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Disclaimer 
 

Niet voor publicatie maar hoe meer mensen het lezen hoe beter 
Niet alles is gelogen maar alles is ook niet helemaal waar 

Niets is zelf bedacht, veel heeft zichzelf geschreven. 
Dank aan de vele mensen die in de tekst genoemd staan, en aan Wikipedia. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Voorplaat 

Polders met grasland (Eilandspolder Noord Holland) boven het kalf, en onder het kalf (links) de heilige Isidorus die 
door engelen op de akker geholpen werd als hij zichzelf over gaf aan gebed. Rechts onder het kalf de kerktoren van 

Opperdoes van waaruit in een cirkel van pakweg 1½ km de ‘Opperdoezer Ronde’ verbouwd mag worden. 
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SSinhoudsopgave1 

Uitvloeiingen, nederzettingen en veranderingen. 
 

Bij ons in Zeeuws Vlaanderen1 zijn de begrafenissen vrolijker dan de trouwerijen bij jullie in 
Walcheren. Dat zei een Nederlandse landbouwattaché tegen één van mijn collega’s toen we langs 
de voet reden van de Petronas Towers in Kuala Lumpur. Zaken veranderen want inmiddels 
kunnen landbouw-attachés minder gemakkelijk Nederlandse zuivel aan de wereld verkopen. Ooit 
waren de Petronas Towers de hoogste gebouwen in de wereld, maar inmiddels is die eer 
overgenomen door het 101 gebouw in Taipei (Taiwan) en nu al weer de de Burj Dubai, in Dubai 
natuurlijk! 
We waren in Maleisië voor enkele bezoeken aan wat melkveebedrijven, en een dag na de rit langs 
de Petronas Towers zaten we in Malakka aan de baai. Dat was de stad waar Nederland enkele 
honderden jaren geleden een basis had voor de handel op Zuid Oost Azië door de Verenigde 
Oost Indische Compagnie. Eigenlijk was Malakka van ‘de Compagnie’, eigendom van een privé 
onderneming uit een vreemd land. Pas begin 19e eeuw werden die landen kolonies van de mensen 
in de lage landen van de andere kant van de wereld, uit de combinatie van wat nu vooral België 
en Nederland heet. Op dezelfde manier ligt een half uurtje rijden van Taipei naar het Noorden 
een fort dat ooit door de Hollanders is gebouwd op de fundamenten van een Spaans fort. En op 
iets meer dan een uur met de hoge snelheidstrein ten zuiden van Taipei ligt fort ‘Zeelandia’, ook 
ooit Nederlands, met soortgenoten over de hele wereld en met een naamgenoot in Suriname. 
 

 
Nederlandse melk ooit beroemd en met sterke marktpositie in Zuid Oost Azië, geadverteerd als ‘Dutch Lady’ ook al 
is het ‘Friese’ melk (links). Midden, het ‘stadhuis’ van Malakka, een wereld erfgoed, ooit gebouwd door de Hollanders 

van de VOC. Rechts het grote gewicht boven in wat een paar jaren het hoogste gebouw van de wereld was (Taipei 
Taiwan) om tegenwicht te geven aan trillingen door storm en aardschokken. Een pracht voorbeeld van nieuwe 

technologie 
 

We kunnen dit boekje ook beginnen bij het Centraal Station van Keulen, eigenlijk gebouwd op 
een Romeinse nederzetting, een ‘kolonie’, vandaar de naam Keulen. Het grote museum vlak naast 
het station is indrukwekkend met bijna levende resten en mozaïek van 2000 jaar geleden. Die 
‘kolonies’ waren versterkte steden en forten van waaruit de Romeinen vanuit zuid Europa hun 
uitgebreide rijk controleerden. Kleinere van deze forten liggen als een lange ketting vanuit de kop 
van Engeland via Katwijk, Leiden, Kesteren, Nijmegen via Keulen en Koblenz via een 
combinatie van een soort gracht en muur naar de Donau en van daar verder naar Roemenië, en 
uiteindelijk naar Syrië, Jordanië om met een hele grote slag door Noord Afrika te gaan.  
Maar Keulen heeft nog meer in de aanbieding, afgezien van het ‘eau de cologne 4711’, genoemd 
naar het huis met nummer 4711 toen huizen nummers hadden en straten nog niet systematisch 
benoemd werden. Keulen is ook de plek waar de overblijfselen liggen van de drie koningen die 
ooit aan de kribbe knielden van Jezus, althans dat vertelt het verhaal en de vlag van Keulen. Die 
resten zijn hier heen gebracht door kruisvaarders, of daarvoor o.a. mensen die op hun beurt weer 
te herkennen zijn in het Maltezer kruis. En aan de andere Rijnoever, aan de overkant van het 
centraal station ligt Deutz, herinnerend aan de Germaanse stam waar we onze naam ‘Dutch’ en 

