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Geschiedschrijving in het vroegmoderne Nederland 
(16e-18e eeuw) 

Enige lijnen en patronen 

E. O. G. Haitsma Muiier 

Processen van verandering in het verleden vatten wij gewoonlijk samen onder de 
benaming geschiedenis. De geschiedschrijving doet zo getrouw mogelijk verslag van 
verscheidenheid en samenhang van deze ontwikkelingen. Zo'n omschrijving lijkt van
zelfsprekend want wie zou het verleden tot een statisch iets willen reduceren of de 
geschiedschrijving haar aanspraak op het geven van een juist verhaal over het verleden 
willen ontzeggen? Toch zijn beide criteria nog maar ongeveer sinds twee eeuwen in 
deze zin algemeen aanvaard. Pas in de achttiende eeuw begon de opvatting ingang te 
vinden dat verandering niet alleen ongewenste verstoring van het bestaande inhield 
maar samenhang vertoonde met wat reeds bestond en raakte men doordrongen van het 
gegeven dat ontwikkeling werkelijk voortgang betekende. Voor de geschiedschrijver 
ging toen definitief het gebod gelden uitvoerige documentatie over zijn onderwerp te 
zoeken in archieven en elders alvorens zijn bevindingen in geschrifte neer te leggen. 
Deze formulering duidt aan dat de situatie voordien al wel gekenmerkt werd door 
elementen van de praktijk van het hedendaagse onderzoek. Het principe echter dat een 
visie op het verleden alleen door uitputtend bronnenonderzoek tot stand kon komen 
zegevierde vooral onder invloed van het Duitse voorbeeld in de negentiende eeuw. 
De perfectionering van de hulpwetenschappen bespoedigde deze professionalisering 
van de geschiedschrijving. Verwetenschappelijking is het woord dat hiervoor het meest 
gebruikt wordt. Maar ook voordien bestonden er natuurlijk manieren om het gebeuren 
in het verleden weer te geven die beantwoordden aan wat de tijdgenoten daaromtrent 
als ideaal beschouwden. Willen wij nu het historische werk, dat na de Middeleeuwen 
en vóór de boven gesignaleerde verwetenschappelijking inzette in Nederland ver
scheen, werkelijk nader leren kennen dan zullen we moeten afzien van een waardering 
uitsluitend aan de hand van de zo vaak gehanteerde negentiende-eeuwse maatstaven of 
er correct bronnenonderzoek is gedaan dan wel of er een beoordeling van het histo
rische materiaal heeft plaats gevonden met criteria uit de tijd zelf. We zullen ons 
moeten verdiepen in de opvattingen van voorafgaande eeuwen over geschiedschrijving 
en in de praktijk van het bezig zijn met het verleden. Deze benadering kan men onder 
het hoofdje cultuurgeschiedenis rangschikken, daar talrijke gewoonten en opinies op 
een veel groter terrein dan dat van de geschiedenis hun weerslag vinden in de geschied
schrijving. Reeds meer dan een halve eeuw geleden werd deze mening pregnant gefor
muleerd. Geschiedschrijving is een 'spiegel van de cultuur' en het verdient aanbeveling 
haar te benaderen met de instelling dat 'men niet gelooven moet wat de geschied
schrijvers zeggen, maar evenmin, dat zij het zonder grond zeggen'1. 

Geschiedschrijving en historisch denken 

Eerst zal derhalve een kenschets van de vroegmoderne geschiedschrijving gegeven wor
den. De kenmerken gelden in hun algemeenheid voor de Europese landen en ook voor 
Nederland. Daarna kan de kwestie van het bronnenonderzoek aangeroerd worden. 
Aan het begin van de zestiende eeuw begon de invloed van het humanisme zich 
geleidelijk in de Nederlanden te laten voelen en dat had zijn uitwerking in de vorm en 
inhoud van geschiedwerken. Italië was daarin voorop gegaan en Italiaanse voorbeelden 
vonden hier navolging - op veel bescheidener niveau2. Tegenover de Middeleeuwse 

1 J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. 
Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) xxiii en xxiv. 

2 Zie de opmerking van H . Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche 
geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw (Utrecht, 19802) 1 en mijn 
'Een geschiedenis van de vroegmoderne Italiaanse historiografie, voorbeeld voor Nederland?' 
Theoretische geschiedenis, 1 1 (1984) 151-163, 161. 
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kroniek, in ruw Latijn of de volkstaal gesteld en een opsomming gevend van de 
gebeurtenissen bij voorkeur vanaf de Schepping tot het moment van schrijven, veelal 
doorspekt met wonderverhalen onder meer gericht op het tonen van de grootheid 
Gods, moest nu het in fraai Ciceroniaans Latijn geschreven humanistische geschied
werk worden geplaatst. Chronologisch opgezet, ingedeeld in boeken was het ook 
verder naar gelang het onderwerp geïnspireerd op diverse klassieke schrijvers. Deze 
vormgeving die de auteurs wel eens voor grote aanpassingsproblemen stelde was geen 
losse hoes, die over het verwerkte resultaat van oudere kronikeurs en compilatoren 
werd gelegd, maar een essentieel onderdeel van de taak van een historicus. Door zijn 
weergave van het gebeurde, b.v. door de aandacht te vestigen op bepaalde personen die 
in toepasselijke omstandigheden - al dan niet in werkelijkheid gehouden - rede
voeringen uitspraken, was het mogelijk een bepaalde 'les' rhetorisch-overredend uit te 
dragen. Het was de belangrijkste taak van een historicus deze 'les', die vooral gold op 
politiek gebied, door te geven. Met dit doel voor ogen mocht hij zijn verhaal stileren. 
Zo kon hij bepaalde voorvallen of karaktertrekken weglaten om de 'moraal', het ideale 
voorbeeld (op het gebied van heroïsch gedrag of juiste politieke richtlijn) des te sterker 
aan te geven. Geschiedschrijving was vooral een literaire bezigheid. De lezer verwacht
te als het ware signalen, bepaalde 'gemeenplaatsen', die duidelijk maakten dat de 
schrijver zijn 'code' kende en dat zijn 'waarheid' dus aannemelijk was. Vorm en in
houd waren nauw verbonden3. 
De invloed der klassieken was gedurende de zestiende en de eerste helft van de zeven
tiende eeuw zeer groot en betrof naast de vormgeving niet alleen de keuze van het 
onderwerp, dat zoals gezegd bij voorkeur politiek van aard moest zijn, oorlogen 
behoorde te betreffen of de hele geschiedenis van een stad, maar ook wat we gemaks
halve maar de 'mentaliteit' zullen noemen, die de aard van een historisch werk 
bepaalde. 
In de Middeleeuwse geschiedschrijving had het te verwezenlijken heilsperspectief, 
waarin - we zeiden het al - bij elk historisch gebeuren werd gekeken in hoeverre het 
ter meerdere glorie van God strekte, de meest prominente plaats ingenomen. In later 
eeuwen trad de voorzienigheid minder op de voorgrond maar God en zijn invloed ver
dween niet uit de geschiedenis. Daarnaast kon steeds meer het klassieke begrip 
Fortuna een regelende functie worden toegeschreven om de oorzaken van de veelheid 
aan gebeurtenissen te verklaren, die door de geschiedschrijver - naar vaak werd 
herhaald - gezocht moesten worden. Dit had tot gevolg dat het onderzoek naar contin-
gente oorzaken nog steeds niet diep ging, zoals we zullen zien4. Men was vooral op 
zoek naar algemene stellingen, wetten achter de wisselvalligheid in de geschiedenis. 
Ondanks het feit dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw de klassieke schrijvers 
hun greep op de historie begonnen te verliezen, bleef in de volgende eeuw een derge
lijke visie nog bestaan al traden veranderingen op. We moeten bovendien niet uit het 
oog verliezen dat ook de schrijvers over het verleden die de hooggestemde ideale vorm 
niet of niet in alle onderdelen navolgden, toch door deze trends werden beïnvloed. 
Het zal duidelijk zijn dat bij de zoeven beschreven opvatting van de taak van een 
geschiedschrijver het bronnenonderzoek op de achtergrond bleef. Wel bestond reeds in 
de Middeleeuwen een zeker historisch besef dat echter slechts hier en daar rudimentair 
tot uiting kwam5. Dat besef stond stil bij het aangeven van contrasten maar plaatste 
het verleden nog niet in een ruimer kader van gestructureerde verandering op de lange 
termijn. De langzame ontwikkeling van de hulpwetenschappen - het begin werd in de 

3 E. Kessler, 'Das rhetorische Modell der Historiographie' in: R. Koselleck, H . Lutz, J. Rüsen 
ed., Formen der Geschichlsschreibung. Theorie der Geschichte IV (Miinchen, 1982) 37-85. 

4 A . Doren, Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance (Berlin-Leipzig, 1924). 
5 B. Guenée, ' Y a-t-il une historiographie médiévale?' Revue historique, 101 (1977) 261-275, 

269. 
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Italiaanse Renaissance gemaakt - waarmee dit historisch gevoel meer tot uitdrukking 
had kunnen worden gebracht, kwam bovendien niet in de eerste plaats aan de 
geschiedschrijving ten goede. Het ontluikend historisch besef kon derhalve de statische 
opvatting, dat heden en verleden in wezen niet verschilden, niet of nauwelijks door
breken. Dat uitte zich zowel in de vaak voorkomende gedachte dat de geschiedenis een 
kringloop was als in meer Christelijk geïnspireerde denkwijzen. Want ondanks de 
schijn van lineaire ontwikkeling die de geschiedenis vanaf de Schepping tot het eind 
der tijden vertoonde, ging het in dit perspectief niet zozeer om het tussenliggende tijds
bestek als om die hoogtepunten. Het gebeuren in deze wereld was daarbij secundair. 
Wat eerder kwam was dus óf gelijk aan wat nu bestond óf indien het heden slechter 
leek zou het oorspronkelijk goede weer hersteld moeten worden. 
Alleen erudieten of antiquaren ondernamen uit principe research. Zij verzamelden tal
rijke overblijfselen uit het verleden zoals bij voorbeeld inscripties, munten, resten van 
gebouwen en dergelijke. Tevens corrigeerden zij filologisch nauwkeurig de teksten die 
zij in handschriften vonden en gaven ze uit. Dit alles diende door catalogisering en 
vergelijking ter reconstructie van het leven van voorbije tijden in al zijn facetten. Maar 
een echt historicus hoorde zich met dit soort bijzonderheden in zijn relaas, waarvan de 
kenmerken al zijn gegeven, niet bezig te houden. Nu heeft men lange tijd bij de 
bestudering van de geschiedenis van de geschiedschrijving de humanistische historio
grafie scherp willen afgrenzen van het antiquarische onderzoek. Tegenwoordig meent 
men evenwel dat de verhalende humanistische geschiedschrijving ook al vanaf het 
begin soms wèl research verrichtte als gegevens totaal ontbraken of als andere auteurs 
elkaar op onbegrijpelijke wijze tegenspraken. Maar in het algemeen gezien blijft het 
feit dat een historicus naar de normen van de tijd geen onderzoek hoefde te verrichten 
om een goed werk te kunnen leveren. 
Het merendeel van de geschiedschrijvers was dan ook niet geïnteresseerd in de bezig
heden van de antiquaren. Zij hadden niet de bedoeling een nieuw verhaal te brengen 
waarbij de gegevens tot stand werden gebracht uit de documenten. Voor hen gold 
hoogstens het principe getuigenissen te vinden die zo dicht mogelijk bij het gebeuren 
hadden gestaan. Daarbij was het geen vraagstuk of de werkelijkheid zo was als de 
getuige hem had ervaren. Waar men zo vaak verzekerde de 'waarheid' te willen zoeken 
betekende dat niet onze 'waarheid' d.w.z. een zo goed mogelijk objectief vastgesteld 
relaas. Eigenlijk bestond geen researchprobleem, er was een ethisch probleem. Tot 
diep in de achttiende eeuw woog men meestal slechts de geloofwaardigheid van 
auteurs. Daarbij was de geschiedschrijving - lijkt het- dikwijls nog niet zover af van de 
praktijk in de Middeleeuwen, toen ook teksten en auteurs op hun authenticiteit en 
autoriteit werden beoordeeld. Voor bijbelse onderwerpen gold dit, zoals begrijpelijk, 
nog meer6. 
De invloed van de antiquarische beweging begon in Nederland aan het eind van de 
zestiende,eeuw door te dringen in de geschiedschrijving, maar deze ontwikkeling had 
niet altijd een rechtlijnig verloop. Want uit behoefte een zo volledig mogelijk verhaal 
te brengen kon het gebeuren dat mythen omtrent afkomst of voorgeschiedenis door 
oprechte identificatie met het onderwerp en uit neiging tot stileren in het geschied
verhaal werden aangebracht. Dat dit gebeurde zal na het voorgaande geen \ L rrassing 
zijn. Geschiedschrijving als afzonderlijke discipline bestond nog niet en lag voor velen 
dicht bij het historische drama of de historische arcadialiteratuur. Lange tijd werd zelfs 
een hevige discussie gevoerd of gedichten die historische onderwerpen behandelden 

6 B. Guenée, "Authentique et approuvé'. Recherches sur les principes de la critique historique 
au Moyen Age' in: Actes du colloque internationale sur la lexicographie du latin médiéval 
(Paris, 1978) 215-228, 226; A . Th. van Deursen, Jacobus de Rhoer. Een historicus op de 
drempel van de nieuwe tijd (Groningen, 1970) 56; A- Seifert, Cognitio historica. Die 
Geschichte als Namengeberin der frühneuzeitlichen Empirie (Berlin, 1976) 23 ev. 
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niet veeleer als historische werken moesten worden beschouwd7. Ook geografische 
bijzonderheden werden vaak bij het historische verhaal gevoegd en door de sterk prag
matische aard van de geschiedschrijving ging de beschrijving van het verleden soms 
ongemerkt over in het politieke tractaat. 
Daar kwam nog bij dat, ondanks de vruchtbare werking die de botsing van twee 
ongelijke versies van het verleden kon hebben op bronnenonderzoek ter adstructie van 
eigen these8, tegen het einde van de zeventiende eeuw een zich algemeen verbreidende 
crisis over de geloofwaardigheid van beschikbare historische documenten tont court de 
winst in dit opzicht weer teniet leek te doen. Dit zogenaamde historisch Pyrrhonisme 
of scepticisme had echter een verdergaande vergelijking tussen historische bronnen en 
antiquarische gegevens tot gevolg: een nieuwe stap in de richting van de perfectione
ring van de hulpwetenschappen, die zelfs de tot dan vrijwel onaantastbare klassieken 
op gelijke hoogte met andere moderne auteurs deed belanden'. Gedurende de Verlich
ting werd nu steeds meer de mens zelf tot het object van de geschiedschrijving. Na het 
definitief verdwijnen van de klassiek geïnspireerde vormgeving veranderde ook de 
bedoeling van de geschiedschrijving. Zedelijke levenswijsheid moest er voortaan door 
mens en burger uit geput worden. 
Het verschil met de zeventiende-eeuwse bedoelingen wordt zeer duidelijk wanneer wij 
de mededelingen van de Amsterdamse geschiedschrijver Nicolaes Wassenaer uit 1623 
naast die van de anonieme inleider van een werk uit 1787 leggen. 

'Door de gheheughenisse weet men verloopene dingen, die in de Historiën begre
pen zijn, de ziele van de memorie. Alle exempelen souden in donckerheyt ligghen, 
'ten zy datter dit licht by quam . . . Polybius, een oudt Griecks Schrijver, 
ghetuyghter af, dat sy [de geschiedenis en exempelen, E.H.M.] het publycke diri
geert, ende tot de civile consultatien seer dienstig is. Hier op. heeft de grootmach
tige Keyser Alexander gelet, als hy in tijden van Oorlogh oft Vrede, sulcke per-
soonen tot sijnen Raedt riep, die kennisse der Historiën hadden . . . ' 1 0 

aldus de schrijver van de Turckse chronyck in zijn inleiding. Nu de achttiende-eeuwer: 

'Met regt draagt de Geschiedenis den naam van Leerschool, waarin aan 't naa-
geslagt onderrichting wordt gegeeven, raakende het voorgevallene in vroegere of 
laatere tyden, op dat het, uit de medegedeelde kundigheden, leere, het goede en 
pryswaardige te volgen, het schadelyke en schandelyke te ontwyken en 
vermyden . . . Zy vervult dus den geest met eenen schat van kundigheden, al ware 
het om geen andere reden, immers hierom weetenswaardig, omdat onze korte leef-
tyd hierdoor wordt gerekt, en wy ons verplaatzen en als een aanweezen verkrygen 
in die eeuwen, in welke wy nog niet aanwezig waren'". 

Van de politieke lessen die de geschiedenis in voorbeelden voor de praktische gezags-

7 K . Heitmann, 'Das Verhaltnis von Dichtung und Geschichtschreibung in alterer Theorie.' 
Archiv für Kulturgeschichte, 52 (1970)244-279. Zie in dit no.: 241 e.v. 

8 Zie b.v. mijn 'Willem van Oranje in de historiografie van de zeventiende eeuw' in: E. O. G . 
Haitsma Muiier, A . E. M . Janssen ed., Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier 
eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht, 1984) 32-62, vooral 53-54. 

9 E. H . Waterbolk, 'Reacties op het historisch pyrrhonisme' (1960) in: J. A . L . Lancée ed., 
Mythe en werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900). 
Utrecht 1979, 68-85. 

10 Nicolaes Jansz. van Wassenaer, Turcksche chronyck... (Amsterdam, 1623) Toe-eygen-brief. 
11 De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen 

tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering 
(12 dln.; Amsterdam/Harlingen, 1787-1789) I, 1-2. 
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uitoefening geeft zijn we beland bij de zedelijke aspecten. Nog steeds werd de geschie
denis echter normatief benaderd en probeerde de 'philosophe historiën' zijn stellingen 
met behulp van het verleden aan te tonen12. Zonder in een zwart-wit tegenstelling te 
willen vervallen moet evenwel worden opgemerkt dat er tevens historici bestonden die 
zoveel als doenlijk uit de gevonden feiten een beeld wilden vormen. Ook in het 
geciteerde fragment is daar wellicht een teken van te onderkennen. De geschiedenis is 
enkelvoud geworden en dit veranderde gebruik van het woord is veelbetekenend. Niet 
langer werden de 'feiten' slechts achter elkaar gezet zonder conclusie. Het geheel van 
voortgang in de tijd, het continuüm, het op elkaar volgen en uit elkaar voortkomen 
nam een steeds grotere plaats in. Het tijdbesef veranderde en nam ontwikkeling in zich 
op. Langzaamaan werd geschiedenis wetenschap13. Maar dan zijn wij, zeker wat 
Nederland betreft, toch wel ver in de negentiende eeuw gekomen. 

Perioden: van oudheid tot het heden 

Zoals gezegd gelden de geschetste ontwikkelingen ook voor de historische werken in 
het Nederland van de vroegmoderne tijd. Het moment is nu gekomen wat nader naar 
enkele trends en bijzonderheden van de geschiedschrijving in de Republiek te kijken. 
Het zal echter bekend zijn dat er nog geen overzicht op dit gebied bestaat. In dit bestek 
kunnen dan ook alleen maar eerste impressies gegeven worden14. 
Veelal wordt in historiografische studies slechts aandacht geschonken aan historische 
werken uit deze periode die de Nederlandse geschiedenis betreffen. Er werd echter op 
een veel breder terrein van onderwerpen geproduceerd, en dit zowel in chronologisch 
als in geografisch opzicht. Eerst volgen daarom enkele opmerkingen over de bestude
ring van de geschiedenis van de Oudheid. Na de opriching van de universiteit van 
Leiden en enige stabilisering van de oorlogssituatie werden de eerste aarzelende stap
pen op het gebied van de geschiedschrijving in het Noorden gevolgd door besliste 
schreden. Wanneer we echter kijken naar de behandeling van tijdperken dan valt op 
dat tot in de achttiende eeuw werkelijke geschiedschrijving over de Oudheid eigenlijk 
niet voorkomt. Dit in tegenstelling tot wat men zou verwachten. De eerbied voor de 
klassieke auteurs en de overtuiging dat hun mededelingen juist waren brachten de tijd
genoten ertoe te menen dat de geschiedenis van die periode reeds definitief geschreven 
was. Het merkwaardige gevolg hiervan was dat de belangstelling voor de Oudheid op 
het gebied van de geschiedenis voornamelijk resulteerde in antiquarisch bijeenzoeken 
van gegevens en het hernieuwd uitgeven van klassieke teksten. Typisch is in dit 
verband het werk van de Leidse hoogleraar Joannes Meursius. Zijn historische werken 
over aspecten van de Griekse geschiedenis bestaan in onze ogen uit niets anders dan 
een aaneenrijgen van citaten uit Griekse teksten die relevant zijn voor zijn onderwerp, 

12 Zie L . H . M . Wessels, 'Jan Wagenaar's 'Remarques' (1754): a reaction to Elie Luzac as a 
pamphleteer. A n eighteenth-century confrontation in the Northern Low Countries'. Lias, 11 
(1984) 19-82 vooral 41-45. Tevens H . Smitskamp, 'Simon Stijl als verlicht geschiedschrijver' 
(1951) in: Lancée, Mythe, 86-102. 

13 P. B. M . Blaas, 'Ter inleiding: historische tijd' in: P. B. M . Blaas ed., Geschiedenis als weten
schap. Een bundel oude en nieuwe essays (Den Haag, 1979) 1-16. 

14 S. de Wind, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) gaat slechts 
tot 1648; voor een kort overzicht zie Ph. de Vries, 'De Noordnederlandse geschiedschrijving 
sedert de Renaissance' in: Algemene geschiedenis der Nederlanden (12 dln.; Zeist, 1949-1958) 
XII, 458-473; J. A . van Houtte, 'Geschiedschrijving' in: Algemene geschiedenis der Neder
landen (15 dln.; Haarlem, 1977-1982) VII, 324-333; de algemene beschouwingen in het 
volgende zijn gebaseerd op het door de schrijver van dit artikel met G . A . C. van der Lem 
samengestelde Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland (16e-18e eeuw). Ook is dank 
verschuldigd aan een aantal deelnemers aan een werkgroep over de Nederlandse geschied
schrijving: J. Boer, P. Nijenhuis, H . Thijssen en W. van der Vlis. 
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Afb. 1. Historia. Uit: Iconologia di Cesare Ripa Pentgino... (Venetia 1645) 269 (1' druk Roma 
1593). De tweede druk van de Nederlandse vertaling (Amsterdam 1699) voegt hier het volgende 
gedicht bij: Die schrijft moet op de waarheid staan: 

Want 't is 't geheugen van de tijden. 
Wilt eigendrift en haat vermijden 
Zo zal uw lof nooit onder gaan. 

met filologische correcties op de tekstuitgaven van zijn voorgangers. Ook een discussie 
over de oorsprong van Rome die in vele geschriften, mede van Nederlandse zijde, werd 
gevoerd ging in wezen om de kwestie welke waarde aan bronnen van de Romeinse 
geschiedenis moest worden gehecht en of klassieke schrijvers over later verloren 
gegane bronnen hadden beschikt. Hierbij werden bovendien vergelijkingen van talen 
en van mythologieën van West en Oost ter verklaring te hulp geroepen. Een belang
rijke bijdrage tot de discussie leverde aan het begin van de zeventiende eeuw de in 
Leiden wonende geograaf Philippus Cluverius. De daarop aan het einde van die eeuw 
volgende fundamentele opmerkingen van de eveneens Leidse hoogleraar Perizonius 
vertonen grote beïnvloeding van het reeds vermelde historische scepticisme. Pas in de 
tweede helft van de achttiende eeuw resulteerde deze uitwisseling van gedachten in de 
knappe samenvatting van de Romeinse geschiedenis en instellingen door de in 
Maastricht wonende internationaal als autoriteit erkende Louis de Beaufort15. 

