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tessel  dekker
Tijdreizen in de Plantage

Het beleg van Haarlem 
in het Amsterdamse Panorama (1880-1910)

In de negentiende eeuw groeide de interesse in het verleden. 
Tegelijkertijd nam de honger naar spektakel en vervoering toe. Deze 

ontwikkelingen leidden tot de ‘spectacularisering’ van geschiedenis: historische 
romans werden bestsellers en historische maskerades en tentoonstellingen trokken 
veel bezoekers. Ook enkele commerciële ‘vermaaksmusea’, zoals het panorama en 
het wassenbeeldenmuseum, presenteerden het verleden als een spektakel. Dit soort 
trekpleisters heeft ondanks de kritiek vanuit de intellectuele elite veel bijgedragen 

aan het toegankelijk maken van geschiedenis voor een breed publiek.

P anorama-manie  De laatste decennia van de negentiende eeuw be -
leef  de Amsterdam de opkomst van de vrijetijdsindustrie. Tal van nieuwe 

attracties openden hun deuren, zoals Circustheater Carré (1879), het Panorama 
in de Plantage (1880) en het Garnier Panorama in het Vondelpark (1883), en het 
wassenbeeldenmuseum Nederlandsch Panopticum (1882). De ondernemers 
achter deze bezienswaardigheden speelden in op de groeiende stroom toeristen 
uit binnen- en buitenland. Tijdgenoten geloofden dat het vreemdelingenverkeer 
soelaas zou bieden in tijden van economische tegenslag, zoals tijdens de Euro-
pese landbouwcrisis in de jaren na 1878.1 Ook de Wereldtentoonstelling van 
1883 overtuigde, ondanks het uiteindelijke faillissement van de organisatie, de 
Amsterdamse ondernemers van de economische voordelen van toerisme.2

 De Panorama-maatschappij, zoals het Panorama in de Plantage officieel 
heette, werd in 1878 opgericht door enkele ondernemers op aanbeveling van 
Paul Tétar van Elven.3 Deze schilder had in Parijs het panoramagebouw uit 
1839 bewonderd en was ervan overtuigd dat Amsterdam ook zo’n trekpleister 
moest hebben. Met behulp van enkele geldschieters, waaronder de Stoomvaart-
maatschappij Nederland en de distilleerderij Wynand Fockink, wisten de 
ondernemers een bedrag van tweehonderdvijftigduizend gulden bijeen te bren-
gen voor de bouw.4 Dat was een enorm bedrag.5 De verwachtingen waren dan 
ook hooggespannen. Het jaar daarop, in 1879, verwierven de ondernemers een 
stuk grond dat ontstond door de demping van een deel van de Nieuwe Prin-
sengracht, tegenover Artis.6 De gerenommeerde architect Isaac Gosschalk 
ontwierp een monumentale rotonde in eclectische stijl, met een diameter van 
veertig meter en een hoogte van vijftien. Het Panorama in de Plantage werd op 
20 december 1880 plechtig geopend in aanwezigheid van de Amsterdamse bur-
gemeester.7 

Aan het einde van de negentiende eeuw waren ook in andere Europese ste den 
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panorama’s erg populair. Tijdgenoten spraken zelfs van een ‘panorama-manie’.8 
Hoewel panorama’s al aan het begin van de eeuw te zien waren op kermissen en 
sporadisch ook in tijdelijke houten rotondes, beleefde de attractie nu een tweede 
bloeitijd, waarbij de gebouwen een permanent karakter kregen. De grote popula-
riteit van het panorama valt te plaatsen binnen een breder cultureel verschijnsel, 
waarbij onder invloed van technologische ontwikkelingen een nieuwe visuele 
massacultuur ontstond, zoals geïllustreerde tijdschriften en stereofotografie.9 

Voor een breed publiek overbrugden panorama’s afstand in tijd en ruimte: ze 
riepen de illusie op van verafgelegen oorden en lang vervlogen tijden; in die zin 
waren het tijdmachines.10 

