen van
het cultuurconvenant flink te bezuinigen op de exploitatiesubsidie van het museum. 415 Omdat de Aue
Paviljoens medio 2005 konden worden afgeschreven, meende de gemeenteraad geld te kunnen besparen
wanneer het museum in een nieuw theater ondergebracht werd en de paviljoens gesloopt werden. Het
412
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voornemen leidde tot flink wat beroering in de culturele sector van Almere. Het Directeuren Overleg
Culturele instellingen Almere (DOCA) en een groep van acht oud-wethouders kunst en cultuur van de
gemeente Almere verzochten de gemeenteraad elk in twee openbare brieven dringend de bezuiniging te
heroverwegen omdat de sluiting van Museum De Paviljoens het belang van de stad op geen enkele wijze
diende. 416 Het museum zelf voerde in 2007 ook uitgebreid actie: er werd een actieweekend georganiseerd
met onder andere een debat waarin door prominenten uit de culturele wereld uitgebreid gediscussieerd
werd over het belang van een levendig cultureel klimaat voor Almere en de toekomst van Museum De
Paviljoens. 417 Maar niet alleen in de culturele sector, ook in de lokale gemeenschap ontstond beroering
over de dreigende sluiting van het museum, hetgeen wees op een grotere waardering voor het museum
dan tot dan toe door de gemeente werd aangenomen. Zo ontving het museum tijdens de actieperiode meer
dan 4000 steunbetuigingen middels een kaartenactie. 418 Tevens werd een vriendenvereniging in het leven
geroepen en slaagde het museum er in woningbouwvereniging Ymere en de ING Bank aan zich te binden
voor een periode van drie jaar.
In mei 2007 gaf het college van B&W van Almere opdracht om naar aanleiding van de ontstane
commotie een verkennend onderzoek naar de toekomst van Museum De Paviljoens te laten uitvoeren. In
de opdracht, die verstrekt werd aan Martijn Sanders en Wim Pijbes, stonden versterking van het
draagvlak, handhaving van educatie, onderhoud van collectie en een gezonde financiële basis voor de
toekomst centraal.419 Pijbes en Sanders voerden vele gesprekken met betrokkenen en adviseerden de
voorgenomen bezuiniging niet door te voeren omdat deze onvermijdelijk leidde tot sluiting van het
museum. 420 Pijbes en Sanders adviseerden de gemeente een kwartiermaker aan te stellen, die
fundamenteel onderzoek moest doen naar een duurzame museale voorziening in Almere op de langere
termijn, en waarbij tevens gereflecteerd diende te worden op de ambities van eerdere plannen. Deze
kwartiermaker moest Museum De Paviljoens als vertrekpunt nemen voor een toekomstige grotere
museale ambitie. Tot slot zagen Pijbes en Sanders heil in de aanstelling van een zakelijk directeur om de
bedrijfsmatige kant van het museum te versterken en een curator verantwoordelijk te maken voor het
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artistieke gezicht van het museum. 421 Het rapport leidde tot de aanstelling van kwartiermaker Rudi Fuchs,
die in april 2008 zijn voorstel voor het Stedelijk Museum Almere/Museum De Stad presenteerde.
Fuchs voorzag een kunstcentrum dat ruimte bood aan de jonge historie van de stad,
stadsontwikkeling en hedendaagse kunst rondom het thema ‘stad’. Onder andere Museum de Paviljoens,
het gemeentearchief Almere en het New Town Institute zouden er deel van uit moeten gaan maken. 422
Museum De Stad kreeg geen eigen collectie, maar maakte gebruik van de rijke, al bestaande collecties
van onder andere het Zuiderzeemuseum, het Rijksmuseum en het Nederlands Architectuur Instituut. De
programmering van het nieuwe museum concentreerde zich op de thema’s verstedelijking en New Towns,
beeldende kunst van na 1960 en landschap en kunst in de openbare ruimte. 423 Fuchs was Museum De
Paviljoens goed gezind: de inhoudelijke richting die hij voorstelde sloot immers goed aan op het al
bestaande collectie- en tentoonstellingsbeleid. Echter, door politieke ontwikkelingen belandden ook de
plannen voor Museum De Stad al vrij snel in de spreekwoordelijke la.
In september 2008 werd Museum De Paviljoen opgenomen in de basisinfrastructuur 20092012.
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Voor het eerst in het bestaan konden plannen gemaakt worden voor de langere termijn. In 2011

zorgden de economische crisis en het lokale politieke steekspel er echter wéér voor dat het voortbestaan
van het museum op de tocht kwam te staan. De ingrijpende bezuinigen in de culturele sector van het
kabinet Rutte I en II betekenden dat Museum De Paviljoens ondanks een positieve beoordeling per 2013
niet langer deel uit maakte van de culturele basisinfrastructuur. Het museum kon niet meer aan de norm
voor eigen inkomsten voldoen. Daarnaast liep medio 2012 het cultuurconvenant tussen de gemeente
Almere, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid af, en kondigde de gemeente Almere prompt aan 1,7
miljoen euro, ofwel 10% van het totale cultuurbudget te zullen gaan bezuinigen op kunst en cultuur in de
stad. Het einde bleek onafwendbaar. De gemeente Almere gooide het roer om en besloot alle culturele
instellingen van de stad, waaronder Museum De Paviljoens en het matig bezochte CaslA onder te brengen
in één nieuw cultuurcentrum aan het Weerwater: Een Hectare Cultuur. In de Cultuurbrief 2013-1016
lezen we: ‘Zo komen wij tot een cultuursector die past bij de stad en recht doet aan de opvattingen die
hier leven. Dit betekent dat wij niet meer elke kunstuiting zullen subsidiëren. Wij steunen kunstuitingen
die op een breed maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen en bijdragen aan de doelen die wij als
gemeente stellen’.425 De gemeente stelde dat zij in de nieuwe koers niet langer denkt in termen van
421
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instellingen en instituties. De opheffing van De Paviljoens en CaslA werd gepresenteerd als een breuk
met de traditie, geheel in lijn met Almere als stad ‘die zijn eigen geschiedenis volgt’: ‘Almere is geen stad
voor het 19e eeuwse museum in een gebouw met timpanen, geleid via een traditionele organisatie met een
chic bestuur. We gooien de traditie niet overboord, maar reflecteren daarop. De polder is gemaakt om
ruimte te creëren’. 426 En zo eindigde het voor Museum De Paviljoens in 2013 ironisch genoeg met
dezelfde motivatie als waar het ooit mee begon: de ambitie om Almere te profileren als stad waar
gebroken wordt met tradities: een stad van pioniers. Het weidse polderlandschap en daaraan gekoppelde
pionierstraditie werden in de jaren tachtig en negentig nog als vanzelfsprekend gekoppeld aan letterlijke
en figuurlijke ruimte voor het experiment in kunst en samenleving. In de jaren na de millenniumwisseling
kwam datzelfde experimenteren door de veranderende economische en politieke situatie van Almere
echter in een kwaad daglicht te staan: net als bij de projecten van De Verbeelding werden de activiteiten
van Museum De Paviljoens door de overwegend rechts georiënteerde colleges van B&W gezien als
geldverslindende, ongrijpbare hobby met een te klein lokaal draagvlak en te weinig tastbaar rendement.
Kunst en cultuur moeten in het Almere van nu boven alles laagdrempelig en toegankelijk zijn. Pionieren
als pragmatisch ondernemen.
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Deel II
De polders verbeeld: conclusie
‘People can only deal with the fantasy when they are ready for it’. Het citaat waarmee de analyse van
Museum De Paviljoens begon, had ook de kern van de conclusie kunnen zijn. Het is immers makkelijk te
concluderen dat Museum De Paviljoens en De Verbeelding als vooruitstrevende en experimentele
kunstinstellingen het slachtoffer zijn geworden van politieke onwetendheid en een onwillend lokaal
publiek. Een dergelijke conclusie doet echter geen recht aan de complexe werkelijkheid die in dit deel van
het proefschrift uiteen is gezet.
Met de analyse van de narratieve constructies van de museale ruimten van De Verbeelding en
Museum De Paviljoens, heb ik in de eerste plaats aan willen tonen hoezeer deze ruimte zich verhoudt tot
een collectief referentiekader waarin zowel mythen rondom archetypische landschapscategorieën zoals
platteland, wildernis en de stad, als de door mij benoemde mythen rondom de ontstaansgeschiedenis van
de polders een rol van betekenis hebben gespeeld. Zo werd De Verbeelding gepland in het landelijke
Zeewolde en richtte het museum zich voornamelijk op kunst in relatie tot natuur en
landschapsontwikkeling. Museum De Paviljoens daarentegen, was midden in het centrum van New Town
Almere te vinden en richtte zich vooral op kunst in relatie tot stedelijkheid en architectuur. De
Verbeelding werd in de eerste plaats opgezet vanuit het ideologische gedachtegoed van de Woodbrookers,
die kunst een cruciale rol toebedeelden in de algemene volksopvoeding. In de tweede instantie was het
project bedoeld om het dorp Zeewolde en zijn bewoners identiteit te verlenen. De collectie van het latere
Museum De Paviljoens werd aangelegd om de stad Almere te profileren als een kosmopolitische stad die
zich in cultureel opzicht kon meten met bijvoorbeeld Amsterdam. Aansluiting bij de wensen van de lokale
gemeenschap werd in de beginperiode minder belangrijk gevonden: als de collectie kwalitatief
hoogwaardig was, zou het publiek vanzelf komen. Met andere woorden: daar waar in Almere het
kunstbeleid een doel op zich was, was het in Zeewolde een middel dat meteen vorm gaf aan de directe
leefomgeving van de lokale gemeenschap.
De pioniersmythe blijkt een onuitputtelijke bron van inspiratie voor menig curator en kunstenaar.
Zowel Museum De Paviljoens als De Verbeelding hebben met de instrumentalisering van deze mythe op
twee gedachten te gehinkt: enerzijds viering van het nieuwe land als een tabula rasa, een gebied voor
pioniers die met de blik vooruit bouwen aan een nieuwe samenleving en waar contemporaine kunst de
ruimte krijgt zichzelf te vernieuwen; anderzijds behoefte het nieuwe land te voorzien van een historische
dimensie die de polders en diens bewoners context en duiding biedt.
In tweede instantie werd in het voorafgaande stilgestaan bij de manier waarop geprobeerd werd
om in de museale ruimte een performatieve flow te creëren. Deze performatieve flow was er op gericht
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om middels het opvoeren van verhalen over een gedeeld (pioniers) verleden meer sociale en culturele
samenhang in de nieuwe dorpen en steden te bewerkstelligen en gevoelens van vervreemding tegen te
gaan. Een dergelijke interpretatie van pionieren heeft eigenlijk niet zoveel meer te maken met het
verleden, het is een concept dat vorm geeft aan de toekomst en draagt daarmee bij aan wat Frijhoff een
productieve lokale identiteit noemt. 427 Het unieke ruimtelijke kenmerk van beide musea: de verregaande
integratie tussen museale ruimte en publieke ruimte, bleek uiteindelijk ook het meest problematisch. Bij
zowel De Verbeelding als De Paviljoens zorgden de vele betrokken actoren met verschillende visies op de
rol van kunst in de samenleving, de mise-en-scène waarin dorp/stad en museum één waren, de keuze voor
hedendaagse, soms conceptuele kunst als symbolisch productiemiddel en de moeizame verhouding met
de lokale machtshebbers uiteindelijk voor fragmentatie in plaats van performatieve eenheid. Beide musea
zetten in op de lichamelijke en zintuiglijk beleving van kunst middels actieve bezoekersparticipatie. Deze
participatie pakte echter niet altijd uit als verwacht, de fysieke confrontatie tussen kunst en samenleving
leidde bij De Verbeelding zelfs tot vandalisme. De gunstiger ligging van Museum De Paviljoens ten
opzichte van de Randstad, de landelijke waardering van het tentoonstellingsprogramma en de activiteiten
die werden ondernomen voor lokale draagvlakverbreding zorgden ervoor dat Museum De Paviljoens vele
jaren langer dan De Verbeelding het hoofd net boven water wist te houden.
Van musea die zich lieten inspireren door de poldergeschiedenis zijn De Verbeelding en De
Paviljoens nu musea geworden die behoren tot de poldergeschiedenis. De tastbare overblijfselen daarvan
zijn, zij het soms wat verdekt opgesteld, nog in het polderlandschap terug te vinden. De museale ruimte
van De Verbeelding verdween langzaam maar zeker na de opheffing van de stichting: het paviljoen werd
gesloten, de routeboekjes werden uit de schappen van de VVV gehaald en de projectwebsites gingen één
voor één uit de lucht. Veel van de kunstwerken raakten door het ontbreken van die museale context
verweesd; ze vertellen immers nog maar een deel van het oorspronkelijke verhaal van De Verbeelding.
Tot op vandaag de dag confronteren die eenzame kunstwerken in het polderlandschap de bevolking van
Zeewolde met de geschiedenis van een museum dat niet vergeten wil worden. Ook de museale ruimte van
De Paviljoens zal snel krimpen: de Aue Paviljoens, spil van het museale concept, zullen wanneer zich
geen geschikte koper aanbiedt worden gesloopt. De collectie is verspreid over meerdere museale
instellingen en ook de museumwebsite met social media- en archieffunctie zal in de loop der tijd
verdwijnen. Wat rest zijn de educatieve activiteiten en het beheer van de landschapskunst in de provincie.
De twee casestudies van dit deel speelden zich af in de twee jongste gemeenten van
IJsselmeerpolders. In Deel III zijn het juist de twee oudste plekken en hun erfgoed die centraal staan: Urk
en Schokland. We zullen zien dat er in de loop der jaren veel veranderd is in de omgang met de
geschiedenis en het erfgoed van deze voormalige eilanden in de IJsselmeerpolders.
427
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Deel III
In de polders geworteld: Van oer-Flevolander tot polderpionier
Uit de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat de ontstaansgeschiedenis van het polderlandschap
een belangrijke rol speelt in de verhalen die met het poldererfgoed verteld worden. Uit de geanalyseerde
erfgoedpraktijken komt de polder naar voren als een historisch gelaagd landschap, een narratieve ruimte
die vorm krijgt op basis van verhalen over verleden, heden en toekomst. Tot nu toe hebben daarbij vooral
de relatief recente geschiedenis van de pioniers en de voortdurende strijd van de Nederlanders tegen het
water als referentiekader gediend. In dit laatste deel van het onderzoek duiken we dieper de geschiedenis
in en wordt de aandacht gericht op de polderbodem en het ondergrondse erfgoed dat zich daar in bevindt.
Centraal staat de manier waarop archeologisch en antropologisch erfgoed gebruikt worden om de oudste,
zogenaamde ‘oer-geschiedenis’ van de polders te reconstrueren. Het beeld van het landschap van de
IJsselmeerpolders als ‘oerlandschap’ ontstond direct na de inpoldering, maar het ging pas echt een rol van
betekenis spelen in de vormgeving van het landschap door veranderingen in de archeologie als
wetenschappelijke discipline vanaf de jaren negentig. 428 Hoewel er door de gehele provincie
belangwekkende en interessante archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen, zal ik mij hier in het
bijzonder richten op de twee eilanden die dankzij de inpolderingen op het droge kwamen te liggen: Urk
en Schokland. Zij hebben een bijzondere relatie hebben met deze oermythe. Voor het laatste deel van dit
onderzoek gaan we dus terug naar de plek waar het allemaal begon: de Noordoostpolder.
De positie van Urk en Schokland in de IJsselmeerpolders is in de loop van de 20e en 21e eeuw
sterk veranderd. Meer dan ooit lijkt de polder de eilanden – en dan vooral hun geschiedenis en erfgoed –
tegenwoordig ‘nodig’ te hebben: enerzijds als onmisbare schakels in de reconstructie van een
landschapsgeschiedenis die teruggrijpt naar een periode van de vroege prehistorie tot nu, anderzijds als
evenzeer onmisbare schakels in de reconstructie van een bewoningsgeschiedenis die voornamelijk wordt
ingezet om de polderbewoners historisch te wortelen. De oermythe is het narratief referentiekader dat ten
grondslag ligt aan de verhalen die met het archeologisch en antropologisch erfgoed in de polders verteld
worden. Aan de hand van historische en contemporaine erfgoedpraktijken op Urk en Schokland zal
worden beargumenteerd dat de oermythe in de loop der jaren fundamenteel van functie en betekenis is
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Bij de drooglegging kwam iets ten noorden van Urk een IJstijdlandschap met gletsjermorene tevoorschijn.
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veranderd. Zo wordt in hoofdstuk 7 middels een recente restitutiekwestie rondom zes Urker schedels
uitgelegd hoe de oermythe in de negentiende eeuw ontstond en werd ingezet om de uiterlijke kenmerken
en verschillen in levenswijze van vreemde en geïsoleerde volken te verklaren aan de hand van Darwins
evolutietheorie: als het gevolg van een gefaseerde ontwikkeling van primitief naar modern. De oermythe
had in die context een uitsluitende functie, zo zagen we ook al in hoofdstuk 1: hij werd binnen Nederland
ingezet om de bewoners van vissersdorpen als Urk te markeren als ‘anders’ en diende vervolgens als
wetenschappelijke en politieke legitimatie om de Urkers slechts een marginale rol in het nieuwe land toe
te bedelen. Na een sluimerend bestaan geleid te hebben in de jaren zestig en zeventig, keerde de oermythe
vanaf de jaren negentig terug in de publieke sfeer, zij het nu met een heel andere, insluitende functie. Urk
en, zo zal aangetoond worden in hoofdstuk 8, ook Schokland, werden met behulp van de oermythe
‘genaturaliseerd’ als (pre)historische enclaves in het landschap van de IJsselmeerpolders. De revival van
de oermythe lijkt vooralsnog voornamelijk zijn beslag te vinden in regionale erfgoedpolitiek- en praktijk,
waar de verhalen over de oudste geschiedenis van ‘de polders’ een belangrijke identiteitsverlenende
functie krijgen toebedeeld.
Bij de besproken erfgoedpraktijken op Urk en Schokland speelt performativiteit wederom een
belangrijke rol. Zo wordt de restitutiekwestie rondom de Urker schedels geïnterpreteerd als een sociale
performance, en verbonden aan de toenemende aandacht voor de rol van objecten en menselijke resten in
processen van identiteitsvorming en de relatie tussen materialiteit en de betekenis van objecten.
Restitutieaanvragen zoals die rondom de Urker schedels vinden plaats over de hele wereld en zijn
afkomstig uit verschillende gemeenschappen. Er zijn daarbij zeker overeenkomsten aan te wijzen: de
zogenaamde source communities, of brongemeenschappen, hechten waarde aan de restitutie van de
stoffelijke resten van hun voorouders omdat daarmee het onrecht dat hen in het verleden is aangedaan,
enigszins wordt rechtgezet. Daarbij representeren de resten een onderdeel van hun (religieuze) cultuur, en
wordt bij teruggave een gewenste religieuze of rituele orde hersteld. De menselijke resten worden gezien
als dragers van culturele identiteit.
Identiteit wordt steeds vaker verbonden aan materiële getuigenissen van ons ‘zijn’. Dit is goed te
zien aan de grote waarde die tegenwoordig aan erfgoed en musea gehecht wordt. In musea krijgen
identiteit en herinnering een materiële vorm, doordat zij verbonden worden aan een plaats die bezocht kan
worden, en aan objecten en beelden. De toenemende waarde die aan objecten wordt toegekend in
processen van identiteitsvorming wordt ook wel de material turn of the return to things genoemd. 429
Volgens de Poolse historica Ewa Domanska is ‘the return to things’ het gevolg van een aantal
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ontwikkelingen, waarvan er twee in het bijzonder relevant zijn in deze context. 430 Ten eerste het
veranderen van het oude idee dat er een strikte scheiding bestaat tussen lichaam en geest, waarbij het
lichaam ondergeschikt is aan de geest.431 De tweede ontwikkeling die Domanska signaleert, is de
identiteitscrisis van de moderne samenleving, die ertoe heeft geleid dat we onze identiteit zijn gaan
verbinden aan materiële objecten.432 Volgens wetenschappers die zich verwant voelen met de material
turn zijn objecten en menselijke resten performatief. Dat wil zeggen dat de betekenis van objecten en
menselijke resten zowel besloten zit in de materiële verschijningsvorm als in de interactie met mensen die
het gevolg is van die fysieke verschijningsvorm. Voorwerpen hebben daarnaast ook een socialiserende
functie: ze dragen bij aan de creatie van menselijke identiteit op het individuele en collectieve niveau
omdat ze symbolisch geladen zijn. 433 De rol van voorwerpen in het creëren van identiteit werd ook al
onderkend door de Nederlandse literatuurhistoricus Leerssen, die veel heeft geschreven over
cultuurnationalisme. Hij meent dat in de negentiende eeuw Europese naties werden gevormd op basis van
een doelgerichte ‘cultivering van cultuur’ door een cultureel-literaire elite. Deze cultivering richtte zich
op inventarisatie, engagement, en het mobiliseren van cultuur of cultuurelementen. 434 De geschiedenis
van de Urker schedels, opgegraven en onderzocht in de context van het in de negentiende eeuw
opkomende nationalisme en de daarbij aansluitende zoektocht naar de Oer-Nederlander, past naadloos in
dit verhaal. De elite bestond hier uit een groep vooraanstaande wetenschappers die door middel van hun
wetenschappelijke en politieke werk bepaalden wie en wat de ‘bronnen van het vaderland’ waren.
Leerssens benadering is volgens mij óók interessant wanneer we kijken naar de manier waarop de
laatste tien à vijftien jaar wordt omgegaan met cultureel erfgoed en (archeologische en meer recente)
menselijke resten in Flevoland in het algemeen en op Urk en Schokland in het bijzonder. Ik zou willen
430
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stellen dat we het hier in plaats van cultuurnationalisme over ‘cultuurregionalisme’ kunnen hebben.
Lokale belangenverenigingen als Het Comité Urker schedels en de Schokkervereniging spelen in dit
proces de rol van de lokale ‘elite’ die zelf de controle neemt en de lokale identiteit verbindt aan specifieke
cultuurhistorische objecten. 435
In hoofdstuk 8 staat de transformatie van Schokland van geïmproviseerd centrum van de
polderarcheologie tot beschermde werelderfgoedsite centraal. Hier zal worden aangetoond dat de
benoeming van Schokland tot werelderfgoed in 1995 betekende dat de oermythe, de pioniersmythe én de
mythe van de strijd tegen het water niet alleen geïnstitutionaliseerd werden, maar tevens het uitgangspunt
gingen vormen van de verdere ontwikkeling van Schokland als archeologisch-historisch landschap en
podium voor erfgoedperformances. Het beheer en behoud van het archeologisch bodemarchief speelt
daarbij een cruciale rol. De ontwikkelingen op Schokland en omgeving worden in het hoofdstuk in een
internationale politieke context geplaatst om te illustreren dat de veranderingen in de vormgeving van
Schokland als erfgoedsite vanaf de jaren negentig samenvallen met een veranderende visie op erfgoed die
zich uitkristalliseerde in enkele belangrijke internationale verdragen.
Volgens historicus en erfgoedprofessional Graham Fairclough heeft zich sinds de jaren negentig
in wetenschap en beleid een verbreding van zowel de ruimtelijke als de temporele dimensie van erfgoed
voltrokken. Fairclough: ‘The spatial dimension of heritage has grown from ‘monument’ to the slightly
larger concept of ‘site’, thence to ‘setting’, ‘areas and cities’ and finally to the landscape. The
chronological spread of heritage has been expanded until there are no significant temporal boundaries at
all’. 436 Fairclough stelt dat die verbreding van het erfgoedbegrip de weg vrij maakte voor het ontstaan van
de notie van het ‘historische landschap’. Fairclough: ‘From originally being a qualitative measure or a
badge of significance, the word ‘historic’ has become an adjective applied to the whole environment,
irrespective initially of significance.’ 437 Het resultaat was dat de wetenschappelijke bestudering en het
beheer en behoud van erfgoed zich niet langer slechts richtten op het op zichzelf staande monument, maar
dat zich een visie op erfgoed ontwikkelde vanuit een holistisch, landschappelijk perspectief.
Faircloughs veronderstelling wordt ondersteund door enkele belangrijke veranderingen die zich
voltrokken in het (inter)nationale erfgoedbeleid vanaf de jaren negentig. In 1992 werd in Valletta het
Verdrag van Malta ondertekend, waarin de bescherming van archeologische waarden in relatie tot
ruimtelijke ordening werd geregeld. De verdragslanden verplichtten zich om vóór de uitvoering van
bouw- en ontwikkelingsplannen de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden te onderzoeken
en wanneer nodig passende maatregelen ter bescherming van het erfgoed te ondernemen. Het Verdrag
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van Malta werd in 1998 door het Nederlandse parlement geratificeerd en in 2007 verankerd in de herziene
Monumentenwet.
De gebiedsgerichte visie op erfgoed kristalliseerde zich op Europees beleidsniveau verder uit in
the European Landscape Convention - ook wel bekend als het Verdrag van Florence - in 2000. Dit
verdrag werd in 2005 door de Nederlandse regering geratificeerd, en voorzag de lidstaten voor het eerst
van algemeen geldende richtlijnen voor het beheer en behoud van belangrijke historische Europese
landschappen.438 In Nederland werden de uitgangspunten van de Verdragen van Malta en Florence
uitgewerkt in het zogeheten Belvedèrebeleid (1999-2009). Onder het credo ‘behoud door ontwikkeling’
was het uitgangspunt van het Belvedèrebeleid dat de cultuurhistorische identiteit van een gebied
richtinggevend moest zijn voor de verdere inrichting en ontwikkeling van de ruimte. 439 Omdat er naar
verhouding ‘veel historische waarden in onderlinge samenhang en/of waarden van bijzondere betekenis’
aanwezig waren, werd de Noordoostpolder aangewezen als Belvedèregebied. 440 Urk en Schokland
werden binnen dit Belvedéregebied aangemerkt als ‘ “eilanden” met een geheel eigen, meer natuurlijke
vormentaal en opbouw in contrast met de omringende polder’, waarbij de universele betekenis van
werelderfgoed Schokland als getuigend van de eeuwenlange strijd tegen het water nog eens extra
benadrukt werd. 441 Het Belvedèrebeleid werd in 2011 gemoderniseerd in de nota Kiezen voor karakter:
visie erfgoed en ruimte (VER). In de VER werden vijf Rijksprioriteiten aangewezen die tussen 2013 en
2015 leidend zouden zijn voor de inzet van het Rijk ten behoeve van het gebiedsgerichte
erfgoedmanagement. Eén van die prioriteiten was het ‘effectief borgen’ van de ‘outstanding universal
value’ van het Nederlandse werelderfgoed, waaronder Schokland. In 2007 was op advies van de Raad
voor Cultuur al gekozen voor een aantal thema’s die ten grondslag lagen aan de selectie en presentatie
van het werelderfgoed op Nederlandse bodem. 442 Deze thema’s boden volgens de Raad de mogelijkheid
om met het erfgoed ‘het verhaal van Nederland’ te vertellen. Ook in de VER wordt het Nederlandse
landschap gewaardeerd aan de hand van vier thematische karakteristieken: waterland, stedenland,
kavelland en vrij land. Het is niet toevallig dat het thema ‘waterland’ in beide beleidsstukken terugkomt.
De commissie die verantwoordelijk was voor de herziening van de Voorlopige Lijst Werelderfgoed stelde
het al in zijn rapport: ‘het thema Nederland Waterland is onomstreden. De strijd tegen en het
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bondgenootschap met het water hebben Nederland en de Nederlanders gestempeld op een unieke
manier’. 443
In de wetenschap werd de geïntegreerde, gebiedsgerichte benadering van erfgoed voor het eerst
uitgewerkt door landschapsarcheoloog Jan Kolen. Kolen introduceerde in de bundel Landschap in
meervoud (1999) de aanzet tot een biografische methode voor de bestudering van de geschiedenis van het
landschap over een lange periode, die hij verder uit zou werken in zijn proefschrift De biografie van het
landschap