15 H. J. Erasmus, The origins of Rome in historiography from Petrarch to Perizonius (Assen, 
1962) 34-35 en passim. De Bcauforts grote overzicht is La Republique Romaine (2 dln.; La 
Haye 1766). Wellicht werd voor een groter publiek wel over de ouden geschreven zie b.v. A . 
Demetrius, Der Griecken opganck ende onderganck (Dordrecht, 1599) en D. P. Pers, De 
Romeynse adelaer... (Amsterdam, 1646). 
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De vraag naar de geschiedschrijving over de periode na de Oudheid is er vooral een 
naar de verwerking van het vaderlandse of gewestelijke verleden. En daarbij speelde 
voor de tweede helft van de zeventiende eeuw de term Middeleeuwen als betiteling van 
een periode en toegepast in een verhaal nog geen rol 1 6 . Daarna voerde het groeiende 
besef van het verschil van die periode met de tijd waarin men - meestal depreciërend -
schreef tot een driedeling van de geschiedenis. Belangrijker was echter het ontstaan van 
de zogenaamde Bataafse mythe17. Het groeiende zelfbewustzijn streefde naar legitime
ring van het bestaan van eigen gewest door de berichten van de immers onfeilbare 
Romeinse schrijvers over de Batavieren tot eigen voorgeschiedenis te verklaren. Deze 
directe continuïteitsaanname leidde tot onenigheid in de zestiende eeuw waar Batavia 
had gelegen. Was dat alleen in Holland of konden ook Gelderland dan wel Zeeland op 
deze voorouders terug zien? In de zeventiende eeuw werd de mythe, vooral door toe
doen van Hugo de Groot, nog verder uitgebreid. Onbewuste vooringenomenheid met 
eigen idealen bracht hem en anderen ertoe de Bataven als regelrechte voorgangers van 
de Hollanders te zien in een staat, die altijd vrij was gebleven en door de Staten in 
nauwe samenwerking met de vorst was geregeerd. Later zou deze samenwerking zich 
hebben voortgezet. 
In de artikelen in dit nummer over de Zaanse geschiedschrijver Soeteboom en de 
Amsterdamse geschiedschrijving zien wij hoe zelfs de eerste, die waarschijnlijk toch 
geen hoger onderwijs had genoten, dit motief voor eigen doeleinden aanpaste. Men 
mag hieruit concluderen dat het aan een behoefte voldeed. Ook de humanistisch 
geschoolde auteur van de eerste volwaardige stadsbeschrijving van Amsterdam, J. I. 
Pontanus, schiep zijn eigen versie van Batavia™. Ondanks de bestrijding door 
Cluverius, de Utrechtse filoloog en bronnenuitgever Buchelius en de Zeeuw Grijps-
kerke (als niet-Hollanders minder onder de indruk) bleef de mythe nog lang voor velen 
fascinerend. A l deze uiteenzettingen, zelfs nog ver in de achttiende eeuw tussen J. Bent 
en de latere Leidse professor Adriaan Kluit, leverden mogelijkheden de waarde van 
verschillende soorten bronnen te toetsen19. We moeten deze mythe, de mythe van 
Vronen en b.v. de aanduidingen die Ubbo Emmius van de Friese vrijheid gaf20 dus niet 
zonder meer als moedwillige vervalsingen van de historische werkelijkheid zien, maar 
beseffen dat de aard van de vroegmoderne geschiedschrijving deze als verfraaiingen en 
integrale onderdelen van het verhaal duldde. 
De regeringsperiode van de Hollandse graven, die der Utrechtse bisschoppen en de 
verhouding van het graafschap tot Utrecht en Friesland boden stof voor de nodige 
onenigheden. Holland vooral werd behandeld in de Annales van Dousa (vader en 
zoon). Eerst in verzen (1599), daarna in proza verschenen (1601), was het werk de 
vrucht van veel antiquarische ijver en humanistische vormgeving, die hier dus samen
gingen. De zonen van G. J. Vossius bespraken in hun humanistische geschiedenis de 
latere periode waar de Dousas niet aan toegekomen waren. Maar de belangrijkste 
activiteiten kwamen van de kant van onvermoeibare filologen en antiquaren met hun 
uitgaven van Middeleeuwse kronieken en oorkonden, die zo steeds meer kansen 
schiepen de diverse versies van het verleden te vergelijken. Terwijl het niet de bedoe
ling is hier een volledige opsomming te geven, moge het vermelden van een aantal 
van deze publikaties een indruk geven. 

16 J. H . J. van der Pot, De periodisering der geschiedenis ('s-Gravenhage, 1951) 117e.v. 
17 Kampinga, Opvattingen, 63 e.v. E. H . Waterbolk, 'Zeventiende-eeuwers in de Republiek over 

de grondslagen van het geschiedverhaal. Mondelinge of schriftelijke overlevering?' (1957) in: 
Laacée, Mythe, 9-24, 17. 

18 Zie 203-204; 229. 
19 J. Bent, Aldervroegste vaderlandze oudheden ... (Hoorn, 1761); A . Kluit , Wederlegging... 

('s-Gravenhage, 1761); J. Bent, Vang op den wintmolen ... (Hoorn, 1764). 
20 E. H . Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de 

Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen, 1952) 203. 
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In 1591 werd de eerste gedrukte versie van Melis Stoke uitgebracht (vaak en waar
schijnlijk ten onrechte op naam van Dousa gezet). De Fries Furmerius gaf een editie 
van Heda uit (1612), door Arnoldus Buchelius samen met een versie van Beka herzien 
(na zijn dood uitgekomen, 1643). De Antwerpenaar Sweertius bezorgde de kroniek 
van Johannes a Leydis en in hetzelfde jaar 1620 bracht Wouter van Gouthoeven een 
eveneens verkorte editie van de vroeg zestiende-eeuwse en toen reeds gedrukte Divisie
kroniek van Aurelius. Na de dood van de Leidse erudiet Petrus Scriverius verscheen in 
1663 diens versie van het Goutsche chronycxken. Stoke werd nog twee keer gecorri
geerd uitgegeven, door Van Alkemade in 1699 en door Huydecoper in 1772. Over 
deze laatste versie ontstond toen een polemiek tussen de ons reeds bekende A. Kluit en 
de Dordtenaar P. H. van de Wall, beiden zelf actief op het gebied van uitgeven van 
verhalende bronnen en oorkonden. Maar reeds aan het begin van de achttiende eeuw 
was een volgend stadium bij dit werk aangebroken. De Amsterdammer Brouërius van 
Nidek verzamelde in Analecta medii aevi uit 1725 een aantal kronieken van Friesland 
en Groningen. Anderen waren hem reeds voorgegaan, vermoedelijk geïnspireerd door 
de grote verzamelwerken van teksten over de Oudheid: de Thesauri van Graevius en 
Gronovius. Voordien had de Deventenaar Dumbar zijn Analecta (1719-1722) bijeen 
gebracht. Hier moet echter vooral het erudiete werk van de Leidse hoogleraar in de 
rechten Antonius Matthaeus vermeld worden. Diens uitgave van de kroniek van 
Egmond door Johannes a Leydis werd gevolgd door tien delen Veteris aevi analecta 
(1698-1710), die o.a. een gedrukte versie van de Nederlandse Beka bevatten. In dit 
verband mag zeker, naast dat van hier niet te vergeten anderen, het werk van Frans 
van Mieris worden genoemd; behalve een uitgave van enkele kronieken heeft hij het 
Groot charterboek van Holland, Zeeland en Friesland op zijn naam gebracht 
(1753-1756). Natuurlijk bleven in onze ogen vermakelijke ruzies omtrent de echtheid 
van sommige kronieken niet uit zoals die over de beruchte vervalsing door Reinier de 
Graaf van de kroniek van Klaas IColijn, die in 1719 gedeeltelijk door Dumbar werd 
afgedrukt en in 1745 in zijn geheel door Gerard van Loon 2 1 . Hoewel zich een steeds 
verfijnder apparaat voor tekstkritiek ontwikkelde, verdween niet de behoefte bij 
auteurs (zelfs bij een geleerd man als Kluit 2 2) bepaalde politieke visies onder invloed 
van contemporaine voorvallen in het verleden bevestigd te willen zien. 
Toen de Dousas hun Annales publiceerden was het verloop van de opstand reeds ten 
gunste van de nieuwe staat gekeerd. Het is begrijpelijk dat deze recente gebeurtenissen 
nu vrijwel alle aandacht opeisten. Nadat aanvankelijk slechts memoires en oog
getuigenverslagen werden geschreven, zetten Emanuel van Meteren en Pieter Bor hun 
grote sterk kroniekmatige overzichten op. Rijk aan afgedrukte stukken en andere 
documentatie, werden zij gretig gebruikt. Ook Everhard van Reyd beschreef de 
voortgang van de oorlog nog in deze trant, ondanks het feit dat hij naar humanistisch 
voorschrift redevoeringen invoegde. Telkens vervolgd, bewerkt en uitgebreid beleefden 
deze werken vele uitgaven. Zo vervolgde Bor zijn opus mettertijd steeds verder naar 
het heden. Van Meteren kreeg een voortzetting door W. Baudartius, terwijl Van Reyd 
van een vervolg werd voorzien door zijn oomzegger Johan van den Sande. Petrus de 
Lange vatte dit laatste deel weer op als vertrekpunt om tenslotte in 1661 te arriveren. 
Het lijkt erop dat dit voortdurend vervolgen niet alleen geschiedde uit een zucht de 
actualiteitswaarde van een boek te vergroten. Men kan deze drang ook van een andere 
kant bekijken: namelijk vanuit de contemporaine opvatting over de waarde van een 

21 M . J. van Lieburg, 'Reinier de Graaf (1674-1717) en de Rijmkroniek van Klaas Koli jn ' . 
Documentatieblad werkgroep 18e-eeuw (no. 37, nov. 1977)4-24. 

22 F. W. N . Hugenholtz, 'Adriaan Kluit en het onderwijs in de mediaevistiek' (1965) in: P. A . M . 
Geurts, A . E. M . Janssen ed., Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie 
van de Nieuwe Tijd(2 dln.; 's-Gravenhage, 1981) I, 143-162. 
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kroniek waarvan men de strekking deelde. Zo'n werk, waarin vlijtig alle gebeurtenissen 
achter elkaar waren opgetekend, zoals al sinds de Middeleeuwen de praktijk was, 
behoefde naar veler overtuiging niet opnieuw geschreven te worden. Men trok het 
(zoals ook vroeger was geschied) naar de tegenwoordige tijd door. Bor en Van Meteren 
zelf meenden dat anderen van hun kronieken maar een echte geschiedenis moesten 
maken. Zoals ze nu waren werden ze wèl in het Latijn vertaald, toen zeker de taal die 
een internationaal publiek toegang tot het verhaal garandeerde. 
Gezien de rhetorische en propagerende opzet van de nieuwe geschiedschrijving was de 
overheid al in de zestiende eeuw begonnen met geldelijke aanmoedigingen en opdrach
ten het verleden te laten beschrijven. Tot diep in de achttiende eeuw zouden steden, 
gewesten, Staten-Generaal en stadhouders zo te werk gaan. De echte acceleratie had 
dit proces echter in het begin van de eeuw daarvoor gekregen toen de autoriteiten van 
de nieuwe staat hun versie van de opstand in humanistische stijl uitgedragen wensten 
te zien. Een eerste niet erg geïnspireerde aanzet werd gegeven door de ons al bekende 
Joannes Meursius (1612 en 1614), waarna Hugo de Groot (1657) en Pieter Cornelisz. 
Hooft (1642 en 1654) het genre tot ongekende hoogte opstuwden (de laatste schreef 
overigens in het Nederlands en kreeg geen opdracht). Hun werken vertonen vrijwel 
alle in het eerste deel van dit artikel aangeduide kenmerken. Maar dit in vergelijking 
tot de situatie elders in Europa late hoogtepunt hield ook het einde in van de beoefe
ning van de humanistische geschiedschrijving in de Republiek. Na een begin dat vóór 
1500 lag en een ontwikkeling die vooral in het Zuiden bevorderd was door de aan
wezigheid van de universiteit van Leuven, kwam aarzelend de humanistische geschied
schrijving in het Noorden op gang om vervolgens door de opstand geïnspireerd zijn 
grote bloei te bereiken23. 
Het is hier niet mogelijk de geschiedschrijving van het vaderland voor de volgende 
periode uitgebreid verder te behandelen om maar te zwijgen van een aanduiding van 
de verschillende ontwikkelingen in de gewesten. De tegenstelling tussen staats- en 
prinsgezinden overheerste sterk de contemporaine geschiedschrijving van Aitzema via 
Wicquefort tot Wagenaar. Dat begon al in de tijd na 1650 en de grote toename van 
historische werken, verschenen rond het voor de Republiek zo gevaarlijke jaar 1672 
had de tegenstellingen verscherpt. Vele van die geschriften toonden een pamfletachtig 
karakter en in de achttiende eeuw ontzagen geleerden van naam als Johan Wagenaar 
zich ook niet, aan de hand van documenten, in pamfletten hun visie op de ambtstijd 
van Johan de Witt te adstrueren in de z.g. Wittenoorlog. Zoals reeds aangeduid kon 
een dergelijke strijd nuttig effect hebben. In de jaren zestig van de zeventiende eeuw 
hadden voor- en tegenstanders van het stadhouderschap naar bronnen gezocht, nu in 
de jaren vijftig van de achttiende eeuw maakte men een uitbreiding op de in 1705 in 
zijn biografie van de gebroeders De Witt door Emanuel van der Hoeven bijeen 
gebrachte documentatie, overigens zonder zijn naam te noemen24. Ook de twee
honderdjarige herdenking van grote gebeurtenissen uit de opstand als de Unie van 
Utrecht was een gerede aanleiding tot het uitgeven van documenten over deze periode. 

23 Voor de internationale situatie E. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie (München, 
1911); J. Romein, 'Spieghel historiael van de Tachtigjarige Oorlog' in: J. Presser, De Tachtig

jarige Oorlog(2 dln.; Amsterdam/Brussel, 1963 4) 11-54 en de artikelen van L. Brummel, 
'Emanuel van Meteren als historicus', A . E. M . Janssen, 'P. Bor Chr. (1559-1635), geschied
schrijver van 'waerheyt ende partijschap" en E. H . Waterbolk, 'Everard van Reyd 
(1550-1602), geschiedschrijver en militair adviseur' in: Geurts, Janssen, Geschiedschrijving, I. 
1-18, 21-38 en 41-62: S. Groenveld, Hooft als historieschrijver. Twee studies (Weesp, 1981); 
en van schrijver dezes 'Grotius, Hooft and the writing of history in the Dutch Republic' in: 
A . C. Duke, C. A . Tamse ed., Clio 's mirror. Historiography in Britian and the Netherlands. 
Britain and the Netherlands VIII (Zutphen, 1985) 55-72. 

24 P. Geyl, De Wittenoorlog. Een pennestrijd in 1757 (Amsterdam, 1953); tevens Wessels, 'Jan 
Wagenaar', passim. 
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Er bestond contact tussen de twee voornaamste vorsers, de Zeeuw L. P. van de Spiegel 
en de Utrechtse hoogleraar Bondam. Ondanks het feit dat de eerste voldaan kon vast
stellen, dat nu 'de Vaderlandsche Geschiedenissen in onze eeuw op veel vaster grond 
gezet zyn, dan in al den voorigen tyd' bleek al kort daarop dat men in de verklaring 
ervan nog hevig van mening kon verschillen25. 

Ruimten: oude en nieuwe wereld 

Vaderlandse geschiedenis werd echter ook op een beperkter geografisch terrein 
beoefend. Kenmerkend voor de geschiedschrijving van de vooral in het westen verste
delijkte Republiek was het ontstaan van het grote aantal stadsgeschiedenissen en voor
al van de plaatsbeschrijvingen. Eigenlijk kan men De Traiecto instaurato (geschreven 
1485) van de Maastrichtenaar Mattheus Herben als een eerste direct op het Italiaanse 
voorbeeld van Flavio Biondo geïnspireerde voorloper van dit soort historische werken 
zien. Ook Deventer werd in die jaren van een beschrijving voorzien en 's-Hertogen-
bosch volgde een halve eeuw later. Een in de Zuidelijke Nederlanden woonachtige 
Italiaan Lodovico Guicciardini bestreek in zijn Descrittione dl tutti i Paesi Bassi 
(1567) zoals de titel reeds aanduidt nog het hele gebied der Nederlanden, waarbij de 
nadruk lag op het welvarende Zuiden. Vrijwel gelijktijdig werden in Gelderland enkele 
steden beschreven26. In het algemeen kan men stellen dat pas in de vroege zeventiende 
eeuw het grote beschrijven begon, waarbij enkele typische eigenaardigheden van de 
eerste aanzetten bewaard bleven. De plaatsbeschrijvingen geven, zoals we aan de arti
kelen over Amsterdam en Haarlem kunnen zien, niet alleen geschiedenis van de stad. 
Daarin werden historische, aardrijkskundige en soms volkenkundige motieven gecom
bineerd zoals al geschied was in de zestiende-eeuwse beschrijvingen van Batavia, naar 
voorbeeld van de humanistische chorografïe. Bij de steden stonden vanzelfsprekend 
naast de zoeven genoemde zaken belangstelling voor beroemde gebouwen en niet te 
vergeten de regeringswijze voorop. Tevens voegde men vaak uitgebreide lijsten van 
gezagsdragers toe. Later werd ook wel het omringende platteland beschreven. Dat was 
dan natuurlijk een uiting van het bewustzijn van de macht van de stad over dat land, 
zoals trouwens bij het hele genre de trots van de steden deze boekdelen (soms in op
dracht) deed schrijven27. 
Na J. I. Pontanus' grote werk over Amsterdam uit 1611, volgden onmiddellijk Orlers' 
beschrijving van Leiden (1614) en die van Deventer door Sylvanus (1616). Men kan 
deze drie beschouwen als een startschot voor een ononderbroken produktie tot diep in 
de achttiende eeuw28. Sommige steden kregen vaker deze aandacht: Amsterdam zelfs 
meer dan zesmaal, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht elk drie, Delft, Schoon
hoven, Dordrecht en Franeker elk twee keer. Kijken we nu naar de geografische sprei
ding, waarbij zoals in de vorige telling gemakshalve het criterium wordt aangehouden 
dat het woord Beschrijving ter aanduiding van het genre in de titel van het werk moet 

25 M . A . D . Delen, A . E. M . Janssen e.a., 'Een speurder bespied. De staatsman Laurens Pieter 
van de Spiegel als historicus temidden van tijdgenoten', Documentatieblad 1 He-eeuw 
(no. 47-48, okt. 1980) 3-35, cit. 20. 

26 H . H . E. Wouters, 'Mattheus Herbenus Traiectensis, een humanist van het eerste uur' in: 
Miscellanea Trajectensia (Maastricht, 1962) 263-330; W. Jappe Alberts, A . G . van der Steur, 
Handleiding voor de beoefening van de lokale en regionale geschiedenis (Weesp, 19842) 25: 
'mogelijk voorbeeld', het werd echter pas in de 19e eeuw gepubliceerd. 

27 Zie 221; 235-237. 
Over chorografieën zie F. J. Levy, Tudor historical thought (San Marino, 1967) 140. 

28 W. Nijhoff, F. W. D. C. A . van Hattum, Bibliographie van N oord-Nederlandscheplaats
beschrijvingen tot het einde der achttiende eeuw ('s-Gravenhage, 1953) bevat alle uitingen over 
plaatsen in Nederland. Vanuit historiografisch perspectief is het aantal werken dat in aan
merking komt geringer. 
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Afb. 2. "Clio instruisant un jeune 
Seigneur . . . ' Prent van B. Picart. 
Uit: A . A . Bruzen la Martinièrc, 
Introductie»! a l'histoire de l'Asie, de 
l'Afrique, et de l'Amerique 
(Amsterdam 1735) 
Het onderschrift luidt: 
'Clio onderricht een jonge Heer, en 
toont hem met één hand de 
geschiedenis van de belangrijkste 
staten van de wereld en met de 
andere het toneel der wereld, dat de 
Tijd onthult door een gordijn op te 
lichten. Men ziet op dit toneel 
Fortuna, die goede en kwade dingen 
verstrooit over de menigte die haar 
omgeeft, de liefde die haar pijlen 
afschiet, en tenslotte de Dood die al 
maaiend met zijn zeis het toneel 
weer verandert'. 

voorkomen, dan wordt het beeld overduidelijk: tenminste zeventien Hollandse plaat
sen werden beschreven, vijf Brabantse, vijf Gelderse, twee Utrechtse en twee Friese, 
terwijl Zeeland, Overijssel en Noord Limburg (Opper-Gelre) elk één beschrijving 
registreren in de zeventiende en achttiende eeuw. Verder onderzoek is nodig om dit 
beeld te nuanceren. Niettemin kan één opmerking reeds nu worden gemaakt. Terwijl 
twaalf van de een-en-vijftig plaatsbeschrijvingen nog in de tweede helft van de acht
tiende eeuw verschenen, kwam tegelijkertijd de beschrijving van gewesten ja zelfs van 
de hele Republiek weer op. Na Boxhorns beschrijving van alle Hollandse steden 
(1632) en Picardts behandeling van Drente (1660) deed Foeke Sjoerds hetzelfde voor 
Friesland in 1765". Maar vooral de beroemde reeks van uitgever Tirion Tegen
woordige staat der Vereenigde Nederlanden (1738-1803), waaraan o.a. J. Wagenaar 
meewerkte, is hét voorbeeld van de eerst genoemde opzet. Een werk als dat van de 

29 M . Z. Boxhorn, Theatrum sive Hollandiae comitatus el urbium nova descriptio (Amstelodami, 
[1632]); J. Picardt, Korte beschryvinge van eenige (...) antiquiteten der provintien en landen 
gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe (Amsterdam, 1660); F. Sjoerds, 
Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland... (2 dln.; Leeuwarden, 1765-1768). 
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Hugenoot F. M . Janicon État présent de la République des Provinces- Unies 
(1729-1730) van de tweede. Hierin werd aan de perifere gedeelten van de Republiek 
evenveel of zelfs meer aandacht gewijd dan aan het centrum. 
Maar in het toenmalige Nederland werd zoals we zagen niet alleen over de geschie
denis van eigen land of stad gepubliceerd. Over de ontwikkeling op drie terreinen 
zullen hieromtrent nog enige opmerkingen volgen. Zij betrefTen de geschiedschrijving 
over andere Europese landen, vervolgens de kerk- en wereldgeschiedenis en tenslotte 
- nauw met de ontwikkelingen op dat gebied samenhangend - de opkomst van de 
geschiedschrijving over niet-Europese landen. Wat het eerste gebied aangaat lijkt het 
erop dat de belangstelling voor de geschiedenis van andere Europese landen door 
directe ervaringen of hevige politieke beroeringen aldaar ontstond. Zoals te verwach
ten speelden ook buiten het historische liggende oogmerken hierbij een rol. Zo 
schreven Meursius en Pontanus beiden geschiedenissen van Denemarken. Zij waren 
dan ook door hun contacten en verblijf in het land officieel tot geschiedschrijver 
benoemd. De latere Leidse hoogleraar van Duitse afkomst Georgius Hornius schreef 
eveneens een geschiedenis van de Engelse burgeroorlog na een verblijf in het land. Ook 
Nicolaes Wassenaers historisch werk over Europese geschiedenis en Turkije gold sterk 
de m Oost-Europa door de Turkse opmars in gevaar gebrachte geloofsgenoten30, ter
wijl de actualiteitswaarde van de werkjes van zijn stadgenoot Petrus de Lange over een 
later stadium van dezelfde strijd zeer groot was. Na de eerste door kooplieden, naar 
aanleiding van een verblijf ter plaatse, geschreven geschiedenissen van Moskou be
steedde de strijdbare uit Frankrijk afkomstige publicist en geschiedschrijver Rousset de 
Missy ongeveer een eeuw later weer aandacht aan het gebied. Echter zijn mémoires 
van de regeringsperiode van Peter de Grote en Catharina I (1725/6 en 1728 uit
gekomen) moesten evenzeer met kennelijke bedoeling deze vorsten behandelen31. 
Eigenlijk zijn er niet zoveel werken geschreven, die om welke reden dan ook, de 
geschiedenis van andere Europese landen behandelden. Opmerkelijk is echter dat deze 
wel van belang werd gevonden in het kader van de kerkgeschiedenis in de ruimste zin 
des woords. Het is ondoenlijk in dit korte bestek de werkelijk zeer omvangrijke hoe
veelheid werken, die in de Republiek op dit gebied is gepubliceerd, enigszins te ana
lyseren. Toch kunnen voorkeuren van de auteurs worden gesignaleerd. Het zal niet 
verwonderen, dat de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Nederland maar ook 
van die kerk gebed in een weergave van de reformatie in het algemeen vaak het onder
werp was. Daarbij valt, wat het Nederlandse deel aangaat, te denken aan de in het 
Nederlands geschreven maar sterk door het humanisme beïnvloede contrasterende 
visies van een Uytenbogaert en een Trigland. Ook aan G. Brandts meesterwerk en de 
achttiende-eeuwse verslagen van de gebeurtenissen in Zeeland door W. te Water en in 
Friesland door Schotanus. I. Le Longs geschiedenis van de reformatie in Amsterdam 
bevat dan weer een nadere geografische verenging32. 

Zo kregen de diverse dissente religies in de Republiek hun geschiedschrijvers: de 
doopsgezinden in P. J. Twisck en H . Schijn, de lutheranen in A. Paauw, terwijl de 
remonstranten een voorman op dit gebied vonden in Ph. van Limborch. Ook de 
katholieken lieten zich niet onbetuigd zoals te zien is in het werk van b.v. Knippen-

30 Met dank aan M . Hoenkamp-Mazgon (RU Leiden) voor inzage van haar werkstuk over 
Wassenaer. Hornius werk: Rerum Britannicarum libri VII, quibus res in Anglia, Scotia, 
Hibernia ab anno MDCXLVbello gestae, exponuntur (Lugduni Batavorum, 1648). 

31 I. Danckaert, Beschryvinge van Moscovien... (Amsterdam, 1615); I. Massa, 'Een cort 
verhael . . . ' in: M . Obolensky, A . Van der Linde ed., Histoire des guerres de la Moscovie 
(1601-1610) (2 dln.; Bruxelles, 1866) I, 1-219; Mémoires du règne de Pierre le Grand (4 dln.; 
La Haye/Amsterdam, 1725-1726) en Mémoires du règne de Catherine (La Haye, 1728). 

