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N

Woord	vooraf
Tien	verhalen	in	blauw	en	wit

EDERLAND	TELT	VELE	DUIZENDEN	monumenten.	Van	kastelen,	grachtenpanden	en
paleizen	tot	kerken,	pakhuizen	en	boerderijen.	Tien	van	die	monumenten	zijn
doorgedrongen	tot	de	werelderfgoedlijst	van	UNESCO.	Wat	hebben	die	tien

werelderfgoederen	met	elkaar	gemeen?	Veel!	Op	een	groot	aantal	plekken	staat	de
omgang	met	water	centraal.	Wie	aan	Nederland	denkt,	denkt	aan	polders,	molens,
grachten	en	gemalen.	De	Stelling	van	Amsterdam	is	zelfs	gebaseerd	op	het	gebruik	van
water	als	wapen	tegen	aanvallen	van	buiten.	Het	typisch	Hollandse	landschap	dat	er	van
bovenaf	zo	groen	uitziet,	is	veroverd	op	het	blauw	van	de	zee.

Wonderlijk	genoeg	hebben	de	resterende	drie	werelderfgoederen	ook	een	kleur	met	elkaar
gemeen:	wit.	Alle	koloniale	huizen	op	de	kades	in	Willemstad	waren	vroeger	wit.
Totdat…	Of	neem	het	huis	dat	Gerrit	Rietveld	in	Utrecht	bouwde	voor	Truus	Schröder,	of
de	Van	Nellefabriek	in	Rotterdam:	wit.	Of	toch	niet	helemaal?	Lees	en	ontdek	het	zelf	in
dit	boek	over	de	tien	werelderfgoederen	waarop	alle	Nederlanders	trots	zijn.

Arend	van	Dam,	2015
DISCLAIMER
Voor	hun	boek	Overal	en	ergens…	maakten	schrijver	Arend	van	Dam	en	illustrator	Alex	de	Wolf	een	reis	langs	alle
plekken	die	Nederland	zo	bijzonder	maken.	Heel	vanzelfsprekend	kwamen	in	dit	boek	ook	acht	werelderfgoederen
terecht.	Dat	bleef	niet	onopgemerkt.	De	betreffende	werelderfgoedbeheerders	lieten	weten	dat	er	behoefte	was	aan	een
apart	boek.	Een	boek	in	het	Nederlands	en	in	het	Engels.	Een	boek	met	alle	tien	de	werelderfgoederen.	Vandaar	deze
nieuwe	uitgave.	Nu	ook	met	nieuwe	verhalen	over	Willemstad	op	Curaçao	en	de	Van	Nellefabriek	in	Rotterdam.
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O

Schokland	
Het	verdwenen	eiland

VERAL	IN	ONS	LAND	is	water.	Het	water	van	de	zee	klotst	tegen	de	kust.
Rivierwater	stroomt	over	de	grenzen	het	land	binnen.	Soms	is	er	een	stukje	land
dat	aan	alle	kanten	door	water	wordt	omringd.	Dan	noem	je	het	een	eiland.

Terschelling	is	een	eiland.	Vroeger	was	Schokland	ook	een	eiland,	maar	nu	ligt	het	ergens
verscholen	tussen	de	graanvelden	en	de	aardappelakkers	in	Flevoland.	De	polders	hebben
het	eiland	opgeslokt.

Lijsje	Sul	groeide	op	in	een	klein	huisje	op	het	eiland	Schokland.	Ze	woonde	er	samen	met
haar	drie	zusjes,	haar	vader	Harm	en	haar	moeder	Maria.	Vader	Harm	had	een	klein
scheepje	waarmee	hij	de	post	en	de	boodschappen	van	de	eilandbewoners	vervoerde.
Bijna	alle	andere	Schokkers	waren	vissers.	Het	eiland	was	te	klein	om	er	groente	te
verbouwen	of	er	dieren	te	houden.	Het	leven	op	het	eiland	was	vol	gevaar.	Elk	jaar	werd
Schokland	wel	een	keer	overspoeld	door	de	golven	van	de	zee.	Toen	Lijsje	zeven	jaar	was,
mocht	ze	naar	school.	Op	Schokland	was	een	schooltje	met	maar	één	klaslokaal	en	maar
één	meester:	Arnoldus	Legebeke.	Op	een	dag	klopte	de	meester	op	de	deur	van	de	familie
Sul.	Het	was	al	avond.

‘Ik	kom	over	de	toekomst	praten,’	zei	meester	Arnoldus.	‘Bij	elke	storm	raken	we	een	stuk
van	het	eiland	kwijt.	Het	eiland	verdwijnt	nog	eens	in	de	golven.	Iedereen	lijdt	hier
armoede.’

Lijsjes	ouders	knikten.	Ja,	ze	waren	verschrikkelijk	arm.	Vaak	moest	Lijsje	één	bordje	eten



delen	met	haar	drie	zusjes.

‘Ik	stel	voor	om	het	eiland	te	verlaten,’	ging	meester	Legebeke	verder.	‘Dan	bouwen	we
op	een	andere	plek	een	nieuw	leven	op.’

‘Waar	dan?’	vroeg	Lijsjes	vader.

‘Op	het	eiland	Urk,	bijvoorbeeld.	Dat	is	veel	groter	en	veiliger.’

‘Nee,’	zei	Lijsjes	vader,	‘dan	ga	ik	liever	naar	Kampen,	naar	de	vaste	wal.	Maar	wie
betaalt	ons	nieuwe	huis?	Waarmee	verdien	ik	dan	mijn	geld?’	Meester	Legebeke	knikte
begrijpend	en	zei:	‘Natuurlijk	moet	de	verhuizing	worden	betaald.	Daarom	ga	ik	bij	alle
mensen	langs	om	te	vragen	hoeveel	geld	ze	nodig	hebben.	Die	lijst	stuur	ik	naar	de
regering	in	Den	Haag.’

Toen	stond	Lijsjes	moeder	opeens	op.	‘Dat	is	niet	nodig,	meester	Legebeke.	Ik	ben	hier
geboren	en	getogen.	Ik	ga	niet	weg.’

Het	werd	een	lange,	koude	winter.	De	zee	veranderde	in	een	ijsmassa.	Het	schip	van



Lijsjes	vader	bleef	aan	de	kant.	Met	een	slee	liep	hij	over	het	ijs	naar	Kampen	om	de	post
op	te	halen.	Half	bevroren	kwam	hij	terug.	Hij	had	net	genoeg	geld	verdiend	om	een	half
brood	te	kopen.

‘Lijsje,’	zei	haar	vader,	‘vraag	eens	aan	de	meester	of	hij	weer	komt	praten.’	De	meester
kwam.

‘Misschien	kunnen	we	toch	maar	beter	gaan,’	zei	vader	Harm.

Meester	Legebeke	keek	moeder	Maria	vragend	aan.	‘Er	zit	niets	anders	op,’	zei	ze	zacht.

‘Jullie	hebben	groot	gelijk.	Ik	heb	bericht	gekregen	van	de	regering	in	Den	Haag.	Iedereen
krijgt	geld	voor	de	verhuizing.	Jullie	krijgen	hulp	om	een	nieuw	begin	te	maken.’

‘Wij	willen	graag	naar	het	vasteland,’	zei	vader	Harm.	‘Naar	Kampen.’

‘Ik	zal	mijn	best	doen,’	zei	Lijsjes	meester.	‘Maar	ik	heb	gehoord	dat	er	in	Kampen	geen
plaats	is	voor	meer	vissersschepen.	Jullie	zijn	er	vast	niet	welkom.’	Nog	diezelfde	avond
legde	Lijsje	haar	pop	en	het	enige	boek	dat	ze	bezat	klaar	voor	de	verhuizing.	Maar	het
werd	zomer	en	alle	mensen	woonden	nog	steeds	op	het	kleine	eiland	in	de	Zuiderzee.
Kampen	had	nee	gezegd	tegen	de	Schokkers.

Op	een	dag	stond	meester	Legebeke	weer	voor	de	deur.	‘Ik	heb	een	plan,’	zei	hij.	‘Ik	heb
een	groot	huis	gekocht.	Het	ligt	aan	de	rand	van	Kampen	op	een	flinke	lap	grond.	Ik	ben
van	plan	dat	stuk	land	in	eenentwintig	stukken	te	verdelen.	Alle	Schokkers	die	dat	willen,
mogen	een	stuk	van	mijn	land	kopen.	Ik	hoef	er	niet	veel	geld	voor	te	krijgen.’

‘En	onze	schepen	dan?’	vroeg	Lijsjes	vader.

‘Naast	het	huis	ligt	een	sloot,’	zei	de	meester.	‘Als	we	hem	uitgraven,	is	er	plek	genoeg
voor	jullie	schepen.	Er	is	geen	Kampenaar	die	ons	kan	tegenhouden.’	Niet	lang	daarna
verhuisde	Lijsje	naar	Kampen.	Ze	nam	haar	pop	en	haar	boek	mee.	Lijsje	bleef	haar	hele
leven	in	Kampen	wonen.	Ze	trouwde	er	met	sigarenmaker	Johannes	Kalter	en	kreeg	negen
kinderen.	Haar	meester,	Arnoldus	Legebeke,	is	ze	nooit	vergeten.