(2005). 444

Kolen

analyseerde

fysieke

landschappelijke

transformaties

en

betekenisveranderingen van specifieke plekken in relatie tot bredere sociale en culturele ontwikkelingen
vanuit een lange termijnperspectief. Historicus Gerard Rooijakkers pleitte in navolging van Kolen in het
bijzonder voor de bestudering van rituelen en verhalen waarin de betekenis van plekken wordt geduid, als
onderdeel van wat hij de culturele biografie van het landschap noemde. 445 De landschapsbiografie kreeg
als analytische methode internationaal veel navolging en gold in Nederland ook als inspiratie voor de
nadere uitwerking van het Belvedèrebeleid.
De biografische methode loopt als rode draad door dit deel van het proefschrift: de veranderende
functie en betekenis van de Urker schedels wordt geduid in relatie tot de positie van Urk in de ontstaansen ontwikkelingsgeschiedenis van de IJsselmeerpolders, en de vormgeving van erfgoedsite Schokland
wordt in verband gebracht met veranderende visies op archeologie in relatie tot landschapsontwikkeling.
Tot slot worden de erfgoedpraktijken op beide voormalige eilanden weer op performatieve eenheid
beoordeeld, teneinde te kunnen bepalen in hoeverre ze als succesvol beoordeeld kunnen worden.
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7. Voorouders in de Polder

Op zaterdag 5 juni 2010 vindt in het kerkje aan zee te Urk een sobere overdracht ceremonie plaats. Na
meer dan 130 jaar onderdeel te zijn geweest van de wetenschappelijke collectie van de Universiteit van
Utrecht, komen zes Urker schedels ‘thuis’. De overdracht vormt het sluitstuk van een drie jaar durend
geschil tussen het Universiteitsmuseum Utrecht en de Urker gemeenschap. Het museum legde in dit
conflict de nadruk op de wetenschapshistorische waarde van de schedels, terwijl het Comité Urker
schedels wees op de religieuze, culturele en emotionele waarde van de schedels voor de Urker
gemeenschap.
In dit hoofdstuk zal de restitutiekwestie rondom de Urker schedels geanalyseerd worden door
deze in een bredere maatschappelijke en cultuurhistorische context te plaatsen. Bijzondere aandacht gaat
uit naar de mogelijke oorzaken van het toenemende belang van (historische) objecten in het algemeen en
menselijke resten in het bijzonder bij de constructie van een nationale, regionale of lokale identiteit. Er is
gekozen voor een biografische benadering, dat wil zeggen dat de functie- en betekenisverandering van de
schedels door de tijd wordt geduid aan de hand van een reconstructie van de verschillende ‘levens’ van de
schedels. De biografie van de Urker schedels geeft inzicht in zo’n 160 jaar wetenschappelijke en culturele
beeldvorming rondom Urk en de Urker gemeenschap, en laat zien dat deze beeldvorming zeer veel
invloed heeft gehad op de positie van Urk, zijn bewoners en hun erfgoed in het nieuwe land.
Om de verschillende levens van de Urker schedels van een zinvolle historische context te
voorzien, is het van belang enige aandacht te besteden aan de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van
Urk. Deze beknopte geschiedenis geeft tevens inzicht in de herkomst van de beeldvorming rondom Urk
en zijn bevolking, die lange tijd van invloed zou zijn op de positie van het eiland binnen de
IJsselmeerpolders.
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Het eerste leven: Urk, een eiland in de Zuiderzee 446
Geologisch onderzoek toont aan dat Urk zo’n 150 000 jaar geleden ontstaan is. De ondergrond van het
eiland bestaat uit keileem, een mengsel van keien, zand en leem dat tijdens het Saalien vanuit Scandinavië
in het huidige Nederland werd afgezet. Archeologen ontdekten in de loop van de twintigste eeuw dat Urk
al in het mesolithicum bewoond moet zijn geweest. Ook werden bewoningssporen uit het Neolithicum op
en rondom het eiland aangetroffen.447 In de periode van de midden IJzertijd tot aan de tiende eeuw lijken
Urk en omgeving ongeschikt voor bewoning te zijn geweest, er zijn uit deze tijd geen sporen aangetroffen
op en nabij het voormalige eiland.448 Vanaf de middeleeuwen nam de bewoning van Urk permanente
vormen aan. In diezelfde periode werd Urk, dat tot dan toe één geheel vormde met Schokland en middels
een landtong verbonden was met het vaste land, door een stijging van de zeespiegel waarschijnlijk een
eiland. 449 Vanaf de late middeleeuwen nam de omvang van het eiland snel af als gevolg van landafslag.
De ontginning van veengronden op Urk leidde namelijk tot inklinking van de eilandbodem; deze stukken
land werden uiteindelijk door de zee verzwolgen. Rond 1700 kreeg Urk mede dankzij een betere
kustverdediging zijn definitieve vorm. Het aantal inwoners van Urk groeide van de middeleeuwen tot
halverwege de achttiende eeuw maar langzaam; het eiland telde in 1637 zo’n 300 zielen en in 1750 waren
446

Er zijn verrassend weinig overzichtswerken over de lange geschiedenis van Urk geschreven. Hoewel het eiland
zich sinds jaar en dag mag verheugen op de warme belangstelling van een zeer divers gezelschap van
wetenschappers, is het leeuwendeel van het onderzoek dat naar Urk en zijn bevolking gedaan werd kleinschalig of
incidenteel van aard en sterk verouderd. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw wordt het historisch
onderzoek op Urk zelf vooral gedragen door de Vereniging vrienden van Urk en de Stichting Urker uitgaven. Eén
van de eerste boeken waarin de geschiedenis en cultuur van Urk werden beschreven is Het eiland Urk (1853), een
overzichtswerkje van de hand van de Utrechtse professor Pieter Harting. Zo’n honderd jaar later staan het eiland en
zijn bewoners weer centraal staan in Het eiland Urk (1942), een uitgebreide inventarisatie van het volksleven op Urk
van de hand van P.J. Meertens (1899-1985) en Louise Kaiser (1891-1973). Zowel het typisch negentiende-eeuwse
werk van Harting als het latere onderzoek van Meertens en Kaiser wordt sterk gekleurd door de in die tijd populaire
opvattingen over de verondersteld authentieke cultuur en zuivere ‘volksaard’ van de Urkers. In beide publicaties
wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het eiland, maar de nadruk lig op contemporaine beschrijvingen
van het landschap, natuurlijk leven en volk. Het eerste echte historische overzichtswerk over Urk is van de hand van
amateurhistoricus Cornelis de Vries (1867-1949) en wordt in 1962 gepubliceerd. Dit boek, getiteld Geschiedenis
van het eiland Urk, beschrijft de historie van Urk vanaf de tijd van Karel de Grote tot het droogvallen van de
Noordoostpolder. De Vries’ werk was uitermate populair en zou vele malen herdrukt worden. Geschiedenis van het
eiland Urk verliest zijn status van standaardwerk pas wanneer historicus André Geurts in 2005 Urk, de geschiedenis
van een eiland publiceert. Geurts schetst in zijn boek in vijf hoofdstukken de geschiedenis van Urk vanaf het
ontstaan van het eiland zo’n 150 000 jaar geleden tot en met de twintigste eeuw; de eeuw waarin Urk als eiland
ophield te bestaan. In Urk, de geschiedenis van een eiland zijn recente wetenschappelijke inzichten en
onderzoeksresultaten met betrekking tot de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Urk verwerkt en daarmee vult
het boek een grote lacune in het wetenschappelijk onderzoek naar Urk. Daarnaast wordt in het boek de hardnekkige
mythe rondom het zogenaamd ‘geïsoleerde’ leven op het eiland op basis van overtuigend bronnenmateriaal
definitief ontkracht. Voor het nu volgende beknopte overzicht van de vroege geschiedenis van Urk is dankbaar
gebruik gemaakt van het rijk gedocumenteerde werk van Geurts.
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Over wanneer deze ontwikkeling precies plaatsvond zijn de experts het niet geheel eens, maar het moet ergens
tussen 800 en 1200 zijn geweest., Geurts 2005: 20-22 en 27-28.
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dat er nog altijd maar 389. Maar vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw groeide de bevolking snel:
van 575 inwoners in 1795 naar 2672 inwoners in 1890. 450 Deze explosieve groei was volgens sociograaf
Plomp, die in de jaren dertig onder andere onderzoek deed naar de bevolkingsopbouw van Urk, vooral het
gevolg van een hoog geboorte- en een verhoudingsgewijs laag sterftecijfer. 451 De Urker gezinnen waren
groot en de bevolking groeide er dan ook vele malen sneller dan in de rest van het land.
De bewoning van Urk concentreerde zich vanaf de zeventiende eeuw op het veilige, hoger
gelegen deel van het eiland. De aanhoudende bodemdaling en landafslag maakten Urk grotendeels
ongeschikt voor landbouw en de visserij verdrong dan ook langzaam het boerenbedrijf als belangrijkste
middel van bestaan. In de zeventiende eeuw visten de Urkers voornamelijk op haring in de Zuiderzee, in
de loop van de achttiende eeuw legde men zich toe op vangen van schelvis, tong en schol in de Noordzee.
In de negentiende eeuw werd de Urker haven flink uitgebreid en nam de Zuiderzeevisserij weer toe. Toch
bleef men ook op de Noordzee vissen. Hoewel Urk door de eeuwen heen een belangrijk navigatiebaken
was voor de scheepvaart op de Zuiderzee, lag het niet aan de belangrijkste vaarroutes. Dat betekende dat
de bevolking nauwelijks profijt had van de zeehandel en grotendeels op zichzelf aangewezen was om in
het levensonderhoud te voorzien. Omdat de inkomsten uit de visvangst wisselvallig konden zijn, waren de
Urkers regelmatig afhankelijk van armenzorg. Eind negentiende eeuw trokken veel Urkers – tijdelijk –
weg van hun geboortegrond om te ontsnappen aan de armoede en elders werk te zoeken. Zo vonden veel
jonge meisjes werk als hulp in de huishouding op het vaste land en verrichtten de mannen seizoensarbeid
in de Zaanstreek. 452 De meesten van deze arbeidsmigranten keerden na een aantal jaar weer terug naar
Urk, al dan niet om te trouwen. 453 De Urker bevolking was dus, zeker in vergelijking met de inwoners van
bijvoorbeeld Marken, behoorlijk mobiel en er was regelmatig contact met de buitenwereld. Andersom
vestigden zich maar weinig buitenstaanders op het eiland, zo blijkt uit de migratiecijfers die Plomp in zijn
onderzoek publiceerde. 454
Tot in de zeventiende eeuw hing de Urker bevolking het katholieke geloof aan. De algehele
protestantisering kwam pas vanaf 1628 op gang, toen een protestantse predikant op het eiland
geïnstalleerd werd. In de loop der jaren verrezen er verschillende kerkgebouwen die de tand des tijds niet
doorstonden. In 1786 werd uiteindelijk het Kerkje aan Zee in gebruik genomen, dat er tegenwoordig nog
altijd staat. De ingebruikname van deze nieuwe kerk betekende dat er niet meer binnen de kerkmuren
begraven mocht worden, dat moest voortaan op het kerkhof gebeuren. Geurts:
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‘Het begraven in de nieuwe kerk beperkte zich tot bijzettingen in bestaande graven. Voor andere
teraardebestellingen moest gebruik worden gemaakt van de begraafplaats die direct aan de zuidelijke
muur van de kerk grensde. Na het voltooien van de kerk trok op 19 april 1787 voor het eerst een
begrafenisstoet naar het kerkhof.’ 455

Toch, zo concludeert Geurts uit contemporaine bronnen, vonden er vermoedelijk ook bij de voorganger
van het Kerkje aan Zee (de kerk die tussen 1714 en 1783 op dezelfde plek stond), al bijzettingen buiten de
kerkmuren plaats. 456 Halverwege de negentiende eeuw werd melding gemaakt van 42 familiegraven op
het kerkhof, het is aannemelijk dat deze graven aan de oudste Urker families toebehoren.457
Het ‘eerste leven’ van de Urker schedels voltrok zich tegen de achtergrond van het zojuist
beschreven Urk van de achttiende en negentiende eeuw: een traditionele, diep religieuze
vissersgemeenschap in het midden van de Zuiderzee.458 Menig ‘landrot’ was gefascineerd door het kleine
eiland en zijn bewoners. Zo ook de Franse cultuurhistoricus Henri Havard (1838-1921), die in de zomer
van 1873 een zeiltocht maakte over de Zuiderzee en verslag deed van zijn reis in het in 1874
gepubliceerde La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzée.459 Havard heeft in zijn
boek niets dan goede woorden over voor het eiland en zijn bewoners: ‘Er is op de hele Zuiderzee (…)
geen schilderachtiger dorp en de bevolking van dit bekoorlijke eiland, die geheel uit vissers bestaat, is een
van de vriendelijkste en meest gastvrije die men zich kan wensen.’ 460 In Havards observaties ten aanzien
van het ‘onvermengde’ karakter van het ‘Urker ras’ weerklinken essentialistische opvattingen die
gedurende de negentiende eeuw gemeengoed werden in wetenschap en politiek en die een belangrijke rol
speelden bij de aanvang van het tweede leven van de Urker schedels. Havard:

‘Door de eeuwen heen heeft het geringe oppervlak immigratie onmogelijk gemaakt en de eerste bewoners
zijn heer en meester over het eiland gebleven. Ze hebben het bewoond, en zich ongestoord, zonder
vermenging kunnen handhaven. Reeds in de vijftiende en zestiende eeuw beschouwde men de bewoners
van Urk als leden van één en hetzelfde geslacht: ‘voortgekomen uit de enkelingen die zich daar vroeger
vestigden om het eiland te bedijken en te ontginnen en zich hebben uitgebreid door huwelijken, niet
455
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Havards boek werd bijzonder goed ontvangen in Nederland, en het werd dan ook al in 1875 in het Nederlands
vertaald. Deze uitgave kreeg de titel Verleden en heden. Een togt langs de kusten van de Zuiderzee mee. In 2012
verscheen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de IJsselmeervereniging een nieuwe vertaling van Havards
werk van de hand van Lex Wapenaar. Ditmaal kreeg het een titel die dichter bij het origineel lag: Pittoreske reis
langs de dode steden van de Zuiderzee.
460
Havard 2012: 175.
456

139

gewend als ze waren om in het gezelschap van anderen te verkeren, omdat niemand het eiland bezocht,
met uitzondering van enkele schepen die er, op weg naar Friesland, bij zwaar weer een schuilplaats
zochten.’ Het isolement is gebleven, en trouw aan deze oude traditie beschouwen alle bewoners van het
kleine eiland elkaar als familie en verwanten.’461

Havard is zeker niet de enige negentiende-eeuwse wetenschapper die gefascineerd was door de gevolgen
van de geïsoleerde ligging van Urk voor het natuurlijke en culturele leven op het eiland. In het nu
volgende zal in het bijzonder ingegaan worden op de rol die de wetenschap, en dan met name de fysisch
antropologische wetenschapspraktijk, speelde bij de aanvang van het tweede leven van de Urker schedels.

Het tweede leven: de Urker schedels als wetenschappelijk onderzoeksobject
In de tweede helft van de negentiende eeuw moderniseerde Nederland in een hoog tempo. De
ontwikkeling van nieuwe technologie en communicatiemiddelen leidden tot een industrialisering van de
samenleving. Grote steden als Rotterdam en Amsterdam bouwden hun positie als prominente centra in het
nationale en zelfs internationale handelsverkeer in deze periode verder uit. Het Zuiderzeegebied
daarentegen, ooit een economisch bloeiende regio en toegangspoort tot wereldhaven Amsterdam, stond
steeds meer symbool voor stilstand en zelfs achteruitgang. 462 Sommige waarnemers meenden dat de vele
oude vissersdorpen en handelsstadjes een desolate, armoedige en treurige aanblik boden. Maar anderen
waren ervan overtuigd dat de relatief geïsoleerde ligging van de dorpen en het gebrek aan modernisering
ervoor hadden gezorgd dat juist aan de Zuiderzeekust de meest authentieke vorm van de Nederlandse
cultuur bewaard was gebleven. Sociaal geograaf Ben de Pater schreef in 2008 dat het zich
moderniserende, maar ook nationalistische Nederland van de late negentiende eeuw niet zonder een
contrastbeeld kon: ‘Beelden van het “oorspronkelijke”, “echte” Nederland waren een essentieel
bestanddeel bij de constructie van een nationale identiteit.’ 463 De zoektocht naar het ‘oorspronkelijke’ en
‘echte’ Nederland beperkte zich niet alleen tot landschap en materiële cultuur, maar strekte zich ook uit
naar de bevolking van de vissersdorpen, die gezien werden als representanten van de authentieke
Nederlandse cultuur. Het was tegen deze achtergrond dat het eiland Urk gedurende de tweede helft van de
negentiende eeuw regelmatig bezocht werd door wetenschappers van een divers pluimage: artsen,
etnologen, geologen, dialectologen en - niet in de laatste plaats - antropologen.
De Utrechtse hoogleraar Pieter Harting (1812-1885) bezocht Urk in de lente van 1852, met het
doel de geologische kenmerken van het eiland in kaart te brengen en tevens inzicht te krijgen in de
461
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plaatselijke flora en fauna. 464 In zijn boekje Het eiland Urk, dat verscheen in 1853, beschreef Harting
naast de bodemsamenstelling, planten en dieren van Urk ook de karaktertrekken en fysieke kenmerken
van de plaatselijke bevolking, die hij nadrukkelijk als onderdeel zag van het natuurlijke leven op het
eiland. Hij vulde zijn observaties aan met de resultaten van een aantal metingen die hij verrichte op drie
schedels, afkomstig van het Urker kerkhof. 465 Harting, die hoopte te kunnen aantonen dat de Urkers
verwant waren aan “de onvervalschte type van deszelfs vroegere bewoners”, ofwel de Neanderthalers,
moest echter concluderen dat hij onvoldoende onderzoeksmateriaal tot zijn beschikking had om sluitende
conclusies te kunnen trekken. 466 Het onderzoek dat Harting deed naar de verschillen en overeenkomsten
tussen de morfologische, fysieke karakteristieken van de lichamen van groepen mensen, wordt ook wel
fysische antropologie genoemd. 467
De fysische antropologie bleek een tijdelijk uitstapje in de carrière van Harting, die zich in de
loop van de negentiende eeuw steeds verder specialiseerde in de zoölogie en paleontologie. Het idee
echter dat boeren, vissers en andere plattelandsbewoners buiten de modernisatie gebleven zijn en dus
gezien konden worden als de meest zuivere representanten van authentieke cultuur, bleef in
wetenschappelijke kringen nog lange tijd onverminderd populair. Volgens historica Barbara Henkes
meenden veel wetenschappers dat de bestudering van lokale culturen ertoe kon dienen de hogere
beschaving te inspireren en de eenheid van het volk te bevorderen.468 Wanneer de Hilversumse arts Jan
van Hengel in 1877 een bezoek aan Urk brengt, denkt hij Harting dan ook een dienst te kunnen bewijzen
door enkele schedels van Urk als antropologisch studiemateriaal voor hem mee te nemen. In de
464

Pieter Harting begon zijn carrière als medicus, maar zou zich in de loop van zijn wetenschappelijke loopbaan
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antropologie. Boven alles profileerde hij zich echter als popularisator van de natuurwetenschappen en als
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briefwisseling die volgde deed Van Hengel uitvoerig uit de doeken hoe hij naar het kerkhof ging, op
listige wijze de plaatselijke doodgraver afleidde en drie Urker schedels omwisselde met drie zelf
meegebrachte Hilversumse schedels. 469 Vooral in het begin van de negentiende eeuw gebeurde het vaker
dat wetenschappers, ‘in naam der wetenschap’, lichamen van overledenen (of delen van deze lichamen)
gebruikten voor wetenschappelijk onderzoek, zonder hiervoor toestemming van de nabestaanden te
vragen. Dergelijke praktijken werden echter alom afgekeurd. Zou publiekelijk bekend zijn geworden hoe
Van Hengel aan de Urker schedels was gekomen, dan zou dit hoogstwaarschijnlijk tot grote
verontwaardiging hebben geleid. Dat Van Hengel zich hiervan terdege bewust was, blijkt uit zijn
herhaaldelijke verzoeken aan Harting bij een eventuele publicatie de herkomstgeschiedenis van de
schedels achterwege te laten, dan wel deze in het Latijn te vermelden.470 Harting overleed in 1885,
waarschijnlijk zonder ooit onderzoek gedaan te hebben naar de schedels die Van Hengel hem stuurde. De
drie schedels raakten lange tijd in de vergetelheid, en doken pas in de tweede helft van de twintigste eeuw
weer op.
Gedurende hun tweede leven fungeerden de Urker schedels als wetenschappelijk studieobject.
Het schedelonderzoek paste naadloos in het essentialistische discours van de natuurwetenschappen van de
late negentiende en vroege twintigste eeuw. In dat discours werden ideeën over ras en ‘volksaard’
gekoppeld aan uiterlijke kenmerken, cultuur en nationaliteit en daarmee ook aan identiteit. Menselijke
resten werden in deze context vooral bestudeerd als kenbare en meetbare objecten. Persoonlijke details
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over de onderzochte specimens waren over het algemeen niet van belang voor fysisch antropologen, het is
dan ook niet bekend van welke Urkers de schedels precies afkomstig zijn. 471
Zoals gezegd bleven wetenschappelijke, essentialistische ideeën over ras en ‘volksaard’ nog lang
invloedrijk. Zo vinden we ook in de publicaties van Plomp (1940) en Kaiser & Meertens (1942) nog altijd
uitgebreide hoofdstukken over ‘de intellectueele functies’, ‘het gevoelsleven’ en het ‘kwalitatieve
karakter’ van de Urkers. Ook Schokland, het andere eiland in de polder, trok de aandacht van fysisch
antropologische onderzoekers. In de zomer van 1940 werden hier naast de fundamenten van de
middeleeuwse kerk van Ens zo’n 147 skeletten op de zuidpunt van het eiland opgegraven. De opgraving
vond plaats met toestemming van zowel de Dienst der Zuiderzeewerken als het gemeentebestuur van
Kampen (de gemeente waar het merendeel van de bevolking van het in 1859 geëvacueerde Schokland
zich had gevestigd, en tot welke gemeente het eiland sinds dat jaar officieel behoorde) en voltrok zich
onder leiding van dr. Arie de Froe (1907-1992), de latere hoogleraar antropobiologie en menselijke
erfelijkheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam. Men hoopte er onder andere achter te komen of de
voormalige eilandbewoners ‘als één der minst vermengde groepen in Nederland’ afstamden van het
‘Saksische ras’. 472 Alle botten werden na de opgraving overgebracht naar het antropo-biologisch
laboratorium van de Universiteit van Amsterdam om daar verder onderzocht te worden.
De populaire en wetenschappelijke beeldvorming rondom de voormalige eilanden bleef vooral
voor de Urkers – dat, in tegenstelling tot Schokland, immers een levende gemeenschap was - niet zonder
gevolgen. Omdat de Urkers werden voorzien van kwalificaties als ‘gevoelsmensen’ met de neiging tot
instinctief en irrationeel handelen, zagen de meeste onderzoekers en politici voor hen geen rol van
betekenis weggelegd in de nieuwe polders. 473 Over de toekomst van Urk na het verdwijnen van de
Zuiderzee waren de meningen verdeeld onder de verschillende onderzoekers, maar over één ding waren
471
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de meesten het wel eens: het authentieke, onvermengde karakter van de Urker gemeenschap zou na de
inpoldering onherroepelijk verloren gaan.