32 Voor een overzicht D . Nauta, 'De reformatie in Nederland in de historiografie' (1970) in: 
Geurts, Janssen, Geschiedschrijving, II, 206-227. 
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bergh en Van Heussen. A l kwamen daarbij soms wel opmerkingen over andere landen 
aan bod, verdergaande mededelingen treffen we pas aan als men voorvallen elders gaat 
bespreken. Naast zijn geschiedenis van de reformatie behandelde Daniël Gerdes in een 
apart werk de hervorming in Italië en wat daarmee samenhing (1765). Balthasar 
Lydius gaf stukken uit aangaande de hervormingsbewegingen in Bohemen (1616) en 
J. F. Martinet beschreef de geschiedenis van het protestantisme in Piemonte (1765). 
F. A . Lampe richtte zijn aandacht op de geloofsgenoten in Hongarije (1728). Interes
santer wordt het nog wanneer het pausdom het onderwerp vormde. Van de beschrij
vende veroordeling door - weer - Twisck (1616) en Revius (1632) via het felle 
Verraedersche moorden des pausdoms (1666) van de Schoonhovense predikant A . 
Montanus voert de ontwikkeling mettertijd naar de heel wat kalmere studie van Van 
Limborch over de Inquisitie. Ook de behandeling van het fenomeen van de z.g. pausin 
Joanna door de theoloog Spanheim werd gekenmerkt door rustige analyse van de 
teksten van voorgangers. Zeer frequent zijn verder de voor een groot publiek geschre
ven historische werken afkomstig van orthodox gereformeerde zijde waarin het lot van 
de Republiek en van de officiële kerk behandeld werden. Interne tweespalt en drei
gingen vanuit het buitenland worden er onveranderlijk door Gods beschikking over
wonnen". Er was echter nog een andere benadering van de geschiedenis met een 
optiek, die internationaal én kerkhistorisch van karakter was. 
In de wereldkroniek van de Middeleeuwen stond de heilsgeschiedenis centraal. Aan
vankelijk was dat ook het geval bij de protestantse wereldgeschiedschrijving in Europa. 
Naast de geschiedenis van de kerk bevatte deze een verhaal over de gebeurtenissen in 
de wereld, waarbij de mens geroepen was verhoudingen te handhaven die orde garan
deerden. Steeds meer werden deze twee onderdelen echter gescheiden en maakte de 
kerkgeschiedenis een proces van 'verwereldlijking' door dat resulteerde in een geschie
denis van de kerk als institutie. Daarbij verviel op den duur niet alleen de oude perio
deindeling der vier wereldmonarchieën, maar ook werd de bijbelse tijdrekening in ver
gelijking tot andere gegevens als onhoudbaar ervaren. Deze algemene geschiedenis, die 
veelal aan de universiteiten maar ook daarbuiten werd geschreven, onderging tevens 
een verbreding van het terrein: langzamerhand werd het noodzakelijk geacht een over
zicht op het gebied van cultuur toe te voegen en - geografisch gezien - kwamen nu ook 
andere werelddelen in de belangstelling te staan". Vooral bij de laatste ontwikkeling 
had het toenmalige Nederland een grote rol gespeeld. Een belangrijk deel van de Euro
pese expansie was immers het werk van Nederlanders in de zeventiende eeuw en dat 
had ook zijn uitwerking in de geschiedschrijving. 

De eerste helft van de eeuw zag in de republiek slechts het volgens de regels van de 
humanistische geschiedschrijving geschreven werk van Caspar Barlaeus over de 
regering van Johan Maurits van Nassau in Brazilië (1647) en, naast de beschrijving van 
West Indië (1625), de geschiedenis van de West Indische Compagnie (1644) door zijn 
hoge ambtenaar Johannes de Laet. Na 1650 veranderde deze situatie. Vele beschrij
vingen-geografisch, etnografisch maar ook historisch - van niet-Europese landen 
kwamen van de persen, vaak fraai geïllustreerd3 5. In de achttiende eeuw droogde deze 

33 J. C. Breen, 'Gereformeerde populaire historiografie in de zeventiende en achttiende eeuw' 
(1922) in: Lancée, Mythe, 43-67; C. Huisman, Neerlands Israël Het natiebesef der traditio
neel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht, 1983). 

34 A. Klempt, Die Sakularisierung der universal-historischen Auffassung im 16. und 17 Jahr-
hundert (Göttingen, 1960) en zijn samenvatting 'Die protestantische Universalgeschichts-
schreibung vom 16. bis 18 Jahrhundert' in: A. Randa ed., Mensch und Weltgeschichle. Zur 
Geschichte der Universalgeschichtsschreibung (Salzburg, 1969) 205-224. 

35 Voor Montanus en Dapper zie o.a. Van der Zande, 'Amsterdamse stadsgeschied-
schrijving', 225. 
Geschiedschrijving van Oostazië: G. Molewijk, 'Livinus Bor en Frederik Coyett; twee kolonia
le geschiedschrijvers', Skript, 5 (1983) 173-183. 
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stroom weer op. Wat de redenen hiervoor ook waren, men zou hebben kunnen ver
wachten dat deze grote hoeveelheid nieuwe gegevens het wereldbeeld van de universa
listische geschiedschrijvers in het Nederland van de zeventiende en achttiende eeuw 
vrij snel zou hebben verruimd. Dat was echter nog maar zeer aarzelend het geval. Het 
eerste teken dat de bijbelse schemata niet meer als bevredigend werden ondervonden 
was te vinden in de discussie tussen Hugo de Groot en J. de Laet in de jaren 
1642-1644. De kwestie van de oorsprong der Amerikaanse volkeren waarvoor de 
eerste een originele maar voor De Laet onaanvaardbare verklaring had gevonden ging 
in wezen om de vraag of er voor Adam reeds mensen op de aarde hadden geleefd. 
Maar deze onorthodoxe opvatting kwam pas later uitvoerig aan de orde. De Groots 
these week wat dat betrof niet van het algemeen aanvaarde af. Toch werd hij ruim tien 
jaren later nog bekritiseerd door de ons reeds bekende Leidse hoogleraar van Duitse 
afkomst Georgius Hornius. Zonder van zijn oprecht beleden geloof af te vallen ver
dedigde hij in een felle polemiek met Isaac Vossius over de ouderdom der wereld een 
nieuwe manier van tijdrekening (1659). Vossius bleef evenwel opteren voor de oudere 
bijbels geïnspireerde chronologie. 
Hornius was waarschijnlijk de eerste in de Republiek, die meende dat men door vanaf 
de geboorte van Christus terug te tellen een juiste berekening van perioden en over
eenstemming van bijbelse en klassieke chronologieën kon bereiken. A l had men soms 
in de Middeleeuwen deze nieuwe indeling wel toegepast, in het vroegmoderne Europa 
was hij nieuw. Hornius was ook de eerste die in de algemene kerk- en wereld
geschiedenis met zijn chronologische overzichten de historie van Azië en Amerika 
betrok. Toch betekende dat weer niet dat hij in zijn historisch-geografische beschou
wingen het oude Ptolemaeïsche wereldbeeld liet vallen. De verwerking van dit alles in 
een Historia ecclesiasüca et politica (1665), Arca Noae (1666), Orbis politicus (1667) 
en Orbis imperans (1667) gelukte deze veelzijdige maar ook tragische man minder 
goed. Het is zelfs de vraag of zijn werken niet veeleer (te) vlotte compilaties met enkele 
geniale invallen zijn van wat anderen al hadden geschreven56. Bovendien mag het 
twijfelachtig worden genoemd of velen Hornius op deze nieuwe weg zijn gevolgd. Het 
onderzoek van de veranderingen op dit gebied in de Republiek moet eigenlijk nog 
beginnen, maar er kan wellicht aan de hand van enkele voorbeelden toch al iets gezegd 
worden. 
Het ziet er naar uit dat pas in de achttiende eeuw enige invloed in wereldgeschiedenis
sen van deze nieuwigheden is uitgegaan. Buiten de universiteit kunnen we een traditio
nele en een veranderde versie van zo'n werk onderkennen. Als de zeer orthodoxe 
Simon de Vries, auteur van merkwaardig anecdotisch-historische boeken waarin het 
historische element naar de tendens van zijn tijd bijna achter het fictionele schuilgaat, 
in 1686-1694 zijn De geheele weereld, in haere sonderlinghste en uytgeleesenste geval
len, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijeken (.. .) bevattende d'aen-
mercklijckste weereldlijcke en kercklijcke geschiedenissen .. . publiceert is hij waarlijk 
serieus aan het werk. De Bijbel staat voor hem als bron van het verleden voorop en 
andere historische informatie kan slechts helpen onduidelijke plaatsen te verhelderen. 
De Vries noemt de periodisering van de vier wereldmonarchieën nog wel maar hoeft 

36 K l e m p t , Sdkularisierung, 1 1 4 - 1 2 3 ; E . Hass inge r , Empirisch-rationaler Historismus. Seine 

Ausbildung in der Lileratur Wesleuropas von Guicciardini bis Saint-Evremond ( B e r n / 

M ü n c h e n , 1978) 127 -136 ; G . G l i o z z i , Adamo e il Nuovo Mondo ( F i r e n z e , 1976). O o k M . Z . 

B o x h o r n , Historia universalis sacra et profana ( L u g d u n i B a t a v o r u m , 1651) heeft ' a C h n s t o 

n a t o ' i n z i j n t i t e l . K l e m p t en H a s s i n g e r v e r k e r e n be ide i n de v e r o n d e r s t e l l i n g dat H o r n i u s ' 

Brevis et perspicua introductio ad universalem historiam reeds i n 1655 z o u z i j n gedruk t . M . i . 

is de eerste d r u k g e l i j k t i j d i g me t z i j n Historia (1665) v e r s c h e n e n . 
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vervolgens niet in details te treden daar de kroniek bij Caesar begint37. Ook de Zeeuw 
Willem Goeree sprak in zijn tien jaar later verschenen werk nog van 'eerste en tweede 
wereld'38. Beiden gebruikten de bijbelse chronologie en bespraken vluchtig de ontdek
king van Amerika, waarbij Goeree over de oorsprong van de Amerikanen nog steeds 
de these van De Groot hanteerde. De Helmondse regentenzoon Geerlof Suikers 
reageerde daarentegen vooral negatief op het werk van De Vries vanwege de indeling 
van diens kroniek. In zijn Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des 
bekenden aardkloots. .., na zijn dood verschenen in vijf gigantische banden van elk 
ongeveer duizend pagina's, ging hij een stapje verder. Wel vermeldde hij twee 'tijden' 
vanaf de schepping (tot Christus' geboorte en daarna) maar hij deelde deze op in tijd
bestekken die bepaald werden door belangrijke historische gebeurtenissen. Bovendien 
voegde hij een soort bijvoegsels toe over 'culturele' zaken, waarin hij levens van 
beroemde personen behandelde, en zelfs besteedde hij in tegenstelling tot de vorigen 
aandacht aan China en de Afrikaanse landen. Maar ook hij trachtte deze nieuwe 
gegevens te verzoenen melde bijbelse, die volgens hem altijd juist waren39. 
We weten dat dit zelfde probleem zich voordeed in de grote overzichtswerken, die 
voor het onderwijs aan de universiteiten werden geschreven. Vaak hing dit samen met 
het feit dat de professoren naast geschiedenis ook andere vakken, als klassieke talen en 
theologie moesten doceren. Geschiedenis was immers nog geen apart vak en werd 
tevens bepaald door de parallel gegeven oudheden (antiquitates). Nadat Perizonius in 
Leiden aan het begin van de eeuw een begin had gemaakt, drongen in deze wereld, 
waar het verleden op de meest behoudende wijze in de Republiek werd bekeken, pas 
in de tweede helft van de achttiende eeuw veranderingen zoals door Hornius geïni
tieerd goed door. Ook kwam toen een anderssoortige aanzet tot internationale contem
poraine historische beschouwingen op een veel breder terrein dan vroeger in de mode. 
Deze invloed van de in Nederland overigens sterk christelijk getinte Verlichting bracht 
hier een lang niet door iedereen gewenste directe aanraking met de dagelijkse 
politiek4 0. Maar dat betekende nog geen definitieve verandering van de geschiedenis in 
de wetenschap zoals wij haar verstaan. 

37 Over de versmelting van fictie en geschiedschrijving G . May, 'L'histoire a-t-elle engendré le 
roman? Aspects francais de la question au seuil du siècle des lumières', Revue d'histoire 
littéraire de la France, 55 (1955) 155-176; het werk van De Vries verscheen in 5 delen, de 
opmerking over de perioden in de inleiding van deel 5. 

Zie ook 1,2. Over Amerika V , 127-130. 
38 De kerklyke en weereldlyke historiën (...) Begonnen met de voortbrenging dier eerste en 

tweede weereld, tot op het Nieuwe Testament (Amsterdam, 1705), over Amerika 40-45. 
39 (Amsterdam, 1721-1728). Zie ook J. H . J. van der Pot, De periodisering der geschiedenis. Een 

overzicht der theorieën ('s-Gravenhage, 1951) 53. 
40 Th. J. Meijer, Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715) 

(Leiden, 1971) 142-193; Van Deursen, De Rhoer, passim; Idem, Leonardus Offerhaus. Profes
sor historiarum Groninganus (1699-1779) (Groningen/Djakarta, 1957) 38-45; Van der Pot, 
Periodisering, 53; tenslote voor de statistiek: A . Th. van Deursen, 'Geschiedenis en toekomst
verwachting. Het onderwijs in de statistiek aan de universiteiten van de achttiende eeuw' in: 
Geurts, Janssen, Geschiedschrijving, II, 110-129. 
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Een lokaal geschiedschrijver: 
Hendrik Jacobz. Soetenboom * 

Willem Eikelboom 

Wie zich interesseert voor de vroeg-moderne geschiedenis van de Zaanstreek stuit 
ongetwijfeld op de figuur van Soet of Soeteboom. Hij heeft vele boeken het licht doen 
zien die vrijwel alle de geschiedenis van de Zaanstreek betreffen. Ze bevatten vele 
gegevens die van belang zijn bij de reconstructie van zestiende-en zeventiende-eeuwse 
omstandigheden en opvattingen op velerlei gebied. 
Vooral de negentiende-eeuwse Zaanse geschiedvorser Honig heeft met dit doel voor 
ogen de boeken van Soeteboom geraadpleegd ten bate van zijn Geschiedenis der 
Zaanlanden'. Tegelijkertijd heeft hij meer dan eens geprobeerd meer zekerheid te 
krijgen over de persoon van Soeteboom, wat resulteerde in diverse artikelen2. In de 
twintigste eeuw haakte Lootsma hier op in met gegevens over Soeteboom uit een aan
tal notariële akten3. In zijn studie naar opstanden in Holland heeft Dekker eveneens 
Soeteboom geraadpleegd omdat deze in zijn Noord-Hollands Ontrusting een uit
gebreide beschrijving geeft van een turfoproer in de Zaanstreek" 
Soeteboom is dan wel geen bekende figuur, helemaal vergeten is hij evenmin. Dat 
moge ook uit dit artikel blijken waarin de aandacht gericht is op zijn wijze van ge
schiedschrijven. De belangrijkste vraag die daarbij gesteld wordt zal zijn welk beeld er 
bij hem bestaat van de geschiedenis en de geschiedschrijving en wat de samenhang 
daarvan is met de (politieke) situatie in de zeventiende-eeuwse Republiek. Kort gezegd 
is het de opzet van dit onderzoek Soetebooms werk te beoordelen tegen de achtergrond 
van de geschiedschrijving in de Republiek in de zeventiende eeuw. 

Leven 

Eerst een aantal opmerkingen over de persoon van Soeteboom. De gegevens over zijn 
leven zijn maar spaarzaam voorhanden. Hij werd waarschijnlijk in 1614 in Oost-
Zaandam geboren5, zijn sterfdatum is onbekend maar moet na 1678 vallen daar in dat 
jaar zijn laatste boeken verschenen, waarin hij verslag doet van gebeurtenissen in de af
gelopen maanden en jaren6. Zijn vader Jacob Dirkz. Soet had volgens Honig een her
berg en was katholiek1. Duidelijk is echter dat Soeteboom zelf tot de heersende kerk 
behoorde8. Hij was zeer ontwikkeld en zijn grote kennis van talen, waaronder naar alle 
waarschijnlijkheid het Latijn, en zijn belezenheid doén vermoeden dat hij behoorlijk 

* Gaarne wil ik Dr. E . O. G . Haitsma Muiier en J. J. Zonjee, gemeentearchivaris van Zaanstad, 
bedanken voor hun hulp bij het tot stand komen van dit artikel. 

1 J. Jz. jr. Honig, Geschiedenis der Zaanlanden (2 dln.; Zaandijk, 1849). 
2 Vooral in 'Hendrik Jacobsz. Soeteboom' in; Historische, oudheid- en letterkundige studiën 

(2dln.; Zaandijk 1866-1867) 249-294. 
3 S. Lootsma, 'Nieuwe gegevens over Soeteboom' in Historische studiën over de Zaanstreek 

(Koog aan de Zaan, 1950) 228-232. 
4 R. M . Dekker, 'Het turfoproer aan de Zaan in 1678' in: Economisch- en sociaal-historisch 

jaarboek, 42 (1979), 1-14. De volledige titel van Soetebooms werk is als volgt: Noord-
Hollands Ontrusting ofte Historisch verhael van het begin, en de voortgang der oproeren, die 
tot Oost- en West-Zardam, Wormer, Crommenye &c. voorgevallen zijn in 1678 en door het 
hoogwijs beleyd der Heeren Staten beslecht zijn. Door H . Soeteboom (Amsterdam, 1678). 

5 Zie de aktes in het Rijksarchief Noord-Holland (RA NH) Oud Notarieel Archief (ONA) 
5750/101, 15-IV-1635: 'out 20 jaren' en 5753/10, 28-1-1650: 'out 35 jaar'. 

6 Zie Honig, 'Soeteboom', 284-285. 
7 Ibidem, 260. Noord-Hollands Ontrusting, meldt dit gegeven zelf (76). 
8 Gemeentearchief Zaanstad (GAZ), Archief Hervormde Gemeente Oost-Zaandam, 141 -register 

der lidmaten: H . J. Soet op de Dam (11 -II-1638) en Trijntje Davidsd. op de Dam (zijn latere 
echtgenote) (12-1-1640). 45-protocollen kerkeraad: 28-IV-1641 H . J. Soet diaken; Archief 
Hervormde Gemeente West-Zaandam, 1 "-register der lidmaten 1646: no. 205, H . J. Soet en 
206, Trijn Davidsd. zijn vrouw (een andere hand heeft later toegevoegd: overleden). Proto
collen Kerkeraad: 1647 Soet diaken. 
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onderwijs heeft genoten. Dit gegeven en het feit dat hij al vroeg een huis liet bouwen 
leiden tot de veronderstelling dat hij sociaal gezien niet tot de laagste sociale lagen 
behoorde9. Deze indruk wordt nog versterkt door de in verscheidene van zijn boeken 
voorkomende lofzangen en gedichten van ds. Hubertus Bergius, predikant van Oost 
Zaandam en van Dirk Traudenius, die zelf een boek over chronologie bij Soeteboom 
publiceerde10. 
Reeds vóór januari 1644 was Soeteboom gehuwd met Trijn Davidsd., dochter van 
David Jansz. Russel. Terwijl de schrijver zelf ergens vermeldt dat hij in de scheeps-
timmerbouw werkzaam was geweest, mogen we aannemen dat hij in Russel een mede
lakenhandelaar had gevonden en zo zijn vrouw had leren kennen of dat hij door dit 
huwelijk bij de zaken van zijn schoonvader betrokken was geraakt. In ieder geval had 
zijn vrouw een eigen lakenwinkel waarin zij de lakens, die ze bij haar vader betrok, 
verkocht. Daarnaast is Soeteboom in 1648 en volgende jaren als boekverkoper werk
zaam geweest11. De lakenhandel van zijn schoonvader blijkt eind 1648 in grote moei
lijkheden te verkeren en Soeteboom treedt namens hem op. Een maand later echter is 
Russel failliet en Soeteboom tracht te redden wat te redden valt o.a. door goederen aan 
de boedel te onttrekken12. Intussen gaat hij door met zijn boekennering, maar het 
faillisement moet hem wel aanzienlijk schade hebben berokkend want al in november 
1652 zijn er nieuwe moeilijkheden. Hij moet zijn huis aan het Kattegat, dat hij zelf 
had gebouwd, gaan verkopen. Zijn vrouw is dan reeds overleden. Zeifis hij kort daar
op failliet15. 
Daarna zwijgen de archieven - tot dusverre - over Soeteboom op één uitzondering na: 
in 1676 wordt hij koopman te Zaandam genoemd14. Maar het is niet bekend op welke 
wijze hij in de jaren vijftig in zijn levensonderhoud heeft voorzien. Misschien hebben 
zijn financiële perikelen ertoe geleid dat hij pas na negen jaren- in 1658 - weer tot 
publiceren kwam. Het lijkt aannemelijk dat hij op z'n minst geprobeerd heeft voor zijn 
brood te schrijven, maar in hoeverre hij daar in geslaagd is blijft ongewis. 
Ondanks deze problemen is zijn produktie niet gering. Naast liederen- en dicht
bundels, een treur- en een blijspel, bestaat de hoofdmoot van zijn werk uit geschied-

9 In akte RA NH, ONA 5758/58, 15-VII-1656 wordt vermeldt dat Soet zelf een huis (Her

bouwen. 
10 Honig, 'Soeteboom', 264 en 275, 283. D. Traudenius, De Nederduytsche tyd-zifter... (Zaa

ndam, 1648) bij Soeteboom en Amsterdam 1662, 1700. 
11 RA NH, ONA 5751/284, 22-1-1644, Lootsma 'nieuwe gegevens' 229, heeft deze akte gedeel

telijk gepubliceerd, maar niet de mededeling over Soetebooms 'huysvrou'. Zie ook 411, 
24-XI-1644. Scheepstimmerbouw: Honig, 'Soeteboom', 262. Voor de eigen winkel zie 
5752/24, 7-IV-1645. Boekverkoper, Lootsma, 230 en ONA 5722/428, 10-X-1649 en 
5757/165. 

12 RA NH, ONA 5757/121, 13-XII-1648, machtiging voor Soet tegen Harmen van Luneburg, 
poorter van Amsterdam. 5757/122, 16-1-1649: Russels desolate boedel. Zie ook Lootsma, 
'Nieuwe gegevens', 229. 

13 Aanstalten verkoop huis: RA NH, ONA 5757/29lv-292, 7-XI-1652 (Lootsma, 'Nieuwe 
gegevens', 231); Belangrijk is de akte in het Gemeentearchief Amsterdam, Not. Archief 
1349/27 van Not. H. Schoef d.d. 29-111-1653 waaruit blijkt dat Soeteboom ook schulden bij 
zijn moeder had. Hij tracht die af te lossen met de verkoop van meubelen, prenten en boeken. 
De naam van zijn moeder is Trijntje Hendricx, weduwe van Jacob Dirckz. Soet. Dit ontkracht • 
de bewering van Honig, 'Soeteboom' 257, 261, dat zij Griet Jans heette en dat Soeteboom via 
haar aan aanzienlijke Zaankanters geparenteerd was. Verkoop van zijn huis: RA NH, ONA 
5758/74, 12-X-1656. Het overlijden van zijn vrouw 5757/270, 6-V-1652, zie ook noot 8. 
Failliet: 5757/346v-347, 9-V1II-1654 (Lootsma, 229). Tevens GAZ, Archief Hervormde Ge
meente Oost-Zaandam, 141-reg. lidmaten: 12-VIII-1651, H. J. Soet komt van de Westzijde 
(dus zonder echtgenote). 

14 R A N H , ONA 5783/157, 1-1-1676. 
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kundige publikaties".Er is een onderscheid te maken tussen zijn eerste werken, gepu
bliceerd tot 1661, en de laatste twee, beide uit 1678. Deze twee vallen op doordat zij 
contemporaine gebeurtenissen behandelen en door hun afwijkende vorm ten opzichte 
van zijn eerdere geschriften. 

Lokale geschiedschrijving 

Door hun overeenkomst naar vorm en inhoud kunnen zijn eerste werken gezamenlijk 
behandeld worden16. De indeling van een werk in boeken is door Soeteboom veel 
gehanteerd, in navolging van de klassieke geschiedschrijving. De invloed van de 
humanistische geschiedschrijving is volop aanwezig, zoals blijkt uit het gebruik van 
een voorrede, het teruggrijpen op klassieke auteurs en het belang aan hen toegekend. 
Ook de onderwerpen lijken vaak op elkaar: veelal handelt het om de Zaanstreek, de 
vroegste geschiedenis van steden en dorpen, adellijke geslachten en hun wedervaren , 
privilegeverlening aan steden, de geografische ontwikkeling van de streek en vele 
wetenswaardigheden meer. Soeteboom is vooral in zijn eigen streek geïnteresseerd en 
beperkt zich daar vaak expliciet toe, soms verwijzend naar andere auteurs die over 
andere streken of de Republiek als geheel hebben geschreven. Om zijn werkwijze aan
schouwelijk te maken zullen een aantal door hem behandelde thema's naar voren ge
haald worden. 