Met hun historische presentaties bevonden deze vermaaksmusea zich op de 
scheidslijn van serieuze geschiedbeoefening en commercieel vermaak. Het is 
tekenend dat de bloeitijd van de panorama’s tussen de afschaffing van de kermis 
in september 1875 en de opening van het Rijksmuseum (1885) viel. De onderne-
mers sprongen in het gat dat was ontstaan met het verbod van de Amsterdamse 
kermis, waar ook panorama’s en diorama’s te zien waren, zoals in Frascati in de 
Nes. Daar kon het publiek dan kennis maken met de Zwitserse Alpen of andere 
verre oorden.11 De panorama’s presenteerden hun attracties als ‘beschaafdere’ 
voortzettingen van de kermisattracties. Tegelijkertijd maakten de vermaaksmu-
sea dankbaar gebruik van deze associatie met de vroegere kermis; ze halveerden 
de toegangsprijzen in de vroegere kermismaand september.12  

Net als bij de kermis stond vermaak bij het panorama en het wassenbeelden-

1 Het Panoramagebouw, Plantage Middenlaan 
50. Oorspronkelijke kabinetfoto uitgegeven 
door A. Jager. Foto 211 uit het album van 

W.J.R. Dreesmann, Stadsarchief Amsterdam 
(010094000629).
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museum voorop. Het was niet zozeer de bedoeling van de historische panorama’s 
dat de toeschouwers iets over de geschiedenis leerden, ze dienden het verleden 
vooral te ervaren. Om de voorstellingen zo levensecht mogelijk te maken, zetten 
de ondernemers allerlei kunstgrepen in. Zo begon een bezoek aan een panorama 
met een tocht door donkere gangen en langs wenteltrappen: het beoogde effect 
was de bezoekers los te maken van de realiteit buiten het gebouw. Bij het uit-
kijkpunt, een soort platform, aangekomen, bracht het contrast van donker naar 
licht een verrassingseffect teweeg. Om een echt uitzicht te simuleren liep het 
doek rondom het uitzichtpunt en waren zowel de onder- als de bovenkant niet te 
zien. Op de voorgrond was echt zand of aarde aangebracht (het faux terrain), met 
daarin driedimensionale voorwerpen (attrapes), wat de illusie versterkte. Deze 

2 Isaac Gosschalk, 
Panoramagebouw, 
plattegrond begane 
grond, maart 1879. 
Stadsarchief Amsterdam 
(010056917579).
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driedimensionale voorgrond moest zo overtuigend mogelijk verhullen waar de 
werkelijkheid ophield en het geschilderde vergezicht begon.13

De keuze voor thema’s uit de vaderlandse geschiedenis hing samen met een 
ander negentiende-eeuws fenomeen: de ‘historiezucht’, zoals M. Mathijsen 
het noemt.14 In andere Europese hoofdsteden ontstonden historische genoot-
schappen die nationale historische musea oprichtten. Van het laatste kwam het 
in Nederland niet.15 Zeker in de jaren vóór de opening van het Rijksmuseum 
liet de Panorama-maatschappij met haar schilderingen, net als het Panopti-
cum met zijn wassen beelden, gebeurtenissen van nationaal belang zien. Een 
panorama zette bovendien museale strategieën in, zoals monumentale, museale 
architectuur, streng afgebakende looproutes en samenwerking met beroemde 
schilders.16 Zij wierpen zich op die manier expliciet op als plaatsvervangers 
van het museum. Hoewel de authenticiteit van de objecten van de musea bui-
ten het bereik van de vermaaksmusea lag, streefden de uitbaters er wel naar de 
nabootsing van de historische werkelijkheid te perfectioneren. De auteurs van de 
gidsen van het Amsterdamse Panorama legden uitvoerig uit dat de schilders het 
landschap hadden bestudeerd en onderzoek hadden gedaan naar archeologische 
vondsten en historische schilderijen.17 Zo versterkten zij de illusie van authenti-
citeit. Doorgaans bleef  de historische werkelijkheid echter ondergeschikt aan de 
sensationele voorstelling. De artistieke vrijheid die panoramaschilders genoten 
was over het algemeen groot, maar dat deze ook grenzen kende, blijkt uit de reac-
ties op Het beleg van Haarlem uit 1880. 