Het derde leven: de schedels als museale objecten
Pieter Harting liet na zijn overlijden zijn wetenschappelijke collectie, waarvan het grootste deel bestond
uit een unieke verzameling microscopen, aan de universiteit na. Hartings nalatenschap moet ook de drie
Urker schedels hebben bevat die Van Hengel hem in 1877 toestuurde. De schedels hebben in ieder geval
altijd deel uitgemaakt van de collectie fysische antropologie van het Utrechts Universiteitsmuseum, dat in
1928 werd opgericht. 474 De schedels werden echter nooit onderzocht of tentoongesteld, tot het
Universiteitsmuseum in 1997 naar een nieuw pand verhuisde. 475 In het vernieuwde museum was veel
aandacht voor de historische context waarin de verzamelingen bijeengebracht werden, en voor de rol die
zij in het verleden in het universitair onderwijs hadden gespeeld.476 Om deze reden kwamen de Urker
schedels voor het eerst uit de depots tevoorschijn. Er bleken daarbij, naast de drie bekende schedels, nog
drie schedels uit Urk op onbekende wijze in de collectie terecht te zijn gekomen.
Het Universiteitsmuseum exposeerde de schedels in ieder geval op één plek in de nieuwe
permanente opstelling, namelijk in het zogenaamde Rariteitenkabinet. In deze presentatie werd getoond
wat men in de achttiende eeuw zoal verzamelde, en met welke motieven dat gebeurde.477 De Urker
schedels werden ingezet als voorbeeld van het skeletmateriaal dat vaak in de oude rariteitenkabinetten te
vinden was. Ze lagen tentoongesteld te midden van skeletten en skeletonderdelen van dieren en enkele
prehistorische vuistbijlen. In NRC Handelsblad verscheen een artikel dat het Rariteitenkabinet van het
Universiteitsmuseum beschreef:
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De oorsprong van het Utrechts Universiteitsmuseum ligt in 1918, toen op de zolder van het physisch
laboratorium een collectie van ongeveer duizend antieke natuurkundige instrumenten werd gevonden, die na de
hoogtijdagen van de universiteit in de vergetelheid waren geraakt. De instrumenten bleken eigendom te zijn geweest
van het Natuurkundig Gezelschap, en waren aangeschaft tussen 1777 en 1850. Deze collectie zou de kern gaan
vormen van het Universiteitsmuseum. In de loop der tijd werden ook archieven, prenten, foto’s en objecten die
betrekking hadden op de geschiedenis van de universiteit en het studentenleven aan de collectie toegevoegd. Verder
heeft het Universiteitsmuseum collecties en objecten van universitaire instellingen overgenomen en werden objecten
verworven door schenkingen van particulieren en door aankoop.
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In de publiekspresentaties gaat de aandacht lange tijd vooral uit naar de gerenommeerde en wereldberoemde
onderdelen van de collectie: de tandheelkundige verzameling en de microscopen. Als het Universiteitsmuseum 1997
naar een nieuw pand verhuist, komen voor het eerst de verschillende deelcollecties samen die daarvoor over de
gehele binnenstad verspreid zijn, waardoor nieuwe verbanden gelegd kunnen worden. Het museum verhuist van de
Utrechtse De Biltstraat naar het voormalig botanisch laboratorium van de biologische faculteit aan de Lange
Nieuwstraat.
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Van Delft 1996.
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Het Rariteitenkabinet is zoveel mogelijk ingericht met authentiek meubilair, zoals vijf kasten die zijn vervaardigd
naar een ontwerp van de Haagse graveur en architect Daniel Marot (1661-1752). Zie: Van Delft 1996.
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‘In vier originele en een nagebouwde kast heeft het Utrechtse museum spullen uit de eigen collectie
bij elkaar gezet volgens de ordeningsprincipes van toen: leven in de zee, vergiften en
geneeskruiden, archeologie, de anatomie en pathologie van mens en dier, jachttrofeeën uit
Nederlands-Indië, penningen en skeletten. Daarbij gaat het niet om de aparte voorwerpen, maar om
de sfeer die ze bij elkaar oproepen: kijk eens wat voor moois we allemaal in huis hebben.’ 478

Opvallend detail is dat de schedels van Urk de enige menselijke resten in deze presentatie waren, de
herkomst ervan werd apart toegelicht in het zaalboekje. 479
Na enkele jaren werden de schedels bij een herinrichting uit de vaste presentatie van het Utrechts
Universiteitsmuseum verwijderd. In 1998 werden er vervolgens drie uitgeleend aan het Tropenmuseum in
Amsterdam. Hier werden de schedels geëxposeerd in de tentoonstelling Antropologica, georganiseerd
naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Nederlandsche Anthropologische Vereeniging.
Antropologica schetste een beeld van de ontwikkeling van de antropologische wetenschapspraktijk in
Nederland. 480 De drie Urker schedels werden gepresenteerd bij een deel van de expositie dat om het
evolutionisme draaide. Hier werd onder andere toegelicht hoe binnen de fysische antropologie gebruik
werd gemaakt van de evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882) om de verschillen in levenswijze
tussen verschillende volkeren te verklaren als het gevolg van een gefaseerde ontwikkeling van primitief
naar modern. In deze gedachtegang was de Europese beschaving het hoogste stadium, aldus de
tentoonstellingsgids. 481 De Urker schedels lagen in een vitrine waarin ook enkele instrumenten te zien
waren waarmee schedelmetingen werden verricht. Ook zagen we in deze vitrine gezichtsmaskers van
bewoners van het Indonesische eiland Nias. Het ging om afgietsels, gemaakt door de beroemde
antropoloog J.P. Kleiweg de Zwaan (1875-1971).
In Antropologica werd de relatie tussen wetenschap en politiek nadrukkelijk onderkend. De
schedels golden als representatie van een onderdeel van de antropologische wetenschapsgeschiedenis die
ook in een politieke context ingezet werd, bijvoorbeeld in de koloniën. Het tentoonstellen van de schedels
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wetenschapshistorische karakter van de presentatie als geheel. Naast de drie Urker schedels toonde
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Ibidem.
Rariteitenkabinet. Beschrijving objecten. Universiteitsmuseum Utrecht (Utrecht 1997) 11.
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In de tentoonstelling is de twintigste eeuw schematisch ingedeeld in vier ‘wetenschappelijke periodes’, die zich
van elkaar onderscheiden door de opkomst van een nieuwe belangrijke theorie van de antropologie. De theorie
wordt in zijn tijd geplaatst, maar ook vertaald naar contemporaine vraagstukken. In de laatste periode, die de
moderne antropologie betreft, wordt dit procedé omgedraaid en worden hedendaagse theorieën weer gekoppeld aan
praktijken uit de vorige eeuw. Antropologica. 100 jaar studeren op culturen. Tentoonstellingsgids Tropenmuseum
Amsterdam (Amsterdam 1998) 2.
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Tevens werd in dit deel van de tentoonstelling ingegaan op de toenmalige theorievorming dat uiterlijke
kenmerken in verband zouden staan met geestelijke kwaliteiten. Ibidem: 4-5.
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Antropologica ook objecten waarin menselijke resten verwerkt zijn. De tentoonstelling veroorzaakte
echter weinig ophef; het museum ontving nauwelijks klachten. Het verzamelen en presenteren van
menselijke resten was blijkbaar nog geen heet hangijzer in de Nederlandse museale wereld. Hier kwam
echter snel verandering in.
Zo voltrok zich het derde leven van de Urker schedels binnen de muren van het museum. De
wetenschappelijke theorieën waaraan de schedels werden onderworpen in hun tweede leven, werden nu
als achterhaald en ouderwets beschouwd. Zowel de schedels als de wetenschappelijke theorieën werden in
deze fase ‘gemusealiseerd’. De Urker schedels golden in de besproken tentoonstellingen als
representanten van een verzamel- en wetenschapsgeschiedenis, ter lering aan nieuwe generaties. Net als
in het tweede leven waren de schedels vooral objecten, al was nu het uitgangspunt dat deze objecten in
een in een wetenschappelijke en respectvolle context tentoongesteld behoorden te worden.

Ondertussen verging het de Urkers – anders dan menigeen had verwacht - na het droogvallen van de
Noordoostpolder voor de wind. De bevolking bleek inventief en legde zich naast de visvangst toe op de
visverwerking. Daarnaast werden er allerhande aan de visserij verwante bedrijven opgericht.482 De lokale
economie groeide en de leefomstandigheden op Urk gingen snel vooruit. Hoewel de banden met ‘de wal’
belangrijk waren voor de plaatselijke economie, bleef de Urker gemeenschap ook na de inpoldering sterk
naar binnen gericht. Urk richtte zich ook in de tweede helft van de twintigste op het water en in mindere
mate op het nieuwe land.483 De bijzondere geschiedenis van Urk zorgde er voor dat relatief veel lokale
amateurhistorici publiceerden over een breed scala aan historische onderwerpen. Het is daarom
opmerkelijk dat het derde leven van de schedels zich in betrekkelijke stilte voltrok en het nog tot 2004
zou duren voor de schedeldiefstal de aandacht trok van de Urker historici. Eén van de mogelijke oorzaken
daarvan is dat de discussie rondom het verzamelen en presenteren van menselijke resten pas relatief laat
doordrong in Nederland.
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Geurts bespreekt in zijn overzichtswerk de opkomst van visveredelingsbedrijven op Urk, zoals diepvries- en
fileerbedrijven. Maar ook nevenbedrijven floreerden, zoals leveranciers van scheepsonderdelen, brandstof ,
visserijbenodigdheden, viswinkels en ambachtslieden. Geurts 2005: 309- 313.
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Dankzij de opleving van de Urker visserij staat de lokale economie grotendeels los van de sterk op landbouw
georiënteerde IJsselmeerpolders. Het sociaal-culturele leven op het eiland blijft daarnaast nauw verbonden met het
kerkelijke leven. Tot op vandaag de dag zingen veel Urkers bijvoorbeeld in christelijke koren. Maar ook de lokale
geschiedenis mag zich sinds de jaren zeventig op veel belangstelling verheugen, zo merkte André Geurts al eens op.
Zie: Geurts 2005: 328. Geurts stelt dat het boek van De Vries de aanzet vormde tot het alsmaar groeiende historisch
bewustzijn onder de Urkers.
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Het vierde leven: de Urker schedels als betwist bezit
De Urker schedels haalden enkele jaren vóór Antropologica al eens kortstondig het nieuws. In 1995
publiceerde wetenschapshistoricus Theunissen een artikel in NRC Handelsblad waarin hij de
schedeldiefstal aan het licht bracht. 484 Het artikel bleef zonder gevolgen, totdat in 2004 op Urk het
onderzoeksproject Zout Zoet van start ging. 485 De onderzoekers stuitten tijdens hun zoektocht door de
archieven op het verhaal van de diefstal van de drie schedels van het Urker kerkhof. In 2007 bezocht een
kleine groep Urkers het Utrechts Universiteitsmuseum om de schedels te bekijken en te informeren naar
de mogelijkheden de schedels terug naar Urk te halen. Al snel werd duidelijk dat het Universiteitsmuseum
niet van plan was een dergelijk verzoek in te willigen. Conservator Reina de Raat stelde:

‘De schedels zijn van historisch wetenschappelijk belang. Ze zijn een unieke collectie die symbool
staat voor de zoektocht naar de eigen identiteit in de negentiende eeuw. Met foto’s kunnen wij dat niet
uitbeelden. Die hebben lang niet zoveel impact.’ 486

Paul Lambers, eveneens conservator van het museum, zei in 2007 tijdens een debat in Leiden:

‘Bewaren heeft een functie. De schedels vertellen ons iets over de geschiedenis van de wetenschap. Ze
zijn samen met andere objecten de enige gedocumenteerde collectie over schedelmetingen in
Nederland. Die moet je niet onder de grond stoppen.’ 487

Het besluit van het Universiteitsmuseum het informele verzoek om teruggave van de Urker schedels af te
wijzen leidde tot de oprichting van het Comité Urker schedels. Dit comité diende in 2008 een officieel
verzoek tot teruggave van de zes Urker schedels in.
In het nu volgende zullen de in het restitutiedebat gehanteerde argumenten van het Comité Urker
schedels enerzijds en het Utrechts Universiteitsmuseum anderzijds, worden uiteengezet en geanalyseerd.
De schedels kregen een steeds grotere, positieve symboolwaarde toegekend, als dragers van de Urker
identiteit. Maar voor ik daartoe overga, is het eerst van belang enige aandacht te schenken aan de
verandering in het denken over het verzamelen en exposeren van menselijke resten die het kader vormde
van de restitutiekwestie.
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Theunissen, ‘Ik heb de schedels in mijnen koffer geborgen’, NRC Handelsblad, 1 mei 1995.
Dit onderzoeksproject, dat in 2006 resulteerde in een gelijknamig boek en een televisiedocumentaire, ging over
de inpoldering van de Zuiderzee en de gevolgen daarvan voor Urk en zijn bevolking.
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Ten Voorde 2007.
487
Ten Voorde 2007.
485

147

Menselijke resten in musea
De discussie rondom het verzamelen en presenteren van menselijke resten ontstond in de Verenigde
Staten en Canada al in de jaren tachtig dankzij de claims van de zogeheten ‘first nations’, de autochtone,
oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent. Niet veel later ontbrandden ook in Australië en
Nieuw Zeeland felle discussies waarbij Aboriginals en Maori de resten van hun voorvaderen opeisten. In
de Verenigde Staten leidde dit tot wetgeving die bekend staat als NAGPRA, The Native American Grave
Protection and Repatration Act. 488 Ook in Canada, Australië en Nieuw Zeeland werden richtlijnen
opgesteld die de oorspronkelijke bewoners van deze landen in meer of mindere mate aanwijzen als
eigenaren van het eigen cultureel erfgoed, waaronder de resten van de voorouders. 489 Dichterbij huis, in
Groot Brittannië, werd in 2004 de Human Tissue Act geïntroduceerd die het verwijderen, bewaren en
gebruiken van menselijke resten voor geselecteerde doeleinden - waaronder onderzoek en tentoonstellen wettelijk reguleert. 490
In Nederland werd de discussie actueel in de late jaren negentig dankzij de tentoonstelling Botje
bij botje. Menselijke resten uit musea, die werd georganiseerd door de Kunsthal in Rotterdam. Met deze
kleine tentoonstelling, wilde gastconservator Ewald Vanvugt laten zien dat het bewaren, bewerken en
verwerken van menselijke resten van alle tijden en alle culturen is. 491 Bij de vele bruikleenaanvragen
stuitte Vanvugt echter op enorme weerstand van vooral de etnografische musea om hun menselijke resten
uit te lenen. Nog voor de opening van de tentoonstelling ontstond opschudding toen de actiegroep Arctic
Peoples Alert hevig protesteerde tegen het tentoonstellen van de resten van een volwassen Groenlander,
afkomstig uit de collectie van het Westfries Museum in Hoorn. De Groenlandse premier Jonathan
Motzfeldt deed zelfs een oproep aan het museum om de resten van de man aan diens geboorteland terug
te geven. 492 De reactie van de woordvoerster van de Kunsthal op de kwestie is tekenend voor die tijd: ‘Als
we hierop ingaan, kunnen we alle volkenkundige musea wel leeg gaan halen.’ 493
Na de ‘Groenlandse’ Eskimo - die overigens niet teruggegeven werd nadat uit technisch
onderzoek bleek dat hij helemaal niet uit Groenland afkomstig kon zijn - volgen andere restitutiekwesties
met menselijke resten in de hoofdrol. Zo diende de Schokkervereniging494 in 2002 een verzoek tot
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Leyten 2000.
Leyten 2000.
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Gallagher 2010: 67, 68. De Human Tissue Act geldt echter niet voor resten afkomstig van mensen die meer dan
honderd jaar vóór het in werking treden van de wet overleden zijn, en is daardoor in de meeste gevallen niet van
toepassing op museale collecties. Om deze reden werd een speciaal lid aan de wet toegevoegd, dat negen bij naam
genoemde musea toestaat menselijk resten uit hun collecties af te stoten die jonger zijn dan duizend jaar. Deze grens
betekent dat bijvoorbeeld mummies uit het oude Egypte niet uit museale collecties verwijderd kunnen worden.
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Een vereniging van nazaten van de bewoners van het voormalig eiland Schokland die uitgebreid aan bod zal
komen in het volgende hoofdstuk.
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teruggave in van de 147 skeletten die in 1940 door dr. De Froe werden opgegraven van het Schokker
kerkhof. 495 Het verzoek werd nog datzelfde jaar door de Universiteit van Amsterdam ingewilligd. 496 De
kwestie rondom de Schokker botten verschilde echter wel op een aantal manieren van de zaak rondom de
Urker schedels. In de eerste plaats had De Froe - in tegenstelling tot Van Hengel – toestemming voor zijn
opgravingen op Schokland, en was de universiteit daarna de rechtmatige eigenaar van de botten. 497 Een
tweede belangrijk verschil is dat de aanwezigheid van de Schokker botten in de collectie van het AMC
nooit echt ‘vergeten’ werd. Het eiland Schokland was al in 1859 ontruimd en de gemeenschap had zich
verspreid over verschillende nabijgelegen dorpen. De landelijke pers hield echter de vinger aan de pols
wanneer het om de Schokker beenderen ging. Zo verscheen in 1955 in het katholieke dagblad De Tijd
een artikel waarin uitgebreid verslag gedaan werd van een bezoek aan De Froe – die inmiddels hoogleraar
was geworden - in het ‘gruwzaam museum Vrolik’ aan de Mauritskade te Amsterdam. De verslaggevers
van De Tijd hadden de opgravingen in de jaren veertig met argwaan gevolgd en waren nog altijd niet
bepaald gelukkig met de verstoring van de grafrust van het katholieke deel van de Schokkers, zo bleek:
‘Wij zijn de professor gevolgd door gangen en langs trappen omhoog, tot op een grote, lugubere zolder en
inderdaad, daar lagen zij, op allemaal planken boven en naast elkaar: honderden schedels op rijen en
495

De metingen die op de Schokker botten waren verricht, leverden - net als de metingen op de Urker schedels weinig resultaten op. Een belangrijke oorzaak van het uitblijven van relevante onderzoeksresultaten was dat de
botten niet als volledige skeletten waren bewaard, maar op soort waren gesorteerd: Hoewel in latere bronnen word
beweerd dat dit te wijten is aan het onzorgvuldige graafwerk van De Froe en zijn studenten, wijzen krantenartikelen
uit de jaren veertig ook op een mogelijke andere oorzaak: het kerkhof van Ens was al eens ernstig verstoord bij de
bouw van de vuurtoren en lichtwachterswoning in 1825. De vuurtoren werd tegen de resten van de middeleeuwse
kerk van Ens aangebouwd, en men moet tijdens de bouw zijn gestuit op de resten van mensen die in de kerk
begraven waren. In één van de artikelen lezen we: ‘De werklieden wierpen destijds de menschelijke beenderen door
elkander en op een hoop. Het zou echter zoo belangrijk zijn geweest voor het onderzoek naar den aard der vroegere
bewoners, als men deze menschelijke resten ongeschonden had kunnen opgraven.’ Zie oa.: ‘Een ‘expeditie’ naar het
eiland Schokland’. De Froes plannen om ook het kerkhof van Emmeloord te ruimen voor extra
onderzoeksmateriaal, belandden in de jaren vijftig in de ijskast. De botten lagen tot de verhuizing in de jaren tachtig
op de zolder van het voormalig antropobiologisch laboratorium van de UvA. Daarna werden ze ondergebracht in de
kelders van het AMC, waar ze tot de restitutie bleven.
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De Schokkervereniging had bij zijn oprichting in de vroege jaren tachtig al eens een poging gedaan de botten
terug naar Schokland te halen. De UvA weigerde destijds over te gaan tot restitutie zolang er geen geschikte plek
was om ze te begraven. De vereniging wilde zelfs akkoord gaan met een symbolische restitutie van twee skeletten.
Voorzitter Klappe: ‘Het moet toch mogelijk zijn dat de Amsterdamse Universiteit ons in de gelegenheid stelt
minimaal één man en één vrouw op hun voormalige eiland te herbegraven. Laten we op hun graf een gedenksteen
oprichten ter ere van alle Schokkers die noodgedwongen hun laatste rustplaats elders gevonden hebben. Laat "de
onbekende Schokkers" een symbool zijn van hun verbondenheid met dat armzalige stukje grond, waar zij zich zo
thuis voelden. Een verbondenheid die bij velen van hun nazaten na al die jaren nog merkbaar is. Laat "de onbekende
Schokkers" terugkeren, want een Schokker hoort op Schokland thuis.’ Zie: Klappe 1986. De UvA liet ter
compensatie wel een rapportje opstellen door anatoom F. Griffioen, waarin uiteengezet werd welk onderzoek er op
de botten verricht was en wat de resultaten daarvan waren. Volgens Griffioen was het boekje vooral bedoeld om ‘het
gênante een beetje weg te poetsen’. Griffoen: ‘Ik vond dat ik verplicht was aan de nazaten om in ieder geval iets op
papier te zetten’. Zie: Broek, M. van den, Terugkeer van de Schokkers. De Volkskrant, 3 Mei 2003, 1W.
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Omdat de universiteit een substantieel deel van de kosten van de opgravingen droeg, eiste zij het juridisch
eigendom van alle vondsten – dus ook de botten. Zie: Klappe 1986.
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verder, soort bij soort, bekkenelen en ellepijpen, schouderbladen en vingerkootjes, rugwervels en ribben.
Wij waren lichtelijk verbijsterd: hier lag dus de hele bevolking van Ens, zoveel generaties, de eeuwen
door, geordend en gesorteerd. Allemaal waren zij ooit begraven temidden der bruisende golven, in die
kerkruïne van hun eiland in zee, om tenslotte op de jongste dag te moeten verbeiden, met elkaar op een
zolder in Amsterdam.’ 498

In 2002 bleek de tijd rijp voor teruggave; de universiteit wilde er graag vanaf en de gerestaureerde ruïne
van de middeleeuwse kerk van Ens diende zich aan als geschikte begraafplaats voor de Schokker
beenderen. De officiële herbegrafenis van de Schokker resten vond plaats op 7 mei 2003 en bracht
nazaten van over de hele wereld bij elkaar. 499 Net als een aantal jaar later op Urk, werden de Schokker
botten tijdens de restitutieceremonie en herbegrafenis het middelpunt van een rituele performance waarbij
de hervonden collectieve Schokker identiteit gevierd en opgevoerd werd. Een deel van de aanwezigen
was zelfs gekleed in traditionele Schokker dracht die speciaal voor de gelegenheid vervaardigd werd. De
herbegrafenis werd ook aangegrepen om een traumatisch verleden te verwerken. Opvallend genoeg bleek
het trauma van de Schokker nazaten niet zozeer het fysisch antropologisch onderzoek dat op de resten van
de voorouders verricht werd, als wel de ontruiming van het eiland in 1859 en de daaropvolgende diaspora
van de Schokker gemeenschap. Niet voor niets noemde de Schokkervereniging de opgravingen van De
Froe ook wel ‘de tweede ontruiming van Schokland’ en werd de herbegrafenis nadrukkelijk gevierd als
een langverwachte terugkeer naar de geboortegrond. 500 In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op
het ontstaan van de Schokkervereniging en hun rol in het beheer en behoud van het erfgoed van
Schokland.
In 2005 werd voor het eerst overgegaan tot een internationale teruggave van menselijke resten uit
een Nederlands museum: een getatoeëerd en gemummificeerd Maori-hoofd ging vanuit het Rijksmuseum
voor Volkenkunde terug naar Nieuw Zeeland. 501 Omdat wetgeving uitbleef en er in de Nederlandse
museale en wetenschappelijke wereld behoefte was aan een richtlijn, bracht de Ethische Codecommissie
van de Nederlandse Museumvereniging in 2007 een officieel advies uit betreffende het verzamelen en
tentoonstellen van menselijke resten. 502 Na het verschijnen van deze richtlijn werden in 2009 botten van
Aboriginals en het hoofd van de Ghanese Ashante koning Badu Bonsu II uit de collecties van het
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‘Het gruwzaam museum Vrolik. Knekel- en sterkwaterhuis aan de Mauritskade.’ De Tijd, 16 Juni 1955.
Tijdens deze begrafenis werd slechts één skelet ceremonieel ter aarde besteld. De overige 146 skeletten werden
een half jaar eerder – op 13 december 2002 - al in een knekelput in de oude ruïne begraven.
500
Klappe 1986.
501
Persbericht van het Ministerie van OC&W, 8 november 2005.
502
Advies inzake het verzamelen en tentoonstellen van menselijke resten. Ethische Codecommisie voor Musea, 23
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Anatomisch Museum Leiden teruggegeven aan respectievelijk Australië en Ghana. Ten slotte werd in
datzelfde jaar de restitutiekwestie rondom de Urker schedels aan de Ethische Commissie voorgelegd. Het
Utrechts Universiteitsmuseum en het Comité Urker schedels kwamen overeen dat beide partijen de
uitspraak van de commissie als bindend zouden accepteren.
Terwijl zowel de Urkers als het Universiteitsmuseum hierover argumenteerden, werden
gedurende de restitutiekwestie de schedels een cruciaal onderdeel van een rituele performance van
gemeenschap en identiteit. In de hierna volgende bespreking daarvan, helpen de drie stappen van
Leerssen – inventarisatie, engagement en mobilisatie – om dit proces inzichtelijk te maken.