Één daarvan is de ruime aandacht voor de namen van streken en steden en voor 
geografische veranderingen. Het derde boek van zijn Zaanlants Arkadia bevat voor 

15 Voor een volledig overzicht van Soetebooms werken zie: Honig, "Soeteboom", 271 -290. 
16 Het betreft dë*volgende werken: Beschryvinghe van Out Zaanden, Mitsgaders Haere oude 

Heerlyckheyt, Addelycke geslachten onder gangh met de Moort van Grave Florens de 5. etc. 
Alsmede de Opcomste van Oostzaanden, Westzaanden en Zaandendam etc. Eerste deel ver
vatenden het eerste, tweede en derde Boek alles vergadert en 't samenghestelt door H . J. Soet, 
Sanerdammer (Alcmaar, 1640); Op en nedergank van de oude Koninkycke en lojfelijcke 
anzee-stadt Stavoren, outs tydts hooft en moeder stadt der friesen Nevens de voor naamste 
Geschiedenissen van vrieslandt van 't jaar voor Christus geboorte 313 tot na 1575. Bij 
Hendrik Soet (Haerlem, 1647); De soelstemmende Zwaane van Waterland verhalende van de 
oude, besonderen, aanmcrkenswaardige, en seer vreemde dinghen van Waterland en Water
landers: van Edam, Munnikkendam en de Ses Hooftdorpen van Waterland, met eene breede 
beschryvinghe van 't begin ende voortganck door stede en heerlyckhede van Purmerendt, door 
H . Soeteboom (Saerdam 1658); De Zaanlants Arkadia. In welke verhandelt wort van der 
Batavieren (nu Hollanders) en Caninefaten (nu Kermers) oorspronk, bewooninge en manne
lijke daden, Dorpen en Heeren Wooningen. Daar benevens van de Zaan, een spruchtel des 
Rijns, zijn voorleden en tegenwoordige Wezen, en uitgang, met de beschryving der dorpen die 
van outs aan de Zaan gelegen hebben en die er nu noch aan gevonden worden. In vyf boeken 
te zamen gebracht door H . Soeteboom (Amsterdam, 1658); Vroonens Begin, Midden en 
Eynde. Met het opkomen der steden van West-Vrieslant. Waerin nevens andere dingen te vin
den is, de Alderoudste en Voornaemste Geschiedenissen van West-Vrieslant, tot aen de Val 
van hare oude Hooftstadt Vroonen. Met het opkomen der steden Hoorn, Enckhuysen, 
Alckmaer en Medenblick. En de bloedige oorlogen tusschen de Hollanders en de kleyne 
Vriesen, tot het jaer 1303. Alles in 4 Boecken (met vlijt) by een vergadert en met kopere 
platen verciert. (Amsterdam, 1661;) Deze vijfhoeken zijn te Amsterdam in 1702 in één editie 
uitgebracht, voor dit onderzoek is deze editie geraadpleegd: Oud-Heden van Zaan-Land, 
Stavoren, Vronen en Waterland. Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der 
Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten en 
Burger-vaderen. De Wetten en Voor-regten, haar door deze vergund; De Oorlogen die haar 
gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Neeringen die veele Steden, en 
Dorpen verheven hebben. Alles uit de Oudheden Nagespeurd, en met Autentique Stukken 
bewaarheid. Door Hendrik Soeteboom(Amsterdam, 1702); De Nederlandsche beroerten en 
Oorlogen ontrent het Ye en aen de Zaen. Beschreven door H . Soeteboom (Sanerdam, 1658). 
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een groot deel een bladzijdenlange beschrijving van de loop van de R i j n en haar ver
takkingen en in relatie daarmee wordt ook de loop van de Zaan behandeld. 
Een tweede voorbeeld is zijn behandeling van de naamgeving van de stad V r o n e n . Da t 
hij juist deze stad, die nooi t bestaan heeft, ten tonele voert is niet verwonderli jk. In de 
toenmalige geschiedschrijving veronderstelde men dat de Batavieren een zeer levendige 
handel onderhielden en de legendarische stad V r o n e n werd als het centrum daarvan 
beschouwd. Soeteboom vergelijkt verschillende historici aangaande de datering van 
V r o n e n en komt tot de slotsom dat deze stad door de R o m e i n e n als garnizoensplaats 
moet zi jn gesticht. D e nadruk op de bloeiende handel van V r o n e n diende o m de Bata
vieren te onderscheiden van de rest van de Germanen . D a a r de zeventiende-eeuwse 
Hol landers z i ch als rechtstreekse afstammelingen van de Batavieren beschouwden 
straalde er dan nog iets van dit glorieuze verleden af op hun eigen tijd. E r was veel te 
doen geweest over de oorsprong van de stad V r o n e n . Soeteboom tracht de onzeker
heden hieromtrent op te lossen met de opmerk ing dat deze naam in de loop der tijd is 
veranderd, zoals gebruikelijk is, waarbij hij ondermeer de verandering van A l l e - M e r e n 
i n A l k m a a r aanvoert. In deze antiquarische benaderingswijze komt een zeker besef van 
geleidelijke verandering tot u i tdrukking . D i t besef uit z i ch voornameli jk in de geografi
sche ui tweiding. Da t het idee van geleidelijke on twikke l ing nog niet sterk on twikke ld 
is bli jkt uit Soetebooms kri t iek op de werkwijze van anderen waardoor de problemen 
van naamgeving vergroot zouden worden '. . . dat desen W i l h e l m u s Heda al veel soo 
quali jck in spellen is . . Dat de taal z i c h ook geleidelijk on twikke ld kan hebben en 
er z i c h dientengevolge spellingswijzigingen voordoen wordt echter niet als verklarings
grond naar voren gebracht. 

Een derde thema dat een grote plaats inneemt, zoals vaak in de geschiedschrijving van 
de zeventiende eeuw, is de verhouding van de Batavieren (als roemruchte voorvaderen) 
tot de Romeinen . Soetebooms verhaal komt er op neer dat de Batavieren nooit over
wonnen zi jn geweest door de R o m e i n e n , in tegendeel, het ging o m een verbond tussen 
beide volkeren. D e batavieren leverden mannen en wapens o m de R o m e i n e n te 
steunen i n h u n oorlogsvoering, in ru i l daarvoor werden ze vrijgesteld van belastingen 
en tol len. O p deze wijze was er sprake van wederzijds voordeel , R o m e i n e n en Bata
vieren waren bondgenoten en als het ware gelijkwaardig aan elkaar. A l s de R o m e i n e n 
later een onderdrukkend bewind gaan voeren komen de Batavieren onder leiding van 
Claud ius C i v i l i s i n opstand, verslaan de Romeinen ,maar bl i jven niet temin broeders en 
vrienden van hen. K o r t o m , het hele verhaal is een lofzang op de vri jheidszin der Bata
vieren. D i t wordt nog eens onderstreept door een relaas over hun herkomst. Ze kwa
men uit de Duitse Landen en vonden hier een onbewoond land: daarom is Batavia a l 
tijd vrij geweest. Vervolgens wordt Batavia rechtstreeks in verband gebracht met H o l 
land en de Republ iek . O p deze manier wordt de op Spanje bevochten onafhankelijk
heid historisch gerechtvaardigd. D i t i d e ë e n c o m p l e x wordt de Bataafse M y t h e genoemd 
en is vooral door Hugo de G r o o t tot on twikke l ing gebracht. D e vrijwel letterlijke weer
gave van die opvatt ing v inden we dus bij Soeteboom terug. E r wordt een directe relatie 
gelegd tussen het verre verleden en het heden: Vr i je Batavieren, onbedwongen H o l l a n 
ders 1 8 . D e grote behoefte in de zeventiende eeuw de vrijheid van de Republ iek histo
risch te legitimeren komt h ier in tot u i tdrukking . Tevens is dit een duidel i jk voorbeeld 
hoe een pol i t ieke noodzaak onwi l lekeur ig tot een zeer specifieke historische interpre
tatie kan l e iden" . 

17 OutZaanden,3T-
18 Zaanlants Arkadia, li. 
19 E. H . Waterbolk, "Zeventiende-eeuwers in de Republiek over de grondslagen van het 

geschiedverhaal" (1957) in: J. A . L. Lancée ed., Mythe en Werkelijkheid, (Utrecht 1979), 
9-24. 
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De positie van Soeteboom als lokaal geschiedschrijver leidt tot een verdere specifice
ring van de mythe met als doel zijn geboortegrond te laten delen in deze luister. Ten 
eerste door zijn plaatsbepaling van Batavia. Door onderscheid te maken tussen Oud-
Batavia en Nieuw-Batavia weet hij het gebied zo uit te breiden dat een groot deel van 
Noord-Holland, dus inclusief de Zaanstreek, er onder valt. Ten tweede door te vermel
den dat de Kennemers er als eersten bij waren om Claudius Civilis in zijn opstand te 
steunen. Tenslotte blijkt de betrokkenheid bij zijn eigen streek uit de opmerking dat de 
Kennemers de gelijken van de Bataven waren, zij het in getalsmatig opzicht minder20. 
Een vierde thema, op basis van dezelfde uitgangspunten tot stand gekomen, betreft de 
verhouding tussen de vrije Friezen en de Hollandse graven. De Friezen worden dezelf
de karaktereigenschappen en vrijheidszin toegeschreven als de Batavieren, maar on
problematisch is dit standpunt niet. Zo vraagt Soeteboom zich af waarom zij zich niet 
afdoende konden verweren tegen de invallen van de Denen en de Noren. 'Voorwaar, 
de onse hebben hun wel dapperlijk geweert, maar door Godes geheugenisse hebben zij 
meest de nederlaag gehad, en de Noordtsche Volkeren hebben getriumpheert"21. 
Tegen Gods beleid is het natuurlijk slecht vechten. Het volgende probleem is de uit
eindelijke onderwerping van de Friezen door de Hollandse graven, in het bijzonder 
door Floris V. Maar ook hier zijn het uiterlijke omstandigheden die de nederlaag 
veroorzaken, zoals beschreven in de ondergang van Vronen. Een grote watersnood 
scheidde de Friezen van elkaar, maakte gezamenlijk verzet tegen Floris V onmogelijk 
en leidde tot de overwinning van de graaf. Doordat hij het gebied rondom Vronen met 
vier kastelen omringde werden vrijheid en koophandel ernstig belemmerd, volgens 
Soeteboom. 

Na de dood van Floris V komen de friezen opnieuw in opstand tot ze onder Jan II van 
Henegouwen definitief onderworpen worden. Maar de graaf heeft daartoe wel de hulp 
van verraders in de stad nodig! Een dergelijke smadelijke nederlaag laat zich niet 
rijmen met vrijheid en voorspoed dus krijgt het verhaal de draai dat deze ondergang 
uiteindelijk positief is geweest. De 'moeder der onrust' was verdwenen en de weg van 
samenwerking tussen Holland en West-Friesland lag open. Deze samenwerking bracht 
vele vruchten voort, aldus Soeteboom,en de vrijheid die de Friezen verloren meenden 
te hebben kwam nu juist tot volle ontplooiing. 'Eendracht is een goddelijke gave op 
welk fundament elke Republiek vrede, zegen en voorspoed krijgt'22. 
Aan deze machtsuitbreiding van de Hollandse graven ging een veel bediscussieerd 
probleem vooraf: waar waren die graven vandaan gekomen? Soeteboom neemt de 
zogenaamde instellingslegende, zoals die in de veertiende en vijftiende eeuw tot ont
wikkeling gekomen was, over. Karei de Kale zou Dirk van Aquitanië als graaf voor het 
hele gebied van Holland en Oost-Friesland benoemd hebben om het christelijk geloof 
te bevorderen en het te beschermen tegen Denen en Noren. Het verzet van de graaf 
van Leiden en de Heer van Valkenburg wordt onderdrukt en Dirk I zou vervolgens 
door het volk als 'wet-achtigen Heer en Graaf van Holland en Vriesland' aanvaard 
zijn 2 3. Inplaats van derhalve een geleidelijke machtsuitbreiding met betrekking tot 
ambten en het beheerste gebied te postuleren meende men dat de positie van de graaf 
en de omvang van het gebied dat hij beheerst onmiddellijk terugging op een 
benoeming. Kritiek op deze instellingslegende werd in het begin van de zestiende eeuw 
door Heda geformuleerd en aan het eind van die eeuw bracht ook Dousa nieuwe 

20 Soeteboom ontleent dit gegeven aan Tacitus: 'Tacitus verhaelt ons dat de Caninefaten, of 
Kennemers een volck is, die een gedeelte van het Eylandt der Batavieren bewoonen, en datse 
in taele en vromigheyt den Hollanderen gelyck zyn, maer dat de Hollanders in meenighte haer 
overtreffen'. Zaanlants Arkadia, 43. 

21 Vroonens begin, 64. 
22 Vroonens begin, 193-199. 
23 Vroonens begin, 65. 
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Afb. 1. Titelprent van H. Soete
boom, Noord-Hollands Ont
rusting. .. (Amsterdam 1678). 

gegevens aan. Zij slaagden er evenwel niet in deze opvatting geheel en al te doen ver
dwijnen. Nog lange tijd in de zeventiende eeuw speelde deze traditionele zienswijze 
een rol 2 4 . 
Tegelijkertijd begon zich een tweede kwestie voor te doen die er toe leidde dat de 
historische positie van de graaf en zijn aanvaarding en erkenning door het volk anders 
beoordeeld werden. Het conflict over de soevereiniteit in de Republiek, de strijd tussen 
de Stadhouder en de Staten, werd mede op dit historisch gebied uitgevochten. Zowel 
Hugo de Groot als Isaac Vossius ontwikkelden de opvatting dat de graaf gekozen was 
door de belangrijkste Heren van het gebied. Het gaat dus om verleende toestemming, 
die ingetrokken kan worden, niet om een door de koning opgelegde autoriteit. De 
soevereiniteit berust bij het volk c.q. haar vertegenwoordigers, de Staten. Zo zien we 
bij Soeteboom beide kwesties terugkeren: enerzijds de instellingslegende, anderzijds 
ontbreekt ook de erkenning door het volk niet. Dit aspect van toestemming, erken-

24 H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche 
historici der XVIe en XVIIe eeuw ('s-Gravenhage, 1917) 143. 
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ning, projecteert hij op vroegere situaties. De steun van de Kennemers aan de opstand 
van Claudius Civilis kent hetzelfde aspect: speciaal voor de gelegenheid kozen de 
Kennemers een overste genaamd Bruyne. Dit verschijnsel keert ook terug in zijn 
beschrijving van Waterland. De positie van de Waterlanders ten opzichte van de 
Hollandse graven is dezelfde als die van de Batavieren ten opzichte van de Romeinen. 
De Waterlanders werden niet onderworpen maar droegen de soevereiniteit over 
' . . .niet door bedwang, maer door een vrywillige onderwerpinge . . 

Contemporaine geschiedenis 

In twee van zijn laatste werken, beide uit 1678, bewandelt Soeteboom een ander pad. 
Noord-Hollands Ontrusting betreft een turfoproer in de Zaanstreek in 1678, het 
Nederlants Schoutoneel bevat een beschrijving van de voor de Republiek moeilijke 
jaren 1672-1678. Niet alleen door het feit dat het hier om contemporaine geschied
schrijving gaat, ook in de vorm wijken zij af van zijn eerdere werken. Ook nu volgt 
Soeteboom de algemene tendens van de geschiedschrijving in de Republiek die zich in 
de tweede helft van de zeventiende eeuw meer en meer losmaakte van de humanis
tische benadering. De indeling in boeken is verdwenen, evenals de verwijzing naar 
klassieke auteurs. 
In Noord-Hollands Ontrusting geeft Soeteboom een dag-tot-dag verslag van een turf
oproer. Het voorschrijven van een nieuwe maat voor het meten van de turf deed verzet 
ontstaan dat escaleerde tot opstand in diverse dorpen. In Zaandam liep een betoging 
van vrouwen tegen de nieuwe maat uit op plundering van het huis van de belasting
pachter. Het intrekken van de maatregel deed het verzet niet wegebben, want in ver
schillende andere dorpen vonden eveneens plunderingen plaats waarna de onrust 
geleidelijk verminderde, al bleven er zich nog lange tijd incidentele rellen voordoen. 
Soeteboom houdt zich echter niet aan de in de inleiding gemaakte belofte de diepere 
oorzaken te belichten, het blijft louter een beschrijving van de gebeurtenissen waarbij 
hij ook eigen herinneringen aan de beroeringen tussen Oost- en West-Zaandam van 
1632 ter vergelijking aanhaalt26. Wel maakt hij zijn standpunt duidelijk omtrent 
opstanden als deze. Zijn afkeer ervan is duidelijk, en dat brengt hem ertoe kritiek uit te 
oefenen op de magistraat. Sneller ingrijpen had escalatie kunnen voorkomen. Omdat 
dit uitbleef namen mensen aan het oproer deel die zich er bij krachtig overheids
optreden verre van gehouden zouden hebben. De teneur van het verhaal is dat mensen 
zich niet in de plaats van de overheid mogen stellen. Een aanval op belastingpachters 
omdat ze uitbuiten is ontoelaatbaar, dergelijke kwesties moeten door de magistraat 
geregeld worden27. Impliciet komt zijn opvatting over het nut van de geschied
schrijving naar voren door het herhaaldelijk opnemen van vermaningen. Er kan een 
les geleerd worden uit de geschiedenis, het is een slechte zaak tegen de 'Hooge 
Overheyt' op te staan. Zo heeft ook een relaas over valsmunters, in de laatste hoofd
stukken opgenomen, de teneur dat misdaad niet loont. 
Het Nederlants Schoutoneel is vooral interessant omdat hierin Soetebooms politieke 
stellingname duidelijk naar voren komt, in het bijzonder aangaande de positie van de 
Stadhouder, maar ook ten aanzien van het optreden van de magistraafde rol van 'het 
grauw' en van de burgers. Soeteboom stelt dat er in de periode 1672-78 twee 
'beroerten' hebben plaatsgevonden. De eerste betreft oploopjes van het volk en/of de 
burgers die eisen dat de Stadhouder aan het bewind moet komen. Deze eis wordt 
gerealiseerd en door Soeteboom positief beoordeeld. De tweede opstand wordt door 
dezelfde groepen gedragen maar wordt door hem als onverstandig omschreven. De eis 

25 Waterland, 86. 
26 Noord-Hollands Ontrusting, 76 e.v. 
27 Ibidem, 63. 
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tot zuivering van de magistraat vindt hij voorbarig, de tijd is er nog niet rijp voor. 
Dergelijke acties doorkruisen het wijs en bescheiden beleid van de Stadhouder. Soete
boom voegt in dit verhaal ook nog commentaar in om uitspraken te pareren als zou de 
Stadhouder door 'het grauw' aan de macht gekomen zijn. Zowel 'het grauw' als de bur
gers speelden een rol, want de beste burgers en schutters traden op ten bate van huis en 
vaderland. Voor zover er geplunderd werd gebeurde dat door het volk, de burgers 
probeerden deze gebeurtenissen in de hand te houden. Het nut en de noodzaak van 
rellen mag niet verward worden met de schande van de plunderingen. De beste oplos
sing, aldus Soeteboom, om de vijand binnen én buiten te verslaan was de aanstelling 
van een Stadhouder28. Hij veroordeelt dan ook het doorgaan van de rellen nadat dit 
plaatsgevonden had en hij kent het volk in het algemeen een negatieve rol toe. Ook de 
tegenstelling tussen burgers en regenten ziet hij als een treurspel. Onder leiding van 
een redelijke Stadhouder zou er eenheid moeten zijn tegenover de gemeenschappelijke 
vijand. 

Conclusie 

Als we zijn gehele werk overzien kunnen we Soeteboom als een traditioneel geschied
schrijver bestempelen.Traditioneel in de zin dat hij in de pas liep met de hoofdstroom 
van de geschiedschrijving in de zeventiende eeuw. Dat blijkt uit zijn antiquarische 
belangstelling, de 'klassieke' vormgeving van zijn boeken en zijn instemming met de 
gangbare geschiedopvatting bijvoorbeeld aangaande de oeroude vrijheidszin van 
Batavieren, Friezen en Hollanders, of de tot standkoming van het grafelijk bestuur. Hij 
hangt deze wijdverspreide meningen aan, hoewel er zeker ook andere geluiden te 
horen waren, met namen buiten Holland. Ook was de Leidse geleerde Philippus 
Cluverius na onderzoek er in geslaagd een groot deel van De Groots opvattingen over 
Batavia aan te tasten en als fabeltje af te doen, overigens zonder veel succes. Het ver
haal van de oorspronkelijke vrijheid, dienend om de actuele situatie van de Republiek 
te legitimeren, blijft gehandhaafd, ook bij Soeteboom. De gebruikelijke verbinding tus
sen heden en verleden vinden we eveneens: vrijheid toen = vrijheid nu. Er wordt een 
direct verband gelegd tussen gebeurtenissen uit een ver verleden en de actuele situatie. 
Of het nu gaat om verzet van de Batavieren tegen de Romeinen, de Friezen tegen de 
Hollanders of de Hollanders tegen de Spanjaarden, het betreft allemaal identieke, ver
gelijkbare situaties. Dezelfde vrijheid moet telkens weer bevochten of heroverd wor
den, het besef van verandering van omstandigheden, van geleidelijke historische ont
wikkeling is niet erg groot. Hoewel dit idee enigzins aanwezig is in de geografische uit
weidingen van Soeteboom, verandering in de loop van rivieren of in naam van streken 
en plaatsen, komt dit nauwelijks tot uitdrukking in zijn meer historische beschrijving. 
Daarmee zijn we gekomen tot Soetebooms visie op de gang der geschiedenis. Zijn 
beeld wordt bepaald door elkaar afwisselende op-en neergang, een golfbeweging. Deze 
opvatting lijkt rechtstreeks ontleend aan klassieken als Seneca en Euripides, die dan 
ook regelmatig geciteerd worden. De grote veranderingen in situatie wordt 'bij de 
heidenen' Fortuna genoemd, zoals hij opmerkt29. Dit proces van op-en neergang is 

28 Nederlants Schoutoneel, 167. De volledige titel luidt: Het Nederlants Schoutoneel. Waer in 
Kortelijk vertoont wordt 't begin en voortgangh des Oorlogs die de Koningen van Vrankrijk 
en Engelant, mitsgaders de Bisschoppen van Munster en Keulen, tegens de Vereenigde Neder-
laden, nevens hare Bondgenoten, hebben gevoert. Beginnende met het Jaer 1672 en Eyndigen-
de met het Gesantschap van Hare Ho: Mo: de Heeren Staten, door de Heer van Beverningh, 
aen de Koningh van Vrankrijk gedaen den 1 juni 1678. Alles met Staetkundige aenmerkingen 
en Historische vergelijkingen versien. Door H . J. S. (Amsterdam, 1678). 

29 Zie Vroonens begin, 247 en 249. 
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onafwendbaar en hoewel hij meer dan eens aardse oorzaken opnoemt ziet hij geregeld 
de hand van God aan het werk. Bijvoorbeeld met betrekking tot de moeilijke situatie 
van de Republiek zoals uiteengezet in het Nederlants Schoutoneel. Het woord 
Schoutoneel is door Soeteboom bewust gekozen: Er is niets nieuws onder de zon, het 
één komt op het ander gaat onder,'.. . en dat alle tijdelijcke dingen groote veranderin
gen onderworpen zijn . . .' zoals hij zegt in de voorrede van het boek. Moeilijke 
perioden worden afgewisseld door bloeitijden, en zo volgt in het laatste boek van 
Zaanlants Arkadia op de Spaanse terreur een krachtig herstel van diverse steden. 
Zoals gezegd een idee van geleidelijke ontwikkeling, eventueel vooruitgang, valt uit 
zijn werken niet op te maken. Want er wel in te vinden is, is de functie die hij aan 
geschiedschrijving toekent. Er zijn vele wetenswaardigheden die verloren dreigen te 
gaan en door zijn boeken hoopt hij deze te bewaren om in het bijzonder zijn streek
genoten bewust te maken van de luister van de Zaanstreek. Zijn trots steekt hij niet 
onder stoelen of banken en hij hoopt dergelijke gevoelens ook in anderen op te wek
ken. Bovendien kan er geleerd worden van de geschiedenis, dit aspect van vermaning 
of het geven van een morele opmontering is vooral in zijn laatste werken sterk aan
wezig. In Noord-Hollands Ontrusting toont hij aan dat misdaad niet loont en het 
onrechtmatige van een opstand tegen de overheid wordt duidelijk verwoord. Innerlijke 
twist en burgeroorlog zijn veel gevaarlijker dan een bedreiging van buitenaf: 
'. . . doordien het lichaam, wanneer de leden onderling malkander strijdig zijn, noot-
sakelijk vallen moet'30. Hetzelfde beeld schetst Soeteboom voor de periode 1672-78: 
innerlijke strijd verzwakt de positie tegenover de gemeenschappelijke vijand. Ook hier 
is zijn standpunt duidelijk: de terugkeer van de Stadhouder is een zegen, verdere 
opstanden en rellen zijn uit den boze. Men moet zich achter de Stadhouder plaatsen 
en onder zijn leiding gezamelijk optrekken. Zo kan de geschiedschrijving richting 
geven aan handelen. 