3 Panorama Het beleg 
van Haarlem, 1910: 
uitzicht op het hoofd-
kwartier van Don 
Frederik. De strijd 
heeft plaatsgemaakt 
voor een rustig tafereel. 
Nationaal Archief/Col-
lectie Spaarnestad/Het 
Leven/Fotograaf onbe-
kend (sfa022815904).
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het  beleg  van  haarlem  in  het  panorama  Het eerste doek dat het 
Panorama in de Plantage toonde was Panorama van het beleg van Haarlem in 
1572 en 1573, de winter waarin de stad door de Spanjaarden belegerd werd. Met 
dit thema speelde Panorama-maatschappij bewust in op de vaderlandslievende 
gevoelens onder het publiek. In acht maanden tijd realiseerde de schilder Paul 
Tétar van Elven, die, zoals eerder bleek, ook betrokken was bij de oprichting van 
de Maatschappij, het omvangrijke werk. Het verbeelde moment was de uitval 
van Kenau Simonsdochter Hasselaer en haar vrouwen van 20 december 1572, 
volgens de gids ‘in de gehele wereld bekend als een van de schitterendste fei-
ten uit den tachtigjarigen oorlog’.18 Onder leiding van de legendarische heldin 
zouden de Haarlemmers die dag de bestorming van het Spaanse leger hebben 
verijdeld: de eerste uiting van het strijdbare karakter, waarmee de stad nog een 
half jaar het beleg zou uithouden. Het spektakel opende op 20 december 1880 
voor het publiek, precies 308 jaar na de gebeurtenis.

Bij binnenkomst kwamen de bezoekers bij wijze van introductie eerst langs 
het diorama De ruïne van het kasteel Brederode van dezelfde schilder. Vervolgens 
leidde de route naar het uitkijkpunt, dat een hoge schans moest voorstellen die 
was opgeworpen door de Spanjaarden tussen Spaarndam en Huis ter Kleef. De 
schans lag te midden van het besneeuwde Kennemerland met her en der geha-
vende huizen en tenten van het Spaanse leger. Op het zanderige faux terrain 
waren attrapes geplaatst: bomen, struiken, tenten, huizen, harnassen, helmen en 
een kanon. De toeschouwer keek uit op het hoofdkwartier van Don Frederik, de 
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zoon van de hertog van Alva, die de Spaanse troepen leidde. In de verte lag de 
stad Haarlem. Tussen het hoofdkwartier van Don Frederik en de stad had Tétar 
van Elven het strijdtoneel geplaatst, waarin hij Kenau, de beroemde koopvrouw, 
een prominente plaats had toebedeeld als aanvoerster van driehonderd vrouwen. 
Tétar van Elven hoopte hiermee volgens de catalogus ‘den eerbied voor de over-
levering met de historische nauwgezetheid te mogen verbinden.’19 Hoewel de 
schilder zelf ook twijfelde aan de historische juistheid van de overlevering, gaf 
hij Kenau toch de rol van heldin: ‘Zoolang historieschrijvers als Motley Kenau 
en haar driehonderd vrouwen handhaven, zal dit den Panoramaschilder wel niet 
euvel geduid kunnen worden.’20 Dit bleek een verkeerde inschatting.

Na de plichtmatige lofbetuigingen van de kranten op de dag na de opening, 
volgde de kritiek. Niet alleen vonden sommigen het panorama slecht geschil-
derd, volgens velen was de schilder bovendien aan de haal gegaan met de 
geschiedenis. Stadshistoricus Cornelius Ekama, die acht jaar tevoren in een boek 
de historische gebeurtenissen van 1572 tot in detail had uitgeplozen, schreef 
aan het Algemeen Handelsblad dat de uitval van Kenau en haar vrouwen ‘zoo niet 
geheel fabelachtig, althans hoogst twijfelachtig is’.21 Dit uiterst discutabele ver-
haal berustte volgens hem niet op feiten, maar was in de wereld gekomen door de 
vrije interpretatie die P.C. Hooft aan de geschiedenis had gegeven, die vervol-
gens was gekopieerd (door andere schrijvers). De kritiek maakte zoveel indruk 

4 Chr. Kirch, Panorama Het beleg van Haarlem, 
ca. 1880 (eigen datering): uitzicht op vluch-

tende Hollanders. Stadsarchief Amsterdam 
(010005001656).
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dat de directie van de Panorama-maatschappij in 1882 besloot het doek onder 
handen te laten nemen door de schilders Nicolaas van der Waay, Ernst Witkamp 
en Willem Koekkoek.22 Ekama mocht het resultaat als eerste aanschouwen en 
zelfs hij kon het nu waarderen.23 