De argumenten van het Comité Urker schedels
In het officiële verzoek tot teruggave van de Urker schedels benadrukte het Comité Urker schedels dat
Urk een hechte, religieuze gemeenschap vormt waarin het dode lichaam met respect behandeld wordt 503.
Het verzoek verwijst daarnaast naar enkele belangrijke artikelen uit de Ethische Code voor Musea, in het
bijzonder artikel 6 waarin staat dat musea nauw samen dienen te werken met die gemeenschappen waar
hun collecties vandaan komen, alsmede de gemeenschappen ten dienste waarvan zij werken.504 Het
Comité Urker schedels formuleerde in haar verzoek zes argumenten op basis waarvan de schedels terug
zouden moeten komen naar Urk. In de eerste plaats was er sprake van een beredeneerde verwantschap.
Dat wil zeggen dat op basis van genealogisch onderzoek was vastgesteld dat alle comitéleden directe
nazaten waren van de mensen die omstreeks 1800 op het Urker kerkhof begraven zijn. 505 Ten tweede, zo
stelt het comité, was de aanwezigheid van de schedels in de collectie van het Universiteitsmuseum om
religieuze redenen pijnlijk voor de Urker gemeenschap. Tiemen Roos, de voorzitter van het Comité Urker
schedels in een interview:

‘Mijn voorouders zijn begraven met de hoop op de wederopstanding. Dat is ook te zien aan de
graven. Urkers liggen met het hoofd naar het westen en de voeten naar het oosten, zodat ze op de
dag van de wederkomst richting Jeruzalem kijken. Daar zou de Heere Jezus op de Olijfberg
503

In de brief lezen we: ‘In de Urker cultuur wordt respectvolle omgang met menselijke resten als zeer belangrijk
beschouwd. Begrafenissen zijn sobere, stijlvolle rituelen waar de bevolking massaal aan deelneemt. Crematie is uit
den boze en grafschennis wordt als een zeer ernstig misdrijf beschouwd. Boven het oude kerkhof staan de woorden
‘de laatste rustplaats’. Dit is typerend voor de Urker omgang met de dood. Men gelooft dat de lichamen, zoals de
Bijbel zegt, ‘gezaaid’ worden in de aarde om daar te rusten tot de Jongste Dag, waarop de doden zullen opstaan.’
Zie: ‘Officieel verzoek tot teruggave Urker schedels, 30 juli 2008’
504
‘Officieel Verzoek tot teruggave Urker schedels, 30 juli 2008’ en ‘Ethische Code voor Musea’, artikel 6.
505
Zoals eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwam, waren er omstreeks 1800 42 graven op het kerkhof van het
Kerkje aan Zee te vinden. De restitutieaanvraag werd door het Comité voorzien van een kopie van een grafregister
uit 1786. Genealogisch onderzoek wees uit dat er een kans van 0,3% was dat geen van de drie gestolen schedels uit
één van de 35 graven afkomstig was waarin de voorouders van de comitéleden begraven waren. Zie: ‘Officieel
verzoek tot teruggave’.
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terugkomen, meldt de profeet Zacharia. De wetenschap heeft niet het recht om de grafrust van
Urkers te schenden.’ 506

Om dit tweede argument kracht bij te zetten, vonden interviews met de pers altijd plaats op het
kerkhof of nabij de kerk. Ook de Evangelische Omroep besteedde een aantal keer aandacht aan de
restitutiekwestie en lokale politici citeerden tijdens interviews Bijbelpassages om het belang van de
terugkomst van de schedels te onderstrepen. Als derde argument werd opgevoerd, dat de Urker
gemeenschap te kennen had gegeven dat zij de schedels graag terug naar Urk zag komen. In de
aanloop naar het besluit van de Ethische Commissie werd de lokale gemeenschap uitgebreid bij het
publieke debat rondom de zaak betrokken. Er was een website waar Urkers op de hoogte worden
gehouden van het laatste nieuws rondom de zaak en een forum waar mensen hun mening over de
kwestie konden geven. Ook enkele lokale kranten en het Reformatorisch Dagblad besteedden
regelmatig aandacht aan de restitutiekwestie. In deze engagementsfase waren de schedels niet langer
slechts wetenschappelijke of museale objecten, maar werden ze gekoppeld aan religieuze en culturele
belangen en emoties van de hedendaagse Urker samenleving. Het werden dragers van identiteit. In de
officiële restitutieaanvraag gaf het comité herhaaldelijk aan namens ‘de’ Urker bevolking te spreken,
die zich collectief als nabestaande van de schedels zou zien.507 In feite was er sprake van een kleine
groep die zich persoonlijk betrokken voelde, maar zich wel gesteund wist door een substantieel deel
van de Urkers.
Leerssens fase van mobilisatie betekent het ‘propagandistisch proclameren en afficheren van
cultuuraspecten in de publieke sfeer, teneinde daarmee een collectieve identiteit te bevestigen en uit te
dragen’. 508 In deze fase werden de schedels ingezet in een publiek debat over de ethiek van het
verzamelen en exposeren van menselijke resten. Het debat Verboden te Verzamelen? dat in 2007
georganiseerd werd bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden, is hier een
goed voorbeeld van. Tijdens dit debat, bijgewoond door een ruime vertegenwoordiging van de Urker
gemeenschap, werd uitgebreid gediscussieerd over de vraag wiens argumenten nu zwaarder wogen: het
wetenschapshistorische en ensembleargument van het Universiteitsmuseum of de ethische en religieuze
bezwaren van het Comité Urker schedels. Tijdens de discussie bleek hoezeer de Urkers zich
gestigmatiseerd en benadeeld voelden door de wetenschap: restitutie was een vorm van genoegdoening
voor het politieke en wetenschappelijke onrecht dat de Urkers was aangedaan. Deze genoegdoening
vormde overigens meteen het vierde argument in het officiële restitutieverzoek. In de vijfde plaats stelde
het comité dat de schedels onrechtmatig verkregen waren, en hoewel de diefstal al in de 19e eeuw
506

Ibidem.
‘Officieel verzoek tot teruggave’.
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Leerssen 2006: 171.
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plaatsvond, ging het wel om menselijke resten uit een nog altijd levende, contemporaine gemeenschap.
Het was volgens het Comité ondenkbaar dat de Urker bevolking met het afstaan van de schedels van hun
voorouders zouden hebben ingestemd. Het zesde en laatste argument dat werd opgevoerd was van een
meer praktische aard: het Comité meende namelijk dat afstoting van de schedels niet ‘uitzonderlijk
nadelig’ was voor het universiteitsmuseum. Het zal niemand verrassen dat men hier in het museum anders
over dacht.

De argumenten van het Universiteitsmuseum
Het Universiteitsmuseum weigerde de aanvraag tot restitutie in eerste instantie om twee redenen: ten
eerste, zo stelde men, was de diefstal van de schedels verjaard. Dat betekent dat het museum zichzelf de
wettelijke eigenaar van de schedels mocht noemen. Hoewel het Universiteitsmuseum erkende dat de
schedels op onrechtmatige wijze verkregen waren, vond men ook dat deze diefstal niet naar de huidige
ethische maatstaven, maar in zijn historische context moest worden beoordeeld. Zo stelde conservator
Paul Lambers tijdens het debat in Leiden dat fysisch antropologisch onderzoek onder boeren, vissers en
andere plattelandsbewoners in de negentiende eeuw veel vaker voorkwam en niet alleen op Urk. Hij
pleitte dan ook voor enige relativering van het Urker leed: ‘De diefstal verdient inderdaad geen
schoonheidsprijs, maar in het licht van die tijd is het wel te begrijpen’, aldus Lambers.509
In de tweede plaats vormden de schedels volgens het museum een cruciaal onderdeel van een
belangwekkend ensemble binnen de collectie. Het is inderdaad uniek dat menselijke resten in museale
collecties vergezeld worden van documentatie - in dit geval de correspondentie tussen Van Hengel en
Harting - waarin op gedetailleerde wijze uiteengezet wordt door wie en hoe de schedels verkregen zijn.
Voor het museum waren de schedels boven alles een tastbare representatie van de fysische antropologie
als wetenschapspraktijk in de negentiende eeuw. Omdat het verzamelbeleid van het museum zich richt op
de geschiedenis van de Universiteit van Utrecht en het wetenschappelijk onderzoek dat aan deze
universiteit plaats vond, behoorde het bewaren en representeren van deze wetenschapsgeschiedenis
inderdaad tot één van de kerntaken van het museum. Zodoende beriep het Universiteitsmuseum zich, toen
de officiële restitutieaanvraag in 2009 werd voorgelegd aan de Ethische Commissie, voornamelijk op
artikel 2 van de Ethische Code voor Musea. Hierin is bepaald dat musea de plicht hebben om hun
collecties verwerven, te behouden en aan te prijzen als bijdrage aan het beschermen van het natuurlijk,
cultureel en wetenschappelijk erfgoed. 510
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Geef ons onze schedels terug. 2007. [Online]. Beschikbaar: http://www.opurk.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/168plaatselijk-nieuws-2007/16831.html [Gezien: 16-4-2013].
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‘Ethische Code voor Musea’ , artikel 2.
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De uitspraak
Op 11 september 2009 adviseerde de Ethische Commissie tot teruggave van de Urker schedels onder
voorwaarde dat zij werden herbegraven en daarmee niet langer cultuurgoed zijn in de zin van artikel 6.2
van de Ethische Code. 511 De overweging van de commissie luidde:

‘Het verzoek tot teruggave is ingegeven door het uitdrukkelijke voornemen de schedels te herbegraven in
de eigen gemeenschap, op grond van levensbeschouwelijke motieven. De Urker afkomst van de zeven
schedels wordt door het Museum niet in twijfel getrokken. 512 Het verzoek tot teruggave is niet afkomstig
van een directe verwant, maar van een representatief Comité. De schedels zijn niet ouder dan 300 jaar.
Het Comité opent de mogelijkheid de schedels bovengronds bij te zetten in een beenderkist in de kerk
zodat eventueel (maar thans niet voorgenomen) wetenschappelijk onderzoek in de toekomst mogelijk
blijft.’ 513

De Ethische Commissie erkende met deze uitspraak de (performatieve) waarde van menselijke resten als
dragers van lokale cultuur en identiteit, en liet deze prevaleren boven de documentaire,
wetenschapshistorische waarde. Ter compensatie van het verlies verleende het Comité Urker schedels
toestemming aan het Universiteitsmuseum om driedimensionale foto’s van de schedels te laten maken, op
basis waarvan levensechte, wassen replica’s gemaakt konden worden. Deze replica’s werden na de
restitutie in de zomer van 2010 samen met enkele brieven en meetinstrumenten enige tijd tentoongesteld
in een tijdelijke expositie die het verhaal van de schedels nog één keer vanuit een museaalwetenschappelijk perspectief belichtte.
Op 5 juni 2010 werden de schedels officieel overgedragen aan de Urker gemeenschap tijdens een
ceremoniële bijeenkomst in het Kerkje aan Zee te Urk. Nog eenmaal vormden de schedels het middelpunt
van een rituele performance van de Urker identiteit. Deze performance had boven alles een
samenbindende functie voor de Urker gemeenschap. Voorafgaand aan het moment van de overdracht
werden enkele liederen gezongen door het in traditionele dracht gestoken Urker Mannenkoor Hallelujah.
Daarnaast was er aandacht voor de symbolische betekenis van de herbegrafenis in een christelijke context
en deelde de hoogbejaarde Urker Jan Wakker zijn herinneringen aan de metingen die op hem verricht
werden in zijn jeugd. Na de officiële overdracht – die overigens plaatsvond op papier, de schedels zelf
waren niet in de kerk aanwezig - werd nog een gedicht voorgedragen dat speciaal voor de gelegenheid
was geschreven en de bijeenkomst werd afgesloten met gezang en een slotwoord van het Comité. De
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‘Advies Urker schedels’: 3.
Uiteindelijk bleek het om zes schedels te gaan waarvan de Urker herkomst onomstotelijk vaststond.
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‘Advies Urker schedels’: 3.
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Urker schedels werden enkele dagen later in stilte begraven op de exacte plek waar ze bijna 140 jaar
geleden gestolen werden: onder de toren van het Kerkje aan Zee, waar vroeger het beenderhuisje stond.

En zo kwam een einde aan het korte, maar uiterst bewogen vierde leven van de Urker schedels. In een
periode van amper tien jaar volgden de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op: de schedels veranderden
van museaal-wetenschappelijke objecten in identiteitsdragers. Zij werden een belichaming van lokale
(religieuze) cultuur en identiteit en de restitutiekwestie kreeg een grote symboolwaarde als publieke
verwerking van een door de Urkers als traumatisch ervaren verleden. De oplaaiende discussie rondom het
verzamelen en presenteren van menselijke resten in musea en de ‘return to things’ in de sociale- en
geesteswetenschappen zorgden er samen voor dat het verzoek om teruggave van de schedels een kans van
slagen had.
In de periode tussen het moment dat de Hilversumse arts Van Hengel ze in 1877 stal van het
plaatselijke kerkhof tot aan de officiële herbegrafenis op 20 juli 2010, hebben de Urker schedels niet
alleen een aantal functie- maar ook betekenisveranderingen doorgemaakt. Vanaf de late jaren negentig
raakte vooral de betekenisverandering plots in een stroomversnelling. Deze ontwikkeling stond niet op
zichzelf, maar hing samen met een wetenschappelijke en maatschappelijke verandering in het denken
over het verzamelen en presenteren van menselijke resten in musea. In dit hoofdstuk is uiteen gezet welke
filosofische, maatschappelijke en cultuurhistorische oorzaken hier aan ten grondslag liggen. Het
groeiende belang van materiële zaken in processen van nationale en regionale identiteitsvorming en toeeigening is onderdeel van een breder proces waarin voorheen onderdrukte of gemarginaliseerde groepen
hun positie in de geschiedenis en wetenschap opeisen. Restitutiekwesties draaien doorgaans om de vraag
wie het eigendomsrecht en daarmee de toegankelijkheid van voorwerpen in handen heeft. Het is om deze
reden dat veel brongemeenschappen niet akkoord gaan met tussenoplossingen als (digitale) reproductie
van de door hen geclaimde voorwerpen of menselijke resten. In dergelijke situaties houdt het museum het
eigendomsrecht, en daarmee de macht over de voorwerpen en daarmee ook impliciet over de groepen die
deze voorwerpen claimen.
De Urker schedels zijn – net als hun Schokker equivalenten - weer ‘thuis’. De zoektocht naar de
oer-Nederlander die ooit de aanleiding tot hun diaspora vormde, behoort tot het verleden. Maar het idee
dat Urk en Schokland en omgeving als eeuwenlang bewoonde ‘oerlandschappen’ de bakermat van het
huidige Flevoland vormen, is geenszins verdwenen. De oermythe, zoals die zijn beslag vindt in de
wetenschap en de erfgoedpolitiek- en praktijk van de polder, is daarmee fundamenteel van
verschijningsvorm en functie veranderd. Van een negentiende-eeuwse mythe die verhaalde over de
veronderstelde wortels van het Nederlandse ras, en die werd ingezet om de bewoners van vissersdorpen
als Urk te markeren als ‘anders’, veranderde de oermythe in een narratief met een heel andere, insluitende
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functie. Urk en, zo zal aangetoond worden in hoofdstuk 8, ook Schokland, werden met behulp van de
oermythe ‘genaturaliseerd’ als (pre)historische enclaves in het landschap van de IJsselmeerpolders. De
revival van de oermythe lijkt vooralsnog voornamelijk zijn beslag te vinden in regionale erfgoedpolitieken praktijk, waar de verhalen over de oudste geschiedenis van ‘de polders’ een belangrijke identiteit
verlenende functie krijgen toebedeeld.
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8. Symbool van Oeroude Strijd – Werelderfgoed Schokland
‘Ik had gedacht nog éénmaal de sfeer te proeven, die ik hier vroeger kon vinden. Ik had gehoopt nog
éénmaal iets moois te voelen, al zouden de huizen dan ook leeg zijn, en al werd er ook zo heel veel
afgebroken.
Maar ik werd teleurgesteld. Schokland was dood. Het stierf op de dag waarop de laatste bewoners het
verlieten. Toen bleef het eenzaam achter met wat mensen, die er vreemden waren. Zo kwam het einde van
een wonderlijke historie, die, ondanks alles, rijk is geweest. Het oude Schokland van de Zuiderzee is
gestorven. Nóg staan de bomen er in volle bloei en de vogels juichen er hun zomerliederen. Maar als de
stille avond komt, zal de eenzame bezoeker vergeefs wachten op het komen van die wonderlijke,
onbeschrijflijke sfeer, die velen hier zo lief hadden. Duisternis zal zich hullen om de resten van hetgeen
eens de eenvoudige schoonheid van dit eiland was. Zachte nachtwind zal ruisen door het hoge riet en de
maan zal haar gele licht werpen op het water, dat steeds verder wegvloeit.
Slechts hetgeen Schokland nog deed leven, zolang het niet geheel verlaten werd, zal er niet meer zijn.’ 514

Deze woorden in dagblad Het Volk uit 1941 laten weinig te raden over: Schokland was dankzij het
droogvallen van de Noordoostpolder niet alleen eiland-af, het werd na het vertrek van de allerlaatste
bewoners zelfs doodverklaard. De auteur van dit artikel stond zeker niet alleen in zijn mening: de
teloorgang van Schokland riep ook bij vele anderen in het land verdrietige en nostalgische gevoelens op.
Hoewel de laatste Schokkers hun huis en haard al ruim tachtig jaar geleden hadden verlaten, werd aan de
vooravond van het droogvallen van de Noordoostpolder in menig krant aandacht besteed aan de
dramatische geschiedenis van het verweesde eiland.515 Schokland, de ‘grand old man’ van de Zuiderzee,
zou straks wel gaan ‘zakken en inschrompelen’ tot het uiteindelijk één werd met de nieuwe poldergrond
en de rijke geschiedenis voor altijd verdwenen was, zo concludeerde het Agrarisch Nieuwsblad. 516
514

P.T. 1941. Schokland: een eiland dat gestorven is. Het Volk, 12 Juli, Bijlage.
In het najaar van 1858 ondertekende koning Willem III een wetsvoorstel dat opdracht gaf tot de definitieve
ontruiming van het eiland Schokland. De aanhoudende armoede onder de bewoners van het eiland en de weinig
hoopgevende vooruitzichten deden de regering tot deze ingrijpende maatregel overgaan. In de zomer van 1859 was
de ontruiming zo goed als voltooid: alle Schokkers hadden hun huizen afgebroken en het eiland verlaten. De
meesten van hen vonden onderdak in nabijgelegen dorpen als Brunnepe, Kampen en Vollenhove. Na de ontruiming
bleven slechts enkele gebouwen op Schokland staan, waaronder de kerk en pastorie op de Middelbuurt en de
Lichtwachterswoning op de Noordpunt van het eiland. Deze werden tot het droogvallen van de Noordoostpolder in
1942 gebruikt door de waterstaatsfunctionarissen die ambtshalve op het eiland verbleven. Tijdens de
inpolderingswerkzaamheden werden de gebouwen door medewerkers van de Dienst der Zuiderzeewerken gebruikt.
Zie: Geurts, A. 2005. Schokland. De historie van een weerbarstig eiland. Lelystad: De Twaalfde Provincie: 83.
516
Dit toekomstscenario wordt in meerdere kranten uit de jaren veertig geschetst, waarbij de meeste berichten
stellen dat het in de toekomst wellicht zelfs nodig zou zijn het eiland op te hogen zodat de grond geschikt bleef voor
515
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Toch had het droogvallen van Schokland ook positieve gevolgen. Al tijdens de
inpolderingswerkzaamheden bleken de ondergrond van het eiland en de directe omgeving daarvan
bijzonder goed geconserveerde sporen van vroegere landschappen en prehistorische bewoning te bevatten
die anders nooit ontdekt zouden zijn.517 Het gevolg was dat het archeologisch onderzoek in Schokland en
de IJsselmeerpolders vanaf de jaren dertig een grote vlucht nam. De ontdekking van resten van de
zogenaamde Swifterbantcultuur in de late jaren zestig was revolutionair: nooit eerder werden zulke gave
oude bewoningssporen aangetroffen in zo’n laaggelegen gebied. Ook de vondsten op Kavel P14, ten
oosten van Schokland waren spectaculair: men groef hier naast 7000 jaar oude bewoningssporen ook nog
eens skeletresten en menselijke voetafdrukken van zo’n 4000 jaar oud op.
Door een samenloop van omstandigheden werd het goeddeels verlaten Schokland in de jaren
veertig al gekozen als uitvalsbasis voor het archeologisch onderzoek in de nieuwe polders. Het
negentiende-eeuwse waterstaatskerkje op de Middelbuurt werd medio 1947 ingericht als expositieruimte
en daarmee was de basis voor Museum Schokland gelegd. Tot in de jaren tachtig functioneerde Museum
Schokland als provinciaal depot waar alle belangwekkende archeologische vondsten werden
ondergebracht en onderzocht.518 Ook tegenwoordig bevinden zich in en om het waterstaatskerkje
verschillende exposities waarin aan de hand van oudheidkundige vondsten, dierlijk en menselijk
skeletmateriaal en enkele kunst- en cultuurhistorische objecten de geologie, archeologie en cultuur van
Schokland en omgeving in beeld gebracht worden. Hoewel Museum Schokland vanaf het begin een brede
doelstelling had, richtte het zich in zijn presentaties toch altijd vooral op de oudste geschiedenis, dat wil
zeggen van de prehistorie tot aan de middeleeuwen, van het IJsselmeergebied.
In dit hoofdstuk zal aan de hand van de ontwikkeling van zowel het eiland Schokland als het
daarop gevestigde museum geanalyseerd worden welke rol de archeologie nu eigenlijk speelde in de
historische cultuur van de polders en hoe de archeologisch-historische waarde van het in de jaren veertig
dood gewaande Schokland uiteindelijk zelfs uitgangspunt zou worden van de ruimtelijke ontwikkeling
van het gebied als geheel. 519 Ik zal beargumenteren dat er in de jaren negentig op Schokland een
landbouw. Zie oa. Eens zal Schokland moeten worden opgehoogd. 1948. Nieuwsblad van het Noorden, 7
December: 5; De toekomst van Schokland in verband met den N.O.-polder. 1941. Agrarisch Nieuwsblad, 26 april:
11.
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In de ondergrond van het huidige Flevoland bleken zich zeer goed bewaard gebleven sporen van vroegere
landschappen te bevinden zoals oude geulsystemen, oeverwallen, rivierduinen, keileemopduikingen, eemveen en
andere zeldzame veenresten. Vooral de hoger gelegen gebieden langs het stroomgebied van de Eem, de IJssel en de
Vecht waren al in de vroege prehistorie populaire vestigingsplaatsen, en hier werden dan ook meeste vondsten
gedaan, zie verder: Van der Most 2011: 13.
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In 1984 werd deze functie tijdelijk overgenomen door Ketelhaven, om uiteindelijk in 1994 overgedragen te
worden aan het Nieuw Land Poldermuseum. Zie: Geurts 1995.
519
Zoals in de inleiding al werd uitgelegd, gebruik ik de term ‘historische cultuur’ in navolging van Kees Ribbens
als aanduiding voor de manier waarop personen en groepen op verschillende terreinen in het maatschappelijk leven
gestalte geven aan hun relatie met het verleden. Waar Ribbens zich in zijn onderzoek echter richt op de betekenis
van geschiedenis in de naoorlogse samenleving, rek ik het begrip enigszins op, door ook de periode vóór de oorlog
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‘performative turn’ heeft plaatsgevonden, die zich onder andere uitte in de historiserende reconstructie
van delen van het eiland ten behoeve van de zogenaamde ‘eilandbeleving’. De plaatsing van Schokland
en omgeving op de Werelderfgoedlijst van UNESCO markeerde niet alleen een definitieve omslag in de
waardering van het eiland, maar, zo zal worden aangetoond, ook in de mythologisering en representatie
van diens geschiedenis. De analyse is opgedeeld is vier fases die de veranderende functie en betekenis
van archeologie en archeologische collecties in de IJsselmeerpolders weerspiegelen en deze daarnaast in
een beleidshistorisch kader plaatsen: 1932-1967, 1967-1981, 1981-1996 en 1996-heden. 520 Omdat de
periode tot 1980 reeds onderzocht is door onder andere prof. H. R. Reinders (1980) en André Geurts
(1997 en 2005) zal hier vooral de nadruk liggen op de periode na 1980. Daarnaast heb ik ervoor gekozen
de scheepsarcheologie in deze analyse grotendeels buiten beschouwing te laten. Enerzijds om de focus
van het onderzoek op Schokland te houden, anderzijds omdat een zijdelingse analyse van de
scheepsarcheologie onvoldoende recht doet aan een fenomeen van dergelijke omvang. 521