En	het	eiland	Schokland?	Dat	lag	er	nog	jaren	verlaten	bij.	Tot	de	regering	besloot	de
Zuiderzee	te	veranderen	in	het	IJsselmeer.	Grote	stukken	van	het	meer	werden
ingepolderd.	Schokland	is	dus	nooit	verdwenen	in	de	golven,	zoals	iedereen	had	verwacht,
maar	in	het	land!	Het	voormalige	eiland	Schokland	is	een	van	de	bijzonderste	plekken	van
Nederland.	En	daarom	staat	het	op	de	werelderfgoedlijst.



O

Stelling	van	Amsterdam	
Water	als	wapen

VERAL	IN	ONS	LAND	staan	kastelen	en	forten	om	ons	te	verdedigen	tegen	vijanden.
Gelukkig	hebben	we	die	kastelen	en	forten	al	lang	niet	meer	nodig.	Maar	voor
kinderen	zijn	het	nog	steeds	spannende	plekken.

Vlak	bij	Muiden	woonden	vroeger	twee	stoere	boerenzoons:	Bertram	en	Maurits.	Als	ze
niet	naar	school	gingen,	hielpen	ze	hun	ouders	op	de	boerderij.	Als	ze	niet	op	de	boerderij
werkten,	speelden	ze	oorlogje.

‘Jongens,	hou	daar	eens	mee	op,’	zei	de	moeder	van	de	jongens	op	een	dag.	‘Oorlog	is	niet
iets	om	grapjes	over	te	maken.’

‘We	doen	maar	alsof,’	zei	Bertram.

‘Pief,	paf,	poef,	jij	bent	dood,’	deed	Maurits	voor.	Hun	moeder	schudde	haar	hoofd.	‘Laten
we	maar	hopen	dat	zoiets	nooit	gebeurt.	Want	als	er	echt	een	vijand	komt,	wordt	al	ons
land	onder	water	gezet	om	ze	tegen	te	houden.	Waar	moeten	we	dan	heen,	met	alle
beesten?’

Bertram	en	Maurits	knikten.	Ze	hadden	er	iets	over	gehoord	op	school.	Lang	geleden
waren	er	Spanjaarden	in	het	land.	De	prins	van	Oranje	liet	het	land	bij	Leiden	volstromen
met	water	en	de	Spaanse	soldaten	sloegen	op	de	vlucht.	Water	was	een	machtig	wapen.

Stiekem	bleven	Bertram	en	Maurits	toch	oorlogje	spelen.	Wat	konden	ze	anders,	met
rechts	aan	de	horizon	de	torens	van	het	Muiderslot	en	links	de	toren	van	het	Muizenfort?
Het	slot	was	oud	en	vervallen.	Daar	waren	geen	ridders	meer	te	vinden.	Maar	in	het	fort
waren	altijd	soldaten	bezig.	Ze	oefenden	voor	het	geval	er	toch	een	keer	oorlog	zou	komen
in	Nederland.

Hoewel	hun	vader	het	hun	verboden	had,	slopen	Bertram	en	Maurits	soms	naar	het	fort.
Als	echte	spionnen	verscholen	ze	zich	in	de	bosjes	en	keken	toe	hoe	soldaten	te	paard	een
kanon	versleepten.	Het	kanon	bleef	hopeloos	steken	in	de	modder.	Er	moest	een
pantserwagen	aan	te	pas	komen	om	het	ding	los	te	trekken.	De	jongens	keken
bewonderend	naar	de	onoverwinnelijke	ijzeren	tank.	Maar	de	tank	wiebelde	als	een	eend
op	en	neer	en	dook	toen	voorover	de	sloot	in.

‘Gelukkig	maar	dat	het	geen	oorlog	is,’	zei	Bertram.



‘Dan	had	de	vijand	ons	leger	zo	verslagen.’

Maurits	was	het	daar	niet	mee	eens.	‘Nee,	hoor,’	zei	hij.	‘Je	ziet	toch	dat	er	geen
doorkomen	aan	is.	Door	het	water	zijn	we	veilig.’

Bertram	schudde	zijn	hoofd.	Hij	geloofde	er	niets	van.	‘Vraag	maar	aan	meester	Van
Buuren,’	hield	Bertram	vol.

De	jongens	vroegen	het	aan	hun	meester.	Die	hing	de	kaart	van	Noord-Holland	op	het
bord	en	pakte	zijn	aanwijsstok.	‘Kijk,’	zei	hij.	Alle	kinderen	keken	hoe	het	puntje	van	de
stok	een	rondje	draaide	om	de	stad	Amsterdam.	‘Dit	is	de	Stelling	van	Amsterdam.	Hier
staan	tweeënveertig	forten	in	een	grote	cirkel.	En	hier…’	De	stok	bleef	even	stil	hangen
boven	het	water	van	de	Zuiderzee.	‘…	ligt	het	eiland	Pampus.	Daarop	staat	een	gigantisch
kanon.	Geen	vijand	kan	Amsterdam	bereiken.’

Bertram	stak	zijn	vinger	op.

‘Wacht,	Bertram,	jij	mag	zo.	Mijn	verhaal	is	nog	niet	klaar.	Het	belangrijkste	komt	nog.
Want	mocht	de	vijand	oprukken,	dan	zetten	de	soldaten	de	sluizen	open	en	loopt	al	het
land	onder	water.	Zo,	nu	mag	jij.’

‘Meester,	waar	moeten	wij	dan	heen	met	al	ons	vee?’	‘Ik	ben	bang	dat	jullie	koeien	dan
ergens	anders	ondergebracht	moeten	worden.	Daar	is	niets	aan	te	doen.	We	moeten
allemaal	iets	voor	onze	veiligheid	over	hebben.	Heeft	nog	iemand	iets	te	vragen?’

Nu	was	het	Maurits	die	zijn	vinger	opstak.	‘En	als	het	nu	eens	heel	hard	gaat	vriezen,



meester?’

Op	die	vraag	had	meester	Van	Buuren	geen	antwoord.

Vanaf	die	dag	wisten	Bertram	en	Maurits	dat	water	een	machtig	wapen	was	tegen
vijanden,	maar	zwak	als	het	bevroren	was.

Die	winter	vroor	het	dat	het	kraakte.	Bertram	en	Maurits	schaatsten	over	de	bevroren
sloten	in	de	richting	van	het	Muizenfort.	Daar	keken	ze	hun	ogen	uit,	want	ook	de	soldaten
hadden	schaatsen	ondergebonden.	Ze	waren	druk	bezig	grote	stukken	uit	het	ijs	te	zagen.
Met	touwen	hesen	ze	de	ijsschotsen	op	de	kant	en	zetten	ze	recht	overeind.	Met	open
mond	keken	Bertram	en	Maurits	naar	de	muur	van	ijs.	Die	was	natuurlijk	bedoeld	om
vijanden	tegen	te	houden.

Toen	wisten	de	jongens	het	zeker:	hun	ouders	hoefden	niet	bang	te	zijn	voor	oorlogen,
want	tegen	een	leger	van	schaatsende	soldaten,	met	paarden	en	pantserwagens,	met	forten
en	kastelen,	en	muren	van	ijs	kon	niemand	op.

Bijna	alle	forten	van	de	Stelling	van	Amsterdam	zijn	bewaard	gebleven.	Sommige	forten
kun	je	bezoeken.	In	het	Muizenfort	van	Muiden	komen	kinderen	van	scoutinggroep
Pampus	bij	elkaar.	Ze	maken	touwladders,	stoken	kampvuurtjes	en	spelen	verstoppertje.
Zo	zijn	die	forten	toch	nog	ergens	goed	voor.



O

Molens	bij	Kinderdijk	
Negentien	poldermolens	op	een	rij

VERAL	IN	ONS	LAND	staan	molens.	Er	zijn	korenmolens,	houtzaagmolens	en
oliemolens.	De	molenaars	verdienen	hun	geld	door	koren	tot	meel	te	malen,	hout
te	zagen	of	olie	uit	zaden	te	persen.	Maar	er	bestaan	ook	poldermolens.	Die

malen	water.	Er	is	een	plek	in	ons	land	waar	wel	negentien	poldermolens	bij	elkaar	staan:
Kinderdijk.	Toen	die	molens	er	nog	niet	waren,	was	het	een	natte	boel	in	de	polders	bij
Alblasserdam.

Op	een	dag	kwam	de	vader	van	Leentje	thuis	met	goed	nieuws.

‘Ik	heb	werk,’	zei	hij,	‘als	molenaar.’

Het	nieuws	werd	met	gejuich	begroet.	Een	vader	die	vist	en	een	moeder	die	wast,
verdienen	niet	genoeg	geld	om	voor	negen	kinderen	te	zorgen.

‘Gaan	we	dan	ook	verhuizen?’	vroeg	Leentje.

‘Ik	zal	jullie	ons	nieuwe	huis	laten	zien,’	antwoordde	haar	vader.

Nog	diezelfde	middag	stapte	het	hele	gezin	in	de	zalmschouw.	Na	een	halfuur	roeien
haalde	Leentjes	vader	de	riemen	uit	het	water	en	zei:	‘Daar	is	het.’	Hij	wees	naar	de	laatste



in	een	rij	van	acht	molens.	‘Ik	zie	geen	huis,’	zei	Leentje.	‘Waar	moeten	we	dan	wonen?’

‘In	de	molen,’	zei	haar	vader	trots.	‘Er	is	een	kamer	met	een	haardvuur	en	een	bedstede.
En	boven	is	een	slaapzolder	voor	jullie.’