Het doek was onherkenbaar veranderd. De strijd had zich naar de achter-
grond verplaatst en Kenau en haar vrouwen hadden het veld geruimd, waardoor 
de nadruk kwam te liggen op het landschap. Ook deze keuze kon echter rekenen 
op kritiek: het uitzicht toonde nu te weinig actie en zonder Kenau oogde het saai. 
In de nieuwe begeleidende gids van 1882 was de passage over Kenau en haar 
vrouwen geschrapt.24 Daar kwam de organisatie snel op terug. Omdat zij het 
publiek toch graag wilde vertellen wat het panorama niet kon tonen, verscheen 
in 1884 een nieuwe gids. De hoofdredacteur van Het Nieuws van den Dag had de 
catalogus onder handen genomen en het historische overzicht uitgebreid van vijf 
tot vierentwintig pagina’s. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de rol van Kenau, 
maar wel met de nodige historische nuance.25

Het beleg van Haarlem was tot 1887 te zien en bleef de daaropvolgende jaren 
áchter nieuwere doeken hangen. Toen het in 1910 weer tevoorschijn kwam, 
besloot de maatschappij het opnieuw te tonen aan het publiek. A.M. Gorter 
lapte het doek op en er verscheen een nieuwe gids bij, waarin de auteur merk-
waardig genoeg weer sprak van Kenau ‘aan het hoofd van haar strijdsters’.26 

5 Panorama Het beleg van Haarlem, 1910: uitzicht 
op vluchtende Hollanders. Hierbij is de voorgrond 
geheel anders dan die van 1880. Nationaal Archief/

Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbe-
kend  (sfa022815903).
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Kennelijk was de angel inmiddels uit de discussie: over deze verdichting van de 
historische werkelijkheid werd niet meer moeilijk gedaan. Hoewel de Panorama-
maatschappij de herontdekking van Het beleg van Haarlem met enthousiasme 
bekend maakte, was het hergebruik van het panoramadoek in feite een teken van 
de teloorgang van het panorama. Toen rond de eeuwwisseling het bewegende 
beeld zijn intrede deed, kon het de attractie geen nieuwigheid meer bieden. Het 
panorama was vooral een plek van nostalgie geworden, waar de ouden van dagen 
jeugdherinneringen konden ophalen.27 Het Panorama in de Plantage rekte zijn 
bestaan nog tot 1926 en werd in 1935 gesloopt.

dichterbij  het  verleden  ‘Was dit eene schilderij, of was het de werke-
lijkheid zelve, die men vóór zich had?’ vroeg een tijdgenoot zich af bij het zien 
van Het beleg van Haarlem.28 Een ander wilde bijna zijn zakdoek pakken om de 
mussen weg te jagen in het Kennemer landschap.29 Zulke amusante ‘vergissin-
gen’ waren talrijk. Uiteraard dachten deze bezoekers niet dat zij écht vlak bij 
Haarlem stonden – zoals mensen ook niet écht wegrenden voor de trein bij het 
zien van de film die de broeders Lumière in 1896 vertoonden.30 Zij waren echter 
wel onder de indruk van de bewerkstelligde illusie en speelden bij wijze van com-
pliment het spel mee. Bovendien waren zij enthousiast over de manier waarop 
de trekpleisters het nuttige met het aangename wisten te combineren en een 