1932-1967
In de Erfgoedbalans Flevoland (2011) wordt opgemerkt dat de voormalige eilanden Urk en Schokland
een bijzondere plaats innemen binnen het Flevolandse erfgoed omdat zij ‘een continue archeologische,
historische en landschappelijke ontwikkeling weerspiegelen, die van een ver verleden in de prehistorie
doorloopt tot in het heden’. 522 De kwalificatie van Urk en Schokland als ‘Flevolands erfgoed’ lijkt
tegenwoordig misschien vanzelfsprekend, aan de vooravond van de afsluiting en inpoldering van de
Zuiderzee was dat geenszins het geval. Sterker nog, men was er destijds van overtuigd dat de eilanden en
hun traditionele cultuur na de inpoldering - in navolging van de Zuiderzee - simpelweg zouden ophouden
te bestaan. Politicus Henri Polak (1868-1943) zei in De Zuiderzee: een herinneringswerk (1932)
bijvoorbeeld over Urk:

te bestuderen, om precies te zijn vanaf het gereedkomen van de Afsluitdijk in 1932. Zie verder: Ribbens, K. 2002.
Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000. Hilversum: Verloren.
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archiefonderzoek en verder uitgebreid waar het de periode na 1997 betreft.
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‘Wordt de Noord-Oostelijke polder gemaakt, dan is het met Urk gedaan. Het zal dan niet langer een
afgezonderd eiland wezen, doch deel uitmaken van een uitgestrekt poldergebied. Zijn visscherij zal
verdwenen zijn. Zij zal trouwens nu reeds verdwijnen. Zijn bevolking laat zich oplossen in die van de
omgeving en het zal gedaan zijn met het eigen karakter, de eigen zeden, de eigen kleederdracht van dat
merkwaardige ras.’ 523
De op handen zijnde teloorgang van de ‘typisch Hollandse’ Zuiderzeecultuur leidde er toe dat vele
wetenschappers zich met overgave wijdden aan het documenteren en interpreteren van ‘de stervende
folklore der Zuiderzee’. 524 Hoe de toekomst van het nieuwe land er precies uit zou gaan zien, was voor
velen nog onduidelijk, maar het stond vast dat er een nieuwe tijd aanbrak waarin alles anders zou
worden. 525 De Zuiderzeecultuur zou nooit onderdeel uit kunnen maken van de nieuwe poldersamenleving
omdat zij tot een ander, oud tijdperk behoorde, zo was de algemene opinie. Of, zoals Mr. C. Ritter het
verwoordde in het eerder aangehaalde herinneringswerk: ‘Men kan blijkbaar de ontwikkeling der dingen
niet tegenhouden en moet berusten in de aloude waarheid, dat alles zijn tijd heeft. Helaas wijzen alle
teekenen uit, dat het typisch Christelijke ideaal van individueele economische vrijheid, zooals die in een
bedrijf als van de Zuiderzeevisschers zoo treffend aanwezig was, voorlopig heeft afgedaan.’ 526 De
‘vanzelfsprekende’ historische tweedeling tussen de oude, voormalige eilanden Schokland en Urk
enerzijds en de nieuwe poldersamenleving anderzijds zou ook het uitgangspunt vormen van het
antropologisch en archeologisch onderzoek dat plaatsvond in de IJsselmeerpolders vanaf de jaren dertig
en de representatie daarvan in Museum Schokland. Dat wil zeggen dat de (bewonings)geschiedenis van
Urk en Schokland apart bestudeerd en gepresenteerd werden van die van de zojuist drooggevallen
polders. Omdat de geschiedenis van de representatie van Urk en zijn bewoners al werd geanalyseerd in
hoofdstuk 7 zal ik mij vanaf nu voornamelijk richten op de vraag hoe Schokland en het op de Middelbuurt
gevestigde Museum Schokland functioneerden als spil in het archeologisch onderzoek in de
IJsselmeerpolders.
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De basis van de collectie van Museum Schokland werd al in de vroege jaren veertig van de
twintigste eeuw gelegd. Tijdens de inpolderings- en ontginningswerkzaamheden in de Noordoostpolder
werden door de polderarbeiders in de drassige grond allerhande bodemvondsten gedaan. Prof. Dr. E.A.
van Giffen, directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, had
de leiding over het archeologisch onderzoek in het nieuwe land en drong er na eerdere slechte ervaringen
in de Wieringermeer bij de Directie van de Wieringermeer op aan de oudheidkundige vondsten in één
collectie onder te brengen en er op die manier voor te zorgen dat ze voor de Noordoostpolder bewaard
zouden blijven. 527 Van Giffen was een van de belangrijkste representanten van wat later bekend zou
worden als de ‘Groninger’ archeologiebeoefening (tegenover bijv. de Leidse, op de klassieke oudheid
georiënteerde variant). Historicus Martijn Eijkhoff stelt dat een belangrijke achtergrond van deze
archeologie de zorg om de teloorgang van de (Noord) Nederlandse natuur en volkscultuur was. 528 Van
Giffen was een warm voorstander van provinciale en lokale musea, aldus Eijkhoff. 529
De nieuw gevormde collectie bestond in eerste instantie voornamelijk uit oudheden en
zwerfstenen en was tot 1947 – met een korte onderbreking tijdens de oorlog – gehuisvest in een kleine
ruimte in het kantoor van de landbouwkundige afdeling van de Directie van de Wieringermeer te
Kampen. In 1947 werd de collectie ondergebracht in het waterstaatskerkje op Schokland, dat tot dan toe
dienst deed als paardenstal en opslagplaats.530 De verhuizing was de eerste aanzet tot de oprichting van
een
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zou

moeten

worden

‘inpolderingsgeschiedenis in de ruimste zin’ aldus de Directie van de Wieringermeer.

531

aan

de
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museum was niet alleen bedoeld voor het in situ behouden van bodemvondsten, maar óók om de
geschiedenis van het gebied dat verband hield met het inpolderingsproject inzichtelijk en aanschouwelijk
te maken voor het publiek. De cultuurgeschiedenis van het Zuiderzeegebied en de geschiedenis van
Schokland zelf kwamen dus niet aan de orde in Museum Schokland, maar kregen vanzelfsprekend wel
een plekje in het Zuiderzeemuseum, dat in 1948 te Enkhuizen werd opgericht. 532
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Reinders 1980: 8-9. Van Giffen werd de eerste jaren geassisteerd door P.J.R. Modderman, die in 1946 werd
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Het toekomstige Museum voor de IJsselmeerpolders, dat uiteindelijk in Lelystad moest komen,
werd door de Directie van de Wieringermeer van nationaal belang geacht. Men werkte immers aan de
grootste inpolderingen ter wereld, en daar zou ongetwijfeld ook in de toekomst nog veel belangstelling
voor zijn. 533 De oudheidkundige afdeling van de Directie van de Wieringermeer, sinds 1954
verantwoordelijk voor al het archeologisch onderzoek in de polders, drong al in de jaren vijftig aan op een
spoedige en serieuze aanpak van de verzamelwerkzaamheden, omdat er nu nog gebruik gemaakt kon
worden van de expertise van deskundigen die de gehele ontwikkeling van de inpolderingen hadden
meegemaakt. Daarnaast wilde men voorkomen dat relevante objecten en archiefmateriaal verspreid
zouden raken. 534
De eerste museale opstelling in het kerkje op Schokland in 1947 was bescheiden van aard.
Historicus André Geurts:

‘De vondsten werden in de kerk langs de muren op tafels en gebeitste planken uitgestald. Van reguliere
openingstijden was toen nog geen sprake. Bezoekers werden toegelaten als het zo uitkwam, waarbij het
als een voordeel kan worden aangemerkt dat Van der Heide (de beheerder van de collectie, DvdM) en zijn
echtgenote hun intrek hadden genomen in de tegen de kerk aangebouwde pastorie. Pas in 1948 kon er
iemand worden aangesteld om belangstellenden te ontvangen. Maar liefst 14 000 bezoekers werden er in
dat jaar geteld.’ 535

Enkele andere gebouwtjes op het eiland werden in gebruik genomen als werk- en depotruimtes, hoewel ze
toen al verre van ideaal waren voor die functies. 536
De beheerder van het museum, Gerrit van der Heide (1915-2006), bleek een onvermoeibare
drijvende kracht en had grote ambities voor het museum op Schokland. Zo spoorde hij de karteerders en
polderwerkers die werkzaam waren in Oostelijk Flevoland aan hun vondsten te schenken aan de
oudheidkundige afdeling van de Directie en zorgde hij er zelfs voor dat een kantoorbarak in
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Amersfoort: R.O.B.: 9.
536
Het museum maakte in eerste instantie gebruik van twee kamers in het dichtbij gelegen arbeiderskamp
Schokland. Later kwamen daar een ziekenbarak, een houten ijsvletloods, een keet uit het werkkamp, de visafslag en
het misthoorn- en lichtwachtershuis bij. Zie ook: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 1950.
Jaarverslag 1947. Amersfoort: R.O.B.:Bijlage 2. ; Geurts 1997: 13.

162

Roggebotsluis beschikbaar werd gesteld waar de vondsten naar toegebracht konden worden. 537 Van der
Heide kwam vervolgens zelf wekelijks langs om de vondsten te bekijken en te beoordelen.538 De collectie
van het museum werd in de loop van de jaren vijftig en zestig verder uitgebreid met vele
scheepsarcheologische vondsten uit Oostelijk Flevoland en objecten die betrekking hadden op de flora en
fauna van het gehele IJsselmeergebied. Van der Heides ambities ten spijt, zouden delen van de collectie
wegens ruimte- en geldgebrek al snel elders ondergebracht worden en moesten sommige verzamelingen
zelfs worden afgestoten. Zo was er vanaf 1955 een bezoekerscentrum op het werkeiland Lelystad waar de
geschiedenis van het Zuiderzeeproject centraal stond en in de loop van de jaren zestig zou een groot deel
van de scheepsarcheologische collectie verhuizen naar een loods in Ketelhaven.539 Dit betekende dat de
exposities op Schokland tot eind jaren zestig voornamelijk van archeologische, geologische en
biologische aard waren. Het museum functioneerde daarnaast als uitvalsbasis voor het oudheidkundig
onderzoek in de IJsselmeerpolders. 540
Omdat het waterstaatskerkje en de omringende gebouwtjes op Schokland in slechte staat
verkeerden, werden zij halverwege de jaren zestig grondig gerenoveerd. Zo kregen de kerk en pastorie
nieuwe funderingen en werden grotendeels in hun oorspronkelijke staat hersteld. Ook het eiland zelf werd
aangepakt. Geurts:
‘Het pleintje voor de kerk werd van een keienbestrating voorzien en enkele sarcofagen kregen een
definitieve plek in de buitenopstelling. Er werd gras op de terp ingezaaid en er kwam enige aanvullende
beplanting. Een aantal oude waterputten werd opgemetseld, waardoor zichtbaar kon worden gemaakt dat
de vroegere Schokker bevolking zowel van regen- als van welwater gebruik had gemaakt.’ 541

De restauratie en herinrichting van eiland en museum halverwege de jaren zestig markeerden het einde
van de eerste fase in de ontwikkeling van Schokland. Over het belang van het archeologisch onderzoek in
de polders bestond in deze eerste fase nauwelijks discussie. Niemand betwijfelde dat de instelling van een
oudheidkundige dienst noodzakelijk was om te voorkomen dat ‘door ondeskundig graafwerk waardevolle
537
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gegevens verloren zouden gaan’. 542 De bodemvondsten werden echter niet van groot belang geacht voor
de inrichting van de polders. De archeologie werd bovenal gezien als een op zichzelf staande,
waardevolle wetenschappelijke praktijk die een belangrijke bijdrage leverde aan het vergaren van kennis
over het verleden. 543 Uit latere documentatie blijkt dat er tot in ver in de jaren zeventig binnen de RIJP
geen duidelijke taakomschrijving bestond voor de archeologen van de oudheidkundige dienst.544 Reinders
stelde in 1980 dat er sprake was geweest van ‘een langzaam groeiproces’.545 Dat betekende in de praktijk
dat het onderzoek de locaties van de inpolderingen volgde en de dienst zich bovenal toelegde op het
conserveren en exposeren van de bodemvondsten te Schokland en Ketelhaven. In de jaren zestig en
zeventig zou het leeuwendeel van het archeologisch onderzoek zich dan ook naar het pas drooggevallen
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland verplaatsen, om pas weer vanaf 1980 in de Noordoostpolder een
hoofdrol op te eisen.
Het museum en zijn collecties hadden in deze eerste fase vooral een praktische en informatieve
functie. Omdat het ontbreken van geschiedenis in deze tijd juist als één van de voordelen van het nieuwe
land werd gezien, werd de aan de hand van de archeologische vondsten gereconstrueerde diepe regionale
geschiedenis nadrukkelijk niet in verband gebracht met de poldersamenleving in opbouw. De
bodemvondsten werden – naar analogie met de grondslagen van de Groninger archeologie - boven alles
verzameld en gepresenteerd als de tastbare overblijfselen van lang verdwenen land- en gemeenschappen.

1967-1981
In 1967 opende het geheel vernieuwde Museum voor de IJsselmeerpolders zijn deuren. De nieuwe
exposities belichtten verschillende onderwerpen en waren verdeeld over drie ruimtes: in de kerk was een
tentoonstelling met archeologische voorwerpen over de bewoningsgeschiedenis van het IJsselmeergebied
te vinden 546, in een tweede ruimte waren de geologische collectie en zwerfstenen te bewonderen en in een
derde ruimte kreeg de bezoeker aan de hand van de biologische collectie een overzicht gepresenteerd van
de verschillende natuurlijke ontwikkelingsstadia van de polders.547 De inrichting van de exposities brak
met de traditionele chronologische benadering door het heden als uitgangspunt te nemen en van daaruit
terug te gaan in de tijd. Dit betekende dat er voor het eerst een verband gelegd werd tussen de nieuwe
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poldersamenleving en de oudste bewoners van het IJsselmeergebied. De restauratie van de Middelbuurt
en de – weliswaar beperkte - aandacht voor de geschiedenis van Schokland in het museum had als
gevolg dat het eiland niet langer slechts een toevallig decor voor museum en collectie vormde, maar
voorzichtig werd gebruikt om bezoekers naar het museum te trekken.
In 1961 werd de Vereniging van Vrienden van het Museum voor de IJsselmeerpolders (VMIJ)
opgericht. 548 Deze vereniging, die voortkwam uit een studentengrap, stelde zich ten doel de belangstelling
voor het verleden van de polders te bevorderen en de banden tussen de lokale bevolking en het museum te
versterken. 549 De VMIJ groeide de eerste jaren van het bestaan snel en telde eind jaren zestig al zo’n 570
leden. 550 Smith & Waterton stellen in Heritage, Communities and Archeology (2009) dat de
wetenschappelijke interesse in het fenomeen ‘gemeenschap’ binnen de archeologie en erfgoedstudies zich
tot op heden in drie fases voltrokken heeft: de jaren vijftig en zestig, de jaren tachtig en negentig en tot
slot de periode rond 2010. 551 Smith & Waterton: ‘These phases coincide with the arrival of an
internationally recognisable conservation ethic in the 1960s and 1970s, an interest in – and from –
‘ordinary’, marginalised and disenfranchised groups in the 1990s and policies of social inclusion and
community cohesion the 2000s.’ 552 De waarde die door Van der Heide vanaf de jaren zestig werd
toegekend aan een goede relatie tussen museum en gemeenschap viel samen met de door Smith &
Waterton vastgestelde eerste opleving van wetenschappelijke interesse in het belang van gemeenschap in
relatie tot erfgoed. Deze interesse ging ook in de polders gepaard met de ontwikkeling van een
conserveringsethiek en de professionalisering van zowel het oudheidkundig onderzoek als de museale
representatie daarvan. Ook Eijkhoff merkt op dat de academische archeologie zich in de jaren zestig,
zeventig en tachtig sterk ontwikkelde en de amateurarcheologie in georganiseerd verband een vlucht
nam. 553 De nieuwe exposities van Museum Schokland die in 1967 open gingen, waren in ieder geval een
grote stap vooruit ten opzichte van de eerdere provisorische tentoonstellingen: nu waren er thematische
opstellingen, echte vitrines met tekstbordjes en ruime tafels waar de objecten op uitgestald konden
worden. Ook de scheepsarcheologie kreeg in 1971 een nieuw, volwaardig museaal onderkomen in een
oude graanloods te Ketelhaven.
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Gerrit van der Heide vertrok in 1974 naar het Zuiderzeemuseum en zijn taken werden
overgenomen door dhr. Landsman. 554 In de tweede helft van de jaren zeventig liepen de
bezoekersaantallen van het museum terug van 78 000 naar zo’n 45 000 bezoekers per jaar.555 Deze
teruggang had te maken de definitieve afstoting van de populaire scheepsarcheologische collectie, maar
vermoedelijk ook met het geringe herhalingsbezoek: de exposities in het Museum voor de
IJsselmeerpolders waren snel verouderd en werden niet of nauwelijks geactualiseerd. Naast een chronisch
geldgebrek was vooral het steeds nijpender wordende ruimtegebrek de belangrijkste oorzaak van de
beperkte vernieuwing. Zo functioneerden de expositieruimtes in deze tijd tevens als depot voor de
collecties.556 Om de omvang van de collectie te reduceren en ruimte te creëren voor de ontplooiing van
overige museale activiteiten, werd uiteindelijk besloten het grootste gedeelte van de biologische collectie
af te stoten. 557
In 1977 werd het oudheidkundige museum op de Middelbuurt omgedoopt tot Museum
Schokland. Niet lang daarna sprak de RIJP de wens uit dat het museum in de toekomst een actievere rol in
het culturele leven van het poldergebied zou spelen. 558 Dat betekende dat er minder nadruk op het
oudheidkundig onderzoek, en meer op de publieksfunctie moest komen te liggen. De ‘eilandervaring’
bleek een belangrijk motief voor bezoekers om naar Schokland te komen, het was daarom wenselijk dat
ook in het museum meer aandacht besteed zou worden aan Schokland zelf. Vooruitlopend op een
eventuele overdracht van Museum Schokland aan de gemeente Noordoostpolder, besloot de RIJP dan ook
eind jaren zeventig tot een flinke opknapbeurt van eiland en museum. 559 De lichtwachterswoning en het
misthoorngebouwtje op Emmeloord werden ontruimd als depotruimtes en de collecties werden
overgebracht naar de Middelbuurt. De oude verrotte zeewering werd vervangen door een nieuw
palenscherm en er werd nieuwbouw gerealiseerd: twee houten huisjes in ‘Zuiderzeestijl’ waarin ruimte
was voor toiletten, kaartverkoop en administratie. 560 Daarnaast werden de exposities van het museum
vernieuwd. Er was nu naast de archeologie en geologie van het IJsselmeergebied in een aparte ruimte ook
uitgebreid aandacht voor de geschiedenis van Schokland.
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Geurts omschrijft de achtergrond van Landsman als volgt: ‘Na enkele jaren als ijzerwerker op een scheepswerf
actief te zijn geweest, was hij van 1957 tot 1969 laborant bij het Instituut voor Oceologisch Onderzoek te Kampen.’
Landsman had een grote interesse voor de natuur en het prepareren van dieren. Zie ook: Geurts 1997: 24.
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Reinders 1978: 11.
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Reinders 1978: 11.
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Een andere motivatie was dat het uitbouwen van de bestaande biologische collectie onmogelijk en weinig zinvol
was. Het aspect biologie bleef wel aan bod komen bij de archeologie en voorlichting over Schokland. De
voorlichtingstaak van ‘het natuurgebeuren in het poldergebied’ werd overgenomen door het nieuwe
voorlichtingscentrum Nieuw Land en de beheerders van de verschillende bos- en natuurgebieden. In: Reinders 1978:
13.
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Zo bleek de tweede fase in de ontwikkeling van Schokland als spil in polderarcheologie een
periode van transitie. In de jaren zestig en zeventig begon ‘de gemeenschap’ voorzichtig een rol van
betekenis te spelen binnen de archeologie, een ontwikkeling die in de polder geïllustreerd werd door een
professionalisering van het museum, de uitbreiding van het aantal tentoonstellingslocaties, de verandering
van de chronologie in de vaste opstelling en de oprichting van een vriendenvereniging. De aanhoudend
slechte financiële positie van het museum en de nog altijd geïmproviseerde huisvesting illustreren echter
dat de archeologie in deze periode alles behalve een prioriteit was voor de RIJP. Het bescheiden succes
van het museum was dan ook vooral te danken aan de persoonlijke inspanningen van directeuren Van der
Heide en Landsman.
In 1980 werden de terpen Middelbuurt en Zuidert tot Rijksmonument benoemd vanwege hun
archeologische waarde. 561 De formele erkenning van de archeologische waarde van Schokland van
Rijkswege en de afronding van de grootschalige renovatiewerkzaamheden in 1981 luidden het begin in
van een nieuwe fase in de geschiedenis van eiland en museum. In deze fase zouden het trekken van een
groter publiek en het betrekken van de lokale poldergemeenschap bij de activiteiten van het museum een
nog veel belangrijkere rol gaan spelen. 562

1981-1995
In 1981 kreeg Museum Schokland een nieuwe directeur in de persoon van Wim Oosterhof. Oosterhof had
grootse plannen voor zowel eiland als museum en richtte zich vooral op het organiseren van grote
tentoonstellingen rondom populaire onderwerpen. Oosterhofs ambitie om een groter publiek naar
Schokland te trekken viel samen met de tweede opleving van de interesse in het belang dat werd
toegekend aan gemeenschap in relatie tot erfgoed. De jaren tachtig en negentig werden gekenmerkt door
een professionalisering van de archeologie. Deze professionalisering had volgens Smith & Waterton alles
te maken met het voortschrijdend inzicht in de desastreuze gevolgen die de groeiende industrie en
economie voor het milieu hadden gehad. Om het behoud van het kwetsbare archeologische erfgoed te
waarborgen, leefde een sterke behoefte aan experts wier kennis en visie uiteindelijk ook zouden leiden tot
de ontwikkeling van beleid ter bescherming van archeologische vindplaatsen. 563 In Nederland werd in de
Monumentenwet van 1988 voor het eerst de bescherming van archeologische vindplaatsen wettelijk
vastgelegd. Met de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 werd deze bescherming verder
561

De woonterp op de Zuidpunt van het eiland is te vinden in het monumentenregister onder de inventarisnummers
46030 en 46031, de Middelbuurt onder nummer 46032.
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De exposities waren verspreid over de kerk en twee andere gebouwtjes en behandelden respectievelijk: 1.
Bewoningsgeschiedenis van de polders: bodem, milieu en prehistorische bewoning, 2. Geschiedenis van Schokland:
bodem, bewoning, huidige toestand, 3. Geologie van het IJstijdvak: polderbodem, zwerfstenen. In: Reinders 1978:
27.
563
Smith & Waterton 2009: 27-27.
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uitgebreid. 564 Een en ander betekende dat de definitie van erfgoed zich in deze tijd toespitste op materiële
cultuur en dat de erkenning en bescherming ervan steeds nadrukkelijker verbonden werd aan de waarde
van het erfgoed voor de nationale, regionale of lokale gemeenschap.565 Eijkhoff stelt overigens dat het pas
vanaf de jaren negentig gangbaar werd om het woord ‘erfgoed’ te gebruiken in relatie tot pre- en
protohistorische archeologie, hij verklaart dit met de besmette nationaalsocialistische connotatie die de
term erfgoed – verwijzend naar Erbe - binnen de archeologie sinds de Tweede Wereldoorlog had
gekregen. 566
In de tweede helft van de jaren tachtig trok de Nederlandse economie weer aan en gingen de
salarissen omhoog. Mensen kregen meer vrije tijd en deze vrije tijd werd onder meer besteed in musea.
Het aantal musea in Nederland, net als elders in Europa, steeg explosief. 567 Om het grote publiek ook op
de lange termijn te kunnen blijven boeien, breidden veel bestaande musea uit met extra ruimte voor
wisselende

tentoonstellingen.