Tot slot nog een opmerking over het lokale karakter van zijn boeken. Ingegeven door 
de trots op zijn streek heeft Soeteboom tal van zaken uitgezocht en vastgelegd. Hoewel 
hij de hoofdstroom van de geschiedschrijving volgt is het aardig om te zien dat hij zich 
ten aanzien van zijn eigen streek sterk genoeg voelt er op bepaalde punten een andere 
mening op na te houden en andere historici te kritiseren. De ligging van Oud-Zaanden, 
de naamgeving van Vronen en dergelijke kwesties bieden hem de mogelijkheid een 
eigen mening te geven. Over het geheel genomen volgt hij evenwel, zoals gezegd, de 
algemene lijn der geschiedschrijving in de zeventiende eeuw. Hoewel Soeteboom dus 
in benadering en stijl weinig nieuws te bieden heeft kan zijn werk niet met een 
negatieve kwalificatie afgedaan worden. Op het vlak van de popularisering van de 
geschiedenis zal hij zeker een rol gespeeld hebben terwijl hij veel werk heeft verricht 
om gegevens over de Zaanstreek te verzamelen. Zijn waarde ligt voornamelijk in het 
lokale karakter van zijn werkzaamheden en hoewel zijn ingenomenheid met de streek 
zijn werk beïnvloedt weet hij in het algemeen voldoende afstand te bewaren in zijn 
beschrijvingen. Als bron voor de ontwikkeling van de Zaanstreek loont het de moeite 
zijn werk te bestuderen terwijl er tevens een indruk opgedaan kan worden hoe lokale 
geschiedschrijving drie eeuwen geleden gestalte kreeg. 

30 Noord-Hollands Ontrusting. Inleiding. 
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Tussen lokaal patriottisme en historisch 
Pyrrhonisme 

Simon Eikelenberg (1663-1738) als Alkmaars 
geschiedschrijver 

Gerrit Valk 

Inleiding* 

Niet alleen de geschiedenis van het vaderland, ook 
het verleden van eigen stad en dorp sprak al van 
oudsher tot de verbeelding. Het lijkt erop, dat de 
situatie nu, namelijk dat plaatselijke geschied
schrijvers in de eigen regio graag geziene mensen 
zijn - immers, zij kennen zoveel wetenswaardig
heden en bijzonderheden over de eigen plaats -
niet veel verschilt van die van de 17e en 18e eeuw. 
In die periode kenden nagenoeg alle steden en veel 
dorpen eigen kronikeurs. In stadsgeschiedenissen 
werd veelal een lokaal patriottisme bedreven, ter
wijl de schrijvers vaak moesten opereren binnen 
de marges, die het stadsbestuur uitzette. Eind 17e 
en begin 18e eeuw leefde in Alkmaar de geschied-
beoefenaar Simon Eikelenberg. In het volgende 
zullen we ons met hem bezighouden. Dit zal ge
beuren aan de hand van de volgende vragen: 
a. met welke oogmerken beoefende Eikelenberg 

geschiedenis? 
b. welke waarde hebben zijn geschriften? 
c. welke bronnen hanteerde Eikelenberg en hoe 

maakte hij daarvan gebruik? 
d. hoe was zijn relatie met het stadsbestuur en 

welke consequenties had dit voor zijn geschied
schrijving? 

Leven van Eikelenberg 

Simon Eikelenberg, die in 1663 werd geboren, was 
van eenvoudige komaf en vergaarde pas op veel 
latere leeftijd fortuin door als weduwnaar een 
nieuw huwelijk aan te gaan met een 16 jaar oude
re vrouw. Eikelenbergs overgrootvader was lijf
eigene in Hessen, die, nadat hij in 1609 was vrij
gelaten, zich als bakker vestigde in de Republiek'. 
Eikelenberg zelf was evenals zijn vader, borstel
maker en -verkoper. 
Van jongsaf aan interesseerde hij zich voor ge
schiedenis en andere wetenschappen en liefhebbe
rijen als sterrekunde, theologie, natuurkunde, bio
logie, gedichten en schilderen2. Eikelenberg was 
vermoedelijk autodidact; het lijkt althans niet aan
nemelijk dat hij langdurig en diepgaand onderwijs 
had genoten. A l in 1679, dus op 16-jarige leeftijd, 
begon hij met een kroniekje over Alkmaar3. Ook 
een lofdicht op de Alkmaarse geschiedschrijver 
C. van der Woude, dat Eikelenberg in 1685 maak

te, wijst op een al vroeg aanwezige historische 
belangstelling4. 
Er zijn diverse aanwijzingen, dat Eikelenberg in 
het handwerk van borstelmaker zijn levensvervul
ling niet vond, hogerop wilde en fortuin probeerde 
te maken. Met andere woorden: Eikelenberg wilde 
uit zijn eigen milieu breken. Hiermee kan tevens 
een antwoord gevonden worden op de vraag waar
om zijn nering zo slecht liep. Door zijn vele acti
viteiten besteedde Eikelenberg te weinig tijd aan 
winkel en handwerk, terwijl hij (om in hoger aan
zien te komen?) op te grote voet leefde5. Zijn uit
gaven overtroffen heel sterk de inkomsten 
en mogelijk hierom probeerde Eikelenberg het in 
1699 in de bloembollenspeculatie. In dat jaar 
kocht hij voor een bedrag van ƒ 266 - aan 
bloembollen. Ook in de jaren, die daarop volgden, 
kocht Eikelenberg, zij het voor geringere 
bedragen, bloembollen in. Toen hij in 1701 de 
balans opmaakte, bleek dat ook deze handel hem 
verlies had opgeleverd6. 
In deze periode was Eikelenberg er slecht aan toe. 
Grote zorgen maakte hij zich om zijn broer Jan, 
die bedelde, stal, in kroegen rondhing en zijn 
vrouw ontrouw was. In 1699 schreef Eikelenberg, 
dat hij 'daar onder meende te zullen bezwijken' en 
dat zijn haren er 'geweldig sterk grijs' door waren 
geworden. Dit en het feit, dat het hem financieel 

1 Vrijlatingsbrief in : Gemeentearchief Alkmaar 
(G.A.), Collectie Aanwinsten (C.A.), inv. nr. 122, 
Aantekeningen van Simon Eikelenberg betreffende 
zijn voorgeslacht en aanverwante families. Met enige 
familiepapieren. Het siert E. en zegt tevens iets over 
diens eerlijkheid, dat hij in zijn genealogische aan
tekeningen niet is gaan knoeien door bijv. een adel
lijke afkomst te reconstrueren. Goede inleidingen op 
Eikelenberg zijn: C. W. Bruinvis,Over Alkmaarse ge-
schiedboeken en geschiedschrijvers (Alkmaar 1888). 
W. A . Fasel, „Alkmaar en zijne geschiedschrijvers 
tot aan het jaar 1800", Alkmaars Jaarboekje (1969) 
22-38. 

2 G . A . , C. A . , inv. nr. 583, Aentekeningen der 
geschiedenissen en voornaemste zaken, omtrent dog 
voornamelijk binnen Alkmaar voorgevallen sedert 
het jaar 1672. Dit kroniekje bevat aantekeningen 
over E's jeugd. Zie voorts over E's interesses: G . A . , 
C .A . , inv. nr. 136, Gedichten en redekundige 
verhandelingen van Simon Eikelenberg. 

3 G . A . , C .A . , inv. nr. 124, Dagfragmenten en aan
tekeningen betreffende zijn leven. 

4 G . A . , C .A. , inv. nr. 124. 
5 G . A . , C .A. , inv. nr. 125, Aantekeningen betreffende 

zijn financiële toestand. 
6 Idem. 
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zeer slecht ging, bracht Eikelenberg tot wanhoop 
'(. . .) en in deze staat wenschte ik dikwijls een 
eynde van mijn leven'7. Voor Jan werd een oplos
sing gevonden: min of meer daartoe gedwongen, 
vertrok hij als soldaat naar Indië. 
Het duurde echter nog geruime tijd, voordat 
Eikelenbergs financiële problemen ten einde 
waren. Mogelijk hierom begon de remonstrant 
Eikelenberg - over diens kerkelijke gezindheid 
later meer - in 1699 de gereformeerde kerk te 
bezoeken, 'zijnde zeer bekommert wegens mijn 
staat'8. Had hij de diaconie om onderstand 
gevraagd'? 
Het is onbekend wanneer hij zijn borstelwinkel 
opdoekte; in ieder geval vestigde hij zich in 1702 
met de toetreding tot het St. Lucasgilde als kunst
schilder. 
De periode als kunstschilder werd welhaast een 
nog groter debacle dan die van borstelmaker. Zijn 
schilderijen vonden nauwelijks aftrek.Deze perio
de noemde hij 'de puijnhopen der tegenspoet'10 en 
de mensen met wie hij als schilder te maken had 
betitelde hij als 'kwelbeulen, pesters en verwoes-
ters der kunsten'". 
Zich ervan bewust dat hij als kunstschilder geen 
bestaan kon vinden en omdat hij financieel aan de 
grond zat, solliciteerde Eikelenberg in 1704 naar 
de functie van opzichter van stadsdienaren voor 
het geboomte en de waterwerken12. Hij solliciteer
de 'ter behoudenis van mijn huisgezin' en de 
noodsituatie waarin hij verkeerde, blijkt ook uit de 
volgende passage in zijn sollicitatiebrief: 'Tis niet 
de gemaklijk- of vermakelijkheit nog de vetheit of 
aanzienlijkheit der bediening daar ik na sta die mij 
dit doed aanvangen'13. Eikelenberg kreeg de baan, 
waaraan het feit, dat hij de fabrieksmeester en 
vroedschapslid Johan Schagen aan zich had ver
plicht door hem het perspectief-tekenen te leren, 
wel niet vreemd zal zijn geweest14. 
Met zijn toetreding tot de ambtelijke status brak 
vermoedelijk een rustiger periode aan. Eikelen
berg ging zich concentreren op de geschied
beoefening. Zijn eerste gedrukte resultaat ver
scheen in 1714: Gedaante en gesteldheid van 
Westvriesland voor den jaare 1300 . . . 1 5 . Zijn his
torische activiteiten besloegen voornamelijk het 
kopiëren van archivalia die hij belangrijk achtte 
voor de geschiedenis van Alkmaar en West-Fries
land, alsmede het excerperen van boeken die op 
dit gebied betrekking hadden. Op deze manier 
vulde Eikelenberg 16 registers met 4712 blad
zijden. Mogelijkerwijze moet hierin de verklaring 
gezocht worden, waarom hij tijdens zijn leven 

nauwelijks meer tot historische publikaties kwam: 
Eikelenberg vulde zijn tijd met het verzamelen en 
overschrijven van bronnen. 
In 1732 verzorgde hij nog wel een bronnenuitgave, 
namelijk de Kroniek van Egmond door Jan van 
Leiden 1 6. Eikelenberg overleed in 1738. 
Na zijn dood werd in 1739 nog één werk van hem 
uitgegeven: Alkmaar en zijne geschiedenissen11. 
Tenslotte willen wij nog nader ingaan op zijn ker
kelijke activiteiten. Tot voor kort was er onduide
lijkheid over Eikelenbergs kerkelijke gezindheid. 
Aangenomen werd, dat hij doopsgezind was, om
dat hij theologische lezingen hield voor een col
lege en omdat zijn stiefmoeder doopsgezind was. 
Th. Roep ontdekte echter, dat hij remonstrants 
gedoopt was en gevraagd werd in de remonstrantse 
diaconie zitting te nemen18. De lezingen die hij 

7 G . A . , C . A . , inv. nr. 124. 
8 Idem. 
9 Helaas zijn uit deze periode geen registers van 

bedeelden, noch resolutieboeken van de diaconie 
bewaard gebleven. 

10 G . A . , C .A . , inv. nr. 123, brief 23 april 1704. 
11 Idem, brief 3 juli 1704. 
12 Een nauwkeurige opgave van E's werkzaamheden als 

opzichter, alsmede die van de onder hem staande 
stadswerkers is te vinden in: G.A.,Stadsarchief vóór 
1815 (S.A.), inv. nr. 1837, fo. 135 e.v. 

13 G . A . , C . A . , inv. nr. 123, brief23 april 1704. 
14 G . A . , C .A . , inv. nr. 124. 
15 Volledige titel: Gedaante en gesteldheid van West

vriesland voor den jaare 1300 en teffens den onder
gang van het dorp Vroone, aantoonende dat de 
gemeene vertelling van een belegering en verwoesting 
van een magtige stad, die Vroonen zoude geheeten 
hebben niet anders is dan een verdigtzel en veders 
bevattende de verklaaring van verschelde oudheden 
(Alkmaar 1714). 

16 Volledige titel: Kronijk van Egmond, of Jaarboeken 
der vorstelijke abten van Egmond, in 't Latijn 
beschreven door broeder Jan van Leyden, van der 
Karmeliten ordre, vertaald door Kornelis van Herk, 
vervolgt en met de vertaalinge der grafschriften 
verrijkt door Gerard Kempher, Uytgegeeven en ver
meerdert met een lijst van donatien en de naamen 
der geenen, die in d'Abdye begraaven zijn door 
Simon Eikelenberg (Alkmaar 1732). Herdrukt in 
1739. 

17 Gedrukt in Alkmaar. Dit werk beleefde in 1747 te 
Rotterdam een herdruk. 

18 Th. Roep bereidt hierover een publikatie voor. Het 
feit, dat Eikelenberg niet gevonden werd in de klap
pers op de Alkmaarse doopboeken, was, omdat hij 
onder patroniem gedoopt was: Sijmon Aalbertss. 
(D.T.B.-Alkmaar, inv. nr. 132, fo. 24). 
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hield, waren voor de Rijnsburger Collegianten. 
Ondanks het feit dat hij ook kerkte bij de gerefor
meerden was Eikelenberg onmiskenbaar een dis
senter en Fasel constateerde reeds, dat onder de 
Alkmaarse geschiedschrijvers de dissenters ruim 
in de meerderheid waren19. Een vluchtig onder
zoek wees uit, dat buiten Alkmaar eveneens een 
aantal geschiedschrijvers niet tot de gereformeerde 
kerk behoorden. Remonstrant waren bijvoorbeeld 
G. Brandt, P. van der Schelling, S. Centen en 
F. van Mieris; rooms-katholiek was I. Walvis, ter
wijl Th. Velius de doopsgezinde leer aanhing 
Alleen een uitgebreid onderzoek kan antwoord 
geven op de vraag of de dissenters onder de 
geschiedbeoefenaren overheersten. 
Dat hun aantal groot moet zijn geweest, lijkt aan
nemelijk. Wellicht kunnen daarvoor de volgende 
verklaringen gegeven worden. In de eerste plaats 
was een politieke carrière voor een niet-lid van de 
publieke kerk uitgesloten. Uit de onmacht invloed 
te hebben op het heden, kwam misschien een 
geoccupeerdheid met het verleden voort20. In de 
tweede plaats zit in de geschiedschrijving van dis
senters een element van zelfrechtvaardiging. De 
rol van hun kerken werd in de Republiek negatief 
beoordeeld; in het bijzonder gold dit voor de 
rooms-katholieken en remonstranten. Door ge
schiedwerken het licht te doen zien, kon dit beeld 
misschien enigszins genuanceerd worden en door 
het schrijven van de regenten welgezinde geschied
werken konden zij laten zien, dat zij goede burgers 
waren. Tenslotte bood de geschiedbeoefening de 
mogelijkheid sociaal in aanzien te stijgen door de 
sympathie van bijvoorbeeld het stadsbestuur te 
verwerven met werken waarin meningen verkon
digd werden die het stadsbestuur goed van pas 
kwamen. 

Wij stelden al eerder, dat Eikelenberg pogingen 
deed zich te ontworstelen aan zijn milieu en graag 
hogerop wilde. Om na te gaan of het bovenstaande 
ook voor hem opging, nemen we nu zijn relatie 
met zijn omgeving, alsmede met het stadsbestuur 
onder de loep. 

Relaties en vriendschappen 

Om een beter beeld te krijgen van Eikelenberg is 
het zinvol om na te gaan met welke personen hij 
omging, met andere woorden: in welke milieus 
vertoefde hij? 
Eikelenberg gebruikte zijn relaties en vriendschap
pen om hogerop te komen en in ieder geval om er 
niet slechter van te worden. Hij schreef dat hij 

besloten had '(• • •) van alle menschen die ik kende 
te verpligten mij goed, of ten minsten geen kwaat 
te willen, wetende als men mij agte dat mijn kunst 
min veragting onderworpen zou zijn'. 
Ook ter zelfbescherming ging hij relaties aan, zoals 
blijkt uit de volgende ontboezeming, waarin hij 
aangaf waarom hij vrienschap sloot met doctor 
Berrien: '(.. .) hoewel ik hem aansag voor een man 
die de heyligen zelf wel zou hebben bedrogen of 
derven bedriegen, als hij er voordeel bij had 
gezien, wenste ik wel zoo veel te meer tot mij niet 
ongenoegen te maken, als ik dagt dat hij on
beschaamder, stouter en zonder geweten was en 
mij daarom te meer zou konnen bes(c)hadigen'21. 
Nadere beschouwingen van Eikelenbergs vriend
schappen leert, dat hij relaties onderhield met 
mensen, die maatschappelijk goed gesitueerd 
waren, die zich in meerderheid bezighielden met 
geschiedenis en die dit veelal combineerden met 
één of meer activiteiten waar ook Eikelenberg zich 
mee bezighield, namelijk dichten en schilderen. 
Een aantal van hen was, evenals Eikelenberg, dis
senter. De meesten genoten bekendheid in de 
Republiek. In dit verband kunnen genoemd wor-
den:C. van Alkemade, P. van der Schelling, 
J. Markus, A. en G. Schoenmaker en C. Beudeker. 
Ten opzichte van het stadsbestuur bevond Eike
lenberg zich in een afhankelijke positie. Als het 
stadsbestuur hem in 1704 niet de functie van op
zichter had gegeven, zou het er somber voor hem 
hebben uitgezien. Wij hebben al gewezen op de 
persoonlijke relatie die Eikelenberg onderhield 
met het vroedschapslid Johan Schagen. Echter, 
ook met de stadsbestuurders Pieter Winkel en 
Pieter Sijms had hij vriendschappelijke contacten. 
Het stadsbestuur steunde Eikelenbergs historische 
activiteiten in ruime mate. In 1712 kreeg hij het 
recht, met uitsluiting van anderen, een boek over 
de geschiedenis van Alkmaar uit te geven22. 
Tevens werd zijn eerste uitgave financieel 
gesteund23. Na de verschijning van dit boek werd 
Eikelenberg vanwege zijn buitengewone diensten 
een jaargeld van ƒ 150- toegekend24. Tevens 
kreeg hij geld voor de aankoop van oude stuk-

19 Fasel, „Alkmaar", 37. 
20 Hier wees Fasel op in zijn hierboven aangehaald 

werk, 37. 
21 G . A . , C .A . , inv. nr. 124. 
22 G . A . , S.A., inv. nr. 134, memoriaal van burgemees

ters, resolutie 30-6-1712. 
23 Idem, resolutie 10-8-1713. 
24 Idem, resolutie 22-12-1714. 
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ken2 5. Het stadsbestuur moet vertrouwen in Eike
lenberg hebben gehad, aangezien hij ook toegang 
kreeg tot het stadsarchief. 
Eikelenbergs dankbaarheid was navenant. Niet 
alleen droeg hij zijn eerste boek op aan het stads
bestuur, maar hij streelde het tevens door in het 
voorwoord te schrijven, dat Alkmaar '(.. .) de eer 
heeft van, onder de zorg Uwer Ed. Grootagtbaar-
heden, gelukkig en gerust te zijn'. Sloeg dit laatste 
op het oproer dat in hetzelfde jaar (1714) in Alk
maar uitbrak26? 
Vermoedelijk was Eikelenberg staatsgezind, het
geen zijn relatie met het stadsbestuur eveneens 
vergemakkelijkt zal hebben27. Het feit echter, dat 
hij het stadsbestuur zo goed gezind was, is geen 
voldoende verklaring voor de gunsten die hem 
verleend werden. Daarvoor zal gekeken moeten 
worden naar de inhoud van zijn boeken en zal de 
vraag moeten worden gesteld of deze het stads
bestuur welkom was. Dit lijkt inderdaad het geval 
te zijn geweest. 
In zijn eerste boek over de vroegste geschiedenis 
van West-Friesland rekende Eikelenberg af met de 
zogenoemde Vronen-mythe. Deze hield in dat in 
de nabijheid van Alkmaar al in de Romeinse tijd 
een grote handels- en vestigingstad bestond, 
genaamd Vronen. Het werd zo'n belangrijke inter
nationale handelsplaats, dat de Romeinen er, in 
navolging van hun eigen stad, de naam Verona 
aan gaven. Vronen kreeg toen en later allerlei 
rechten, zodat het min of meer de hoofdstad werd 
van West-Friesland. In Vronen kwamen de West
friezen bijeen om besluiten te nemen over oor
log en vrede en vanuit Vronen voerden zij oor
log tegen de Hollanders. Keer op keer kwamen 
van daaruit de Westfriezen in opstand en in 1303 
belegerde Jan van Henegouwen de stad, die na een 
lang en moedig doorstaan beleg na verraad viel. 
De stad werd volledig verwoest en mocht niet 
meer worden opgebouwd. 
Uit wraak liet Jan van Henegouwen tevens de 
naam Vronen uit de oude kronieken schrappen. 
Door Vronens bloei had Alkmaar nooit een stad 
van betekenis kunnen worden. Dit veranderde 
toen Vronen met de grond werd gelijk gemaakt. 
Volgens sommige schrijvers ontstond Alkmaar pas 
na de val van Vronen, omdat uitgeweken bewo
ners op deze plaats een nieuwe stad bouwden28. 
Dat Alkmaar niet blij was met deze opvatting is 
evident. De grootheid van Vronen deed afbreuk 
aan de grootheid van Alkmaar, zeker wanneer 
vóór de opkomst van Alkmaar er in de nabije 
omgeving al een belangrijke stad was geweest. Ook 

het idee dat Alkmaar pas kon groeien bij de gratie 
van de ondergang van Vronen werkte niet presti-
ge-verhogend. Tevens was de opvatting, dat Alk
maar opgebouwd was door mensen uit Vronen, 
dus Westfriezen van buitenaf, geen prettige 
gedachte. Heel nadrukkelijk werd dit verwoord in 
een gedicht van Gerard Kempher, dat in het boek 
werd opgenomen en waarin Eikelenberg werd ge
prezen vanwege zijn onthalzing van de Vronen-
mythe: 'Tot roem van 't moedig Kenmerlandt, 
Oudtvrieslandts hoofdstadt doet verdwijnen'. 
Door de ontkenning van het bestaan van de stad 
Vronen werd de exclusiviteit van Alkmaar groter. 
De stadsbestuurders zagen daarmee tevens hun 
prestige stijgen en zullen met welgevallen dit boek 
hebben zien verschijnen. In dit boek ging Eikelen
berg er terecht vanuit, dat Alkmaar in Kennemer-
land gesitueerd moest worden. In zijn boek 
Alkmaar en zijne geschiedenissen liet hij deze op
vatting los en probeerde hij te bewijzen, dat Alk
maar tot West-Friesland behoorde en door de Hol
landse graven daarvan losgemaakt was. Pas met de 
onderwerping van de Westfriezen door Floris V 
zou Alkmaar opnieuw aan West-Friesland zijn 
aangehecht. Op de vraag of Eikelenberg oprecht 
deze visie aanhing of dat hij deze opvatting uitte 
om het stadsbestuur te plezieren, durven wij geen 
antwoord te geven. In ieder geval lijkt het, dat het 
stadsbestuur ingenomen moet zijn geweest met de 
stelling, dat Alkmaar tot West-Friesland behoor
de. Tussen Alkmaar en Hoorn bestond al lange 
tijd op zowel politiek als economisch gebied na
ijver. Tegen de zin van Alkmaar werd Hoorn de 
zetel van het college van Gecommitteerde Raden 
van het Noorderkwartier. De facto was Hoorn 
daarmee hoofdstad van dit gebied geworden, hoe
wel Alkmaar de eerste rang in de Gecommitteerde 
Raden bekleedde. Alkmaar had graag gezien, dat 
Gecommitteerde Raden binnen de eigen muren 
zouden vergaderen en had daartoe in het verleden 

25 Bruinvis,Alkmaarse geschiedboeken,3 1. 
26 Zie hierover: G. Valk, „Oproeren, onlusten en rellen 

in Alkmaar gedurende de Republiek", Holland 13 
(1981) 230-247, aldaar 241 -245. 

27 In zijn kroniekje over Alkmaar maakte hij zich 
namelijk boos over de moord op de gebroeders De 
Witt, die hij noemde 'dezer twee getrouste vaderen 
des vaderlants'. (G.A., C .A . , inv. nr. 583). 

28 Zie over de Vronen-mythe: P. J. Glasz., , Een 
legende nog eens weerlegd", Alkmaarsche Courant 7, 
21 november 1908. 
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Afb. 1. Portret van Simon Eikelenberg. 
Uit: G. Boomkamp, Alkmaar en desselfs geschiede
nissen ... (Rotterdam 1747). 

ook pogingen ondernomen29. Hoe het ook zij, 
daarmee had de stad geen succes, maar het moet 
het stadsbestuur welkom zijn geweest aan te kun
nen tonen, dat Alkmaar de meest vooraanstaande 
stad in dit gebied was. Die aanspraak kon 
Alkmaar niet maken ten aanzien van Kennemer-
land; daarin lag Haarlem al. Door nu Alkmaar te 
situeren in West-Friesland zou Hoorn naar de 
tweede plaats in dit gebied gedrongen worden. 
Hoorn was immers veel later dan Alkmaar ont
staan en Eikelenberg schreef dan ook nadrukke
lijk, dat 'oostwaarts van Alkmaar' de 'gebuurstadt' 
Hoorn ontstond30. 
Met Hoorn bestond gedurende de hele periode 
van de Republiek een grote economische concur
rentie. Beide probeerden kooplieden en boeren 
naar hun markten te trekken en beide steden pro
beerden hun greep op het omliggende platteland 
te vergroten en te voorkomen, dat de concurrent 
door bijvoorbeeld de aanleg van de trekvaarten of 
sluizen als marktplaats in een voordeliger positie 
zou geraken. 
Zowel door de ontkenning van het bestaan van 
een grote stad in de buurt van Alkmaar, als ook 

door Alkmaar in West-Friesland te situeren, werd 
de suprematie van de stad benadrukt en dit werkte 
voor het stadsbestuur prestige-verhogend. 
De relatie Eikelenberg-stadsbestuur was goed en 
Eikelenbergs afhankelijkheid van het stadsbestuur 
lijkt van invloed zijn geweest op zijn geschied
schrijving. 