‘Wat	ga	je	dan	malen,	vader?’	wilde	Leentje	weten.	Ze	dacht	aan	koren	en	meel,	aan
roggebrood,	bloempap	en	oliebollen.	Ze	kon	de	geur	van	al	dat	lekkers	al	bijna	ruiken.

‘Water,’	zei	haar	vader.

‘Is	het	een	watermolen?’	riep	Leentje	verbaasd	uit.

Haar	vader	schudde	zijn	hoofd.	‘Het	is	een	poldermolen.	Alle	molens	hier	scheppen	water
van	de	lage	boezem	naar	de	hoge	boezem.	Vandaar	wordt	het	naar	de	rivier	de	Lek
gesluisd.	Zo	zorgen	we	ervoor	dat	alle	mensen	die	in	de	polder	wonen	droge	voeten
houden.’

Leentje	begreep	het.	De	wind	moest	ervoor	zorgen	dat	het	land	niet	onderliep.

‘Maar	vader,	hoe	kun	je	dan	geld	verdienen?’	wilde	Leentje	weten.	‘Wie	betaalt	er	voor
het	gemalen	water?’

Haar	vader	lachte.	‘Het	waterschap,	wijsneus.	Het	geld	zal	alleen	niet	genoeg	zijn	om	het
hoofd	boven	water	te	houden,	dus	we	blijven	gewoon	vis	vangen.	Maar	je	moeder	hoeft	er
voortaan	niet	meer	op	uit	om	de	was	te	doen	voor	andere	mensen.	En	bovendien	kunnen
we	er	gratis	wonen.’

Een	week	later	werden	alle	spullen	naar	het	nieuwe	huis	geroeid.	Leentje	had	het	er
meteen	geweldig	naar	haar	zin.	In	alle	andere	molens	woonden	genoeg	kinderen	om	mee
te	spelen.	Elke	dag	wandelden	ze	samen	over	de	dijk	naar	school.	’s	Middags	mochten
Leentjes	broers	helpen	bij	het	werk	op	de	molen.	Ze	kruiden	de	wieken	in	de	wind,	ze
spanden	de	zeilen	op	de	wieken	en	ze	smeerden	de	assen	met	vet.

‘Nu	snap	ik	waarom	het	hier	Kinderdijk	heet,’	zei	tante	Zus,	die	altijd	kwam	helpen	bij	de



geboorte	van	een	nieuw	broertje	of	zusje.

‘Waarom	dan?’	vroeg	Leentje.

‘Omdat	hier	zo	veel	kinderen	wonen,’	zei	tante	Zus	lachend.

Leentje	keek	haar	moeder	vragend	aan.	Die	legde	haar	handen	op	haar	dikke	buik	en	zei:
‘Ik	heb	wel	eens	gehoord	dat	er	lang	geleden	een	grote	overstroming	was.’

‘Je	bedoelt	de	Elisabethsvloed,’	zei	tante	Zus.

‘Ja,	die	bedoel	ik,’	zei	Leentjes	moeder.

Leentje	keek	naar	de	golvende	buik.	Het	werd	vast	een	broertje,	hij	was	zo	aan	het
schoppen.

‘Het	was	een	verschrikkelijke	storm,’	ging	haar	moeder	verder.	‘De	wind	stuwde	het	water
op.	Sommige	dijken	braken	door	en	de	polders	stroomden	vol.	De	mensen	brachten	zich	in
veiligheid	door	naar	de	allerhoogste	dijk	te	vluchten.	Toen	het	water	weer	begon	te
zakken,	zagen	ze	tussen	het	riet	een	wiegje	drijven.	Het	wiegje	bewoog.	Lag	er	misschien
een	kindje	in	de	wieg?	Het	wiegje	kwam	dichter	en	dichterbij.	Toen	zagen	de	mensen	het
pas:	het	was	een	kat	die	heen	en	weer	sprong	om	het	wiegje	in	evenwicht	te	houden.	Een
van	de	mannen	waadde	door	het	water	en	bracht	het	wiegje	veilig	naar	de	kant.	Tot	ieders
verbazing	lag	er	een	baby	in	te	slapen.	En	zo	is	de	naam	Kinderdijk	ontstaan.’	Leentje
vond	het	een	geweldig	verhaal.	De	wind	en	het	water	spelen	altijd	een	gevaarlijk	spel.
Samen	maken	ze	het	de	mensen	moeilijk.	Maar	met	een	molen	kun	je	de	wind	temmen	en
het	water	dwingen	in	de	rivieren	te	blijven.

Nog	diezelfde	dag	kreeg	Leentje	er	een	broertje	bij,	Sakko.	Alle	buren	kwamen	op
kraamvisite.

‘Hoe	weten	jullie	dat	er	bij	ons	een	baby	is	geboren?’	vroeg	Leentje	verbaasd.

Haar	vader	lachte.	‘Dat	kunnen	ze	zien	aan	de	wieken,	die	heb	ik	zo	gezet	dat	iedereen	al
van	ver	kan	zien	dat	we	iets	te	vieren	hebben.’



Toen	wist	Leentje	dat	molens	niet	alleen	water	malen,	maar	dat	ze	ook	kunnen	vertellen	of
de	molenaar	en	zijn	familie	in	gevaar	zijn,	verdrietig	of	blij	zijn.

Als	er	ergens	in	ons	land	bijzondere	molens	te	zien	zijn,	dan	is	het	wel	in	Kinderdijk.
Samen	laten	die	negentien	molens	aan	de	hele	wereld	zien	hoe	vroeger	de	strijd	tegen	het
water	gewonnen	kon	worden.



O

Willemstad	Curaçao	
Verboden	wit

VERAL	WAAR	DE	NEDERLANDERS	vroeger	kwamen,	ging	het	er	al	snel	een	beetje
Nederlands	uitzien.	Er	werden	havens	aangelegd	met	pakhuizen	op	de	kades.	Die
huizen	hadden	trapgevels,	halsgevels	en	klokgevels.	Zo	gebeurde	het	ook	op	het

eiland	Curaçao.

Juist	op	dit	Antilliaanse	eiland	is	nog	goed	te	zien	hoe	het	er	vroeger	uitzag.	Op	Punda,
aan	de	ene	kant	van	de	Sint-Annabaai,	staan	de	oude	huizen	keurig	in	een	lange	rij.	Wat
een	kleuren!	Lichtblauw,	zachtgeel,	blauwgroen,	oranjebruin,	mintgroen,	okergeel.	Maar
ook	aan	de	andere	kant	van	de	baai,	op	Otrobanda,	staan	ze:	zuurstokroze,	karmijnrood,
zeeblauw.	Hoe	komt	een	stad	aan	zoveel	kleur?

Zo’n	tweehonderd	jaar	geleden,	in	het	jaar	1817,	voer	Albert	Kikkert	op	een	groot	schip
van	Amsterdam	naar	Curaçao.

Het	eerste	wat	hem	daar	opviel	waren	de	huizen	op	de	kade.	Die	waren	allemaal	wit.	Zo
kraakhelder	wit,	dat	het	pijn	deed	aan	zijn	ogen.

‘Welkom	op	ons	mooie	eiland,’	waren	de	eerste	woorden	die	Albert	hoorde.	‘Als	onze
nieuwe	gouverneur	gaat	u	vast	een	mooie	tijd	tegemoet.’	Zo	maakte	Albert	kennis	met	zijn
secretaris.	‘Paulus,’	zei	de	secretaris	tegen	een	zwarte	jongen	van	een	jaar	of	tien.	‘Dit	is
meneer	Kikkert.	Je	moet	alles	doen	wat	hij	zegt.’

‘Ja,	meneer,’	zei	de	jongen	gehoorzaam.

Zo	maakte	Albert	kennis	met	zijn	slaaf.

Paulus	bleek	verrassend	veel	van	het	eiland	te	weten.	Dat	kwam	de	nieuwe	gouverneur
goed	van	pas.

‘Zeg	Paulus,	waarom	zijn	alle	huizen	hier	toch	zo	oogverblindend	wit?’

‘Dat	komt	doordat	ze	van	hout	gemaakt	zijn,	meneer.	Dat	hout	slijt	snel	in	de	zon	en	in	de
wind	en	daarom	wordt	het	ingesmeerd	met	kalk.	Kalk	is	wit.’

‘En	het	fort	dan?	Fort	Amsterdam?	Dat	is	toch	rood.’	‘Fort	Amsterdam	is	gemaakt	van
stenen,	meneer.	Al	die	stenen	zijn	met	schepen	uit	Holland	gekomen.	Ik	heb	gehoord	dat
jullie	stenen	bakken	van	klei.	Maar	zeker	weten	doe	ik	dat	natuurlijk	niet,	want	ik	ben	nog
nooit	in	Holland	geweest.’



‘Je	bent	een	slimme	jongen,	Paulus.’

‘Ja,	meneer.	Dat	zegt	mijn	moeder	ook.	Mijn	moeder	zegt	dat	ik	het	nog	eens	ver	zal
schoppen.’

‘Wat	zou	je	later	willen	worden	dan?’

‘Ik	zou	wel	een	plantage	willen	bezitten,	meneer.	Ik	ben	zelf	op	plantage	Sint	Jan	geboren.
Met	een	plantage	kun	je	veel	geld	verdienen.’