In

diezelfde

periode

maakte

het

fenomeen

van

de

blockbustertentoonstelling zijn opmars in Nederland. 568 Oosterhof wilde niets liever dan de oppervlakte
van ‘zijn’ Museum Schokland flink uitbreiden en met blockbuster-achtige tentoonstellingen rondom
onderwerpen als dinosauriërs en mammoeten het eiland onder de aandacht brengen van het grote
publiek. 569 Hoewel dankzij Oosterhof de bezoekcijfers van het museum inderdaad weer omhooggingen
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Het Verdrag van Malta (of Valletta) betekent in de kern dat er vóór de uitvoering van ruimtelijke plannen altijd
eerst onderzoek gedaan moet worden naar de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Wanneer
aanwezig, vormen deze archeologische waarden een belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van het gebied.
Het Verdrag van Malta werd in 1998 door het Nederlandse parlement goedgekeurd en werd in 2007 verankerd in de
herziene Monumentenwet.
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Smith & Waterton 2009: 26-27.
566
Eijkhoff 2007: 263.
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Het aantal musea in Nederland steeg van 485 in 1980 naar 732 in 1993. De groei van het aantal historische musea
springt daarbij in het oog: van 267 in 1980 naar 374 in 1993. In het laatstgenoemde jaar maakten de historische
musea 51% uit van het totale museumaanbod. Ook het museumbezoek groeide mee: in 1980 vonden er per 100
inwoners 103 museumbezoeken plaats, in 1993 waren dat al 151 bezoeken per 100 inwoners van Nederland. Zie:
Haan, J. de. 1997. Het gedeelde erfgoed; een onderzoek naar de veranderingen in de cultuurhistorische
belangstelling sinds het einde van de jaren zeventig. Rijswijk/Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 29-30.
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Tentoonstellingen als La Grande Parade (1984) en Monet in Holland (1986) in het Stedelijk Museum
Amsterdam, Het Goud der Thraciërs (1984) en Meesterwerken uit de Hermitage (1985) in Museum Boymans van
Beuningen waren de eerste echte blockbustertentoonstellingen van Nederland. Ze trokken honderdduizenden
bezoekers naar Amsterdam en Rotterdam, en brachten een geheel nieuw publiek (dat daarvoor zelden of nooit met
kunst in aanraking kwam) op de been. Zie oa. Kaal. R., Respectabel populisme: Kunsthal Rotterdam. Waanders,
Zwolle 2003.
569
Oosterhof haalde in 1992 een tentoonstelling naar de polders waarin twaalf enorme, door Japanse wetenschappers
gereconstrueerde dinosaurussen en hun jongen te zien waren. Om de dieren te kunnen huisvesten moesten vier extra
tenten naast het museum worden opgezet. De grootste robotdinosaurus was zo’n 10 meter lang en paste dus niet in
het museum. De dinosaurussen waren eerder te zien het British Museum te Londen en in een museum te Bonn. oa.
Bewegende Dino’s op ware grootte. 1992. Trouw, 25 April; Robot-reptielen net echt. 1992. Algemeen Dagblad, 22
Mei. Een jaar later haalde Oosterhof voor de tweede keer een grote mammoetententoonstelling naar Schokland (de
eerste mammoetententoonstelling op Schokland was in 1988), waarin unieke, uit Rusland afkomstige skeletten en
afgietsels te zien waren. Wederom moest wegens ruimtegebrek uitgeweken worden naar aan andere locatie: theater
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(60 000 bezoekers in 1989), bleek het voor de directeur op de lange termijn niet gemakkelijk om zijn
ambities te realiseren.
De relatie tussen Museum Schokland en de lokale gemeenschap kreeg in 1985 een bijzondere
wending toen de Stichting Urker Uitgaven naar aanleiding van de herdruk van het boekje ‘Het verlaten
eiland’ (1975, over de geschiedenis van Schokland, red.) van P.J. Bouman de eerste ‘Schokkerdag’
organiseerde. 570 Deze dag, speciaal voor nazaten van de vroegere bewoners van het eiland, werd een
doorslaand succes en leidde vrijwel direct tot de oprichting van de Schokkervereniging. De populariteit
van de Schokkervereniging was enorm, binnen vijf jaar telde de vereniging al ruim 1600 actieve leden.571
Bestuurslid Cor Diender stelde in een interview dat de eerste Schokkerdag iets weg had gehad van een
enorm familiefeest, ‘een thuiskomst na jaren van verloren zonen en dochters op Schokland’. 572 Onder de
nieuwe leden van de vereniging leefde een sterk ‘vijf voor twaalf-gevoel’, men wilde zo snel mogelijk
actie ondernemen om het voortbestaan van het erfgoed van de Schokker gemeenschap te waarborgen. De
vereniging uitte stevige kritiek op Museum Schokland, dat dan misschien wel een mooi beeld van de
geologie gaf, maar veel te weinig liet zien over het leven en lijden op Schokland. 573 De publieke
uitlatingen van de nieuwe vereniging over Museum Schokland leidden tot irritatie bij de leiding van het
museum en de gemeentelijke werkgroep die betrokken was bij de ontwikkeling van Schokland. Omdat
men - vooral gezien het snel groeiende ledenaantal - de vereniging toch niet zomaar opzij wilde schuiven,
werden de Schokker nazaten in 1987 uitgenodigd de doelstellingen van de Schokkervereniging en hun
visie op de toekomst van Schokland uiteen te zetten. 574 Uit de brief die volgde bleek hoeveel waarde er
door de nazaten inmiddels gehecht werd aan de materiële erfenis van de Schokker cultuur. Voor de
Schokker nazaten vormden deze objecten de enige tastbare link tussen henzelf, de voorouders en het
eiland en zij functioneerden daarmee als dragers van de ‘Schokker identiteit’. De onvrede met de huidige
representatie van de Schokker cultuur in verschillende musea was dan ook groot. Zo lezen we in de brief
van de Schokkervereniging aan de werkgroep:

Het Voorhuys te Emmeloord. Zie oa. Verstegen, L. 1993. De wolharige Dima stierf van de honger; mammoeten uit
de diepvries-schatkist. NRC Handelsblad, 18 Februari.
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P.J. Bouman bio
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Op de eerste Schokkerdag te Urk melden zich meteen 80 leden aan, enkele maanden later zou de vereniging al
300 leden tellen. In 1987 wordt in verschillende bronnen melding gemaakt van 1100 leden, en in 1990 bleek de
vereniging gegroeid naar 1600 te zijn. De meeste van die leden woonden in en rondom de Noordoostpolder,
Kampen, Vollenhove en Brunnepe. Zie ook: Bijna 300 nakomelingen op Schokkerdag. 1985. De Polderkrant, 19
September; Aardigheidje werd denderend succes. 1985. De Noordoostpolder, 16 September; Schokkervereniging
heeft nu al 300 leden. 1985. Nieuwe Volendammer Courant, 27 December; Schokkers blijven altijd eilanders. 1990.
Het Parool, 17 November.
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Schokland leeft nog steeds. 1986. Nieuw Kamper Dagblad, 15 Januari.
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Schokland moet herleven. Spijkers met koppen slaan voor het te laat is. 1985. Het Nieuwe Land, 4 Oktober.
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Werkgroep Museum Schokland. Verslag van de bespreking op 4 februari 1987, Gemeentearchief
Noordoostpolder (GANOP), Archief 1985-1994, doos 116, map ‘Instelling van de werkgroep Schokland’.
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‘Hoe gevoelig deze zaken liggen bleek onder meer uit de teleurgestelde reacties na bezoeken aan musea
in Enkhuizen en Schokland. In het Zuiderzeemuseum Enkhuizen hebben twee originele Schokkerhuisjes,
tegen eerder gemaakte afspraken in, een functie als “openbaar toilet”. In het museum Schokland trof men
meer stenen, die niets met het eiland gemeen hebben aan, dan voorwerpen die men hoopte aan te zullen
treffen. Deze constatering werd overigens in een gesprek met de beheerder, de heer Oosterhof, bevestigd
door zijn opmerking “dit is een museum op Schokland, maar geen Schokkermuseum” ’. 575

De opmerking van Oosterhof is illustratief voor de wrijving tussen de vereniging en de museumdirectie,
die eigenlijk niet zo goed wist hoe serieus ze de ‘hobby’ van de Schokkervereniging moest nemen. 576
Maar de bemoeienissen van de Schokkervereniging met het museum beperkten zich niet tot vrijblijvende
suggesties, de leden maakten zich ook hard voor een betere bewegwijzering naar het museum en zorgden
ervoor dat er informatieborden op het eiland werden geplaatst zodat toeristen en wandelaars buiten het
museum om kennis konden nemen van het verhaal van Schokland. 577 De unieke kwaliteit van Schokland
lag volgens de vereniging in de bijzondere geschiedenis van het eiland en de voormalige bewoners
alsmede in de authenticiteit van de eilandbeleving. Die authentieke eilandbeleving moest versterkt
worden, desnoods met gedeeltelijke reconstructie van de woonterpen en herbouw van markante
gebouwen. Zo pleitte de Schokkervereniging voor een duidelijker markering van de contouren van het
eiland in het polderlandschap, een gedeeltelijke reconstructie van de woonterp Emmeloord en een
monument ter nagedachtenis aan de Schokker voorouders. 578 Dit alles omdat de geschiedenis van
Schokland bij kon dragen aan de kennis van de ‘rijke historische traditie in de jongste provincie van ons
land’, aldus voorzitter Toeter.579
Ondertussen werd Schokland in 1986-87 weer flink opgeknapt: er werden vijf nieuwe houten
gebouwtjes gerealiseerd, die tezamen één tentoonstellingsruimte vormen. Ook de toegankelijkheid van
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Memo betreffende de betrokkenheid van de Schokkervereniging met het voormalige eiland Schokland en het
daarop gevestigde museum, GANOP 1985-1994, doos 116, map ‘Instelling van de werkgroep Schokland’.
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Werkgroep Schokland. Verslag van de bespreking op 24 juni 1987, GANOP 1985-1994, doos 116, map
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Schokland leeft nog steeds. 1986. Nieuw Kamper Dagblad, 15 Januari.
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Voor de reconstructie van woonterp Emmeloord werd een visualiseringsplan ontworpen waarin door middel van
‘kernmerkende bestrating en beplanting’ de oude funderingen toonbaar gemaakt werden. Het plan was gebaseerd op
de bebouwing en bewoning van Emmeloord in het jaar 1832. Er waren zelfs plannen om een soort
openluchtmuseum te realiseren op het eiland. De Schokkervereniging ging het gesprek aan met provincie, RIJP en
gemeente en stelde een comité van aanbeveling in. In dat comité namen een aantal lokale prominenten zitting:
Commissaris van de Koningin (en voormalig landdrost) Han Lammers, RIJP directeur Chris de Koning en de
burgemeester van de Noordoostpolder, Roelf Hofstee Holtrop. Zie ook: Schokland: voorland voor Flevolanders,
achterland der Schokkers. 1987. Zuiderzeepost, Juli en: Verslag van de bespreking op 30 augustus 1989, GANOP
1985-1994, Doos 116, Map ‘Instelling Werkgroep Schokland’ (IWS).
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Schokland: voorland voor Flevolanders, achterland der Schokkers. 1987. Zuiderzeepost, Juli.
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het eiland en de parkeergelegenheid werden verbeterd.580 Tussen 1989 en 1994 werden door Oosterhof en
de gemeente Noordoostpolder verschillende toekomstplannen voor Schokland ontwikkeld. Al deze
plannen, variërend van een veertig miljoen euro kostend museum over milieuontwikkeling tot een
bescheiden openluchtmuseum met aparte horecafaciliteiten, voorzagen in een flinke uitbreiding van het
museum en een schaalvergroting van de activiteiten. 581 De plannen stuitten echter telkens op verzet,
zowel van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) die meende dat de beoogde
bouwgrond van te grote archeologische waarde was, als van de Schokkervereniging en Staatsbosbeheer
die vreesden dat een dergelijke schaalvergroting het unieke karakter van Schokland zou aantasten. 582 Ook
het bestuur van de provincie Flevoland had zijn bedenkingen bij de weinig bescheiden
uitbreidingsplannen van de gemeente en museumdirecteur Oosterhof. De Gedeputeerde Staten van de
provincie hielden de plannen uiteindelijk tegen door er hun veto over uit te spreken. 583
Toen medio 1995 bleek dat de door Oosterhof zo vurig gewenste uitbreiding er definitief niet zou
komen, stapte hij teleurgesteld op als directeur van Museum Schokland.584 Directe aanleiding voor het
aanbieden van zijn ontslag waren de plannen van het toenmalige Ministerie van Welzijn, Cultuur en
Volksgezondheid, de provincie Flevoland en de ROB. om Schokland en omgeving voor te dragen tot
plaatsing op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 585 Hoewel Oosterhof de werelderfgoedstatus een mooi
eerbetoon vond, besefte hij ook dat een dergelijke ontwikkeling elk toekomstig uitbreidingsplan zou
tegenhouden. 586 Plaatsing op de lijst betekende immers dat Nederland zich volgens de richtlijnen van het
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De nieuwbouw bestond in totaal uit 7 gebouwtjes en werd op 1 oktober 1987 door de toenmalige minister van
Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes geopend. Zie oa. Schokland blijft open. 1986. Nieuw Kamper Dagblad, 8
April; Neelie Smit-Kroes opent Schokland. 1987. Nieuw Kamper Dagblad, 28 April.
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Verkorte versie van uitslag, conclusies en aanbevelingen betreffende het haalbaarheidsonderzoek milieumuseum
Schokland, 9 januari 1989, GANOP 1985-1994, Doos 160, Map ‘Haalbaarheidsonderzoek en financiering van dit
onderzoek m.b.t. milieumuseum ‘Milion’ op Schokland 1989’; Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek. 1991. Jaarverslag 1990. Amersfoort: R.O.B., 147-148; Rhijn, T. van. 1994. Bodemschatten
ramp voor museum. Het Parool, 24 Oktober: 9; Geurts 1997: 28.
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‘Ik kan mijn doel niet bereiken’. Museum Schokland moet op zoek naar een nieuwe directeur. 1995.
Reformatorisch Dagblad, 23 Mei.
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Provinciaal archeoloog J.W.H. Hogestijn kreeg in 1994 van het ministerie van WCV de opdracht het voorstel tot
plaatsing op de Werelderfgoedlijst te schrijven. Hij werd hierin bijgestaan door medewerkers van de ROB en de
provinciale afdelingen Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Milieuplanvorming. Zie ook: Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 1995. Jaarverslag 1994. Amersfoort: R.O.B. : 129.
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Oosterhof stelde in een interview over de voorgenomen plaatsing op de Werelderfgoedlijst: ‘Dat was de druppel
die de emmer voor mij deed overlopen (..). Schokland krijgt nu dezelfde behandeling als bijvoorbeeld de piramides
van Egypte en de Chinese Muur. Begrijp me goed, ik vind het volstrekt juist dat het eiland deze onderscheiding
krijgt. Maar ik kan me niet vinden in de uitwerking.’ Zie: ‘Ik kan mijn doel niet bereiken’, 1995.
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Werelderfgoedverdrag committeerde aan het in kaart brengen, beschermen, conserveren en presenteren
van de cultuurhistorische waarde van het eiland. 587
De derde fase in de ontwikkeling van Schokland als centrum van de polderarcheologie werd sterk
beïnvloed door de opkomst van wat Laurajane Smith ook wel het ‘Authorized Heritage Discourse’(het
‘officiële’ erfgoedvertoog) heeft genoemd. 588 Dat wil zeggen dat er een visie op erfgoed ontstond die zich
sterk richtte op de cruciale rol van materiële cultuur in de vorming en bestendiging van een
gemeenschappelijke identiteit. Smith & Waterton: The importance of this material focus is twofold: first,
the above (the material, DvdM) are assumed to provide real and tangible reminders of the imaginative
bonds used to define and legitimize narratives of the nation; and second, these physical markers justify
the prominence of expertise within the particular course of action undertaken to deal with the problem or
crisis of heritage that permeated the 1960s and 1970s.’ 589 Het officiële erfgoedvertoog werd in Nederland
in de loop van de jaren tachtig en negentig geformaliseerd in de Monumentenwet (1988) en verschillende
internationale verdragen, die op hun beurt weer van invloed waren op de vormgeving, waardering en
bescherming van Schokland als erfgoedsite. De opkomst van de Schokkervereniging en de
daaropvolgende conflicten rondom het behoud van het karakter van Schokland en de inhoud van Museum
Schokland illustreren dat het officiële erfgoedvertoog in de polders geenszins onomstreden was. De
nazaten streden met de museum- en erfgoedprofessionals om het symbolische eigendom over Schokland,
waarbij de claim van de Schokker nazaten veel meer omvatte dan alleen het materiële, door de experts
aangewezen en door de overheid beschermde archeologische erfgoed. Voor de Schokkervereniging lag de
erfgoedwaarde van het eiland in de belevingswaarde als plek ‘waar het allemaal gebeurd was’.590
Schokland was voor hen een plek van verhalen, een plek die hen verbond met de voorvaderen en hun
oeroude strijd tegen het water.
De bemoeienis van de Schokkervereniging markeerde een ‘performative turn’ in de vormgeving
van Schokland als erfgoedsite. Schokland was niet langer alleen een historische plek, het was een plaats
van herinnering geworden. Om de herinnering aan het eiland en de voorouders levend te houden moest
deze telkens opnieuw worden opgevoerd en van betekenis worden voorzien. Historicus Jay Winter stelt
dat het opvoeren van herinnering gezien kan worden als ‘a set of acts, some embodied in speech, others in
movement and gestures, others in art, others still in bodily form. The performative act rehearses and
recharges the emotion which gave the initial memory or story imbedded in it its sticking power, its
resistance to erasure or oblivion. Hence affect is always inscribed in performative acts in general and in
587
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daarop gevestigde museum, GANOP 1985-1994, doos 116, map ‘Instelling van de werkgroep Schokland’.
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the performance of memory in particular.’ 591 Met deze analyse in het achterhoofd is het niet verrassend
dat de vormgeving van de herinnering aan Schokland in verschillende Nederlandse musea en op het
eiland zelf voor de Schokker nazaten zo’n heet hangijzer was. De gewenste reconstructie van het oude
Schokland was onderdeel van het in ere herstellen van de herinnering aan een eeuwenoude
bewoningsgeschiedenis die het fundament van de historische identiteit van de ‘nieuwe’ Schokker
gemeenschap vormde. 592 Maar op welke collectieve herinnering beriep deze Schokkervereniging zich
eigenlijk? Het onderscheid dat Aleida Assmann maakt tussen het interne sociale geheugen en het externe
culturele geheugen is hier behulpzaam. Assmann definieert het sociale geheugen als het verleden zoals
dat ervaren en doorgegeven (of onderdrukt) wordt binnen een bepaalde samenleving. Het sociale
geheugen is sterk generationeel bepaald. Het culturele geheugen is extern, onbeperkt en krijgt op
symbolische wijze vorm in objecten, monumenten, musea en performatieve handelingen. 593 We hebben
in het geval van de Schokkergemeenschap te maken met een merkwaardige mengvorm van
herinneringsvormen. De intergenerationele herinneringen aan het leven op het eiland waar de nazaten zich
op beroepen zijn enigszins twijfelachtig, zeker wanneer we bedenken dat de levensduur van dergelijke
herinneringen doorgaans de honderd jaar niet overschrijdt en het merendeel van de Schokker nazaten door
het verstrijken van de tijd niet eens meer weet dat hij of zij wortels op Schokland heeft. 594 Het is
waarschijnlijker dat de claim van de Schokker nazaten werd ingegeven door nostalgisch sentiment naar
een verdwenen gemeenschap. De instrumentalisering van dit sentiment zou uiteindelijk leiden tot een
mythologisering van de geschiedenis van Schokland en tot een zekere folklorisering van de lokale
cultuur. De interventie van de Schokker nazaten dwong de beheerders van eiland en museum hoe dan ook
een bredere definitie van erfgoed te hanteren, en om kritischer te reflecteren op het gehanteerde
gemeenschapsbegrip. Was Museum Schokland inderdaad ‘slechts’ een Museum op Schokland en geen
Schokker Museum? En welke rol was er dan weggelegd voor het eiland en het museum en zijn collecties
binnen de poldergemeenschap? De plaatsing van Schokland op de Werelderfgoedlijst van UNESCO in
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1995 en de daaropvolgende herinrichting van het museum zou beantwoording van deze vragen nog
urgenter maken.