Bronnen en bronnengebruik 

Welke bronnen stonden Eikelenberg ter beschik
king en hoe maakte hij daarvan gebruik? Eikelen
berg raadpleegde een groot aantal kronieken. Van 
de niet-Alkmaarse kronieken noemen wij die van 
Procurator, Melis Stoke, Johannes van Leiden, het 
Gouds Kroniekje en anderen.Voorts werden hem 
mededelingen verstrekt door Cornelis van Alke
made, die hij zelf ook van informatie voorzag. 
Latijnse auteurs als Plinius, Tacitus, Caesar en 
Pomponius Mela, las Eikelenberg in vertaling. 
Deze waren voor hem geen onaantastbare autori
teiten, zoals voor de humanistische geschiedschrij
vers, maar ze werden door Eikelenberg gebruikt 
om er gegevens over de vroegste geschiedenis van 
West-Friesland aan te kunnen ontlenen. Zoals 
veel van zijn tijdgenoten maakte hij ook wel 
gebruik van mondelinge gegevens van oude getui
gen. Tenslotte stond het stadsarchief hem ter 
beschikking. 
In zijn bronnengebruik komt Eikelenberg over als 
een zorgvuldig geschiedbeoefenaar. Hij was tekst
kritisch, zocht in de eerste plaats naar bewijzen en 
wilde niet afgaan op de mening van autoriteiten. 
In zijn boek over Vronen schreef hij regelmatig, 
dat de argumenten beoordeeld moesten worden en 
dat men niet af moest gaan op de visie van geleer
den: '(. . .) men vergaape zig aan geen geleerdheid, 
of gezag, daar het op de waarheid aankomt. 
Men schorte zijn oordeel een weinig tijds op, om 
met mij, de waardij, en de deugdzaamheid van die 
reedenen, die zij voortbrengen, te overweegen; en 
men zal bevinden dat, niet altijt, de geleerdheid 
verzeld gaat met de omzigtigheid, en trouw, die in 
't beschrijven van Oudheden en Geschiedenissen, 
vereischt word' 3 1. 
Eikelenberg vroeg zich ook af wie de bron was en 
welke waarde eraan gehecht moest worden. Zo 

29 [J. Wagenaar], Tegenwoordige staat der Verenigde 
Nederlanden(Amsterdam 1744) dl. 5, 371, 372. 

30 Eikelenberg, Alkmaar, 108. 
31 Gedaante, 42. 

213 



Simon Eikelenberg 

bekritiseerde hij de geschiedschrijver Van der 
Hoeven, omdat deze zich beriep op Sigonius. 
Eikelenberg stelde, dat de laatste pas in 1585 op 
60-jarige leeftijd was overleden en dat diens 
getuigenis derhalve van niet meer waarde kon zijn, 
dan dat van Van der Hoeven zelf. Bovendien was 
hij een Italiaan en de periode die hij beschreef, 
was 1200 jaar voor zijn geboorte32. 
Ook Hugo de Groot moest het ontgelden, daar 
waar hij beweerde dat de Bataven in steden woon
den, omdat dit gebied zo gunstig aan het water 
lag. Eikelenberg stelde dat er in dat geval dan ook 
steden hadden moeten zijn in Canada en Brazilië 
toen deze werden ontdekt33. Deze redenering ge
tuigt van historisch denken. 
Het duidelijkst verwoordde Eikelenberg zijn op
vatting over bronnen en bronnengebruik in zijn 
voorwoord bij de Kronijk van Egmond: 'Zelden 
zijn de geschiedenis-beschrijvingen zonder gebre
ken: 't zij dat gebrek van oordeel of noodige 
bescheiden, eenzijdigheidt, vreeze, vleijlust of 
eigen belang, de dingen doet te boek stellen, 
anders dan zij gebeurt zijn; of dezelver regte 
geschapenheidt doet zwijgen. Door vergelijking 
van den eenen met den anderen word de waar-
heidt ontdekt, en de gaaping gevuldt; waar aan de 
oudsten meest onderworpen zijn'. 
Toch hechtte hij ook onvoorwaardelijk geloof aan 
de Rijmkroniek van Klaas Kolijn, die hij noemde-
'de beste onzer Jaarboeken'34.Deze kroniek, die 
een eeuw ouder zou zijn dan die van Melis Stoke, 
was een vervalsing, waarmee Reinier de Graaf 
Cornelis van Alkemade bedroog35. Zoals we later 
zullen zien, liet Eikelenberg zich ook met de 
Kronijk van Egmond bedriegen. Aan de ene kant 
wilde hij tekstkritisch zijn en zorgvuldig met zijn 
bronnen omspringen; aan de andere kant was hij 
mogelijk te naiëf en te weinig geschoold om ver
valsingen te kunnen doorzien. 

Eikelenbergs werk 

We zullen nu overgaan tot een nadere beschou
wing van zijn boeken, die wij afzonderlijk zullen 
bespreken. 

a. Gedaante en gesteldheid van West-Friesland 

Eikelenberg schreef dit boek als een voorloper en 
voorstudie van zijn beschrijving van Alkmaar 3 6. 
Daarin rekende hij af met de zogenoemde 
Vronen-mythe, die hiervoor reeds beschreven is. 
Hij voerde daarvoor de volgende argumentatie 

aan. In de eerste plaats, stelde hij, was het niet de 
gewoonte van de Friezen om in steden te wonen, 
zoals bijvoorbeeld Tacitus al schreef. Ook in ver
dragschriften tot aan de 14e eeuw werd nooit van 
steden gerept, maar alleen van dorpen en ambach
ten. Wanneer de naam Vronen vermeld wordt in 
geschriften, wordt er alleen gesproken over het 
dorp Vronen. Volgens de overlevering zou na de 
verwoesting de naam Vronen als straf uit alle kro
nieken geschrapt zijn. Dit is juist niet het geval, de 
naam komt er wel in voor, maar dan onder ver
melding, dat het een dorp was. 
En, hoe kan, aldus Eikelenberg, Vronen in 1303 
door de Hollanders verwoest zijn, terwijl de West
friezen in de jaren 1302-1305 samen met de graaf 
van Holland optrokken tegen de Vlamingen? Het 
was ook onmogelijk, dat een burgemeester van 
Vronen zijn stad verraadde; de Westfriezen ken
den in die tijd het burgemeestersambt niet. 
Vronen of Vroonloo was niet genoemd naar Vero-
na, maar dankte zijn naam aan de hoge ligging. 
Vroon betekent vrij en loo betekent hoogte of 
geest. 
Volgens de Vronen-mythe was de stad gesticht aan 
een breed water, dat bij Krabbendam uit de Zaan 
ontsprong en bij Petten in zee uitmondde. Daar
door werd Vronen een ideale havenplaats. Ook dit 
was volgens Eikelenberg onmogelijk: de Zaan kon 
nooit noordwaarts gestroomd hebben, want daar
voor lagen de gronden te hoog, en, toen in 1531 
een vaart van Alkmaar naar Petten werd gegraven, 
werd er niets aangetroffen dat leek op een oude 
rivier. Met voornamelijk deze argumenten weer
legde Eikelenberg de Vronen-mythe. Uit de argu
mentatie blijkt dat hij een scherp analysator was, 
die in de eerste plaats op de bronnen afging. 
Opmerkelijk is de indeling van het boek: geen 
boeken of hoofdstukken,maar genummerde ali
nea's. Eikelenberg ging hiertoe over, omdat hij 
heftige reacties op zijn boek 'die zoo regtdraads 

32 Idem, 43. 
33 Idem, 24. 
34 Eikelenberg, Alkmaar, 18. 
35 S. de Wind, Bibliotheek der Nederlandsche geschied

schrijven (Middelburg 1835) 54. Zie hierover, 
alsmede over E's relatie met Van Alkemade: 
Gemeentearchief Rotterdam, Collectie Hand
schriften, inv. nr. 283 (Collectie Van Alkemade en 
Van der Schelling). Zie ook M . J. van Lieburg, 
„Reinier der Graaf(1674-1717) en de Rijmkroniek 
van Klaas Koli jn" . Documentatieblad achttiende 
eeuw (november 1977) 4-25. 

36 G . A . , S.A., inv. nr. 134, res. 10-8-1714. 
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tegen de gemeene vooroordelen aanloopt' ver
wachtte37. Door het boek nu op te delen in 
genummerde alinea's werd het gemakkelijker de 
plaats van de argumenten en bewijzen op te zoe
ken '(.. .) min agtende op de pronk, als op de 
dienst van den Leezer (.. .)' 3 8. Om deze reden 
kwam Eikelenberg tevens met uitgebreide verwij
zingen. Het boek bevat voorts een naam- en 
zakenregister, alsmede een lijst van errata. 
De stijl waarin hij dit boek schreef, is polemisch 
en soms sarcastisch te noemen. De verhalen over 
Vronen noemde hij regelmatig 'beuzelarij'. Soms 
haalde hij stevig uit: '(.. .) en men kan, met grond 
van reeden zeggen, dat de grootheid en magt van 
Vroone, niet anders is dan een ijdel herzenverdigt-
zel, niet van al onze ligtgeloovige Voorouderen, 
zonder onderscheid; maar alleen van de laatste 
twee Eeuwen; die zig niet geschaamd hebben dit 
voort te brengen, en, tot op dezen tijd, te koes
teren en te voeden'39.Zijn mede-geschiedschrijvers, 
die de Vronen-mythe aanhingen, kregen er ferm 
van langs: 'Dat ze (de West-Friezen, G.V.) ten 
tijden van Karei de Grote, de Saracenen uit 
Roome, en geheel Italien, hebben gejaagd, en 
daarna 't huis gekoomen, de Noormannen uit 
Westvriesland en uit Vronen gebonst, dat is de 
beuzeltaal van Soeteboom (.. .)' 4 0. Fel werd hij 
tegenover zijn stadgenoot Van der Woude, die 
schreef dat Alkmaar was gesticht door uitgeweken 
Vroners. Dit noemde hij 'een onbeschaamd ver-
digtzel'41. Dat Eikelenberg de pen vaardig en 
scherp kon hanteren en daarbij niemand ontzag, 
blijkt ook uit de volgende passage: 'Nannius, er-
vaarender, zoo ik agte, in de Letterkunde dan in 
Landbeschrijving, is niet wel onderregt geweest, of 
te veel verliefd op de geestigheden zijner vindin
gen (.. .)'42.Het boek is niet chronologisch van op
zet, maar thematisch. Dit was mede veroorzaakt 
door het betogende karakter van het werk: Eike
lenberg wilde een opvatting die hem niet aan
stond, weerleggen. 

b. Kroniek van Egmond 

Tegen de humanistische geschiedschrijving, die 
veelal kritiekloos geloof hechtte aan overleve
ringen en wonderverhalen en ter verklaring van 
gebeurtenissen vaak greep naar de hand van God 
of de Fortuna ontstond een tegenbeweging, die 
omstreeks het einde van de zeventiende eeuw en 
begin van de achttiende eeuw culmineerde in een 
stroming, die het historisch Pyrrhonisme is gaan 
heten. Deze term is ontleend aan de naam van de 

Griekse filosoof Pyrrho van Elis (± 300 v. C ) , die 
grote twijfels uitte over zaken als godsdienst en 
wijsbegeerte. De twijfel aan de historische over
leveringen, die te lijf werden gegaan met de hulp 
van hulpwetenschappen als paleografie, inscriptie-
leer, zegelkunde, muntkunde en archeologie, 
mondde uit in de eerste bronnenuitgaven43. 
Een groot aantal hiervan werd verzorgd door de 
Leidse hoogleraar in de rechten A. Matthaeus. In 
1692 gaf hij uit het Chronicon Egmundanum van 
Johannes van Leiden. Van deze kroniek liet Eike
lenberg in 1732 een Nederlandse vertaling het 
licht zien, nadat hij een onvoltooid gelaten verta
ling door Cornelis van Herk in handen had gekre
gen welke was voortgezet door G. Kempher. Het 
boek bevat verder een vertaling van de grafschrif
ten van de graven en gravinnen, die in de abdij 
van Egmond begraven zijn, alsmede een 'lijst van 
Donaüen en de naamen der geenen die in d'Ab-
dye begraaven zijn'. Dit laatste was een toe
voeging van Eikelenberg. 
In zijn voorwoord beargumenteerde hij, dat het 
zinvol was kennis te hebben van de lotgevallen 
van de abdij, aangezien daar veel gegevens over de 
vaderlandse geschiedenis vandaan kwamen. Hij 
waarschuwde de lezer er echter wel voor niet zon
der meer vertrouwen te hebben in Johannes van 
Leiden. Deze was immers ook een kind van zijn 
tijd: 'Dat hij niet zelden steunssel geeft aan 't bij
geloof, is toe te schrijven aan zijn beroep, en zijne 
eeuwe, in welke dat gebrek, en de onkunde tot den 
hoogsten top waren geklommen'. 
In de vertaling van de kroniek werden de aanteke
ningen van Matthaeus weggelaten. De vertaling is 
matig. De oorspronkelijke Nederlandse teksten 

37 G.A. , C .A. , inv. nr. 124. 
38 Gedaante, 2. 
39 Idem, 41. 
40 Idem,41. 
41 Idem,5\. 
42 Idem, 77. 
43 H. Kampinga,De opvattingen over onze oudere 

vaderlandsche geschiedenis bij de Hotlandsche 
historici der XVIe en XVIIe eeuw ('s-Gravenhage 
1917). H. Smitskamps, „Perizonius en de crisis der 
geschiedwetenschap in de 17de eeuw (het historisch 
Pyrrhonisme)", Bijdragen en Mededelingen van het 
Historisch Genootschap 68 (1953) 47-70. 
E. H. Waterbolk. „Reacties op het historisch 
Pyrrhonisme", in: J. A. L. Lancée (ed.). Mythe & 
werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschied
beoefening (1600-1900) (Utrecht 1979) 68-85. 
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bijvoorbeeld, die in de kroniek voorkwamen en 
die door Matthaeus in het Latijn waren omgezet, 
werden niet naar de originelen weergegeven, maar 
uit het Latijn weer in het Nederlands vertaald. De 
lijst van Donatien, ook wel Dagregister genoemd, 
was oorspronkelijk een Latijns afschrift van 
Balduinus de Haga. Het was in het bezit gekomen 
van de verzamelaar en Eikelenbergs stadsgenoot 
Adriaan Westphalen. Deze ging knoeien met het 
Dagregister. Hij liet het vertalen door een familie
lid en liet er een aantal apocriefe Westphalens 
aan toevoegen. Zelfs zijn eigen naam, Adriaan 
Westphalen, bracht hij aan met als toevoeging: 
'Hij was gelijk men voorgeeft, een goed Dichter'4 4. 
Het is duidelijk dat Adriaan Westphalen hiermee 
een belangrijke afkomst wilde construeren. Op het 
' Dagregister' schreef hij: 'Adriaen Westphalen 
nobilis hollandus alomaniae 1691' (edelman) en 
op de titel: 'Sum Adriani Westphalen E N C H 
(Enchusanus, Enkhuizen) et Equitis films' (zoon 
van de ridder)45. 
Het is opmerkelijk, dat de anders nogal tekst
kritische Eikelenberg dit bedrog niet heeft door
zien, ook omdat hij zich in zijn aantekeningen 
kritisch over Westphalen had uitgelaten46. 

c. Alkmaar en zijne geschiedenissen 

Zoals wij al eerder beschreven, verkondigde 
Eikelenberg in dit boek de opvatting, dat Alkmaar 
van oudsher behoorde tot West-Friesland. Of hij 
dit deed om het stadsbestuur te plezieren is ondui
delijk. In ieder geval ontmoette Boomkamp, die in 
één van zijn werken een weerlegging van deze op
vatting door F. Smit opnam4 7, '(. . .) lompe en 
ondankbaare bejegeningen'48. Het lijkt erop dat 
Alkmaar niet blij was met deze weerlegging. Hoe 
dan ook, Eikelenberg baseerde deze opvattingen 
op Matthaeus, Procurator en Melis Stoke. 
Het boek begint met een uitgebreide geografische 
beschrijving van de regio. Eikelenberg legde 
nadruk op de invloed, die de gesteldheid van het 
landschap had op de levenswijze van de West-
Friezen. Aan de oudste geschiedenis (Romeinse 
tijd en vroege middeleeuwenjbesteedde hij nauwe
lijks aandacht. Door gebrek aan bronnen wilde hij 
zich daaraan blijkbaar niet wagen. Derhalve is in 
dit boek dan ook geen sprake van een Bataven-
mythe. Deze behelsde dat er in de tijd van de 
Bataven een staat bestond, die erg veel op die van 
de Republiek van de zeventiende eeuw, waarin de 
besten regeerden en de macht van de koning 
gering was. De soevereiniteit berustte van oudsher 

bij de standen (staten) en niet bij de koning (stad
houder). In de zeventiende en achttiende eeuw 
was dit hèt ideologisch wapen, waarmee de staats-
gezinden zich verdedigden tegenover de prins-
gezinden en hun aanspraak op de macht. Eikelen
berg had een goed begrip van de oudste geschiede
nis van Alkmaar. Terecht ging hij ervan uit, dat 
Alkmaars begin lag op de hoger gelegen geestrug, 
waardoor de nederzetting beschermd was tegen 
het water49. Voorts was hij er zich van bewust, dat 
de dorpsfase aan die van de stad voorafging. Hij 
liet de stad niet stichten door een groot persoon, 
zoals Rotterdam, dat gesticht zou zijn door koning 
Roterus en Haarlem, dat zijn ontstaan te danken 
zou hebben aan Heer Lem. Eikelenberg stelde zijn 
stad in de middeleeuwen niet als buitenpropor
tioneel belangrijk voor en ging wat dat betreft zich 
niet te buiten aan een misplaatst lokaal patriottis
me. Hij schreef regelmatig over het 'steedeken 
Alkmaar' en sprak auteurs tegen, die beweerden 
dat Alkmaar vóór 1300 een ommuurde stad was. 
Een belangrijk deel van het boek wordt ingeno
men door uitgebreide beschrijvingen van oorlogen 
en veldtochten van en tegen de Westfriezen, die 
Alkmaar regelmatig teisterden. Problematisch was 
wel een antwoord te geven op de vraag, waarom 
de Westfriezen en Alkmaarders zo regelmatig 
tegen elkaar optrokken, terwijl volgens hem Alk
maar een Westfriese stad was. Eikelenberg gaf als 
verklaring, dat er pas tweedracht ontstond tussen 
Alkmaar en Westfriesland nadat de Alkmaarders 
waren overgegaan op het christelijk geloof. Pas 
toen stelden de Westfriezen zich vijandig op 
Tevens schreef Eikelenberg, dat de Alkmaarders 
de Westfriezen nimmer 'beschaadigden'50. Het 
laatste is feitelijk onjuist, het eerste is een naïeve 
interpretatie. Eikelenberg maakte kunstsprongen 

44 Kronijk van Egmond. 253. Andere Westphalens 
komen voor op pp. 255, 276 en 280. 

45 H. G. Kleyn, „De catalogus der boeken van de Abdij 
te Egmond", Archief Nederlandsche Kerkgeschiede
nis 2 (Wil) 127-170, aldaar 129. 

46 G.A., C.A., inv. nr. 128, fo. 3366. 
47 (F. Smit), „Kort vertoog over Alkmaars gelegenheid. 

Ter overweeging van het voorgebragte door S. Eike
lenberg in zijne Alkmaarsche geschiedenissen", in: 
G. Boomkamp, Alkmaar en desselfs geschiedenissen. 
Uit de nagelatene papieren van S. Eikelenberg en 
veele andere echte stukken en bescheiden (Rotterdam 
1747). 

48 G.A., C.A.. inv. nr. 363. 
49 Alkmaar. 13. 
50 Mem,25, 26. 
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om aan te kunnen tonen, dat Alkmaar een West-
friese stad was. 
Kenmerkend voor de 16e en 17e eeuwse en soms 
de 18e eeuwse geschiedschrijving was het aangeven 
van de invloed van God of Fortuna als verklaring 
voor gebeurtenissen. Eikelenberg deed dat niet; 
daarvoor was hij te zeer een man van de rede. Wel 
voerde hij dikwijls psychische factoren aan als 
oorzaak van de oorlogen en veldtochten. Het 
behoud van de vrijheid was voor de Westfriezen 
een belangrijke drijfveer. Haat, woede en wraak
lust waren eveneens belangrijke oorzaken voor de 
gedragingen van de belligerenten. Echter, Eikelen
berg wist ook een combinatie van oorzaken aan te 
wijzen. Zo verklaarde hij de veldtocht van Floris 
V tegen de Westfriezen niet alleen uit de wens van 
Floris de dood van zijn vader te wreken, maar ook 
uit diens streven de heerschappij veilig te stellen 
en uit te breiden51Het boek is nogal kroniekmatig 
opgebouwd. Dit geldt met name voor het laatste 
deel, waarin weinig met elkaar verband houden
de gebeurtenissen chronologisch worden op
gesomd. Toch was Eikelenberg in dit boek ook in 
staat de chronologie los te laten en is er in het eer
ste deel van het boek veel minder sprake van een 
kroniekmatige opzet. 

Ook dit werk kent een uitgebreid register en is 
voorzien van gedetailleerde voetnoten. 
De stijl is minder polemisch dan zijn eerste boek; 
forse uithalen naar auteurs met wie Eikelenberg 
van mening verschilde, komen nauwelijks voor. 
De stijl is plechtstatiger, rustiger en meer literair. 

in overheidsdienst te nemen. In ieder geval moe
ten Eikelenbergs opvattingen over Vronen en de 
situering van Alkmaar in West-Friesland het 
stadsbestuur welkom zijn geweest. 
Aan de ene kant was Eikelenberg een geschied
schrijver, die kritisch wilde zijn en in de eerste 
plaats af wilde gaan op de bronnen en grote waar
de hechtte aan het bewijsbare, terwijl hij ook 
zocht naar verklaringen, oog had voor samen
hangen en in staat was de chronologie los te laten 
en een betoog op te bouwen. 
Aan de andere kant miste hij blijkbaar de capaci
teiten en de kennis om bedrog te kunnen door
zien, zoals blijkt uit de waarde die hij hechtte aan 
de Rijmkroniek van Klaas Kolijn en het 'Dag
register' van Adriaan Westphalen. 
Ondanks alle feilen biedt zijn werk nog steeds 
waardevolle informatie voor diegene die zich met 
de geschiedenis van Alkmaar bezighouden. Dank
zij Eikelenbergs noeste kopieerijver is de inhoud 
van archivalia, die nu verloren zijn gegaan, 
bewaard gebleven. En, hoewel hij geen groot 
paleograaf was, mogen we hem daar erkentelijk 
voor zijn. 

* Hierbij dank ik drs. W. A. Fasel, drs. Truusje 
Goedings, dr. E. O. G. Haitsma Muiier en 
mr. J. H . Rombach voor de hulp bij de totstand
koming van dit artikel. 

Conclusie 

Terugkerend naar de in de Inleiding geformuleer
de vragen, komt Eikelenberg over als een man met 
brede belangstelling, die, zo lijkt het, na eerdere 
mislukkingen, in de geschiedschrijving een moge
lijkheid zag maatschappelijk hogerop te komen en 
in aanzien te stijgen. 
Door de geschiedbeoefening kwam hij te verkeren 
in milieus, die uitstegen boven dat van hem zelf. 
Zijn geschiedbeoefening bezorgde hem goede con
tacten met de Alkmaarse regentenkringen en met 
in de Republiek gewaardeerde geschied- en kunst
beoefenaren als Van Alkemade, Van der 
Schelling, Schoemaker, e.d. 
Zoals wij gezien hebben, had zijn relatie met het 
stadsbestuur vermoedelijk consequenties voor zijn 
geschiedschrijving. Eikelenberg was als stads
dienaar afhankelijk van het stadsbestuur, dat hem 
bovendien uit de moeilijkheden haalde door hem 51 Idem, 84. 
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vóór Wagenaar 
O Voorspoed spoedig! des mij 't wonder doet verstommen; 
Dat ghy zoo fluks, ö stadt! zult wezen opgeklommen, 
En hebben u gezet, in zulk een hooghte, daer 
Zoo meen'ge, te vergeefs, nae steygert duyzentjaer! 