‘Dat	is	een	goed	plan,	Paulus.	Ik	denk	erover	om	zelf	ook	een	plantage	te	kopen.	Nu	ik
hier	toch	ben,	kan	ik	net	zo	goed	proberen	wat	geld	te	verdienen.’	‘Ik	heb	gehoord	dat	Sint
Jan	te	koop	is,	meneer.’	Zo	werd	Albert	Kikkert	niet	alleen	gouverneur	van	Curaçao,	maar
ook	plantage-eigenaar.	Op	zijn	landgoed	liepen	geiten	en	schapen	rond.	Er	groeiden
komkommers	en	pompoenen.

Op	een	dag	voer	Albert	Kikkert	samen	met	Paulus	met	het	pontje	van	Otrobanda	naar
Punda	toen	hij	werd	aangesproken	door	een	arts.	Het	was	dokter	Benjamin	de	Sola.

‘Kunt	u	al	een	beetje	wennen	hier?’	vroeg	de	dokter	belangstellend.

‘Ik	heb	het	goed	naar	mijn	zin,’	antwoordde	de	gouverneur.

‘Nou,	u	klaagt	anders	best	vaak	over	uw	ogen,’	vulde	Paulus	hem	aan.

Albert	knikte.	‘Paulus	heeft	gelijk.	Het	licht	is	hier	wel	heel	erg	fel.’

‘Zal	ik	u	eens	iets	zeggen,’	verklaarde	de	dokter.	‘Ik	heb	onderzoek	gedaan	naar	de
aandoening	waarover	u	het	hebt.	En	ik	meen	de	oorzaak	gevonden	te	hebben.’

‘Vertel!

‘De	oorzaak	is	volgens	mij	gelegen	in	de	oogverblindend	witte	kleur	van	de	huizen	op	dit
eiland.’

‘Dat	verbaast	mij	niets,	waarde	dokter,’	riep	de	gouverneur	uit.	‘Maar	wat	kunnen	we
daaraan	doen?’



‘Het	probleem	kan	eenvoudig	worden	verholpen	door	alle	huizen	een	kleur	te	geven,’
sprak	de	dokter.	‘Ja!’	riep	Paulus	enthousiast	uit.	‘Blauw,	paars,	groen	of	rood.’

‘Maar	een	dergelijk	advies	gaat	natuurlijk	niemand	opvolgen,’	zei	de	gouverneur
aarzelend.

‘Dan	stelt	u	het	toch	gewoon	verplicht?’	opperde	de	dokter.	‘U	bent	tenslotte	de
gouverneur!’

Zo	was	Paulus	de	eerste	eilandbewoner	die	wist	wat	er	te	gebeuren	stond	op	het	eiland.

‘Er	is	nog	één	probleem,’	zei	de	gouverneur	de	volgende	dag	tegen	zijn	bediende.	‘Hoe
komen	we	aan	kleurstoffen	om	door	de	witte	kalk	heen	te	mengen?’

‘Dat	kan	toch	geen	probleem	zijn,	meneer,’	zei	Paulus.	‘Op	uw	eigen	plantage	wordt
indigo	verbouwd.	Dat	geeft	een	heldere	blauwe	kleur.	Op	de	cactussen	leven	schildluizen
die	voor	een	prachtig	mooi	rood	zorgen.	Men	noemt	die	kleur	karmijn.	En	u	weet	toch	wel
dat	de	klei	op	uw	plantage	diep	geel	van	kleur	is?	Wij	noemen	die	kleur:	okergeel.
Waarom	begint	u	niet	een	verffabriekje?’

Niet	lang	daarna	werd	in	een	vergadering	van	het	eilandbestuur	het	volgende	voorstel
aangenomen:	VANAF	HEDEN	IS	HET	VERBODEN	OM	GEBOUWEN,	HUIZEN,	MUREN	EN
SCHUTTINGEN	GEHEEL	WIT	TE	VERVEN,	TE	BEPLEISTEREN	OF	MET	WITTE	KALK	TE	BESMEREN.

Zo	veranderde	Willemstad	langzaam	in	een	van	de	kleurrijkste	steden	van	de	hele	wereld.

Hoe	het	verder	met	Paulus	ging?	Hij	spaarde	zoveel	geld	dat	hij	zich	kon	vrijkopen.	Van
het	geld	dat	hij	overhad,	kocht	hij	voor	zichzelf	een	kleine	plantage.	Hij	was	al	een	oude
man	toen	Punda	en	Otrobanda	met	elkaar	werden	verbonden	door	een	varende	houten
brug	die	werd	gedragen	door	zestien	bootjes.	Als	hij	even	niets	te	doen	had,	wandelde	hij
van	de	ene	naar	de	andere	kant.	En	dan	genoot	hij	van	de	kleuren	om	hem	heen:
indigoblauw,	karmijnroze,	okergeel…



O

Ir.	D.F.	Woudagemaal	
De	koningin	en	haar	gemaal

VERAL	IN	ONS	LAND	waar	het	land	lager	is	dan	het	water,	moet	er	worden	gepompt
om	de	polders	droog	te	houden.	Vroeger	gebeurde	dat	met	molens.	Nu	wordt	er
gepompt	met	gemalen,	zoals	het	Woudagemaal	in	Lemmer.

De	bouw	van	dat	gemaal	was	een	hele	klus:	er	werden	vier	reusachtige	stoommachines
neergezet	op	een	rij	en	acht	pompen	om	het	water	omhoog	te	pompen.	Toen	het
Woudagemaal	in	1920	klaar	was,	kwam	koningin	Wilhelmina	zelf	naar	de	opening.

Eindelijk,	eindelijk	kwam	de	koninklijke	stoet	eraan.	Annelies	stond	klaar.	Ze	stond	al
uren	klaar,	met	het	bosje	roze	en	witte	cyclamen.	Wekenlang	had	ze	hiernaartoe	geleefd.

Op	een	dag	had	haar	vader	het	haar	gevraagd.	Ze	zaten	aan	tafel	in	het	nieuwe	huis	bij	het
gemaal.	‘Ze	zoeken	nog	een	meisje	voor	de	bloemen,’	zei	hij	met	een	knipoog	naar	haar
moeder.

‘Papa,	bedoel	je	dat	ik	de	koningin	bloemen	mag	geven?’

Haar	moeder	had	geknikt.	‘Je	krijgt	een	nieuwe	jurk.’

‘Met	strikken?’

‘Met	zo	veel	strikken	als	je	wilt.’

De	bloemen	maakten	alles	goed:	de	steekmuggen	in	haar	kamertje,	het	zwarte	stof	van	de
kolen	op	haar	kleren	en	zelfs	de	ratten	in	het	kanaal.	Ze	zou	er	nooit	meer	over	zeuren.

En	nu	stond	ze	daar.	Iedereen	was	er:	meneer	Wouda	die	het	gemaal	had	ontworpen,	de
burge-meester	en	de	commissaris	van	de	koningin	in	Friesland.	En	natuurlijk	haar	vader,
de	eerste	chef	van	het	Woudagemaal.

Er	kwam	een	glanzend	zwarte	auto	aanrijden	waaruit	een	meneer	en	een	mevrouw	stapten.
Annelies	aarzelde.	Toen	klonk	de	opgewonden	stem	van	de	radioverslaggever	naast	haar:
‘Uit	de	hofauto,	een	splinternieuwe	Spyker,	stappen	nu	onze	vorstin	koningin	Wilhelmina
en	haar	prins-gemaal	Hendrik.’

‘Nu,’	zei	Annelies’	vader	en	hij	duwde	haar	naar	voren.



De	koningin	zag	haar	meteen.	Dat	kon	natuurlijk	niet	anders,	zo’n	meisje	met	een	jurk	vol
linten	tussen	al	die	grijze	meneren	met	hun	hoge	hoeden.	Annelies	maakte	een	kleine



buiging,	zoals	ze	dat	dagenlang	had	geoefend.	‘Alstublieft,	Majesteit.’	De	koningin	boog
zich	naar	haar	toe	en	nam	het	bosje	cyclamen	aan.	‘Dank	je	wel,	meisje,’	zei	ze.	‘Wat	een
prachtige	bloemen.’

Annelies	glom	van	trots.	De	koningin	had	met	haar	gepraat.	En	ze	vond	de	cyclamen
mooi.

In	een	optocht	ging	het	naar	de	stoomzaal	waar	de	machines	stonden.	Annelies	mocht	er
normaal	nooit	komen,	maar	nu	wel.	Wel	nu	de	koningin	er	was,	samen	met	haar	prins-
gemaal.	Iedereen	bleef	staan	tot	de	koningin	ging	zitten.

Meneer	Wouda	hield	een	verhaal	over	dijken	die	niet	hoog	genoeg	waren	en	over	het
regenwater	dat	niet	weg	kon	zodat	de	hele	Friese	boezem	volliep.	Maar	nu	was	er	dan	toch
eindelijk	een	heus	gemaal.	De	stoommachines	zouden	ervoor	zorgen	dat	geen	mens	ooit
nog	natte	voeten	kreeg	in	Friesland.	‘Dan	geef	ik	nu	graag	het	woord	aan	onze
commissaris	van	de	koningin	in	Friesland,	de	heer	Van	Harinxma	thoe	Slooten,’	zei	hij	tot
slot.

Nog	een	toespraak.

Annelies	schuifelde	onrustig	heen	en	weer	op	haar	stoel.	Het	liefst	zou	ze	de	koningin	en
de	prins	meenemen	naar	haar	eigen	huis	naast	het	gemaal.	Naar	haar	eigen	kamertje.