1995-2013
‘Schokland and its surroundings preserve the last surviving evidence of a prehistoric and early historic
society that had adapted to the precarious life of wetland settlements under the constant threat of
temporary or permanent incursions by the sea. Schokland is included in the agricultural landscape created
by the reclamation of the former Zuyder Zee, part of the never-ceasing struggle of the people of the
Netherlands against water, and one of the greatest and most visionary human achievements of the
twentieth century.’ 595

Met deze motivatie verkreeg Schokland in 1995 als eerste Nederlandse voordracht ooit de UNESCO
werelderfgoedstatus. De betekenis van plaatsing op de Werelderfgoedlijst is in feite beperkt, zo erkende
ook de Commissie herziening voorlopige lijst werelderfgoed in 2010. Dat komt volgens de commissie in
de eerste plaats omdat Nederland al uitgebreide wet- en regelgeving kent voor de instandhouding van
natuurlijke en cultuurhistorische waarden en in de tweede plaats omdat de status van Werelderfgoed geen
directe financiële of concrete voordelen biedt. 596 Evenwel wordt plaatsing op de lijst over het algemeen
als iets positiefs ervaren omdat het toch een bijzondere internationale erkenning betekent. Een
werelderfgoedstatus schept echter ook verplichtingen: Nederland committeerde zich immers aan de
instandhouding van de uitzonderlijke en universele waarde van het werelderfgoed op zijn grondgebied. 597
Het beheer en behoud van werelderfgoedsite Schokland stelde de Rijksoverheid, de provincie Flevoland,
de gemeente Noordoostpolder en de andere betrokken instanties voor een dilemma dat ook wel de
‘erfgoedparadox’ genoemd wordt. 598 Historicus Graham Fairclough vatte deze paradox samen toen hij
zei: ‘the new approach of heritage is increasingly the management of future change rather than simply the
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protection of the fabric of the past’.599 De verplichtingen die de nieuwe status van Schokland met zich
meebracht, stelt de bij het eiland betrokken partijen voor een aantal uitdagingen die het simpelweg
conserveren van het materiële erfgoed ver overstijgen. De in de inleiding van deel III besproken
veranderingen die zich vanaf de jaren negentig voltrokken in het (inter)nationale erfgoedbeleid waren
direct van invloed op het beheer en behoud van Schokland. Met name de nieuwe visie op landschap als
een historisch gegroeide entiteit had gevolgen voor de visie op de toekomst van Schokland, dat in het
kader van de recente ontwikkelingen werd aangemerkt als belangwekkend archeologisch-historisch
landschap. In het nieuwe beleid kwam de nadruk te liggen op symboolwaarde van het eiland als
belichaming van de strijd tegen het water, waarbij de instandhouding van de authentieke ‘eilandervaring’
tot prioriteit werd benoemd. Deze eilandervaring stond al sinds jaar en dag centraal in beschrijvingen van
de geschiedenis van het eiland, of die nu van De Schokkervereniging, de erfgoedprofessionals van
Museum Schokland, wandelaars of toeristen afkomstig waren. Voortdurend werd in woord en beeld
verwezen naar de barre leefomstandigheden op het eiland en hoe je staand bij de zeewering en uitkijkend
over de weilanden zelfs nu nog het gevoel kunt krijgen over de woeste zee te staren. Laurajane Smith
omschrijft in Uses of heritage (2006) een vergelijkbare ervaring met betrekking tot het Australische
Riversleigh landschap, dat in 1994 op de Werelderfgoedlijst geplaatst werd vanwege zijn uitzonderlijke
en unieke natuurlijke kwaliteiten. Zij stelt dat het bewegen door het landschap een performatieve daad is
die een belangrijke rol speelt in het vormen en bestendigen van identiteit:

‘However, this is the point of the performance of being in the Riversleigh landscape. It is about
embracing or appropriating the ‘natural’ as part of the ‘cultural’ through experiencing the rugged
machismo of landscape, the contrast between the plains and the rivers, and understanding the deep age of
the landscape which gives temporal depth to identities drawn from and experienced in the landscape’.600

Smith gaat hier in op het effect dat de herkenning en beleving van het landschap als historisch gegroeide
entiteit kan hebben op de historische gelaagdheid van de identiteit die mensen ontlenen aan dat landschap.
Hoe dieper de ervaring van de geschiedenis van een gebied is, hoe gelaagder de identiteitservaring.
Idealiter moest Schokland als archeologisch-historisch landschap uitdrukking gaan geven aan een
dergelijke diepe geschiedenis. De maatregelen ten aanzien van het beheer en behoud van museum en
eiland die na de benoeming tot werelderfgoed genomen werden, waren er alle op gericht om de
eilandervaring te versterken en een meer gelaagde beleving van het eiland en zijn geschiedenis te
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bewerkstelligen. Het daarbij gekozen narratief gaf uitdrukking aan een mythisch verleden dat zich
uitstrekte van de vroege prehistorie tot nu.
De landschapsbiografie en cultuurhistorische identiteit van Schokland werden met de voordracht
en benoeming tot Werelderfgoed officieel verbonden aan twee mythische, ‘typisch Nederlandse’
geschiedenissen. In de eerste plaats werd het eiland gekenmerkt als ‘last surviving evidence’ van een
diepe prehistorische geschiedenis in een uniek, waterrijk landschap. In de tweede plaats werd de
geschiedenis van Schokland verbonden aan de mythe van de Nederlandse strijd tegen het water. De
afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee werden door UNESCO omschreven als één van de grootste
visionaire werken van de twintigste eeuw; het was een waar eerbetoon aan de ingenieurs en pioniers van
de twintigste eeuw. Een dergelijke formulering van de ‘Uitzonderlijke en Universele Waarde’ (UUW) van
Schokland gaf blijk van een nieuwe temporele gelaagdheid in de waardering van erfgoed, die ten
grondslag ligt aan het internationale erfgoedbeleid sinds het Verdrag van Malta. De lange, diepe
landschapsgeschiedenis werd door de beleidsmakers als vanzelfsprekend verbonden aan de veel kortere
culturele (bewonings)geschiedenis van Schokland. In het ‘nieuwe verhaal van Schokland’ stond de
eilandervaring centraal en werd een verbinding gelegd tussen natuur en cultuur, tussen het fysieke
landschap en het landschap zoals dat door verschillende groepen gevormd, beleefd en van betekenis
wordt voorzien middels culturele praktijken. Archeoloog Tim Ingold noemde deze benadering van het
landschap ook wel het ‘dwelling perspective’. Ingold: ‘a landscape tells – or rather is – a story. It unfolds
the lives and times of predecessors who, over generations, have moved around in it and played their part
in its formation. To perceive the landscape is therefore to carry out an act of remembrance, and
remembering is not so much a matter of calling up an internal image, stored in the mind, as of engaging
perceptually with an environment that itself is pregnant with the past.’ 601 Ook op Schokland zijn
(mythische) verhalen en herinneringen ingezet om de beleving van het landschap te sturen. Voor we daar
op ingaan, is het eerst van belang aandacht te besteden aan de concrete gevolgen van de ontwikkelingen
in de (inter)nationale erfgoedpolitiek voor het beheer en behoud van Schokland als werelderfgoedsite.

Beheer en behoud
Om de authenticiteit en integriteit van Schokland als archeologisch-historisch landschap met
Werelderfgoedstatus te waarborgen moest er door de bij het beheer betrokken partijen aan
toekomstmanagement gedaan worden. Na de aanwijzing tot werelderfgoed in 1995 werd een stuurgroep
Schokland ingesteld, die onder voorzitterschap van de provincie Flevoland in 1998 tot het Plan van
aanpak nieuw Schokland kwam. Deze gebiedsgerichte ontwikkelingsvisie beoogde vooral de
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bescherming van het werelderfgoed te verbeteren en de lokale economie te versterken op basis van een
aantal projecten. 602 Eén van de ambities die in het plan van aanpak werden uitgesproken was het
versterken van de museale functie van het eiland. De stuurgroep zag verschillende mogelijkheden om het
verhaal van Schokland verder te vertellen, zoals tentoonstellingen, demonstraties, educatieve projecten en
de reconstructie van monumenten. 603 De stuurgroep werd na het voltooien van het plan van aanpak
opgeheven. Door een aanscherping van de voorschriften ten aanzien van de monitoring van de toestand
van werelderfgoedsites en de doorvertaling daarvan in het cultuurconvenant 2001-2004 tussen de
Rijksoverheid en de provincie Flevoland, werd in 2004 een zogenaamde siteholdersgroep ingesteld,
waarin de belangrijkste gebiedspartners waren vertegenwoordigd. 604 De siteholdersgroep wilde zich niet
alleen inzetten om de UUW van Schokland in stand te houden, maar ook om het draagvlak van het eiland
te vergroten, zowel in de polders als daarbuiten. Onder de beleidsmakers en erfgoedprofessionals groeide
het besef dat het eiland als historische enclave in het nieuwe land niet alleen een belangrijke
identiteitsverlenende rol kon vervullen voor de Schokker nazaten, maar óók voor de polderbewoners. De
siteholdersgroep stelde het Gebiedsdocument Schokland en zijn omgeving met bestuurlijke afspraken
2004-2006 op, een gezamenlijke visie op de toekomst van Schokland. Het gebiedsdocument koos het
concept van de ‘biografie van het landschap’ als geschikt uitgangspunt voor het uitdragen van het verhaal
van Schokland. 605 De bestuurlijke afspraken werden in 2008 middels het Convenant bestuurlijke
afspraken 2008-2013 geactualiseerd. In 2010 werd de gemeente Noordoostpolder benoemd tot siteholder
en werd een Managementplan werelderfgoedsite Schokland en zijn omgeving opgesteld. In deze
beleidsdocumenten werd door de gebiedspartners een verdere uitwerking van de mythische visie op het
verhaal van Schokland geformuleerd en werd tevens vastgesteld welke karakteristieken dat verhaal – en
daarmee de UUW - van Schokland nu precies belichaamden. 606 De Schokkervereniging was géén
officiële gebiedspartner, maar mocht wel meepraten over het publieksparticipatieplan en kwesties die het
Schokker erfgoed betroffen, zoals de restauratie van de begraafplaats en de kerk. 607 In grote lijnen kunnen
we echter concluderen dat de vaststelling van het verhaal van Schokland en het bijbehorende erfgoed
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nagenoeg geheel in handen van beleidsmakers en erfgoedprofessionals lag. Maar hoe zag dat verhaal er
dan precies uit, en welke maatregelen werden genomen om dat verhaal ook in de toekomst te kunnen
blijven vertellen?

Werelderfgoedsite Schokland en omgeving
In het vernieuwde Plan van aanpak 2013-2015 wordt gesteld dat het verhaal van Schokland verder reikt
dan een eiland op het droge: ‘Ook het prehistorische leven langs de rivieren en de droogmakerij en
bijbehorende agrarisch landschap maken onderdeel hiervan uit. Schokland vormt een snijpunt waar het
thema door de eeuwen heen zichtbaar en beleefbaar is’.608 Deze uitspraak is illustratief voor de
veranderende waardering van Schokland door beleidsmakers en erfgoedprofessionals: werd Schokland
halverwege de twintigste eeuw nog gezien als een ten dode opgeschreven Fremdkörper in het nieuwe
land, in de eenentwintigste eeuw was het een belangrijk onderdeel van de IJsselmeerpolders als historisch
gegroeid landschap geworden. Het verhaal van Schokland was nu dat van een ‘eiland in de tijd’ –
onderdeel van een histoire de longue durée waarin de strijd tegen het water mythe, de pioniersmythe en de
oermythe in één lange landschapsbiografie met elkaar verenigd werden .
Rond de millenniumwisseling waren de meest prangende kwesties wat betreft de instandhouding
van de UUW van Schokland de verzakking van het eiland en het verval van de gebouwde monumenten
op de verschillende woonterpen. Sinds 1942 verzakte het eiland door de verdroging van de ondergrond al
zo’n anderhalve meter, waardoor het voor het eerst in zijn bestaan onder het NAP kwam te liggen. 609 De
verzakking vormde een grote bedreiging voor zowel het archeologische en gebouwde erfgoed als het
unieke aangezicht van Schokland als eiland op het droge. In 2003 begon het vernattingsproces rondom
Schokland. Er werd een bufferzone van 135 hectare gecreëerd, waarin sloten werden gegraven en dijken
en verhogingen werden aangelegd. Deze terpjes en dijkjes werden waar mogelijk aangelegd op plekken
waar ze vroeger ook hadden gelegen, om de cultuurhistorische beleving van Schokland en omgeving te
versterken. De kunstmatige verhoging van de grondwaterstand zorgde ervoor dat de bodemschatten in de
woonterpen beschermd bleven en het eiland niet verder verzakte. 610 De hele operatie kostte zo’n tien
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miljoen euro. De aanleg van de hydrologische zone vereiste intensief overleg en samenwerking tussen
verschillende belangengroepen, waarbij duidelijk werd dat het behoud van Schokland niet voor iedereen
in de polder bovenaan de prioriteitenlijst stond.611 Agrariërs in de directe omgeving van Schokland waren
bijvoorbeeld niet blij met de hydrologische zone omdat zij vreesden dat de ingreep in de
grondwaterhuishouding hun werk aanzienlijk zou bemoeilijken. Deze vrees bleek niet geheel ongegrond:
in de loop der tijd zou blijken dat bij hevige regenval de grondwaterstand problematisch hoog wordt en
daarmee een bedreiging vormt voor de gewassen.
Om het verval van de gebouwde monumenten op Schokland tegen te gaan, werden tussen 1998 en
2012 de lichtwachterswoning, het misthoorngebouw, de terp Oud Emmeloord, de Middelbuurt, de
waterput op de Zuidert en de kerkruïne op Ens weer gerestaureerd.612 Alle maatregelen waren naast de
instandhouding van de UUW gericht op de versterking van de eilandbeleving van Schokland. In 2007
werd daartoe op de noordpunt van het eiland ook nog een replica van de vuurtoren geplaatst die daar rond
1915 ook gestaan had. Daarnaast werd de oude katholieke begraafplaats op initiatief van de
Schokkervereniging gemarkeerd met een kunstwerk waar Schokker familienamen in verwerkt waren. Tot
slot werd de lichtwachterswoning net als in vroeger tijden voorzien van een spatscherm. 613
In 2008 werd Schokland, in aanloop naar de 150e verjaardag van de ontruiming, op initiatief van
de gemeente officieel het elfde dorp van de Noordoostpolder. De gemeente hoopte met deze beslissing de
vindbaarheid en zichtbaarheid van de werelderfgoedsite te vergroten. 614 Naast de praktische voordelen
van de maatregel – vier huishoudens, het museum, het restaurant en de woning van de lichtwachter
kregen een nieuw adres en een nieuwe postcode, en waren dus makkelijker te vinden – was de
opwaardering vooral een symbolisch eerherstel voor Schokland, dat nu letterlijk weer op de kaart werd
gezet. 615 Gedurende het herdenkingsjaar 2009 stond het eiland flink in de belangstelling. Zo verscheen er
een boek, zond de NPO een documentaire uit en werden er op verschillende locaties speciale
herdenkingsbijeenkomsten gehouden. De activiteiten op Schokland zelf werden kleinschalig gehouden. In
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Museum Schokland was een tijdelijke tentoonstelling over de periode rond de ontruiming te zien, lokale
theatervereniging Prins te Paard ontwikkelde een luisterroute voor wandelaars en dankzij bemiddeling
van de Schokkervereniging kwam de oorspronkelijke kerkklok van het kerkje op de Middelbuurt terug
naar het eiland vanuit de hervormde kerk te Ens. 616 Hoogtepunt van het herdenkingsjaar was voor velen
echter ongetwijfeld de voorstelling De ontruiming van Schokland, van muziektheatervereniging La
Mascotte die werd gespeeld in theater Het Voorhuys te Emmeloord.

Het museum
De landschapsbiografische benadering die ten grondslag lag aan de vormgeving van werelderfgoedsite
Schokland en omgeving had ook zijn weerslag op de functie en inrichting van Museum Schokland. Het
werd na plaatsing op de lijst in 1995 voor een miljoen gulden opgeknapt en opnieuw ingericht. Na het
vertrek van Oosterhof was geen nieuwe directeur aangesteld, het beheer van het museum viel onder de
directe verantwoordelijkheid van de gemeente Noordoostpolder. Sinds de instelling van de provincie
Flevoland was de primaire verantwoordelijkheid voor het archeologisch onderzoek in de Noordoostpolder
overigens óók bij de gemeente komen te liggen. In de praktijk betekende dit dat de gemeente zich vooral
richtte op archeologische monumentenzorg en dat het onderzoek en veldwerk zoveel mogelijk werd
uitbesteed aan derden.617 De nieuwe vaste opstelling van het museum kreeg de titel Schokland. Een eiland
in de tijd mee en bood een overzicht van de landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis
van het gebied van 150 000 jaar geleden tot nu. 618 Hoewel de nadruk nog steeds op de archeologische en
geologische collecties lag, was er nu ook een Schokkerhuisje ingericht waarin aandacht werd besteed aan
het dagelijks leven van de voormalige bewoners van het eiland. Het Schokkerhuisje was tot stand
gekomen en ingericht in samenwerking met de Schokkervereniging. De kerk op de Middelbuurt was
enkele jaren eerder ter gelegenheid van een tentoonstelling voorzien van een kerkinterieur, terwijl de
aanleunende pastorie voortaan werd gebruikt als ruimte voor wisselexposities.
616
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mij in een interview.
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Museum Schokland onderging na 1996 weinig veranderingen. De opstelling bleef wegens
geldgebrek nagenoeg hetzelfde. Als resultaat van nieuw archeologisch onderzoek in de regio werden wel
enkele topstukken aan de collectie toegevoegd. Zo werden in de jaren negentig ten oosten van Schokland
skeletresten van ruim 4600 jaar oud gevonden. Een afgietsel van één van de skeletten werd in het museum
geplaatst. 619 Daarnaast werden onder andere een prehistorische visfuik, een prehistorische kano en een
afgietsel van de oudste menselijke voetafdruk in respectievelijk 2000, 2003 en 2012 aan de vaste
opstelling toegevoegd. Het kerkinterieur werd na 2010 weer uit het waterstaatskerkje verwijderd om
ruimte te creëren voor wisselexposities rondom kunstenaars en algemene historische onderwerpen. In
2012 trok het museum zo’n 35 000 betalende bezoekers per jaar, het eiland zelf een veelvoud daarvan:
namelijk tussen de 125 000 en 150 000 bezoekers per jaar.620 In vergelijking met de jaren zestig en
zeventig halveerden de bezoekersaantallen dus ongeveer. Dat is opmerkelijk, de werelderfgoedstatus had
immers juist moeten leiden tot een verbreding van het draagvlak voor het eiland en museum. De
universele waarde van Schokland als archeologisch-historisch landschap en symbool van de Nederlandse
strijd tegen water was binnen wetenschap en politiek onomstreden, maar bleek voor de veelal pragmatisch
ingestelde polderbewoners helemaal niet zo vanzelfsprekend.
De praktische problemen die kwamen kijken bij de instandhouding van de UUW en de geringe
lokale interesse voor het museum en zijn collecties lijken te maken te hebben met onduidelijke visie op
gemeenschap die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van Schokland als erfgoedsite. Want voor wie
zijn werelderfgoed Schokland en het daarop gevestigde museum er eigenlijk en waarom zou het erfgoed
interessant voor die groep moeten zijn? De reactie van de erfgoedprofessionals op de opkomst van de
Schokkervereniging toonde aan dat de nazaten van de eilandbewoners niet als de primaire doelgroep voor
Schokland en zijn erfgoed werden beschouwd. In de plannen die in de loop der jaren ontwikkeld werden,
wordt vooral ‘de lokale gemeenschap’ als belangrijkste doelgroep aangewezen. Maar die veronderstelde
interesse van de polderbewoners voor Schokland spreekt helemaal niet voor zich: het eiland mocht dan
wel onderdeel van de polders zijn, geen van de polderbewoners had een vanzelfsprekende band met
Schokland doordat ze er bijvoorbeeld gewoond hadden. Het beeld dat de erfgoedprofessionals en
beleidsmakers er op nahouden van de lokale gemeenschap lijkt voorbij te gaan aan de sociale
werkelijkheid. Zoals Smith & Waterton ook al stelden in Heritage, Community and Archeology : ‘The
accepted notion of community tends to be essentialised and importantly, comfortable with positions of
power assumed to lie with the experts and expertise. More often than not, it is also tied up with distinct
geographical areas that are rural in character and inevitably romanticised, through which the public are
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assumed to readily attach ideas of cohesion and inclusion.’ 621 Er wordt op Schokland, Met andere
woorden, geen aansluiting gezocht met de daadwerkelijke achtergrond en belevingswereld van de
polderbewoners, waardoor het als erfgoedsite in feite een falende ‘performance of community’ is.
Zoals ook bij de eerder besproken cases gaan we uit van het idee dat een sociale performance
alleen succesvol kan zijn wanneer er sprake is van een performatieve eenheid, dat wil zeggen dat de
verschillende elementen van de performance met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Wil men van
Schokland in de toekomst echt een succesvolle, performatieve erfgoedsite maken, dan moet het mythischhistorisch referentiekader onder andere een eenheid vormen met de mise-en-scène en psychologische
identificatie bewerkstelligen bij het publiek. Alexander: ‘In our terms, this is a matter of fusing the script
in two directions, with background culture on the one side and with audience on the other. If the script
creates such fusion, it seems truthful to background representations and real to the audience. The former
allows cultural extension; the latter psychological identification’.622 Museum Schokland zou een
belangrijke schakel kunnen zijn in dit proces van psychologische identificatie. Een museum is immers bij
uitstek de plek waar verhalen verteld en opgevoerd worden en waar bezoekers zich die verhalen kunnen
toe-eigenen. Opmerkelijk genoeg speelt het museum echter maar een marginale rol in nagenoeg elk plan
dat na 1995 voor Schokland werd opgesteld. Voor 1995 was het succes van het museum al grotendeels
afhankelijk geweest van de toewijding van de individuele museumdirecteuren, maar na het verdwijnen
van de laatste directeur lijkt Museum Schokland het stiefkindje van de siteholdersgroep te zijn geworden.
De collecties werden nauwelijks meer uitgebreid en er werd niet geïnvesteerd in vernieuwing of
modernisering van de presentaties. Illustratief is het feit dat Museum Schokland anno 2013 nog altijd
geen geregistreerd museum is, omdat het niet kan voldoen aan de eisen die gesteld worden ten aanzien
van het collectiebeheer.623 Hoewel het museum een belangrijke functie kan vervullen in de constructie
van Schokland als narratieve ruimte, is het thans ondergeschikt geworden aan het belang van het behoud
van de integriteit en authenticiteit van Schokland als geheel.
In januari 2013 kreeg de gemeente Noordoostpolder als siteholder van werelderfgoed Schokland
350 000 euro uit de zogenaamde VER-gelden toegekend, bedoeld om de presentatie en beleving, en de
toeristische en recreatieve ontwikkeling van Schokland en omgeving te stimuleren.624 In het plan van
aanpak 2013-2015, dat naar aanleiding van deze toekenning werd opgesteld, wordt sterk ingezet op het
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verhogen van de bezoekersaantallen, men streeft naar grofweg een verdubbeling. 625 Als ‘lonkend
perspectief’ wordt in datzelfde plan gesteld dat werelderfgoed Schokland op basis van een breed gedragen
visie de bezoeker de mogelijkheid moet bieden kennis te maken met het thema ‘leven met en strijd tegen
het water’. Vervolgens wordt nadrukkelijk gesteld dat deze visie is niet uitsluitend tot stand zal komen
door input van (externe) experts maar ook door inbreng van burgers. 626 De toekomst moet het uitwijzen,
maar het zou een doorbraak betekenen wanneer deze burgerlijke inspraak er ook daadwerkelijk komt.
Immers, alleen wanneer het beoogde publiek een rol van betekenis speelt in de constructie van het verhaal
en de middelen waarmee dat verhaal verteld wordt, bestaat de mogelijkheid tot het ontstaan van een
performatieve eenheid en daarmee de mogelijkheid tot draagvlakverbreding van werelderfgoed
Schokland.

625
626

‘Plan van aanpak 2013-2015’: 4.
‘Plan van aanpak 2013-2015’: 5.