6 Chr. Kirch, Panorama Het beleg van Haarlem, ca. 
1880 (eigen datering): grote figuren op de voorgrond 

zoals deze verdwenen al tijdens de restauratie van 
1882. Stadsarchief Amsterdam (010005001657).
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historisch verhaal op een spannende manier presenteerden. Het is aannemelijk 
dat het publiek dat panorama’s bezocht divers was: afgaande op reisverslagen 
bezochten toeristen vaak zowel historische monumenten als vermaaksmusea.31 
Tegelijkertijd vonden ook enkele intellectuelen hun weg naar de ‘volkse’ attrac-
ties.32 Voor Nederlandse bezoekers van alle rangen en standen gold dat ze hier 
zagen wat ze in de schoolbanken hadden geleerd: voor velen was het een feest van 
herkenning.33 
 Zoals al bleek uit de Kenau-kwestie, was er echter ook kritiek op de Pano-
rama-maatschappij. De eerste versie van Het beleg van Haarlem bevatte scènes 
die niet strookten met de overlevering. De ergernis daarover stond niet op zich-
zelf, maar hield verband met de professionalisering van de geschiedwetenschap 
in de tweede helft van de negentiende eeuw. Ook in Nederland had deze weten-
schappelijke geschiedschrijving voet aan de grond gekregen. Vooral de Leidse 
hoogleraar Robert Fruin speelde hierin een belangrijke rol. Gedeeltelijk was dit 
te danken aan een nieuwe onderzoeksmethodiek, die uitging van een kritische 
houding en van onpartijdigheid. Met deze criteria in het achterhoofd oordeel-
den historici als Ekama, die de neutrale geschiedenisbeoefening hoog in het 
vaandel hadden, onverbiddelijk over de populaire historische presentaties. Met 
de moderne geschiedschrijving als maatstaf behaalde het panorama natuurlijk 
geen voldoende: het spektakel was in eerste instantie duidelijk belangrijker dan 

7 Panorama Het beleg van Haarlem, 1910: uitzicht 
op vluchtende Hollanders. Hierbij is de voorgrond 
geheel anders dan die van 1880. Nationaal Archief/

Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf 
onbekend  (sfa022815903).
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de overgeleverde feiten. Fruin waarschuwde bovendien voor het onjuiste beeld 
van het verleden dat schrijvers van historische romans konden schetsen. In de 
kritieken op het Panorama in de Plantage weerklinkt dezelfde angst. Door het 
met fantasie verbeelde verleden voor te stellen als de historische werkelijkheid, 
zou dat de geschiedenis ingaan als echt gebeurd: de beeldvorming zou dus de 
werkelijkheid kunnen overnemen. Om deze reden vond Ekama de voorstelling 
van Kenau en haar vrouwelijke strijders ongelukkig: het bood een blik op het 
verleden ‘waar aan iedereen onwillekeurig hechten kan’.34 Voorstanders van dit 
type vermaaksmuseum wezen deze kritiek echter van de hand: ‘De schilder kon 
ons toch moeilijk een beleg van Haarlem geven zonder de in alle schoolboekjes 
zoo luid geprezen Kenau Hasselaar’.35

Schrijvers van historische romans stonden heel anders in deze kwestie: zij 
vermengden hun historische onderzoek immers met creativiteit en fantasie. 
Zo bezocht A.L.G. Bosboom-Toussaint, schrijfster van populaire historische 
romans, in 1882 Het beleg van Haarlem in het Panorama in de Plantage. Haar 
man, de bekende schilder Johannes Bosboom, vertelde aan Het Nieuws van den 
Dag dat zijn vrouw na hun bezoek in het rijtuig tegen hem zei: ‘Spreek nu niet, 
laat mij in stilte voortgenieten en uitrusten’. Zij moest bijkomen van de over-
weldigende indruk die de voorstelling op haar had gemaakt: ‘Wat haar zoo vaak 
voor het oog der verbeelding had gestaan, had zij hier als in werkelijkheid aan-

8 Chr. Kirch, Panorama Het beleg van Haarlem, 
ca. 1880 (eigen datering): grote figuren op de voor-

grond zoals deze verdwenen al tijdens de restauratie 
van 1882. Stadsarchief Amsterdam (010005001657).
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schouwd!’36 In tegenstelling tot historici als Fruin – met wie zij overigens goed 
bevriend was – was zij wél ontvankelijk voor zo’n verbeelding van de geschiede-
nis. Er was onder historici in brede zin blijkbaar geen consensus over wat wel en 
wat niet als geschiedenis mocht doorgaan.