‘Mag	ik	u	dan	nu	deze	zilveren	bel	aanbieden?’	vroeg	meneer	Van	Harinxma	thoe	Slooten.

De	koningin	legde	haar	vinger	op	de	elektrische	bel	en	zei	plechtig:	‘En	dan	verklaar	ik	nu
het	Woudagemaal	voor	geopend.’	Het	gerinkel	van	de	bel	vulde	de	stoomzaal.	De
stoommachines	kwamen	langzaam	op	gang.	Alle	mensen	begonnen	luid	te	klappen.

Meneer	Wouda	gaf	een	rondleiding.	Annelies	liep	achter	de	genodigden	aan.	Stil	ging	ze
tussen	de	koningin	en	de	prins	staan	en	raakte	hun	handen	aan.

‘Dag,	kleine	meid,’	zei	de	prins.	‘Ben	je	daar	weer?	En	vertel	eens,	begrijp	je	wel	goed
hoe	al	deze	prachtige	machinerieën	werken?’

‘Ja,	prins	van	het	gemaal,’	antwoordde	Annelies.	‘Het	is	net	als	met	een	bord	vol	soep	dat
bijna	overstroomt.	Dan	doe	je	je	mond	tegen	de	rand	en	slurp	je	de	soep	op	zodat	het	bord
niet	kan	overstromen.’

‘Dat	heb	je	goed	bedacht,	meisje.	Ik	mag	ook	graag	slurpen.’

‘Ssst,’	deed	de	koningin.	Want	met	een	koningin	in	de	buurt	moet	zelfs	haar	gemaal
zwijgen.

Toen	was	het	feest	afgelopen.	Koningin	Wilhelmina	en	prins	Hendrik	stapten	in	hun
Spyker.	Annelies	zwaaide	hen	uit.	Ze	zou	deze	dag	nooit	meer	vergeten.

In	ons	land	zijn	honderden	gemalen	die	ervoor	zorgen	dat	het	land	droog	blijft.	Maar
ergens	staat	het	grootste	nog	werkende	stoomgemaal	van	allemaal:	het	Woudagemaal.



O

Droogmakerij	de	Beemster	
Jan	Adriaanszoon	Leeghwater

VERAL	WAAR	WATER	IS,	is	gevaar.	Dat	wist	ook	Adriaan,	die	aan	de	rand	van	het
Beemstermeer	woonde.	Hij	had	genoeg	overstromingen	meegemaakt.	Soms
verdwenen	hele	stukken	land	in	het	water.

Toen	Adriaan	een	zoon	kreeg,	waarschuwde	hij	hem	voor	het	water:	‘Kijk	uit,	Jan,	als	de
waterwolf	boos	is,	eet	hij	ons	land	op.’

Jan	Adriaanszoon	lachte	erom.	Hij	was	niet	bang	voor	water.	Daar	had	zijn	vader	het
moeilijk	mee,	want	er	waren	meer	dan	zeven	sloten	en	een	woest	meer	waar	zijn	kind	in
kon	lopen.	Daarom	vertelde	vader	Adriaan	Jan	een	nog	veel	enger	verhaal.	Hij	zei:	‘Stoute
kinderen	die	bij	het	water	spelen,	worden	door	de	waterwolf	bij	hun	benen	gegrepen	en
naar	beneden	getrokken.’

Nu	zou	Jan	het	voortaan	wel	laten	om	bij	de	waterkant	te	komen.	Maar	Jan	was	niet	te
houden.	Hij	wilde	zwemmen	en	varen.	En	dus	leerde	Jan	zwemmen	en	bouwde	hij	een
bootje.	Maar	Jan	was	nog	niet	tevreden.	Hij	zou	graag	eens	onder	water	willen	kijken.	En



dus	bouwde	hij	–	toen	hij	groot	genoeg	was	–	een	toestel	waarmee	dat	kon.	Omdat	het
ding	op	een	kerkklok	leek,	noemde	hij	het	een	duikerklok.	Op	een	dag	kreeg	Jan	bezoek
van	kooplieden	uit	Amsterdam.	Jan	ging	te	water	met	de	duikerklok	op	zijn	hoofd.	De
mannen	aan	de	kant	wachtten	angstig	af.	Een	kwartier	later	kwam	Jan	weer	boven.	Omdat
niemand	zin	had	om	het	koude	water	in	te	gaan,	legde	Jan	zijn	uitvinding	uit	met	behulp
van	een	glas	en	een	teiltje	water.	Hij	duwde	het	glas	onder	water	en	wees	op	de	luchtbel
die	erin	achterbleef.	Toen	namen	de	kooplieden	het	woord.	‘We	willen	je	iets	vragen,’
zeiden	ze.	‘We	weten	dat	je	timmerman	bent.	Denk	je	dat	het	mogelijk	is	om	het
Beemstermeer	leeg	te	pompen	en	er	land	van	te	maken?	De	mensen	in	Amsterdam	hebben
honger.	We	hebben	land	nodig	waarop	we	meer	koeien	kunnen	laten	grazen.’

‘Mijn	vader	heeft	me	geleerd	om	korenmolens	te	ontwerpen,’	zei	Jan.	‘Een	molen	kun	je
natuurlijk	ook	gebruiken	om	water	mee	weg	te	pompen.	Als	u	wilt,	kan	ik	voor	u
uitrekenen	hoeveel	molens	er	nodig	zijn	om	het	meer	te	veranderen	in	een	polder.’
‘Graag,’	zeiden	de	kooplieden.	‘Maak	maar	een	plan.	We	stellen	je	aan	als	opzichter	van
de	droogmakerij.’	En	Jan	maakte	een	plan.	Eerst	maakte	hij	een	tekening	van	het
Beemstermeer.	Daaromheen	tekende	hij	een	ringvaart	die	het	water	moest	afvoeren.

Hij	rekende	uit	dat	er	drieënveertig	molens	nodig	waren	om	het	meer	leeg	te	pompen.	Het



werd	een	prachtige	tekening	van	een	kronkelige	ringvaart	met	daarbinnen	rechte	lijnen	die
de	polder	in	vierkante	weilandjes	verdeelden.

De	kooplieden	in	Amsterdam	waren	zeer	tevreden.	‘Al	die	stukjes	grond	kunnen	we	voor
veel	geld	verkopen,’	zeiden	ze.	Ze	streken	met	hun	handen	langs	hun	deftige	snorren.	‘Hoe
meer	land,	hoe	beter	het	is	voor	de	boeren.’

Maar	in	De	Rijp,	het	dorp	waar	Jan	woonde,	dachten	de	mensen	er	heel	anders	over.
Sommige	vrienden	van	Jan	waren	vissers.	Ze	gingen	elke	dag	in	hun	bootjes	het
Beemstermeer	op	om	vis	te	vangen.

‘We	moeten	proberen	Jan	Adriaanszoon	te	stoppen,’	zeiden	ze.

‘Laat	Jan	nou	maar,’	zeiden	anderen.	‘Wij	zijn	blij	als	het	meer	straks	is	verdwenen.	Dan
hoeven	we	nooit	meer	bang	te	zijn	voor	overstromingen.’

‘Het	allerbelangrijkst	is	dat	wij	meer	land	krijgen.	Meer	land	betekent	meer	eten,’	zeiden
de	boeren.	‘O	ja?’	zeiden	de	vissers.	‘Wie	van	jullie	durft	er	in	de	Beemster	te	gaan
wonen?	De	bodem	van	de	polder	ligt	lager	dan	het	water	van	de	zee.	Stel	je	voor	dat	het
eens	flink	gaat	regenen,	dan	loopt	de	hele	polder	vol.’

‘Er	staan	toch	molens	om	hem	leeg	te	pompen?’

‘En	als	er	geen	wind	is?	Zonder	wind	draait	zo’n	molen	niet.’

De	twijfel	sloeg	toe.	De	ruzies	in	De	Rijp	liepen	hoog	op.

Jan	Adriaanszoon	werkte	rustig	door	aan	de	droogmakerij.	Er	werd	een	ringvaart	gegraven
en	er	werden	drieënveertig	molens	gebouwd.	In	1612	was	de	bodem	van	het	meer	in	zicht.
Het	nieuwe	land	werd	in	keurige	vierkantjes	verdeeld.

‘Het	is	een	meesterwerk,’	zeiden	de	kooplieden	uit	Amsterdam,	toen	ze	kwamen	kijken.

Aarzelend	gingen	de	boeren	aan	de	slag.	Eén	voor	één	durfden	ze	het	aan	om	in
Middenbeemster	te	gaan	wonen.

En	Jan	Adriaanszoon?	Die	kreeg	een	nieuwe	naam:	Jan	Adriaanszoon	Leeghwater.	Hij	zat
nooit	zonder	werk,	want	er	was	altijd	wel	ergens	een	meer	dat	drooggemaakt	moest
worden.

Na	de	Beemster	kreeg	ons	land	nog	heel	wat	nieuwe	polders:	de	Purmer,	de	Schermer,	de
Haarlemmermeerpolder,	de	Wieringermeerpolder	en	de	Flevopolders.	Mensen	uit	de	hele
wereld	komen	die	polders	bekijken.	Maar	bijna	altijd	vinden	ze	de	Beemster	het	mooist.
Dat	komt	natuurlijk	door	al	die	grappige	vierkante	weilandjes.