183

Deel III
In de polders geworteld: conclusie

Urk en Schokland herrezen in de loop van de twintigste eeuw uit de hun zo veelvuldig voorspelde dood.
Tegen alle verwachtingen in ontwikkelden beide voormalige eilanden zich tot belangrijke spil in de
historische cultuur van de polders. De erfgoedpraktijken die in de laatste twee hoofdstukken centraal
stonden, geven inzicht in tweehonderd jaar beeldvormingsgeschiedenis waarin de oermythe in wisselende
verschijningsvorm een centrale rol speelde.
De beeldvorming rondom Schokland, Urk en hun bewoners werd lange tijd bepaald door
personen die zich in culturele en maatschappelijke machtsposities bevonden, zoals wetenschappers en
politici. Rond de eeuwwisseling stonden Schokland en Urk enerzijds symbool voor economisch en
cultureel verval, anderzijds als plaatsen waar de meest authentieke vorm van Nederlanderschap gevonden
kon worden. Schokland was al sinds 1859 onbewoond, maar Urk is nog altijd een levende gemeenschap
en voor veel Urkers was de voortdurende overheidsbemoeienis en het wetenschappelijke onderzoek naar
hun fysieke en geestelijke eigenschappen uiterst pijnlijk. Volgens de hedendaagse bewoners van Urk
stigmatiseerde het onderzoek hen als minderwaardig, en leidde het tot uitsluiting van Urkers in de
Noordoostpolder, omdat zij niet geschikt werden geacht voor het boerenleven. De eilandbewoners stellen
dat de Urker cultuur en (visserij)tradities al vanaf de negentiende eeuw in een negatief daglicht geplaatst
werden. In hoofdstuk 7 zien we dat zich in de laatste decennia van de twintigste eeuw een opmerkelijke
verandering voltrekt: onder invloed van internationale processen van dekolonisatie en de daaropvolgende
emancipatie van voordien gemarginaliseerde groepen, ontstaat een zekere vorm van cultuurregionalisme
op Urk, waarbij de lokale bevolking zelf controle neemt over de beeldvorming rondom hun gemeenschap.
Illustratief voor deze ontwikkeling is de restitutiekwestie rondom de Urker schedels, waarbij aan
materiële getuigenissen van de collectieve identiteit een grote positieve symboolwaarde wordt toegekend.
Door het uitvergroten van de lokale cultuur en identiteit in de publieke sfeer, wordt geprobeerd de
negatieve beeldvorming om te buigen naar een positieve beeldvorming en tegelijkertijd het onrecht dat de
Urkers in het verleden is aangedaan, enigszins recht te zetten. Rondom de restitutiekwestie ontstaat
vervolgens een succesvolle performance of community waarbij de oermythe het referentiekader vormt
voor een script over religieuze en culturele identiteit in relatie tot historisch onrecht. De schedels zijn de
symbolische productiemiddelen waarmee het script handen en voeten krijgt, en ze vormden de inzet van
het publieke debat tussen de twee belangrijkste actoren in de restitutiekwestie: het comité Urker schedels
en het Universiteitsmuseum Utrecht. De sociale machtsverhoudingen bepalen vervolgens het succes van
de performance: de ethische commissie is de Urkers gunstig gezind en besluit dat de schedels terug
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moeten naar Urk. Eerder keerden de Schokker botten terug naar ‘huis’, en zijn bij de herbegrafenis het
middelpunt van een rituele performance van een verbeelde Schokkergemeenschap.
In dit hoofdstuk 8 werd aan hand van de ontwikkeling van zowel het eiland Schokland als het
daarop gevestigde Museum Schokland geanalyseerd welke rol de archeologie in de loop der jaren speelde
in de historische cultuur van de Noordoostpolder. De polderarcheologie evolueerde van een
wetenschappelijke discipline die zich richtte op de opgraving en studie van de materiële overblijfselen
van verdwenen of bedreigde culturen, naar een wettelijk ingekaderde en geprofessionaliseerde
wetenschapspraktijk die stevig werd ingebed in internationale afspraken en het nationale en regionale
ruimtelijk ordeningsbeleid. Deze ontwikkeling reflecteerde zich direct in de vormgeving van Schokland
als erfgoedsite en de inzet van de collecties en presentaties in het museum, dat immers lange tijd
functioneerde als centrum van de polderarcheologie. De perceptie van Schokland verschoof daarbij over
een periode van zo’n zeventig jaar van een min of meer toevallige locatie voor de oudheidkundige
vondsten die tijdens de inpolderingswerkzaamheden werden gedaan, naar een algemeen gewaardeerd
archeologisch-historisch landschap. De historische kwaliteiten van Schokland gingen tevens het
uitgangspunt vormen van de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de regio.
In de loop van de twintigste eeuw werd ‘gemeenschap’ een hot issue in de museum- en
erfgoedsector en kregen archeologische sites en collecties in toenemende mate een belangrijke,
identiteitsverlenende functie toegedicht. In de vroege jaren tachtig werd de Schokkervereniging opgericht,
een groep nazaten van de vroegere eilandbewoners die zich gingen inzetten voor het behoud van ‘het
Schokker erfgoed’ en de cultuur en bewoningsgeschiedenis van het eiland weer zichtbaar wilden maken.
De activiteiten van de Schokkervereniging leidden tot een zekere mythologisering van de geschiedenis
van Schokland en een folklorisering van zijn cultuur, en dat zou zich ook gaan weerspiegelen in de
vormgeving van Schokland als erfgoedsite. Hoogtepunt was de eerder genoemde rituele herbegraving van
de beenderen van 127 Schokkers die in de jaren veertig waren opgegraven voor fysisch antropologisch
onderzoek. De bemoeienis van de nazaten met het behoud en ontwikkeling van het eiland markeerde het
begin van een ‘performative turn’ op Schokland.
Vanaf de jaren negentig werd het gebrek aan geschiedenis in de polders steeds meer als een gemis
ervaren, en begon de zoektocht naar historische identiteit een rol van betekenis spelen in de lokale en
regionale politiek. Schokland werd in deze tijd voor het eerst aangemerkt als erfgoedsite, om kort daarna,
in 1995, zelfs door UNESCO tot werelderfgoed te worden uitgeroepen. De plaatsing van Schokland en
omgeving op de Werelderfgoedlijst van UNESCO markeerde een definitieve omslag in de waardering
van het eiland en de mythologisering van zijn geschiedenis. UNESCO ging namelijk over tot plaatsing op
de lijst op basis van twee uitgangspunten: enerzijds werd de site waardevol geacht vanwege de laatste
resten van prehistorische en vroeg-historische leefgemeenschappen op veen land, anderzijds stond het als
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eiland op het droge symbool voor de alsmaar voortdurende strijd van de Nederlanders tegen het water. Of
zoals het later in de Erfgoedbalans omschreven zou worden: het voormalige eiland toont op een klein
gebied de geschiedenis van laag Nederland. 627 De benoeming tot werelderfgoed betekende dat de
oermythe, de pioniersmythe én de mythe van de strijd tegen het water niet alleen geïnstitutionaliseerd
werden, maar tevens het uitgangspunt gingen vormen van de verdere ontwikkeling van Schokland als
performatieve erfgoedsite.
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bewoningsgeschiedenis werd ingezet om een geïntegreerde historiserende eilandbeleving te
bewerkstelligen, waarbij de reconstructies van historische eilandelementen minstens zo belangrijk waren
als de materiële objecten in het museum. Hoewel het museum met name dankzij de toewijding van Gerrit
van der Heide tot in de jaren zeventig redelijk succesvol was, hebben Museum Schokland en zijn
collecties nooit echt prioriteit gehad bij de beleidsmakers. Na de opknapbeurt in 1995 veranderde er
weinig tot niks meer in de vaste presentaties en de bezoekersaantallen liepen drastisch terug. Het gebrek
aan lokaal draagvlak voor het museum, maar ook voor Schokland in het algemeen lijkt te maken te
hebben met de beperkte visie die de beleidsmakers hebben op hun primaire publiek: de lokale
gemeenschap. De gebrekkige aansluiting van het verhaal van Schokland met de culturele achtergrond en
belevingswereld van de polderbewoners leidt tot een falende ‘performance of community’, die alleen
succesvol kan worden wanneer ruimte wordt gecreëerd voor meer inspraak en interactie. Schokland moet
weer ‘van iemand’ worden.
In 2013 staat Schokland aan de vooravond van wéér een reorganisatie. De gemeente
Noordoostpolder werkt aan de oprichting van een Cultuurbedrijf NOP waar alle culturele instellingen van
de Noordoostpolder in verzelfstandigde vorm in ondergebracht zullen worden. Ook het beheer van
Museum Schokland zal hier onderdeel van uit gaan maken. Een dergelijke kruisbestuiving kan in theorie
positieve gevolgen hebben voor de inpassing van het verhaal van Schokland in het verhaal van de polders
en het uitbouwen van de publieksgerichte activiteiten van het museum. Of dat in de praktijk ook zo uit zal
pakken, zal de toekomst echter moeten uitwijzen.
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Conclusie
Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. Deze tekst op het door kunstenaar Hildo Krop (1884-1970)
vervaardigde reliëf bij de ingang van het monument op de Afsluitdijk, vat op krachtige wijze het
optimisme en het vooruitgangsgeloof dat ten grondslag lag aan de drooglegging en inrichting van het
nieuwe land. De IJsselmeerpolders werden lange tijd gezien als een tabula rasa, een schone lei, een plek
van onbegrensde mogelijkheden. Zo’n vijfenzeventig jaar na de plaatsing van het reliëf staan de zaken er
heel anders voor. Nieuwe, en vooral lege plekken worden niet meer gevierd, maar lijken veelal een gevoel
van onbehagen op te roepen. Niet voor niets is kavel 2F7, het laatste stukje onbebouwde land in het
centrum van Almere en tot voor kort de thuisbasis van Museum De Paviljoens, voortdurend onderwerp
van discussie. 2F7 is een onbeschreven blad, een plek zonder geschiedenis en daarmee een plek zonder
identiteit. En dat, lijkt het, is het allerergste dat een plek kan gebeuren.
De IJsselmeerpolders openbaarden zich in dit onderzoek als een plek waar voortdurend gezocht
wordt naar lessen uit het verleden om vorm te geven aan een onzekere, doch in de ogen van velen, nog
altijd maakbare toekomst. Maar als er iets is dat in de loop van het onderzoek duidelijk werd, dan is het
wel dat het verleden geen mal is die naadloos over het heden past. De relatie die mensen met het verleden
aangaan is - net als hun identiteit - persoonlijk, uniek en dynamisch: het fluctueert al naar gelang culturele
en sociale achtergrond, maatschappelijk positie en individuele voorkeur. Een erfgoedbeleid dat uitgaat
van een onveranderlijk verleden, en daarmee van een onveranderlijke, collectieve historische identiteit is
problematisch; zeker op nieuw land, een plek waar de geschiedenis – wellicht nog meer dan elders in het
land - dagelijks gemaakt en geleefd wordt.
De geschiedenis van de IJsselmeerpolders is boven alles een politieke geschiedenis, zo bleek ook
in hoofdstuk 1. De afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee, de inrichting van het
landschap en de daaropvolgende samenlevingsopbouw vonden plaats in voortdurende wisselwerking met
politieke vertogen over Nederland en Nederlanderschap. De afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee
vormde een overgangsperiode tussen een oude en een nieuwe tijd en gold daarmee als voedingsbodem
voor het ontstaan van een drietal mythen rondom de geschiedenis van het Zuiderzeegebied als bakermat
van de authentieke Nederlandse cultuur, en het ontstaan van een nieuwe pionierssamenleving op nieuw
land: de mythe van de strijd tegen het water, de pioniersmythe en de oermythe. Deze mythen
vertegenwoordigen de kernwaarden die de relatie tussen het nieuwe land en zijn bewoners moesten
beschrijven: strijdlustigheid, heldhaftigheid, handelslust en ondernemingszin, vrijheidslievendheid en
oorspronkelijkheid. Deze kernwaarden of deugden waren niet nieuw of uniek, ze waren al sinds het begin
van de negentiende eeuw onderdeel van een nationalistisch discours dat ook uitdrukking kreeg tijdens de
politieke lobby en de parlementaire debatten rondom het Zuiderzeeproject. Wel nieuw en uniek is de
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manier waarop de mythen vervolgens het uitgangspunt gingen vormen van de historische en hedendaagse
vormgeving van het polderlandschap. Door de IJsselmeerpolders te conceptualiseren als narratieve
ruimte, heb ik aan kunnen tonen dat de mythen en de daarbij behorende kernwaarden óók een vormend
onderdeel werden van de regionale erfgoedpraktijk. De ruimte en het zich daarin bevindende netwerk van
musea, tentoonstellingen, monumenten, objecten, mensen en hun culturele (herinnerings-)praktijken,
wordt immers voortdurend opnieuw geproduceerd, beleefd en geïnterpreteerd op basis van verhalen over
verleden, heden en toekomst. Het beeld van de IJsselmeerpolders dat naar voren komt uit de hier
geschetste erfgoedpraktijk, is een beeld van een landschap met een diepe geschiedenis, bevolkt door een
gemeenschap met een gezamenlijke geschiedenis van strijden en pionieren.
De onderzochte erfgoedpraktijken zijn echter niet alleen maar geïnterpreteerd als verhalen of
teksten waarvan de betekenis wordt geconstrueerd op een - deels onbewust - metaniveau. In navolging
van socioloog Alexander werden de erfgoedpraktijken als sociale performances geanalyseerd, betekenis
wordt immers óók geconstrueerd door het menselijk handelen. De drie mythen vormden hierbij telkens
het collectief referentiekader voor de specifieke scripts van de erfgoedpraktijken. Door de gekozen
benaderingswijze werd het mogelijk om vast te stellen of er een zogenaamde performatieve flow ontstond.
Deze flow maakt de beleving van een erfgoedpraktijk natuurlijk en vanzelfsprekend, en leidt uiteindelijk
tot de toe-eigening van het collectief referentiekader en het script waarop de performance gebaseerd is.
Uit de verschillende casestudies blijkt dat de gewenste toe-eigening vaker niet dan wel plaatsvond. De
oorzaken hiervan moeten worden gezocht op twee verschillende niveaus:het niveau van het collectief
referentiekader (de mythen) en het niveau van de erfgoedpraktijk als sociale performance.
Eerder stelden we vast dat de mythe van de strijd tegen het water, de pioniersmythe en de
oermythe
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doorgevoerd streven naar corporatisme. De corporatistische mentaliteit die ten grondslag lag aan de
inpoldering, de inrichting en de sociale opbouw van het nieuwe land heeft ontegenzeggelijk óók invloed
gehad op de manier waarop in de polders omgegaan wordt met cultuur, geschiedenis en erfgoed. Hoewel
het failliet van de maakbaarheidsgedachte in de rest van Nederland al in de jaren tachtig erkend werd,
blijkt diezelfde maakbaarheidsgedachte in de erfgoedsector van de polders nog springlevend te zijn. De
erfgoedpraktijk van de IJsselmeerpolders is doordrenkt van het idee dat gemeenschap en identiteit
gemaakt kunnen worden op basis van verhalen over een gedeelde geschiedenis. Het collectief
referentiekader waarop deze verhalen gebaseerd zijn is echter statisch, en het gebruik ervan gaat uit van
een één op één relatie tussen geschiedenis, herinnering en identiteit.
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De mythe van de strijd tegen het water, de pioniersmythe en de oermythe vormen de narratieve
bouwstenen voor de verhalen die verteld worden met en door middel van het erfgoed van de
IJsselmeerpolders. In de inleiding werd gesteld dat de mythen gezien kunnen worden als dramatisering
van de overgang van een oude tijd naar in een nieuwe tijd en als verwerking van de pijn en vreugde die
daarmee gepaard gingen. De afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee was een medaille met twee
kanten: het traumatische verlies van de typisch Hollandse Zuiderzeecultuur enerzijds, en de belofte van
een nieuw begin op nieuw land anderzijds. De herinnering aan zowel dat gezamenlijke verlies als het
veelbelovende nieuwe begin worden in de erfgoedpraktijk van de polders ingezet als collectief
referentiekader en bron van gemeenschappelijke identiteit. Maar, zoals Willem Frijhoff het treffend
verwoordt: het verschil tussen geschiedenis en herinnering is het woord ‘toe-eigening’. ‘Herinnering is de
vorm waarin individuele personen, afzonderlijke groepen en welomschreven gemeenschappen zich de
sporen van het verleden als op henzelf betrokken toe-eigenen en ze zo tot hun eigen, geleefde
geschiedenis maken’

aldus Frijhoff. 628 Het gaat hier met andere woorden, om een verschil tussen

geleerde en geleefde geschiedenis. Het is pas wanneer mensen zich de sporen van het verleden toeeigenen en deze tot hun eigen geleefde geschiedenis maken, dat deze geschiedenis deel gaat uitmaken van
de (collectieve) identiteit.
De specifieke verhalen die verteld worden met het poldererfgoed (re)presenteren het nieuwe land
als een samenleving van pioniers en ingenieurs, een plek voor onverschrokken doeners en pragmatische
denkers. Het ‘grote verhaal’ van de polder, zoals we dat bijvoorbeeld terugzagen in de Canon van de
Noordoostpolder en het museum op Schokland, concentreert zich op de diepe landschapsgeschiedenis,het
traumatische verlies van de Zuiderzee, de grote technische prestaties van de ingenieurs en de relatief korte
pioniersperiode die daarop volgde. De zwaartepunten in het verhaal zijn niet toevallig: de mythe van de
strijd tegen het water, de pioniersmythe en zelfs de oermythe zijn elk op hun eigen manier een
weerspiegeling van de maakbaarheidsidealen die men in de polder zo graag propageert: in de polders
leven al sinds de prehistorie pragmatische doeners. De geschiedenis die wordt opgevoerd om deze stelling
te onderbouwen, lijkt echter op te houden met het sluiten van de laatste dijk en stichten van de nieuwste
stad. En dat terwijl het grootste gedeelte van de huidige polderbewoners nu juist na die tijd in het gebied
kwam wonen. De diverse herinneringsculturen van die groep mensen krijgen binnen de narratieve ruimte
van de IJsselmeerpolders lang niet zoveel ruimte. De officiële interpretaties van het verleden concentreren
zich rond de drie mythen en die bepalen daarmee de selectie van het erfgoed, het beleid ten aanzien van
het beheer en behoud en de verhalen die met het erfgoed verteld worden. Het is dus niet verwonderlijk dat
in
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Frijhoff, W. De mist van de geschiedenis. Over herinneren, vergeten en het historisch geheugen van de
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erfgoedperformances die gebaseerd zijn op de strijd tegen het water- en pioniersmythe succesvoller zijn
dan in de nieuwere oostelijke en zuidelijke IJsselmeerpolders. Daar heeft het overgrote deel van de
bevolking immers geen historische band met het polderlandschap, zij herkent zich niet in de verhalen die
sterk verbonden zijn aan de ontstaansgeschiedenis van het landschap en zijn vroege pioniersgemeenschap.
Ofwel, in de Noordoostpolder zijn de strijd tegen het water en het pionieren geleefde geschiedenissen,
waarvan de herinnering wordt overgedragen en verwerkt binnen de gemeenschap. In Zuidelijk en
Oostelijk Flevoland zijn diezelfde geschiedenissen echter voornamelijk geleerd, en er vindt dan ook niet
of nauwelijks toe-eigening plaats. De verhalen, die bedoeld zijn om gemeenschap en identiteit te creëren,
krijgen daarmee een onbedoeld uitsluitend effect.
Dat de op mythen gebaseerde erfgoedpraktijken in de Oostelijke en Zuidelijke IJsselmeerpolders
weinig succesvol zijn, betekent niet dat de verhalen die met het erfgoed verteld worden nooit onderdeel
zullen uitmaken van het cultureel geheugen van dat deel van de poldergemeenschap. Maar om dat te
bereiken, zo blijkt ook uit dit onderzoek, moet er meer gebeuren dan simpelweg een goed historisch
verhaal vertellen dat aansluit op de belevingswereld van het beoogde publiek. Een verhaal wordt namelijk
pas een goed verhaal wanneer het op een zinvolle en begrijpelijke manier handen en voeten krijgt, en
wanneer het op logische wijze in tijd en ruimte geplaatst wordt. Goede voorbeelden zijn de perfect
geregisseerde viering van 75 jaar Afsluitdijk die in het vierde hoofdstuk besproken werd en de
restitutiekwestie rondom de Urker schedels die centraal stond in hoofdstuk 7. De performatieve eenheid
van het jubileum van de Afsluitdijk zorgde ervoor dat de nationale en publieke waarde van de Afsluitdijk
als historisch monument bekrachtigd werd en tijdens de restitutiekwestie werden de schedels het
middelpunt van een rituele performance van identiteit die er uiteindelijk toe leidde dat de schedels
teruggegeven werden aan de Urker gemeenschap.
Uit de casestudies is gebleken dat vooral de sociale machtsverhoudingen in de polder een zeer
grote invloed hebben op het welslagen van de verschillende erfgoedperformances. Meer dan eens
vormden de ambities van erfgoedprofessionals en kunstenaars enerzijds en politici en beleidsmakers
anderzijds de basis van conflicten. Het bereiken van performatieve flow blijkt bijzonder lastig in het
pragmatische sociaal- politieke klimaat van de polders. In Deel II zagen we hoe zowel De Verbeelding als
Museum De Paviljoens worstelden met hun artistieke ambities enerzijds en de achterblijvende
bezoekerscijfers anderzijds. Het gebrek aan draagvlak voor het erfgoed en de musea van de polder loopt
als rode draad door de verschillende casestudies. Voor De Verbeelding en Museum De Paviljoens was de
geringe populariteit onder de bewoners van Zeewolde en Almere zelfs de reden dat de activiteiten
uiteindelijk gestaakt moesten worden. Maar ook in de Noordoostpolder bleek het lastig bewoners te
betrekken bij het schrijven van teksten voor de Canon, en zelfs werelderfgoedsite Schokland heeft te
kampen met lage bezoekersaantallen uit de directe omgeving. Vanuit de politiek wordt de oorzaak van het
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geringe succes bijna altijd bij de erfgoedinstellingen en musea neergelegd: die zouden te elitair zijn,
moeilijke en ontoegankelijke kunst presenteren of weinig moeite doen om aansluiting te vinden bij de
wensen en interesses van de lokale gemeenschap. De erfgoedinstellingen storen zich op hun beurt aan het
gebrek aan langetermijnvisie van de politici en de manier waarop geschiedenis, erfgoed en kunst maar al
te vaak ondergeschikt worden gemaakt aan oppervlakkige identiteitspolitiek. Het politieke streven naar
culturele gelijkschakeling dat we in de gehele erfgoedsector van de polder terugzien, staat op gespannen
voet met de dynamiek die inherent is aan erfgoed en identiteitsvorming, maar botst óók met de artistieke
vrijheid die vooral kunstmusea als De Paviljoens en De Verbeelding hoog in het vaandel hadden staan.
Het gaat – met andere woorden - om een fundamenteel andere visie op de rol van cultuur in de
samenleving: voor de pragmatische polderpolitici is cultuur een middel dat wordt ingezet om
gemeenschap en identiteit te creëren. De verhalen die met het erfgoed verteld worden zijn bedoeld om
betekenis te geven aan de alledaagse leefomgeving en moeten er voor zorgen dat mensen zich thuis
voelen in de polder. Uit de casestudies blijkt dat veel politici voor de kunst dezelfde rol zien weggelegd
als voor de geschiedenis en het daaraan verbonden erfgoed. De kunstenaars en de musea die in dit
onderzoek aan bod kwamen, zien kunst en cultuur echter niet als middel maar als doel: een vorm van
individuele expressie gericht op intellectuele en zintuiglijke prikkeling die zich moeilijk laat sturen. Met
het succes van zijn Zuil van Lely, toonde Hans van Houwelingen aan dat beide interpretaties elkaar niet
noodzakelijkerwijs uitsluiten, maar dat politieke durf daarbij wel een absolute voorwaarde is.
In de inleiding van dit proefschrift werd een overpeinzing van schrijver Stephan Sanders
aangehaald: is het mogelijk dat mensen zich hechten aan een plek waar zij geen historische wortels
hebben liggen? Uit de daaropvolgende analyse van de manier waarop in de historische en hedendaagse
erfgoedpraktijk vorm wordt gegeven aan de IJsselmeerpolders als historisch gegroeide en verbeelde
gemeenschap, is gebleken dat veel van de erfgoedprofessionals en politici in de polders in ieder geval
denken van niet. De Almeerse leprozenridder, de herdenkingen van tien en zeventig jaar
Noordoostpolder, de Afsluitdijk, het Werkeiland Lelystad, de gedenkstenen, monumenten en
standbeelden ter nagedachtenis aan dijksluitingen, ingenieurs en pioniers, maar ook De Verbeelding,
Museum De Paviljoens, de Urker schedels, de Schokkerbotten, werelderfgoed Schokland en de vele
archeologische vindplaatsen in het nieuwe land, vormen tezamen een cultureel netwerk dat inzicht
verschaft in de narratieve productie van ruimte in de IJsselmeerpolders. Een ruimte die, zo is gebleken,
telkens opnieuw vorm en betekenis krijgt in relatie tot verhalen over strijden tegen het water, pionieren op
nieuw land en een landschaps- en bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot in de prehistorie. Het
landschap is daarbij niet alleen het medium maar is zelf een intrinsiek onderdeel van het verhaal.
Maar wat is de toekomst van het verleden van de IJsselmeerpolders nu er als gevolg van de crisis
steeds meer bezuinigd wordt op cultuur en de regionale en lokale overheden zich steeds vaker beperken
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tot het stimuleren van slechts de culturele activiteiten die goed zijn voor de sociale cohesie of economie?
Het antwoord ligt misschien wel besloten in de prikkelende oproep voor ‘een nieuwe coalitie’ die de
Amsterdamse kunstenaar Jonas Staal in 2011 deed bij het ministerie van OC&W. 629 Staal pleitte in zijn
oproep voor een fundamentele omslag in het denken over de rol van kunst en cultuur in de samenleving,
vanuit de overtuiging dat politiek en kunst medescheppers van onze samenleving zijn. Staal stelde voor
hiernaar te handelen: ‘bevrijdt kunst (en cultuur – DvdM) van haar obligate kolom in het
partijprogramma, zijnde goed voor sociale cohesie of economie; kunst heeft hier niets mee van doen,
want kunst is geen middel: kunst is een doel. De scheppende mens hoort het doel van iedere zichzelf
respecterende samenleving te zijn.’ 630 Willen we tot een werkelijk andere rol van politiek, kunst en
cultuur in de samenleving komen, dan moeten beide disciplines opnieuw vorm krijgen in relatie tot
elkaar, aldus Staal. Van de scheppende mens als middel naar de scheppende mens als doel, een
vanzelfsprekender uitgangspunt is bijna niet denkbaar voor de toekomst van het poldererfgoed: pionieren
3.0.

629

Op 27 juni 2011 debatteerde de Kamer in een nota-overleg over de uitwerking van de uitgangspunten
cultuurbeleid. Ook had de Kamer een advies van de Raad van Cultuur ontvangen: het Advies bezuiniging cultuur
2013-2016, Naar aanleiding van dit advies en ter voorbereiding van dit debat organiseerde de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 20 juni 2011 een
rondetafelgesprek over dit onderwerp, waarbij Staal aanwezig was.
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Staal, J. ‘De scheppende mens als doel. Jonas Staal pleit voor een nieuwe coalitie.’ Metropolis M. 2011, 19
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