(P. C. Hooft) 

J. van der Zande 

Wagenaar en de toegang tot de bronnen 

Zonder twijfel heeft Jan Wagenaar met zijn driedelige stadsbeschrijving Amsterdam in 
zyne Opkomst, enz. (1760) zijn voorgangers in dit genre in de schaduw gesteld. De 
namen van Pontanus, Fokkens, Dapper, von Zesen, Van Domselaer en Commelin 
genieten immers weinig bekendheid meer. Zijn succes was voor Wagenaar voor een 
groot deel zijn persoonlijke verdienste. Wel toonde hij door zijn staatsgezinde partij
keuze zijn afhankelijkheid van de stedelijke magistraat, maar de volledigheid, gedegen
heid en betrouwbaarheid van zijn werk hebben de latere geschiedschrijving over 
Amsterdam van hem afhankelijk gemaakt. 
Er is ook een objectieve reden waarom Wagenaar boven zijn voorgangers uitsteekt. Bij 
zijn officiële benoeming tot Historieschryver der Stadt Amsterdam in 1758 kreeg 
Wagenaar tevens het voorrecht van toegang tot het stedelijk bronnenmateriaal. In de 
Opdracht van zijn boek dankte hij burgemeesters daar uitvoerig voor: ongetwijfeld zou 
de openstelling van de stadsregisters zijn lezers de stad 'in grooter volkomenheid' dan 
voorheen doen kennen1. Inderdaad had tot dan toe de stadsregering nog strenger dan 
het Vaticaan de originele handvesten en dergelijke bewaakt en elke toegang tot de 
bewaarplaats ervan geweigerd. In de voorgaande eeuw hadden de regenten zelfs een 
verzoek van de burgemeesterszoon P.C.Hooft om de archieven te mogen raadplegen 
afgewezen. Die onwil zat de zeventiende-eeuwse historici wel dwars en is mogelijk een 
rem geweest op de historiografische ontwikkeling. Olfert Dapper bij voorbeeld was 
zich bewust van deze afgedwongen beperking. Hij kon slechts hopen dat 'het overige, 't 
geen hier ontbreekt, en misschien wel het grootste gedeelte wil uitmaken' mettertijd 
door anderen zou worden aangevuld2. 
Toch behoeft deze voorstelling enige correctie. De handvesten en andere originele 
documenten bevonden zich in de IJzeren Kapel, een met een ijzeren deur vergrendelde 
kluis van ongeveer drie bij drie meter en ruim vier meter boven de begane grond in de 
muur van het zuiderportaal van de Oude Kerk 5. De eerste keer dat een oningewijde 
dit heiligdom betrad (in bijzijn van enkele regenten die over de vereiste sleutels 
beschikten), was in 1732 toen de dichter Pieter Vlaming er ten behoeve van zijn te 
schrijven stadsgeschiedenis een blik werd vergund. Door het overlijden van Vlaming 
niet lang daarna mislukte diens project, maar een gedeelte van zijn aantekeningen 
kwam bij Wagenaars uitgever Tirion terecht en viel toen Wagenaar zeifin handen. 
Hem, Wagenaar, werd ook als tweede toegang tot de Kapel verleend, in 1761, nadat 
dus het eerste deel van zijn stadsgeschiedenis al was verschenen. De bezoeken van 
Vlaming en Wagenaar, concludeerde een in 1820 ingestelde commissie dan ook, heb
ben 'niets ten nutte der Nederlandsche Letter- of Historiekunde opgeleverd'4. Dat was 
des te minder te verwachten aangezien sinds lang kopieën in afschrift of in druk ter 
secretarie lagen, hetgeen voor het regelmatig gebruik dat er van werd gemaakt natuur-

1 J. Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, enz. I (Amsterdam 1760) Opdracht. 
2 O. Dapper, Historische beschryving der stadt Amsterdam, enz. (Amsterdam 1663) Opdracht. 
3 P. Scheltema, De IJzeren Kapel der Oude of Sint Nikolaaskerk (Amsterdam 1848). 
4 Verslag omtrent de IJzeren Kapel in de Oude Kerk te Amsterdam 11.5.1820 door een daartoe 

benoemde kommissie. Verhandelingen der tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch 
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten te Amsterdam, tweede deel 
(Amsterdam 1821) 107-110. 
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lijk ook veel praktischer was. De toegang tot de IJzeren Kapel was dus niet van wezen
lijk belang die tot de secretarie des te meer. Nu genoot Wagenaar als officieel stads
geschiedschrijver vrije toegang tot de secretarie, hij mocht zelfs documenten tijdelijk 
mee naar huis nemen, en sinds 1760 vervulde hij het ambt van eerste klerk ter secre
tarie5. Maar vóór hem hadden ook Vlaming en zelfs al Casparus Commelin omstreeks 
1690 toegang gehad. Dit was Wagenaar bekend, want hij verweet Commelin een 
onzorgvuldig gebruik van de stukken te hebben gemaakt6. Aan het eind van de zeven
tiende eeuw was het beleid van de regenten in dezen dus al versoepeld. Wat Wagenaar 
van Commelin werkelijk onderscheidde, behalve een beter gebruik, was dat hem toe
gang werd verschaft tot alle archivalia, dat wil zeggen tot de afzonderlijke archieven 
van de stedelijke instanties. Commelin beklaagde er zich over dat juist dat hem met 
was vergund. De term stadsregisters verwijst dus niet slechts naar de IJzeren Kapel 
(zoals ook de commissie van 1820 blijkbaar dacht) of alleen naar de secretarie, maar 
moet in de ruimste zin worden opgevat. 
Maar ook in dit opzicht had Vlaming hetzelfde voorrecht genoten. In 1732 schreef 
deze in een brief dat 'onder veele en gewigtigc reden, die mij zoo uytgestreckten werk 
hebben doen onderneemen . . . is geen van de geringste geweest het aanmoedigen van 
Burgemeesteren alhier, die daar in met gestadige volherdinge vervolgende tot alle 
papieren der Stadt, Kerken, Godshuisen, en wat des meer is vrijen toegang geeven'.7 

Wagenaar, de eerste die een officiële opdracht tot het schrijven van de stedelijke 
geschiedenis had ontvangen, erkende volmondig het belang van Vlamings inspan
ningen; zijn succes heeft desondanks Vlamings verdiensten geringer doen schijnen dan 
zij waren. 

Pontanus 

Met het geringe materiaal dat hen ten dienste stond - al groeide het in de loop van de 
eeuw gestaag - moesten de zeventiende-eeuwers het dus stellen. Bij Pontanus, van 
wiens hand de eerste uitvoerige stadsbeschrijving is (1611), was dit gebrek aan docu
mentatie nog zo nijpend, dat ruim een derde van het boek in beslag wordt genomen 
door een relaas van de recente Hollandse ontdekkingsreizen naar Oost Indië en door 
andere uitweidingen. 
Men greep dan ook elke mogelijkheid aan om de hand te leggen op meer documen
tatie. In het algemeen waren persoonlijke verzamelingen, zelf aangelegd, door erfenis 
of hoe dan ook verkregen, in deze tijd een eerste voorwaarde en vaak een gerede aan
leiding tot het samenstellen van een historische verhandeling. Persoonlijk contact met 
individuele regenten kon daarbij zeer behulpzaam zijn. Zo zag Dapper de primaire 
aanleiding tot het schrijven van zijn boek in 'eenige aeloude gedenktekenen en schrif
ten', hem welwillend ter hand gesteld door Cornelis Witsen, lid van de vroedschap en 
oudburgemeester. Commelin rechtvaardigde zijn uitgave met het publiceren van 
materiaal dat hem onder andere door het armenhuis, waarvan hij sinds 1666 regent 
was, ter beschikking was gesteld, terwijl hij tegelijk het burgerweeshuis geringe vrij
gevigheid verweet. 

5 L. H . M . Wessels, 'Jan Wagenaar (I 709-1 773), bijdrage tot een herwaardering', in: 
P. A . M . Geurts, A . E. M . Janssen ed., Geschiedschrijving in Nederland I (Den Haag 1981) 

121-122, 131-133. 
6 Wagenaar, Amsterdam I. x-xi. Ter Gouw vond Wagenaars oordeel te streng: J. ter Gouw. 

Geschiedenis van Amsterdam II (Amsterdam 1880) 47 noot 1. Vgl. ook noot 33 hierna. 
7 Geciteerd bij M . S. J. Cox-Andrau, De dichter Pieter Vlaming 11686-1734) (Bussum 1976) 209. 

Vgl. ook Scheltema, IJzeren Kapel. 15 en noot 5. waar Wagenaars grote afhankelijkheid van 
Vlaming wordt geconstateerd. 
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Toch lag het eigenlijke motief elders. Het genre van de stadsgeschiedenis lag in het 
verstedelijkte Holland voor de hand en een beschrijving van Amsterdam kon daarbij 
vanzelfsprekend niet ontbreken. Bij deze algemene omstandigheid kwam nog een bij
zondere: de enorme uitbreiding van de stad sinds de Alteratie van 1578. Wagenaar al 
stelde dat Pontanus zich door de vergroting van 1611, waarbij het eerste gedeelte van 
de grachtengordel ontstond, had laten inspireren en dat de cluster van beschrijvingen 
kort na 1660 het gevolg was van het besluit tot verdere vergroting welke de omvang 
van de stad tot ver in de negentiende eeuw zou bepalen8. Pontanus nam in zijn uitgave 
al een kaart op waarop de contouren van de nieuwe stad waren aangegeven. Om deze 
reden schreef de historicus H. Zwager hem zin voor actualiteit toe9. Diezelfde eigen
schap kan dan aan de auteurs van na 1660 worden toegekend, want ook zij lieten niet 
na met trots op de nieuwe uitleg te wijzen. Als motief sloot dit overigens persoonlijke 
drijfveren niet uit, zoals Pontanus gehechtheid aan de stad waar hij zijn jeugd had 
doorgebracht, of bij von Zesen dankbaarheid voor de verwerving van het Amsterdamse 
burgerrecht. Bovendien ontstond er al voor de vergrotingen van 1585 en 1593 een 
groeiende belangstelling voor de stad en haar geschiedenis. De eerste beschrijving 
dateert vermoedelijk van 1493, maar dit anonieme geschrift verkreeg pas bekendheid 
door Pontanus10. Eigenlijke geschiedenissen waren de zestiende-eeuwse geschriften nog 
niet. Men bepaalde zich tot lofzangen op Amsterdam als internationaal handels
centrum en voegde daar soms een topografische beschrijving aan toe. Als de namen 
van de auteurs al enige klank hebben, hun produkten blijven naar inhoud en omvang 
van geringe betekenis. Zij zijn in het midden van de vorige eeuw door stadsarchivaris 
P. Scheltema uitgegeven, een enkele voor de eerste maal". Het stuk van notaris 
Kornelis van Haemrode, dat eigenlijk over de oude Bataven handelde en maar één 
bladzijde over Amsterdam bevatte, verkreeg bekendheid omdat Pontanus het in zijn 
geheel achter in zijn boek opnam. 

Volgens Scheltema moet het vóór 1564 in Leuven geschreven zijn en na 1574 in 
Amsterdam bijgewerkt12. Het werk van Pontanus zelf vormt duidelijk een eerste hoog
tepunt in de Amsterdamse geschiedschrijving. Het verscheen in 1611 in het Latijn, 
driejaar later gevolgd door een door Petrus Montanus verzorgde Nederlandse ver
taling1 3. 
Johannes Isaacsz Pontanus (1571-1639), geboren op zee (vandaar zijn naam) ter hoog
te van de Sonttol-haven Helsingor (Elseneur) en overleden te Harderwijk, waar hij in 
1606 hoogleraar was geworden, staat in tegenstelling tot zijn zestiende-eeuwse voor
gangers in de eerste plaats bekend als historieschrijver. Zijn opleiding en levensgang 
zijn die van een humanistisch geleerde. Uiteindelijk werd hij benoemd tot koninklijk 

8 Vgl. P. Scheltema, 'Historisch overzicht van de verschillende vergrootingen der stad 
Amsterdam', in: Idem, AemsteTs Oudheid VI (Amsterdam 1872) 61-91. 

9 Zwager verzorgde een inleiding op persoon en werk van Pontanus, welke losbladig bij de 
facsimile-druk van de Nederlandse vertaling in 1968 is toegevoegd. 

10 Wagenaar meende in deze anonieme auteur Alard van Amsterdam te mogen zien, maar is 
door Scheltema weerlegd: P. Scheltema, 'De oudste beschrijving van Amsterdam, opgesteld 
tegen het einde der vijftiende eeuw', in: Idem, Aemslel's Oudheid I (Amsterdam 1855) 18. 

11 Voor de zestiende eeuw: P. Scheltema, 'Pieter van Aphert en zijne beschrijving van 
Amsterdam' en 'Beschryvinge der loflycke ende wytvermaerde coopstede Aemstelredamme, 
gedaan door Cornelis Plancius', in: Idem, Aemstel's OudheidTV (Amsterdam 1861) 21-33; II 
(Amsterdam 1856) 1-12. 

12 Scheltema, 'Kornelis van Haemrode en zijne beschrijving van Amsterdam', in: Idem, 
Aemstel's Oudheid V (Amsterdam 1863) 1-18. 

13 J. I. Pontanus, Rerum et urbis Amstelodamensium historia (Amsterodami 1611). Petrus 
Montanus' vertaling kwam uit onder de titel Historische Beschryvinge der seer wijt beroemde 
coop-stadt Amsterdam (Amsterdam 1614). 
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Deens geschiedschrijver en ontving hij van de Staten van Gelderland opdracht tot het 
schrijven van een Gelderse geschiedenis. Deze eervolle benoemingen dankte Pontanus 
vooral aan het werk waarmee hij zijn naam als geschiedschrijver had gevestigd, de 
beschrijving van Amsterdam14. 
Naar Pontanus zelf meedeelt, vormden de verhandelingen van de anonymus van 1493 
en van Van Haemrode de voornaamste aansporing tot zijn eigen stadsbeschrijving. De 
twee kronieken waren nog niet eerder uitgegeven en Pontanus nam ze nu beide in zijn 
werk op. In de herkenning van de waarde van met name de anonieme kroniek blijkt 
Pontanus' historisch-kritische zin, die zijn beschrijving onmiddellijk alles deed over
treffen wat daarvoor over Amsterdam verschenen was. Zijn grotere betekenis blijkt 
verder daaruit dat hij zich bewust bij klassieke tradities aansloot. Hij stelde zich niet 
tevreden met een lofzang op de stad of de vermelding van gebeurtenissen zonder enige 
samenhang; hij gaf voor het eerst een aaneensluitend geschiedverhaal - in de 
kroniekmatige vorm zoals die tot en met Wagenaar gebruikelijk bleef- waarin begrip
pen als historische waarheid en oorzakelijk verband een rol spelen. Zijn ambitie werd 
slechts geblokkeerd door zijn verblijf buiten de plaats van handeling en een mede daar
door veroorzaakt gebrek aan documentatie dat echter in zijn tijd al schril afstak bij de 
ondersteuning die elders van overheidswege werd gegeven en die ook Pontanus zelf 
vanwege de Gelderse Staten ontving. 
Pontanus' stadsbeschrijving van Amsterdam is in drieën verdeeld. Het eerste boek 
behandelt in negen hoofdstukken de geschiedenis van de stad tot aan 1585; het tweede 
bevat in achtentwintig hoofdstukken een beschrijving van de voornaamste openbare en 
geestelijke gebouwen, alsook het relaas van de reizen naar Nova Zembla en Oost Indië 
en een opsomming van de geleerde mannen die Amsterdam had opgeleverd; het korte 
derde boek tenslotte beschrijft de aard en werkwijze van de stedelijke regering en de 
afzonderlijke overheidsfuncties en geeft een lijst van de belangrijkste magistraten van 
1413 tot 1611. Deze indeling valt bij Pontanus wel onevenwichtig uit, maar de struc
tuur ervan is typerend voor de stadsbeschrijvingen: men treft haar aan bij Dapper, 
Commelin en ook bij Wagenaar. De indeling in boeken is natuurlijk ontleend aan 
Livius, de lijst met geleerde mannen, de geografische uitweidingen, dit alles stempelt 
het werk tot een specimen van humanistische geschiedschrijving, waarvan elementen 
tot en met Wagenaar herkenbaar zijn. In onderscheid tot de lateren is het gebruik van 
het Latijn voor Pontanus kenmerkend, maar evenzeer kenmerkend voor zijn tijd is dat 
de vertaling in de volkstaal niet lang op zich liet wachten. 
Deze vertaling wijkt op verscheidene punten af van het origineel. In de eerste plaats is 
het stuk van Van Haemrode niet opgenomen en van de anonieme kroniek alleen het 
gedeelte dat Amsterdam direct raakt. In de tekst zijn verder Pontanus' vaak breed
voerige verwijzingen naar klassieke auteurs achterwege gelaten of sterk ingekort. Ach
terin is de ordonnantie op de Bank van Lening van 1614 opgenomen en ook is de lijst 
van magistraten bijgewerkt. Het kaartmateriaal, dat vooral de Indische reizen uit
beeldt, is in beide uitgaven vrijwel identiek15. 
Zwager karakteriseerde Pontanus' geschiedwerk als een aantrekkelijke mengeling van 
een niet onverdienstelijk geschiedverhaal, een spannende avonturengeschiedenis en een 
uiterst knappe reportage. De laatste twee aanduidingen slaan natuurlijk op de speur
tochten naar Indië, welke zo'n groot deel van het boek in beslag nemen. Ook daarin 
schuilt overigens genoeg zin voor actualiteit. Maar het waren deze en andere uit-

14 J. T. Bodel Nyenhuis, 'Levensbijzonderheden van de Nederlandsche geschiedschrijver 
Johannes Isacius Pontanus, meest geput uit deszelfs album', in: I. A. Nijhoff ed., Bijdragen 
voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde II (Arnhem 1840) 81-109. 

15 I. H. van Eeghen, 'Illustraties van de 17e eeuwse beschrijvingen en plaatwerken van 
Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 66 (1974) 96-116. 
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weidingen die Pontanus al tijdens zijn leven en later nog door Wagenaar werden ten 
laste gelegd. Een verhandeling over de oorsprong van het kloosterleven, waarvan 
Pontanus de zin en het nut in twijfel trok, zodat hij de verandering van bestemming 
van de kloosters sinds de Alteratie toejuichte, deed het boek op de Index belanden. 
Nog in 1628 voerde hij hierover met de Zuidnederlander Franciscus Sweertius een 
polemiek16. 

De op Amsterdam betrekking hebbende geschriften die onmiddellijk op Pontanus 
volgden, blijven ver bij zijn prestatie achter maar getuigen wel van zijn invloed. In 
1616 voltooide de katholieke Dr. Plemp een Latijns gedicht onder de titel Amstero-
damum Monogrammon, waarvan het meest opmerkelijke is dat de auteur er zich als 
eerste openlijk over beklaagde dat hem geen toegang tot de stadsregisters was ver
leend11. De verzameling Amsterdamse curiosa van de Harderwijkse schepen en burge
meester Ernst Brinck was geheel gebaseerd op Pontanus, wiens vertrouweling hij was 
en aan wie hij grote diensten zou bewijzen bij de totstandkoming van diens Gelderse 
geschiedenis18. Ook het bijvoegsel dat omstreeks die tijd in een nieuwe editie van 
Lodovico Guicciardini's befaamde beschrijving der Nederlanden aan de oorspronke
lijke korte tekst over Amsterdam werd toegevoegd, volgde Pontanus getrouw; geen 
wonder, want het was van de hand van Pontanus' vertaler Petrus Montanus". De voor 
het eerst door Scheltema gepubliceerde verzameling Amsterdamse gebeurtenissen uit 
de periode 1300-1611 van Lambert Opsy vallen op door de exclusieve aandacht voor 
bizarre weersomstandigheden en andere buitenissige voorvallen20. 
Sinds de jaren twintig van de zeventiende eeuw taande de belangstelling voor het 
Amsterdamse verleden om pas in de jaren vijftig weer op te bloeien, als het ware als 
opmaat voor de grote stadsbeschrijvingen van het daaropvolgend decennium. Van de 
plannen van de drukker en uitgever Isaac Commelin voor een geheel nieuwe, uit
voerige beschrijving schijnt niets terecht gekomen te zijn 2 1. Wel heeft hij een grote 
verzameling topografische aantekeningen nagelaten, waarvan Van Domselaer en later 
zijn zoon Casparus Commelin gebruik hebben gemaakt. Verder had de schepen en 
vroedschap Gerard Schaep Pietersz veel stukken betreffende Amsterdam verzameld op 
grond waarvan hij blijkbaar voornemens was eveneens een geschiedenis van de stad 
samen te stellen. Zijn drukke werkzaamheden, onder andere als weinig succesvol 
diplomaat, weerhielden hem ervan. Wagenaar erkende echter zijn verplichting aan de 
verscheidene delen omvattende aantekeningen van Schaep22. De enige gepubliceerde 
verhandeling vormde de tweeëntwintig bladzijden tellende bijdrage van de boek-

16 Pontanus, Epistola apologetica, etc. (Amstelodami 1628). Vgl. Zwager, Pontanus, 5. 
17 Scheltema, 'Dr. Cornelis Gijsbertszoon Plemp en zijne beschrijving van Amsterdam', in: 

Idem, Aemstel's Oudheid'VI (Amsterdam 1872) 1-15. 
18 J. M . van Wijhe, 'Amsterdam in het begin der zeventiende eeuw. Aanteekeningen van Ernst 

Brinck', Jaarboek Amslelodamum 20 (1923) 25-33. Bodel Nyenhuis, 'Levensbijzonderheden', 
23. 

19 L. Guicciardini, Beschryvinghe van alle de Nederlanden overgheset door Corn. Kilianus .. 
vermeerdert ende vercierl door Petr. Montanus (Amsterdam 1612). 

20 Scheltema, 'Enige geschiedenissen van Amsterdem in het kort beschreven (door Lambert 
Opsy)', in: Idem, Amstel's Oudheid III (Amsterdam 1859) 1-34. 

21 Volgens Van Domselaer, in diens introductie, zou lsaac Commelin een geschiedenis van 
Amsterdam hebben geschreven, die werd afgedrukt 'achter de Reysen van Vrankrijk'. 
Casparus Commelin nam deze mededeling zonder commentaar over. De 'Reysen van 
Vrankrijk' zijn echter tot nu toe onvindbaar. 

22 Scheltema,/k™j7e/'.v OudheidVU (Amsterdam 187?) 124-125. Vgl. Wagenaar. Amsterdam 

III, 224. 
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drukker Jacob Lescaille aan het door Blaeu magnifiek uitgegeven stedenboek. Deze 
bijdrage is van hetzelfde niveau als Guicciardini-Montanus waarop zij zich ook 
beroept. Anders dan Pontanus verklaarde Lescaille de veranderde bestemming of het 
afbreken van de twintig kloosters die Amsterdam voorheen telde door de verandering 
der tijden en zeden23. Deze 'korte en bondige verhandeling' (Casparus Commelin) kon, 
ongeacht haar verdiensten, natuurlijk geen substituut zijn voor een uitvoerige stads
beschrijving waartoe Lescaille zich echter onbekwaam verklaarde. De stimulans kwam 
eerst na het besluit tot de vierde vergroting van de stad aan het eind van de jaren 
vijftig. Tussen 1662 en 1664 zagen niet minder dan vier grote stadsbeschrijvingen het 
licht. Daarna stokte de produktie weer even snel als zij was opgekomen. Of de vergro
tingen de enige, of zelfs maar de belangrijkste reden voor deze uitbarsting waren, blijft 
toch onzeker. 

Fokkens 

Het eerste werk was van de hand van Melchior Fokkens, een Groninger van geboorte, 
wiens beschrijving van het soort chauvinisme getuigt dat bij nieuwkomelingen meer 
voorkomt24. Op hoge toon stelde hij dat Amsterdam groter moest zijn dan het klas
sieke Rome of het moderne Parijs. Fokkens droeg zijn beschrijving op aan de koop
lieden Louys en Hendrik Trip ter gelegenheid van het gereedkomen van hun nieuwe 
huis aan de Kloveniersburgwal: 'niemant die Amsterdam oyt zulk een luyster heeft by 
geset, als U E . met het bouwen van dit Huys'. Het levendig geschreven boek telt 350 
bladzijden zonder hoofdstukkenindeling. Slechts een zevende deel daarvan is gewijd 
aan de geschiedenis van de stad, waarbij Fokkens er in slaagde om in één enkele zin 
Wederdopers (1534), Beeldenstorm (1566) en Alteratie (1578) met elkaar te verbinden 
(p.47). De rest van het boek is een topografische beschrijving waarbij een belangrijke 
plaats wordt ingenomen door het nieuwe stadhuis (p.99-168). De grootste verdienste 
van Fokkens bestaat hierin dat hij ook particuliere grachtenhuizen beschreef- wat 
geen van de andere stadsbeschrijvers deed - waarbij het Trippenhuis (met plaat op 
p.86) natuurlijk een ereplaats innam. Deze, ook door het duodecimoformaat hand
zame stadsgids kon Pontanus evenmin vervangen, maar in zijn soort voldeed het blijk
baar een een behoefte; die populariteit bleek uit enkele spoedige herdrukken. 