O

Rietveld	Schröderhuis	
Een	Mondriaan	om	in	te	wonen

VERAL	IN	ONS	LAND	staan	bijzondere	gebouwen	die	door	architecten	zijn
ontworpen.	Het	zijn	gebouwen	die	opvallen	omdat	ze	helemaal	van	glas	zijn	of
omdat	ze	een	wonderlijke	vorm	hebben	of	vreemde	kleuren.

Ergens	in	de	stad	Utrecht	staat	een	huis	dat	volgens	veel	mensen	het	mooiste	huis	is	van
de	hele	wereld.	Het	is	bijna	honderd	jaar	geleden	ontworpen	door	Gerrit	Rietveld	voor
mevrouw	Truus	Schröder.	Op	een	dag	mochten	de	vier	kinderen	van	de	ontwerper	met	hun
vader	mee	om	het	nieuwe	huis	te	bekijken.

Egbert	keek	met	open	mond	naar	het	wonderlijke	gebouw.	Tot	nu	toe	kende	hij	het	huis
alleen	uit	de	verhalen	van	zijn	vader.	Egbert	wist	alles	over	mevrouw	Schröder.	Na	de
dood	van	haar	man	wilde	ze	samen	met	haar	kinderen	in	een	nieuw	huis	gaan	wonen	aan
het	randje	van	Utrecht.	Sinds	zij	erin	waren	getrokken,	was	Egberts	vader	nog	maar
weinig	thuis.

Elisabeth	mocht	op	de	bel	drukken.

Mevrouw	Schröder	deed	zelf	open.	‘Kom	binnen,’	zei	ze	vriendelijk.

Vrouwgien,	Egbert,	Elisabeth	en	Jan	kregen	een	rondleiding	alsof	ze	in	een	museum
waren.

‘Hier	is	de	keuken,’	zei	mevrouw	Schröder.	‘Heeft	jullie	vader	het	niet	allemaal	prachtig
bedacht?’	Boven	maakten	ze	kennis	met	de	kinderen	van	mevrouw	Schröder.	Egbert	keek
zijn	ogen	uit.	De	hele	bovenverdieping	was	één	grote	ruimte.	Waar	moesten	iedereen
slapen?

‘Dit	is	mijn	kamer,’	zei	Binnert.	Hij	verschoof	een	schuifwand	en	toverde	zo	een	kamertje
tevoorschijn.	‘Hier	slapen	Hanneke	en	ik,’	zei	Marian.	‘Wij	delen	een	kamer.’

Weer	werden	er	wanden	verschoven	en	muren	opengevouwen.	Het	leek	wel	of	het	hele
huis	open	en	dicht	kon	scharnieren.

‘Ga	nu	maar	een	poosje	samen	spelen,’	zei	mevrouw	Schröder.	‘In	de	keuken	krijgen	jullie
straks	een	kopje	thee.’

De	volwassenen	verdwenen	naar	benenden.	De	Rietveldkinderen	keken	nieuwsgierig	om
zich	heen.	‘Wonen	jullie	ook	in	zo’n	gek	huis?’	wilde	Hanneke	weten.



‘Wij	wonen	op	de	Bachlaan,’	zei	Egbert.	Hij	deed	een	paar	stappen	naar	voren.

Hanneke	wees	naar	zijn	schoenen	en	zei:	‘Je	mag	met	je	schoenen	niet	op	het	wit	komen.
Alleen	op	hetzwart.’

Egbert	keek	naar	de	vloer.	Die	bestond	uit	verschillende	vlakken:	zwart	en	wit.	Net	als	de
rest	van	het	huis.	Zwart	en	wit,	met	hier	en	daar	een	streepje	geel	of	rood	of	blauw.

‘Van	wie	niet?’	wilde	Vrouwgien	weten.

‘Van	meneer	Rietveld	niet,’	zei	Hanneke.	‘Het	wit	moet	wit	blijven.’

‘Meneer	Rietveld	is	mijn	vader,’	zei	Vrouwgien.

‘Dus…’

Maar	voor	de	zekerheid	begonnen	de	Rietveldkinderen	van	zwart	naar	zwart	te	springen
om	de	rest	van	het	huis	te	bekijken.

‘Dat	bed	heeft	je	vader	voor	mij	gemaakt,’	zei	Marian	trots.	‘Hij	heeft	hier	ook	een	eigen
werkkamer.	Daar	ontwerpt	hij	meubels.’



Egbert	vond	het	maar	raar	dat	de	Schröderkinderen	zoveel	van	zijn	vader	hadden:	een
huis,	de	stoelen,	de	tafels	en	de	bedden.

‘Mijn	broer	en	zus	zijn	helemaal	niet	blij	met	het	huis,’	vertelde	Hanneke.	‘Iedereen	vindt
het	huis	lelijk.	Maar	ik	vind	het	mooi.	Het	is	veel	minder	somber	dan	ons	vorige	huis.’

‘Ik	word	later	ook	ontwerper,’	zei	Egbert.	Vanuit	zijn	ooghoeken	zag	hij	dat	Elisabeth
speelgoed	van	de	Schröderkinderen	in	haar	rokzak	stopte.	Egbert	zei	niets.	Hij	begreep	het
wel.	Elisabeth	was	jaloers	op	die	kinderen.	Ze	hadden	niet	alleen	het	huis,	de	stoelen	en	de
tafels	van	hun	vader	ingepikt,	maar	ook	hun	vader	zelf.

Bij	het	weggaan	keek	Egbert	nog	een	keer	om	naar	het	bijzonderste	huis	van	het	land.

BIJ	GEEN	GEHOOR,	GEBRUIK	DE	SPREEKBUIS	STOND	op	een	bordje	naast	de	voordeur.	Egbert
zag	zichzelf	al	staan,	roepend	in	die	buis.	‘Papa,	papa,	wanneer	kom	je	weer	eens	thuis?	Je
hoort	toch	ook	bij	ons?’	‘En,	wat	vinden	jullie	ervan?’	vroeg	Egberts	vader.	‘Ik	vind	het
wel	mooi,’	antwoordde	Elisabeth.	‘Maar	we	willen	toch	liever	dat	je	bij	ons	blijft	wonen.’

‘Natuurlijk	blijf	ik	bij	jullie	wonen.	Ik	ben	toch	jullie	vader!’

Snel	pakte	Egbert	zijn	vaders	hand.	En	zo	liepen	ze	samen	naar	huis.	Af	en	toe	keek
Egbert	opzij,	naar	zijn	vader,	de	ontwerper	Rietveld.

Vroeger	woonden	er	heel	gewone	kinderen	in	het	Rietveld	Schröderhuis	in	Utrecht.	Nu	is
het	een	museum	dat	elk	jaar	door	duizenden	mensen	uit	de	hele	wereld	wordt	bezocht.
Alle	wanden	in	het	huis	kunnen	scharnieren	of	schuiven.	Er	staan	wonderlijke	meubels	in,
die	Gerrit	Rietveld	zelf	heeft	ontworpen.	Maar	het	allerbijzonderst	zijn	de	vierkante
vlakken:	zwart	en	wit.	Met	hier	en	daar	een	streepje	geel	en	rood	en	blauw.



O

Waddenzee	
Leven	op	een	zandbank

VERAL	IN	ONS	LAND	spelen	kinderen	met	zand.	Het	meeste	zand	vind	je	op	de
Wadden.	Daar	liggen	vijf	eilanden	op	een	rij:	Texel,	Vlieland,	Terschelling,
Ameland	en	Schiermonnikoog.	Een	en	al	strand.

Jilke	woont	op	Terschelling.	Op	haar	blote	voeten	holt	ze	langs	de	vloedlijn.	Af	en	toe
kijkt	ze	naar	de	ondergaande	zon.	Als	de	laatste	stralen	verdwenen	zijn,	moet	ze	thuis	zijn.

Jilke	is	op	zoek.	Ze	heeft	geen	idee	wat	ze	zoekt,	want	ze	is	niets	kwijt.	Maar	als	je	op	een
eiland	woont,	is	er	altijd	wel	iets	te	vinden.

‘Kun	je	niet	uitkijken?’	klinkt	het	boos.

Jilke	kijkt	om.	Ze	heeft	per	ongeluk	de	toren	van	een	zandkasteel	omvergeschopt.

‘Ach,	straks	komt	de	zee	en	dan	gaat	het	toch	kapot,’	zegt	ze.

‘Nietes,’	zegt	de	kastelenbouwer.	‘Hier	kan	de	zee	niet	komen.’



‘Tegen	de	zee	kan	niemand	op,’	houdt	Jilke	vol.	Toch	gaat	ze	op	haar	knieën	zitten	en
bouwt	de	toren	weer	op.

‘Ik	ben	Jilke,’	zegt	ze	dan.	‘Ik	woon	hier.’

‘Ik	heet	Jasper,’	zegt	de	jongen.	‘Ik	ben	op	vakantie.

Is	dat	leuk,	op	een	eiland	wonen?’

Jilke	haalt	haar	schouders	op.	Natuurlijk	is	het	heel	bijzonder	om	op	een	eiland	te	wonen.
Maar	hoe	leg	je	dat	uit	aan	een	kind	van	de	vaste	wal?	De	boot	gaat,	de	boot	komt.	De	zee
stijgt,	de	zee	daalt.	En	er	staat	altijd	wind.	De	zee	en	de	wind	nemen	zand	mee.	Het	zand
hoopt	zich	op,	zodat	er	zandplaten	en	duinen	ontstaan.	Als	het	vloed	is,	lopen	de	platen
onder.	Als	het	eb	is,	vallen	ze	droog.	Soms	ontstaat	er	op	zo’n	plek	een	eiland.