                                                
1 Het gaat hier volgens wel ingelichte bronnen over het Zeeuws Vlaanderen met een meer Bourgondische inslag, 

dat zou beginnen zo pak weg zeven kilometer ten oosten van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Ten westen 

van die lijn zou in Zeeuws Vlaanderen  het Calvinisme zijn (of ‘haar’)  zwaarmoedige sporen hebben nagelaten  
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woorden als ‘duiden’ en ‘duidelijk’ maken vandaan hebben. Bij dat station ligt ook ongeveer het 
begin van ‘de neder-landen’, gezien vanuit onze oorsprong in de Alpen van waar het grind, het 
zand en de klei komen die onze delta hebben gemaakt. Rond Keulen liggen de heuvels zoals we 
die ook in Limburg kennen, overdekt met een laag stof die we löss noemen en die daar heen is 
gewaaid vanaf de Noordzee toen het water daar vlak na de ijstijden nog tientallen meters lager 
stond en toen de Noordzee nog één groot strand was. Maar vanaf Keulen begint het uitvloeisel 
van Europa dat we de Nederlanden noemen. Want als je vanuit Keulen verder gaat naar de 
Noordzee zie je nog wat pukkels, hier en daar een stuk steen zoals in Winterswijk, Zuid Limburg 
en in Bad Bentheim, maar vooral als zandhopen die opgestuwd zijn door de Gletsjers vanuit 
Scandinavië. Jawel, als je op de Sijsselt loopt vlak achter het NS station van Ede dan kan iemand 
met verstand van zaken je zeggen welke steentjes uit Noorwegen komen en welke steentjes van 
de Alpen komen.  
 

  
Een moment-opname van het Romeinse Rijk met in de Nederlanden een ikoontje voor de stad Xanten tussen 

Keulen en Nijmegen (links), en rechts de resten van een Romeinse versting in Zwammerdam 
 

Als je dit boekje wilt kunnen lezen dan heb je tijd nodig en je moet het alfabet kennen, een 
uitvinding ergens vanuit het midden Oosten, maar ook uit Zuid Amerika en Noord Europa. Met 
de letters van het alfabet lees je de woorden maar het gaat meer om de inhoud, om het verhaal 
dat er achter zit. Overal zul je wel kleine foutjes of iets TE fantastische verhalen tegenkomen 
maar daar moet je over heen kunnen lezen. Je zult door je oogharen moeten lezen om verhalen te 
begrijpen die eigenlijk verteld worden. Verhalen over verandering en situaties die zich herhalen. 
Over Romeinen en ‘lage landers’ die kolonies hadden, over dorpen in het Noorden van de neder-
landen die erg lijken op dorpen in het Zuiden en die toch anders zijn. Hetzelfde gevoel van 
overeenkomst als tussen de zuidelijke en noordelijke neder-landen valt je op tussen Twente en 
het gebied rond Munster, tussen alle neder-landen aan de wadden en zo voort. 
Het gaat er om te zien dat er overeenkomsten zijn in de verschillen, dat we kunnen leren van het 
verleden maar dat we er niet vast in moeten blijven zitten. Sommige dingen denken we niet 
omdat ze écht zo zijn, maar omdat we geleerd hebben dat ze zo zijn, ook al is de wereld 
inmiddels veranderd. Dan is het goed om als een giraffe rond te kijken, de benen op de grond 
maar met een goed overzicht. Daar zou dit boekje bij moeten helpen. Maar het is ook belangrijk 
om te gaan zien dat dingen die zich afspelen op groot niveau zich herhalen op klein niveau: een 
rookkrinkeltje van een sigaret is niet wezenlijk anders dan een windhoosje of orkaan, ook al kost 
de laatste meer energie. Het herkennen van dingen die in het grote net zo werken als in het kleine 
helpt ook om dingen beter te begrijpen. 
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De opera van Brussel (nu ‘de Munt’) waar na een aria over vrijheid schoten vielen in 1830 toen de Zuidelijke 

neder-landen genoeg kregen van de Noordelijke neder-landen (links) en rechts het paleis op de Dam van Amstel-

re-dam, gebouwd van Bentheimer zandsteen, ooit stadhuis en nu in de steigers voor een troonsopvolging?  

 
Dit boekje is geschreven door een groot aantal mensen, waarvoor onze grote dank. Al die 
mensen zijn toeschouwer of speler geweest. Sommige daarvan zijn al over de helft van hun 
actieve leven, anderen beginnen nog maar pas. Het boekje kan je hooguit nieuwsgierig maken 
naar wat er nog meer gebeurd is en zal gebeuren. Het schrijven was een avontuur maar het lezen 
moet ook een avontuur zijn. De samenstellers en schrijvers waren het er over eens dat e.e.a. zo’n 
80% waar moest zijn, met waar nodig een kwinkslag.  Sommige verhalen vertel je omdat ze mooi 
zijn, ook al zijn ze niet waar. Andere vertel je omdat ze waar zijn, ook al zijn ze niet mooi. Het 
boekje is geschreven over de neder-landen als uitvloeisel van Europa, niet over Nederland als 
geografische of politieke eenheid. Het gaat over de neder-landen als sediment en over de 
sentimenten van bewoners van de delta van grote rivieren om je eigen geschiedenis en cultuur 
beter te kennen. Dan blijkt dat een kalf niet per sé het ‘jong van een koe’ is en dat gras niet alleen 
groeit in het weiland. Het boekje wil mensen nieuwsgierig maken maar als het boekje alleen 
nieuwsgierig maakt naar het verleden dan is het half mislukt. Als het boekje ook nieuwsgierig 
maakt naar de toekomst dan is het helemaal geslaagd. 
 

De samenstellers 
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De neder-landen zijn als de bijl van de man die zei: 

Ik heb mijn bijl nog steeds na al die jaren .. ik heb al drie stelen versleten en twee koppen maar het is nog 
steeds dezelfde bijl en ik kan er niet zonder. 
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