Het panorama riep niet alleen vragen op over de omgang met geschiedenis, er 
speelde ook een moreel vraagstuk. Mócht de verheven vaderlandse geschiedenis 
wel als realistisch, en dus als werelds, worden verbeeld? Vooral de verbeelding 
van Willem de Zwijger lag gevoelig. De vader des vaderlands werd te ‘heilig’ 
geacht om plastisch, als een gewone man, te worden afgebeeld. In Het beleg van 
Haarlem hadden Spanjaarden zogenaamd een karikatuur van Willem de Zwijger 
met een slot op de mond getekend op een tent. Hoewel sommigen het grapje wel 
konden waarderen, ervoeren andere bezoekers het als beledigend. Een schrij-
ver pareerde deze kritiek: ‘Wanneer men nog in het Spaansche legerkamp bij 
Haarlem kon rondwandelen, dan zou men zeker veel hooren en zien, dat een 
vaderlandlievend Hollander moest mishagen.’37 Volgens hem was het publiek 
simpelweg nog niet gewend aan het realisme. Toen het Panopticum vier jaar later 
een wassenbeeld van de stervende Willem de Zwijger tentoonstelde, leidde dat 
eveneens tot veel ophef: ‘Een marmeren beeld, dat gewijde personen voorstelt, 
mits door bekwame hand gebeiteld, heeft nooit aanstoot gegeven, maar een Wil-
lem de Zwijger van was in zijn stervensuur…’38 Op deze manier vertroebelde 

9 Panorama Het beleg van Haarlem, 1910: uitzicht 
op enkele afgebrande huizen en de besneeuwde 

duinen. Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/
Het Leven/Fotograaf onbekend  (sfa022815902).
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de onaantastbare positie van de Oranjes en andere helden de discussie over de 
geschiedenis als spektakel.

Maar, zoals een tijdgenoot ook stelde: ‘laten […] de geleerden [het] maar 
onder elkaar uitvechten; de bezoekers van het Panorama zullen er de voorstel-
ling niet minder mooi om vinden.’39 

tastbaar  verleden  In de negentiende eeuw maakten vermaaksmusea met 
historische presentaties, zoals hierboven besproken, het verleden bereikbaar 
voor een groot en breed publiek. Doordat dit soort ondernemingen historische 
gebeurtenissen, zoals Het beleg van Haarlem, hyperrealistisch voorstelde, werd 
de geschiedenis ontdaan van zijn voetstuk en tastbaar voor gewone mensen.40 
Net zoals Bosboom-Toussaint konden tijdgenoten met dit soort ‘tijdmachi-
nes’ reizen door de eeuwen en kwamen door deze ervaring op een persoonlijke 
manier in aanraking met het verleden.

Hoever organisaties mogen gaan in de verbeelding van de geschiedenis, is 
ook tegenwoordig een punt van discussie. Al te spectaculaire presentaties van het 
verleden dreigen volgens tegenstanders hiervan de geschiedenis te degraderen 
tot een ‘experience’. In zekere zin lijkt de discussie op de negentiende-eeuwse 
kwestie. Zowel in hun gerichtheid op het bronnenmateriaal als in de presenta-
tie van hun onderzoeksresultaten zijn historici tot op de dag van vandaag vooral 
tekstueel georiënteerd: ze zijn terughoudend in het gebruik van beeldbronnen 
en ook in de presentatie van hun bevindingen speelt beeld een ondergeschikte 
rol. Trekpleisters als de Amsterdam Dungeon, Madame Tussauds en het Torture 
Museum zouden een oppervlakkig spektakel bieden zonder diepgang of kriti-
sche reflectie. Maar is dat per definitie waar? Wanneer we populaire vormen van 
geschiedenis niet alleen maar toetsen aan de academische maatstaf van geschied-
schrijving, maar ook kijken naar hun maatschappelijke waarde, blijkt wellicht dat 
deze vormen van spektakel de bestaande geschiedschrijving zelfs kunnen ver-
rijken.41 

Tessel Dekker is junior conservator bij het Amsterdam 
Museum. Ze heeft Publieksgeschiedenis gestudeerd 
aan de Universiteit van Amsterdam. Dit artikel is 
gebaseerd op een deel van haar scriptie ‘Geschiedenis 
voor de massa. De visualisering van het verleden in 
het Panorama, het Panopticum en het Broekerhuis te 
Amsterdam, 1880-1900’  (2016).

1 M. Wolff, Vlugschrift tot bevordering van het 
vreemdelingen-verkeer te Amsterdam, Amsterdam 
1885.

2 M. Boer, ‘Vreemder en gekker dan Peking. 
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