Zo	is	het	ook	met	Terschelling	gegaan.	Meer	dan	duizend	jaar	geleden	werd	het	door	de
Friezen	ontdekt.	Met	platte	schuiten	brachten	ze	er	hun	spullen	heen.	Ze	bouwden	huizen
en	bleven	op	het	eiland	wonen.	Ze	leefden	van	de	visvangst	en	ze	hielden	schapen.	Als	het
had	gestormd,	gingen	ze	jutten,	want	dan	spoelde	er	van	alles	aan	op	het	strand.



‘Weet	je	dat	je	vaak	grappige	dingen	kunt	vinden	op	het	strand?’	zegt	Jilke.	‘Op	een	dag
lagen	er	duizenden	sportschoenen	op	het	strand.	Wil	je	eens	zien	hoeveel	ik	er	heb?’

Jasper	zegt	niets.	Hij	verdedigt	zijn	kasteel	tegen	het	opkomende	water.	Jilke	begint	hem
te	helpen.	Tegen	beter	weten	in.	De	slotgracht	wordt	een	woedende	zee.	Eén	voor	één
verdwijnen	de	torens	in	de	golven.	Jasper	springt	op	en	zegt:	‘Nu	wil	ik	die	schoenen	wel
zien.’

Ze	wandelen	door	de	duinen.

‘Lust	je	cranberry’s?’	vraagt	Jilke.	Ze	bukt	zich	en	plukt	een	paar	bessen.

Jasper	stopt	er	braaf	een	in	zijn	mond,	maar	spuugt	hem	ook	meteen	weer	uit.

‘Brrr,	zuur!’

‘Weet	je	dat	hier	lang	geleden	een	ton	vol	van	die	bessen	is	aangespoeld?	Nu	groeien	ze
overal.	Je	kunt	er	cranberryjam	van	maken,	of	cranberrytaart.’

‘Heb	je	ooit	een	schat	gevonden?’	wil	Jasper	weten.	‘Nee,’	zegt	Jilke.	‘Nog	niet.	Maar	het
kan	elk	ogenblik	gebeuren,	want	hier	vlakbij	ligt	een	wrak.	Dat	schip	heet	de	Lutine	en	het
zit	vol	met	goud.	Mijn	vader	heeft	er	wel	eens	naar	gedoken,	maar	het	schip	is	uit	elkaar
geslagen.	Al	het	goud	ligt	onder	het	zand.’

‘Wauw,’	roept	Jasper	uit	als	ze	even	later	in	de	schuur	achter	Jilkes	huis	staan.	‘Waarom
begin	je	niet	een	schoenenwinkel?’

‘Dat	is	een	beetje	lastig,’	zegt	Jilke	lachend.	‘Het	zijn	allemaal	losse	schoenen.	Ze	passen
niet	bij	elkaar.	Als	je	wilt	mag	je	er	wel	een	paar	uitzoeken.’

Jasper	begint	schoenen	te	passen.	Na	een	poosje	kiest	hij	een	rode	en	een	gele.	Want	twee
dezelfde	schoenen	kan	hij	niet	vinden.

‘Bedankt,’	zegt	hij.	‘Mag	ik	volgend	jaar	weer	op	je	eiland	komen	wonen?’

‘Natuurlijk,’	antwoordt	Jilke.	‘Schatten	genoeg	voor	iedereen.’

Ken	je	het	eilandgevoel?	Nee?	Neem	dan	net	als	Jasper	de	boot	naar	een	van	de
Waddeneilanden.	Een	en	al	zand.	Misschien	ligt	er	ergens	in	dat	zand	nog	wel	een	schat
begraven.



O

Grachtengordel	van	Amsterdam	
De	Gouden	Bocht

VERAL	IN	ONS	LAND	staan	huizen	aan	het	water.	Sommige	mensen	wonen	in	een
huis	dat	gebouwd	is	aan	een	gracht.	Die	grachten-huizen	hebben	Amsterdam
beroemd	gemaakt.	In	de	Gouden	Eeuw	barstte	de	stad	uit	zijn	grachten.	De	stad

stond	boordevol	huizen,	maar	het	waren	er	nog	lang	niet	genoeg	voor	iedereen.	Daarom
werden	er	nieuwe	grachten	gegraven.	Aan	al	die	grachten	werden	pakhuizen	gebouwd	en
huizen	voor	de	rijke	eigenaren	van	de	pakhuizen.	Het	allermooiste	en	allerduurste	plekje
aan	de	Herengracht	kreeg	al	snel	de	naam:	De	Gouden	Bocht.	Alleen	de	allerrijkste
mensen	konden	daar	een	huis	betalen,	zoals	Pieter	Holthuysen.

Pieter	was	rijk	geworden	als	koopman.	Hij	handelde	in	Engelse	kolen	en	vensterglas.
Kolen	had	iedereen	nodig	om	de	kachels	te	stoken.	Vensterglas	werd	door	rijke	mensen
gekocht.	Ze	lieten	de	kleine	ruitjes	in	hun	huizen	vervangen	door	grote	ramen.	Pieter
Holthuysen	kocht	een	prachtig	grachtenpand	aan	de	Herengracht.	Nummer	605.

Na	zijn	dood	ging	Pieters	dochter	Louise	er	wonen.	Zij	trouwde	met	Abraham	Willet.
Louise	en	Abraham	waren	zo	rijk	dat	ze	niets	anders	te	doen	hadden	dan	het	uitgeven	van
het	geld	van	Louises	vader.	En	dat	deden	ze	graag.

Louise	en	Abraham	wilden	graag	verre	landen	bezoeken.	Ze	kochten	een	deftige	koets	en
vertrokken	naar	Parijs.	Hun	kok	Wilhelm	moest	mee.	En	omdat	de	kok	niet	wist	waar	hij
zijn	kinderen	moest	laten,	gingen	de	kinderen	van	de	kok	ook	mee	op	reis.	Zij	woonden
als	enige	kinderen	in	dat	reusachtige	grachtenpand,	want	Louise	en	Abraham	waren
kinderloos.

Tijdens	de	verre	reis	sliepen	Louise	en	Abraham	in	deftige	hotels.	Kok	Wilhelm	en	zijn
kinderen	sliepen	in	eenvoudige	herbergen.	Zij	maakten	het	ontbijt	en	kookten	het	eten
voor	hun	baas	en	bazin.

Van	Parijs	ging	het	naar	Venetië.	Onderweg	kochten	Louise	en	Abraham	alles	wat	ze	mooi
vonden:	schilderijen,	serviezen,	kleren	en	meubels.	Ze	kwamen	thuis	met	karrenvrachten
vol	dure	spullen.

‘Zullen	we	een	groot	feest	geven	voor	onze	vrienden?’	stelde	Louise	voor.

‘Ja,	dat	is	een	goed	idee,’	zei	Abraham,	‘dan	kunnen	ze	onze	nieuwe	spullen	zien.’

Het	werd	een	grandioos	feest	met	veel	muziek.	Alle	gasten	kwamen	verkleed	en	droegen



maskers.	Dat	moest	van	Abraham,	want	hij	hield	ervan	zich	te	verkleden	in	Franse	of
Italiaanse	kostuums.

Daarvoor	was	er	in	het	huis	zelfs	een	geheime	verkleedkamer	tussen	de	plafonds.

Alle	rijke	Amsterdammers	keken	jaloers	naar	de	schilderijen,	serviezen,	kleren	en	meubels
van	Louise	en	Abraham.

‘Wanneer	gaan	we	weer	eens	op	reis?’	vroeg	Abraham	de	volgende	dag	aan	zijn	vrouw.

‘Zullen	we	dat	wel	doen?’	vroeg	Louise.	‘Je	koopt	zo	veel	kunst	dat	ons	geld	begint	op	te
raken.’

‘Ach,’	zei	Abraham.	‘Al	het	geld	van	je	vader	zit	in	Engelse	kolen	en	in	vensterglas.	Dat
geld	wordt	vanzelf	meer,	daar	hoeven	wij	niets	voor	te	doen.’

Maar	Abraham	had	het	mis.	De	Gouden	Eeuw	liep	op	zijn	eind.	Het	geld	werd	niet	meer,
maar	minder	waard.	Het	luxeleven	was	voorbij.	De	deftige	koets	moest	worden	verkocht.
Als	Louise	op	bezoek	wilde	gaan	bij	haar	vriendinnen,	ging	ze	in	een	krakkemikkig
koetsje	dat	werd	getrokken	door	een	kreupel	paard.



Tussen	al	zijn	dure	spullen	overleed	Abraham	als	een	arm	man.	Niet	veel	later	werd	ook
de	kok	ernstig	ziek	en	stierf.	Nu	werd	het	pand	aan	de	Herengracht	alleen	nog	bewoond
door	Louise	en	de	kinderen	van	de	kok.

Op	haar	oude	dag	liet	Louise	de	notaris	komen	en	zei:	‘Ik	wil	dat	je	mijn	testament
opmaakt.	Schrijf	maar	op:	mijn	huis	en	alle	schilderijen,	serviezen,	kleren	en	meubels
schenk	ik	aan	de	stad	Amsterdam.	Maar	daar	moet	Amsterdam	wel	iets	voor	terugdoen.
Na	mijn	dood	moet	mijn	huis	worden	opengesteld	als	museum,	zodat	iedereen	het	kan
zien.’

‘Is	dat	alles?’	vroeg	de	notaris.	‘Laat	u	niets	na	aan	uw	familie?’

‘Familie	heb	ik	niet,’	zei	Louise.	‘Maar	op	de	bank	staat	nog	wat	geld.	Dat	geld	is	voor	de
kinderen	van	mijn	kok.’

En	zo	werden	de	stad	Amsterdam	en	de	kinderen	van	de	kok	de	enige	erfgenamen	van
Louise	Holthuysen	en	Abraham	Willet.

In	Amsterdam	staan	prachtige	grachtenpanden.	Maar	ergens	aan	de	Gouden	Bocht	staat
een	huis	met	een	bijzonder	verhaal.	In	dat	huis	kun	je	zien	hoe	rijke	mensen	vroeger
leefden.	Je	kunt	er	ook	op	zoek	gaan	naar	de	geheime	tussenkamer.	Misschien	hebben	de
kinderen	van	de	kok	hier	wel	vaak	verstoppertje	gespeeld.	Dan	konden	ze	stiekem	kijken
naar	de	verkleedpartijen	van	Louise	en	Abraham	en	hun	rijke	vrienden.



J

Van	Nellefabriek	in	Rotterdam	
Het	nieuwe	bouwen

AN	KAMMAN	was	fotograaf.	Op	een	zomerse	middag	in	1927	ging	zijn	telefoon.

‘Kun	je	morgen	foto’s	maken,	Kam?’	vroeg	een	stem	aan	de	andere	kant	van	de	lijn.

Het	was	meneer	Kees	van	der	Leeuw.	‘Van	wat	dan,	meneer	Kees?’	vroeg	Jan.

‘Van	de	Spaanse	Polder,’	was	het	antwoord.	‘Want	ik	heb	een	plan.	Maak	er	maar	iets
moois	van.’

Toen	Jan	de	volgende	dag	ging	kijken,	zag	hij	niet	meer	dan	een	kale	vlakte.	Er	stond



alleen	een	houten	keet.	En	voor	die	keet	zat	een	man	met	een	pet	op	zijn	hoofd.

Jan	stelde	zich	beleefd	voor:	‘Mijn	naam	is	Jan	Kamman.	Meneer	Van	der	Leeuw	van	Van
Nelle	heeft	me	gevraagd	om	foto’s	te	maken.	Hij	heeft	een	plan.’

De	man	met	de	pet	antwoordde:	‘Ga	je	gang.’

‘Maar	er	is	hier	niks.’

‘Nou,	dan	maak	je	toch	foto’s	van	niks.’

Jan	haalde	zijn	schouders	op	en	maakte	foto’s	van	een	kale	vlakte.	Een	vlakte	met	ergens
in	het	midden	een	houten	keet	op	wielen.

Een	poosje	later	werd	Jan	opnieuw	gebeld.	‘Kam,	kun	je	op	acht	oktober	komen?	We	gaan
beton	storten.’

Die	dag	maakte	Jan	foto’s	van	betonpalen	die	in	lange	rijen	lagen	opgesteld.	Het	leverde
mooie	plaatjes	op.

Uit	de	houten	keet	kwamen	plotseling	een	heleboel	mensen	naar	buiten.	Ze	gingen	op	een
kluitje	bij	elkaar	staan	op	een	houten	platform.	Meneer	Kees	nam	het	woord.	‘Dit	is	een
belangrijk	moment,’	zei	hij.	‘Want	op	deze	plaats	zal	de	nieuwe	Van	Nellefabriek
verrijzen.’

Jan	keek	om	zich	heen,	maar	hij	zag	niets.	Dus	maakte	hij	maar	een	kiekje	van	de	mensen
die	op	een	kluitje	stonden.	Mannen	met	hoeden.	Sommige	mannen	hadden	hun	vrouw
meegenomen.	Twee	vrouwen	droegen	vossenbontjes	om	hun	hals.	‘Denkt	u	dat	we	straks
een	lekker	bakje	koffie	krijgen?’	vroeg	het	ene	vossenbontje	aan	het	andere.	‘Vast	wel,’	zei
die.	‘Men	zegt	niet	voor	niets:	“Van	Nelle	proeven	is	kopen.”	Het	is	een	prachtig	bedrijf
om	voor	te	werken.	Hendrica	van	Nelle	moest	eens	weten!	Ze	stond	honderd	jaar	geleden
samen	met	haar	man	in	een	koffiewinkeltje	aan	de	haven.	Eerst	ging	hij	dood	en	twee	jaar
later	zijzelf.	Toch	is	het	mooi	dat	het	bedrijf	nog	altijd	haar	naam	draagt:	Erven	de
Weduwe	J.	van	Nelle.’

Ondertussen	hield	meneer	Kees	een	heel	verhaal	over	de	nieuwe	fabriek.	Hij	gebruikte
zijn	lange	armen	als	wegwijzers	om	zijn	woorden	kracht	bij	te	zetten.	‘Hier	komt	de
tabaksfabriek.	Acht	verdiepingen	hoog.	Daarnaast	de	koffiefabriek.	Zes	verdiepingen
hoog.	En	daarachter	is	plaats	voor	de	theefabriek.	Die	wordt	drie	verdiepingen	hoog.	Al
die	fabrieksgebouwen	worden	gemaakt	van	beton.	De	vloeren	rusten	op	palen	die	de	vorm
hebben	van	paddenstoelen.	En	het	belangrijkste:	overal	in	het	gebouw	komen	ramen.	Dit
wordt	de	eerste	fabriek	in	ons	land	waar	het	licht	aan	alle	kanten	binnenkomt.	Want	wij
willen	dat	onze	mensen	zich	prettig	voelen	als	ze	aan	het	werk	zijn.	Daar…’	Hij	bleef
maar	wijzen	met	die	lange	armen	van	hem.	‘…	komen	de	magazijnen.	Tussen	de	fabrieken
en	de	magazijnen	komen	luchtbruggen	en	transportbanden.’	Hij	trok	schuine	strepen	door
de	lucht.	‘Allemaal	van	glas.	Zodat	iedereen	kan	zien	wat	Van	Nelle	doet.	Onze
voortreffelijke	architecten	Brinkman	en	Van	der	Vlugt	hebben	voorgesteld	om	boven	op
de	tabaksafdeling	een	rond	paviljoen	te	bouwen.	Ook	van	glas,	natuurlijk.	Het	moet	een
soort	tearoom	worden.	Een	bonbonnière	als	uitkijktoren	over	Rotterdam.’

Jan	zag	de	heren	Brinkman	en	Van	der	Vlugt	instemmend	knikken.

Ondertussen	raakten	de	vosjes	weer	met	elkaar	aan	de	praat.



‘Spaart	u	ook?’

‘Ja,	natuurlijk.	Ik	heb	alle	lepeltjes.’

‘Ik	ben	gek	op	Piggelmee.	U	weet	wel,	dat	parmantige	kaboutertje	uit	het	boek	dat	je
gratis	kunt	krijgen.’

‘Wat	aardig	van	u	om	dat	te	zeggen.	Dat	boek	Van	een	toovervischje	is	door	mijn	man
Lambert	Steenhuizen	gemaakt.’

‘Wat	aardig.	Dus	u	bent	de	vrouw	van	Steen?’

‘Ssst!’	klonk	het	plotseling	krachtig.	De	dames	hielden	geschrokken	hun	mond.

‘En	daar,’	wees	meneer	Kees,	‘komen	de	sportvelden.	We	gaan	met	onze	tijd	mee.	U
begrijpt	wel	dat	paard	en	wagen	binnenkort	worden	vervangen	door	vrachtwagens.	Die
zullen	door	het	hele	land	rijden	om	onze	producten	te	bezorgen.’

En	plotseling	zag	Jan	het	allemaal	voor	zich.	Hij	zag	de	blinkend	witte	gebouwen	met	hun
glazen	gevels	waarin	het	zonlicht	weerkaatste.	Hij	zag	hoe	de	bouwblokken	met	elkaar



waren	verbonden	door	diagonale	lijnen.	Hij	zag	tevreden	mensen	die	met	blije	gezichten
naar	hun	werk	gingen	omdat	ze	mochten	werken	in	zo’n	mooie,	schone	en	lichte
omgeving.

‘En,	Kam,	is	het	gelukt	om	een	paar	mooie	platen	te	schieten?’	vroeg	meneer	Kees	na
afloop	in	de	bouwkeet,	waar	het	heerlijk	naar	verse	koffie	rook.

Jan	knikte	tevreden	en	vroeg	aarzelend:	‘U	vertelde	het	allemaal	zo	mooi,	meneer	Kees.	Is
er	voor	mij	ook	niet	een	plekje	in	uw	nieuwe	fabriek?’

De	directeur	van	de	Van	Nellefabriek	gaf	Jan	een	ferme	klap	op	de	schouder.	‘Kam,	wat
vertel	je	me	nu?	Ik	heb	je	nodig.	Het	zal	nog	heel	wat	jaren	duren	voor	onze	dromen	zijn
uitgekomen.	En	al	die	tijd	maak	jij	foto’s.’
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