Von Zesen 

Een bijzonder goede stadsgids, maar evenmin een eigenlijke stadsgeschiedenis, was het 
duitstalige werk van Philipp von Zesen25. Von Zesen, een produktief schrijver, verbleef 
het grootste gedeelte van de jaren tussen 1642 en 1683 in Amsterdam. Niet minder 
dan drieëndertig van zijn werken zijn daar ter perse gegaan. Zijn bekendste boek, de 
herdersroman Adriatische Rosemund speelt zich ook gedeeltelijk in en rond Amster
dam af. Uit dankbaarheid voor het verkrijgen van het burgerrecht in 1664 stelde hij in 
vier maanden tijds, naar eigen zeggen, zijn stadsbeschrijving samen26. Von Zesen, die 
ook een geschiedenis der Nederlanden op zijn naam heeft staan alsmede verhande
lingen over de door hem veroordeelde terechtstelling van Karei I in 1649, is in zijn 

23 Toneel der steden van de Vereenigde Nederlanden met hare beschrijvingen uytgegeven by 
Joan Blaeu. Ui t de tekst alleen blijkt het jaartal 1651. Casparus Commelin schreef de bijdrage 
toe aan Liscali (= Lescaille), maar in de tekst wordt alleen een gedicht van Lescaille geciteerd. 

24 Melchior Fokkens, Beschryvinge der wijdt-vermaerde Koop-Stadt Amstelredam, enz. 
(Amsterdam 1662). 

25 Filips von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam (Amsterdam 1664). 
26 C. Bouman, Philipp von Zesens Beziehungen zu Holland, (Bonn 1916). 34, 53-55. 
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Amsterdamse geschiedenis weinig kritisch. Gezien de geringe tijd die hij aan het schrij
ven ervan besteedde, kan het vrijwel niet anders of hij moet sterk op anderen hebben 
gesteund. Er is gesuggereerd dat zijn beschrijving weinig meer is dan een parafrasering 
van het werk van Dapper, dat het jaar daarvoor was uitgekomen, nadat al was aan
getoond dat het platenmateriaal in beide boeken inderdaad identiek is 2 7. Bij lezing 
blijkt echter dat von Zesen ook Pontanus en Fokkens aanhaalde. In zijn voorwoord 
verklaarde von Zesen dat hij met opzet zijn naam boven aan elke pagina liet prijken, 
'auf daB dieses sein Werk als ein recht ehrliches Kind und nicht als ein Fündling 
dessen sich sein Vater zu schamen' zou hebben. Dit lijkt tegen een eenvoudige para
frasering van anderen te pleiten en is op zichzelf een opvallende bezitsverklaring in 
een tijd waarin geestelijk eigendom niet als onvervreemdbaar werd beschouwd. 
Geen van de drie delen (in vijfhoeken) waaruit von Zesens werk bestaat, geschiedenis, 
gebouwen, regering, is echter origineel. Dat is wel de manier waarop von Zesen zijn 
lezers laat kennis maken met het zeventiende-eeuwse Amsterdam, namelijk anders 
dan Fokkens niet door een systematische opsomming van te bezichtigen gebouwen, 
maar door twee uitvoerige wandelingen, één rondom, de andere dwars door de stad 
(boek 3). Terwijl in het tweede boek de topografie in de zestiende eeuw is beschreven, 
wordt in het vierde boek uitvoerig aandacht besteed aan het in- en uitwendige van het 
nieuwe stadhuis. De Iutheraanse auteur bespreekt ook de Lutherse Kerk en voegt een 
plaat daarvan toe die bij Dapper ontbreekt (tussen p. 296-297). 

Dapper 

Van geheel andere aard is het werk van Dapper, waarvan Wagenaar terecht opmerkte 
dat het ontegenzeggelijk alles overtrof wat daarvoor over Amsterdam was ver
schenen28. Tussen Pontanus en Wagenaar is Dappers stadsbeschrijving eigenlijk de 
enige omvangrijke, door één auteur samengestelde, volwaardige geschiedenis van 
Amsterdam. In tegenstelling tot beide anderen is van Dappers persoon heel weinig 
bekend. Van geringe afkomst (zijn vader was lijndraaier), bleek de in Amsterdam 
geboren Dapper toch ingeschreven aan de Utrechtse universiteit, misschien met finan
ciële steun van de patriciërsfamilie Witsen. De banden met deze familie waren hecht: 
vier van zijn boeken droeg hij op aan Nikolaas, één, zijn beschrijving van Amsterdam, 
aan Cornelis Witsen. Ook droeg hij werk op aan Johan en Cornelis de Wit en aan 
Johannes Hudde, de beroemde mathematicus en na 1672 één der belangrijkste regen
ten der stad. Hudde en Cornelis Witsen stonden beiden bekend als mecenas, maar 
noch aan hun steun, noch aan zijn andere contacten of aan zijn wetenschappelijke 
arbeid schijnt Dapper veel te hebben overgehouden. Waar en wanneer hij promo
veerde is evenmin duidelijk, maar sinds 1659 werd hij medicinae doctor genoemd. 
Waarschijnlijk bleef hij ongehuwd en bekleedde hij geen openbare ambten. 'Alleen 
voor de wetenschap levende, leeft hij voor ons in zijne werken', aldus Dozy 2 9. 
A l even raadselachtig als zijn verdere leven is de reden waarom Dapper aan dit 
geschiedwerk is begonnen en het er daarbij zo goed afbracht. In zijn voorwoord schreef 
hij immers dat deze stof ver van zijn dagelijkse bezigheden lag. In beide betekenissen 
was dat juist. Het terrein van zijn belangstelling was niet strikt historisch en lag ver 

27 K. F. Otto jr., 'Zesens historische Schriften: ein Sondierungsversuch', in: F van Ingen ed., 
Philipp van Zesen 1619-1969 Beitrage zu seinem Leben und Werk (Wiesbaden 1972) 
221-230. 

28 O. Dapper, Historische beschryving der stadt Amsterdam, enz. (Amsterdam 1663). 
29 Ch. M. Dozy, 'Olfert Dapper', Tijdschrift van het Koninklijk Nederl. Aardr. Genootschap 3 

(1886) 414-435. Zie ook J. F. Niermeyer, 'Dapper en Montanus', Tijdschrift van hel 
Koninklijk Nederl. Aardr. Genootschap 25 (1908) 123-133. 
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buiten zijn geboortestad. Meer dan Pontanus was Dapper een geograaf. Hij was ook 
een talenwonder, die behalve de klassieke talen ook het Italiaans, Portugees en 
Arabisch beheerste en deze daarvoor onontbeerlijke kennis toepaste in zijn lijvige wer
ken over Afrika, Azië en het Midden Oosten. Waarom opende Dapper deze bijzondere 
reeks van werken met een historische studie welke blijkbaar zijn gewone routine on
derbrak? Anders dan Pontanus liet hij zich immers ook niet verleiden tot het inlassen 
van overzeese beschrijvingen in zijn geschiedwerk. Dappers stadsbeschrijving is zoals 
gebruikelijk voor alle grotere werken in dit genre opgebouwd uit drie componenten: de 
geschiedenis (inclusief de Bataven) in drie boeken, de gebouwen (boek 4) en de regering 
(boek 5). Daarna volgen nog korte beschrijvingen van de pas verworven heerlijkheden 
Urk en Emmeloord. Het werk wordt afgesloten met een regentenlijst die echter een 
eeuw verder teruggaat dan die van Pontanus30. 
Opmerkelijk is dat Dappers geschiedenis niet verder reikt dan enkele jaren na de 
Alteratie, met het vertrek van Leicester in 1587. Daarna springt hij over op de gebeur
tenissen van 1650, de aanslag van stadhouder Willem II op de stad, een verhaal dat 
naar verhouding uitvoerig wordt behandeld (p.257-318). Dapper licht deze werkwijze 
toe met de verklaring dat er in die tussentijd weinig was voorgevallen, terwijl het 
verhaal van 'eenige hatelijke kerke-geschillen' tijdens het Bestand (waarbij, zoals 
bekend Amsterdam een sleutelrol vervulde) hem te ver van zijn onderwerp zou 
voeren. Mogelijk is hier reverentie in het geding voor de familie Witsen: Gerrit Jacob 
Witsen was immers, naast Reinier Pauw, een leider van de rechtzinnigen geweest. Of 
Dapper zo zijn lezerspubliek niet teleurstelde, is onbekend; misschien bood het ver
haal van de aanslag voldoende compensatie. Later zou Wagenaar zijn stadsgeschiede
nis eveneens afbreken voor de eigen tijd was bereikt, bij hem om uitgesproken politie
ke redenen. 

Van Domselaer 

Natuurlijk is deze grote lacune bij Dapper een dankbare bron van kritiek geworden 
voor latere stadshistorieschrijvers, die althans op dit punt hun eigen werk konden 
rechtvaardigen. Zo maakte al direct Van Domselaer aan Dapper het verwijt 'verschey-
de stukken breed genoeg, en andere kort genoeg (misschien door den Uytgever al te 
haastig aangeport) te hebben overgelopen'31. Van Domselaer was de compilator van 
een stadsbeschrijving die in 1665 uitkwam en waarin bijdragen en bewerkingen van 
zowel hemzelf alsook van de predikant Arnoldus Montanus, P.C.Hooft, Dapper, Isaac 
Commelin en de diplomaat van Friese afkomst Lieuwe van Aitzema waren opgeno
men. Volgens zijn voorwoord kwam Van Domselaer hiertoe omdat hij bezig was 
'eenige zeekerheden van Amsterdams eerste beginselen en oudheid uyt te vinden', 
waarschijnlijk beroepshalve. Hij was namelijk sinds 1654 regent van de Amsterdamse 
schouwburg waar hij lange tijd samenwerkte met zijn mede-regent, de dichter Jan Vos, 
voor wiens vertoningen bij feestelijke gelegenheden hij soms de historische stof leverde. 
Als regent speelde Van Domselaer ook een rol in de strijd tegen het dichtgenootschap 
NU Volentibus Arduum, dat er uiteindelijk toch in slaagde zijn stukken op de planken 

30 W. F. H . Oldewelt, Amsterdamse archiefvondsten (Amsterdam 1942) 101-106. De uitbreiding 
kwam tot stand doordat de kunstschilder-genealoog Jacob Colijn door burgemeesteren was 
gemachtigd in de tresorie, godshuizen en kerken te zoeken, blijkbaar nog als een uitzondering. 
Van Domselaer en Dapper namen de nieuwe lijst dadelijk over. 

3 1 Van Domselaers werk maakt niet de indruk door zijn uitgevers zorgvuldiger te zijn behandeld: 
tot twee maal begint de paginering opnieuw. Wagenaar concludeerde al dat het werk op drie 
persen tegelijk gedrukt moet zijn. 
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van de schouwburg te krijgen32. Uit dit alles is wel duidelijk dat Van Domselaers 
belangstelling voor het Amsterdams verleden poëtisch van oorsprong was. Geschied
schrijving en poëzie lagen voor de zeventiende-eeuwer blijkbaar nog dicht bij elkaar. 
Van Domselaers voornaamste bijdrage aan de door hem samengestelde compilatie, de 
geschiedenis van de heren van Amstel tot 1323, is dan ook hoofdzakelijk afkomstig uit 
Hoofts 'noyt genoeg gepresen' treurspel Gerard van Velzen. Het is de enigszins om
gevormde versie van een boekwerkje over de heren van Amstel dat het jaar daarvoor 
was verschenen33. In Van Domselaers grote stadsbeschrijving vormt het het tweede 
boek. Het polemische eerste boek is van de hand van Arnoldus Montanus en behan
delt de oude geschiedenis van Holland. Het derde boek is geschreven door Van 
Domselaer en beschrijft Amsterdam tot 1482 (de eerste ommuring) en de stadsvergro-
tingen van 1585 tot 1665. Het tussenliggende gedeelte, ruwweg de 16e eeuw, is in het
zelfde boek behandeld door Isaac Commelin. Deze laatste is ook de samensteller van 
het vierde boek over de gebouwen, terwijl het vijfde boek over de stedelijke regering 
geheel is overgenomen van Dapper. In het zesde boek tenslotte moest de leemte wor
den opgevuld die Dapper in zijn geschiedenis na 1587 had laten ontstaan. Op zichzelf 
werd het een nieuwe compilatie uit Hooft (tot en met het Bestand), Dapper en 
Aitzema (over 1650 en de slag bij Livorno in 1653 waar admiraal van Galen sneuvel
de). De laatste veertig bladzijden van het boek werden door Van Domselaer gevuld 
met rampen die Amsterdam tussen 1203 en 1665 hebben getroffen (watervloeden, 
stormwinden, aardbevingen, branden, dure tijden, pestepidemieën enz.). Bijzonder is 
dat het werk niet alleen afsluit met een lijst van regenten, verlengd zoals bij Dapper, 
maar ook van predikanten van de gereformeerde kerken sinds 1578. 

Commelin en Vlaming 

De belangstelling voor het Amsterdamse verleden werd nu duurzaam. Minder dan 
dertig jaar later was er geen externe oorzaak meer nodig voor de uitgave van een 
nieuwe beschrijving. Oorspronkelijk had men een nieuwe oplage van Van Domselaer 
voorzien, maar omdat de zoon van Isaac Commelin, Casparus, eveneens drukker, zich 
verder had verdiept in de stadshistorie werd deze aangezocht een verbeterde editie te 
bezorgen. Teneinde niet met andermans veren te pronken, gaf Commelin niet alleen 
Van Domselaers oorspronkelijke voorwoord in extenso weer, maar gaf hij ook zorg
vuldig aan, zowel in het voorwoord alsook telkens in de tekst, waar en welke verande
ringen hij had aangebracht34. Het meest veranderd is het vierde boek over de gebou
wen, oorspronkelijk van zijn vaders hand. Dit boek is gedeeltelijk herschreven, ten 
dele wegens nieuwbouw (het voltooide stadhuis), ten dele wegens een streven naar vol
ledigheid dat Casparus Commelin kenmerkt. Zo geeft hij ook een beschrijving van de 
kerken van andere gezindten zoals de Lutherse Kerk die daarvoor alleen door von 
Zesen was beschreven. De nieuwe synagogen werden eveneens opgenomen. Een derde 
reden tot herschrijven was dat voorgaande beschrijvingen, zoals die over de Oude 
Kerk, Commelin om onduidelijke redenen niet bevielen. Commelins stadsbeschrijving 
was niet alleen het meest omvangrijk, maar ook het meest populair van al wat in dit 
genre vóór Wagenaar verscheen. In 1726 kwam een tweede druk van dit werk uit, 
eveneens in twee delen. 

32 J. A . Worp, Geschiedenis van de Amsterdamsche schouwburg (Amsterdam 1920) 163-169. 
33 J. G . Frederiks, F. J. v.d. Branden, ed., Biographisch woordenboek der Noord- en 

Zuidnederlandsche letterkunde (Amsterdam 1892). 
34 Casparus Commelin, Beschryving van Amsterdam, enz. (Amsterdam 1693). I. H . van Eeghen, 

De Amsterdamse boekhandel 1680-1725 III (Amsterdam 1965) 76-79. 
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Afb. 1. Kaart van de verschillende vergrotingen van de stad Amsterdam. 

De omstandigheden waaronder deze tweede druk van Commelin tot stand kwam, 
houden direct verband met het optreden van Wagenaar als Amsterdams stadsgeschied
schrijver 34 jaar later. Oorspronkelijk had de uitgever een verbeterde en bijgewerkte 
druk voor ogen gestaan, voor welke taak Pieter Vlaming was aangezocht. Een tweetal 
redenen heeft Vlaming daarvan afgehouden. Van het nieuwe derde deel, dat de 
geschiedenis tussen 1690 en 1725 zou bestrijken, kwam niets terecht door de concur
rentie van de aanvankelijke mede-auteur, de kerkhistoricus Isaac Le Long 3 5. Belang
rijker was echter dat Vlaming inzag, dat een bewerking van Commelin, zelf al een 
bewerking van Van Domselaer, weinig bevredigend kon zijn. Zo besloot hij, zoals hij 
in zijn voorbericht tot de tweede druk van Commelin meedeelde, diens werk ongewij
zigd uit te geven; alleen de platen zijn beter afgedrukt. Tegelijk maakte hij echter dui
delijk, dat men een 'veel volslagener en netter werk kon vervaerdigen' en dat hij voor
nemens was juist dat te doen. Vlaming wilde dus een volledig nieuwe stadsbeschrijving 
brengen, op de manier waarop voor hem alleen Pontanus en Dapper dat hadden 
gepresteerd. En Vlaming ging voortvarend te werk, want anders dan voorheen leek 
thans voor een succesvolle uitvoering van zo'n ambitieus plan aan alle voorwaarden 
voldaan. Hij had de volledige steun van de Amsterdamse burgemeesteren, die hem 
'behoorlyke toegang tot zodanige zaeken en papieren, als tot myn voornemen dienstig 
mochten zyn' hadden gegeven36. Dat betekende dus niet alleen bezichtiging van de 
IJzeren Kapel, maar opening van de archieven van alle stedelijke instanties, zoals hier
voor is betoogd. Daarnaast ontving Vlaming veel materiaal van invloedrijke stad
genoten als Chr. Beudeker, en anderen van wie vooral Francois van Limborch moet 
worden genoemd, de advocaat fiscaal van de Domeinen van Holland en Zeeland in 

35 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel IV (Amsterdam 1967) 123-124. 
36 Commelin, Amsterdam (tweede druk, Amsterdam 1726). Vgl. Oldewelt, Amsterdamse 

archiefvondsten, 79. 
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Den Haag, met wie ook Wagenaar later in uitvoerige correspondentie zou staan. Door 
dit Haagse contact stonden de archieven van het Hof van Holland en van de Reken
kamer voor hem open3 7. Door Vlamings overlijden in februari 1734 is aan het gehele 
project een vroegtijdig einde gekomen. Van het vermoede bestaan van een groot af
gerond manuscript is nooit een afdoend bewijs geleverd. Wel zijn de vele aantekenin
gen via een omweg, waarbij de letterkundige en bronnenuitgever Balthazar Huyde-
coper een dubieuze rol speelde, tenslotte bij Wagenaar terecht gekomen38. Het is inder
daad spijtig dat Vlamings grootse plannen niet konden worden gerealiseerd. Er is wel 
gesuggereerd dat bronnen die Wagenaar niet heeft gebruikt of niet kende, zoals de 
oude stadsrekeningen en de reeks van oudste scheepsrekeningen die nu niet meer 
bestaan, door Vlaming misschien wel zijn geraadpleegd39. Dat blijft echter gissen. 
Zeker is dat Vlaming een unieke gelegenheid had Amsterdam een volwaardige stads
geschiedenis te verschaffen, en dat Wagenaar meer dan tot nu toe is erkend van diens 
thans als voorbereidend te beschouwen werk heeft geprofiteerd. 

Kenmerken van de Amsterdamse stadsgeschiedenissen 

De Amsterdamse stadsgeschiedschrijving was volgens Wagenaar in vergelijking met 
andere Hollandse steden een laat verschijnsel. Wagenaar vermoedde dat de Amster
dammers aanvankelijk te zeer in beslag werden genomen door het vergaren van hun 
rijkdommen. Maar ook in de stadsbeschrijvingen zelf treft de grote aandacht voor de 
koophandel, waaraan Wagenaar zelfs een afzonderlijk deel van zijn boek wijdde. Alle 
roemden het bedrijvige Amsterdam, dat vaak in de titel al werd aangeduid als de 'wijd
vermaarde koopstad'. Voor de zestiende- en zeventiende-eeuwers was het vooral 
verbazingwekkend hoe sterk, om niet te zeggen explosief de Amsterdamse handels
activiteiten waren toegenomen, en daarmee hoe recent eigenlijk de grootheid van de 
stad was. Hun eigenlijke thema is dan ook niet slechts de opkomst, zoals nog bij 
Wagenaar in de titel tot uitdrukking wordt gebracht, maar de snelle opkomst van 
Amsterdam. Pontanus verdeelde de stadsgeschiedenis in een ijzeren eeuw (van de 
heren van Amstel tot Jacoba van Beieren), een zilveren eeuw (onder de Bourgondiërs 
en Habsburgers) en tenslotte de pas aangebroken gouden eeuw. De anderen hanteer
den, naar tijd maar weinig verschillend, de driedeling van een dorpsfase tot de eerste 
ommuring van 1482, een diffuse tussenfase van 'stedeke' en de met de vergroting van 
1585 aangebroken eigenlijke stadsfase. In het algemeen contrasteerde men de recente 
grote bloei met het onaanzienlijke begin. Zonder dat het tot een stichtingsmythe 
kwam, gaven sommigen (Pontanus, Lescaille, Dapper en von Zesen) het verhaal van 
de stichting door enkele arme vissers, die dan natuurlijk snel werden vergeleken met 
de herders die aan de oorsprong van Rome stonden. In tegenstelling echter tot het 
pastoraal-agrarische Rome had het commerciële Amsterdam zijn opkomst niet aan 
de wapenen te danken. De oorlogen die de stad zelf en aan de kant van de Hollandse 
graven voerde, bewerkstelligden niet haar groter wordende handelsvolume, maar toon
den dat aan. Men verklaarde de ongekende bloei door te wijzen op het besluit van de 
stad in 1578 zich aan de zijde van Oranje te scharen; een politieke verklaring dus. 
Door dit besluit werd de vergroting van 1585 noodzakelijk. Continuiteit met de tijd 
voor het zesjarig intermezzo (1572-1578) van het koningstrouwe Amsterdam werd 
genegeerd40. Pontanus' gouden eeuw was dus, toen hij daarover in 1610 schreef, 

37 Cox-Andrau, Pieter Vlaming, 205-208. Vgl. Oldewelt, Amsterdamse archiefvondsten, 106-110 
38 Cox-Andrau, Pieter Vlaming, 213-224. 
39 Oldewelt, Amsterdamse archiefvondsten, 31. 
40 Een uitzondering is von Zesen, die meende dat in roomse tijden de mensen deugdzamer waren 

dan onder de voorspoed van de gouden eeuw. 
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precies 32 jaar oud. Diens geografische verklaring, volgens welke door de vergroting 
van de Zuiderzee eerst Stavoren, dan Kampen en vervolgens Amsterdam als handels
stad kon floreren, werd later door Dapper tegengesproken41. 
Gewoonlijk besteedden de stadsgeschiedschrijvers ruime aandacht aan de oudste 
geschiedenis van het land. Daardoor werd niet alleen de lokale geschiedenis direct in 
verband gebracht met de Romeinse, maar kon men zich tevens beschouwen als na
komelingen van de door klassieke auteurs als Tacitus zo geprezen Bataven. Voor dit 
doel moest dan wel het woongebied der Bataven zo worden uitgebreid, dat ook Am
sterdam daar binnenviel. Van die taak hadden zich al de anonieme auteur van 1493 en 
Van Haemrode gekweten42. Pontanus, die zich door hen liet inspireren tot het schrij
ven van zijn stadsgeschiedenis, stelde daarentegen de Keltische Menapiërs voor als 
eerste bewoners van Amstelland. Hij slaagde er zo in de afkomst der Amsterdammers 
te verbinden met de Galliërs, waarbij hem waarschijnlijk minder het door Caesar 
beschreven volk als wel zijn veel bewonderde tijdgenoot Hendrik IV voor ogen zweef
de. In zowel de Latijnse als de Nederlandse uitgave van zijn boek komt ook een 
'digressie' voor waarin de opstand onder Claudius Civilis wordt vergeleken met die 
tegen Spanje onder leiding van Oranje. (De oude Bataven, waaronder dus niet de 
Amstel landers vallen, zijn bij hem identiek met de Hollanders.) Zijn standpunt ten 
aanzien van de Menapiërs leverde hem een driejarige polemiek op met Philippus 
Cluverius en later de scherpe kritiek van Dapper. Ook Dapper en Cluverius vonden 
dat Amstelland geen deel uitmaakte van het land der Bataven, maar anders dan 
Pontanus meenden zij dat de Friezen er de eerste bewoners waren. Arnoldus 
Montanus was die mening eveneens toegedaan, terwijl Fokkens juist een enthousiaste 
propagandist was van de identiteit van de Amsterdammers met het 'edelmoedigh en 
doorluchtigh volk' der oude Bataven43. 

Zijn kritiek weerhield Dapper er niet van om Pontanus' mening te delen over de aard 
van de Amsterdamse regering, welke volgens beiden de ideale gemengde staatsvorm 
van aristocratie en democratie te zien gaf44. Zij lichtten dit niet nader toe, ook niet 
wanneer de beschrijving van de vroedschap of de schutterijen daartoe aanleiding kon 
geven. Doordat Van Domselaer Dappers hoofdstuk over de regering integraal over
nam, bleef deze mening tot in de tweede druk van Commelin gehandhaafd. In hoe
verre hier politieke contacten meespeelden is onbekend. Het gegeven bij voorbeeld dat 
Casparus Commelin, een neef van Gillis Valckenier, in 1672 de meeste oproerige 
pamfletten had gedrukt, brengt ons niet veel verder45. Dapper is in zijn historische 
argumentatie over het Hollandse gravenambt wel duidelijk. Daaraan was volgens hem 
vanouds weinig macht verbonden die niettemin vaak was misbruikt - de geijkte 
manier om de ambities van de Oranjes te ondervangen46. De vergelijking met Venetië 
die men bij Pontanus, Dapper en von Zesen aantreft, is slechts gebaseerd op de over
eenkomstige grondsoort: ook Venetië is gebouwd op veen, zoals de naam scheen aan te 
duiden. 

41 Vgl. echter H. Kampinga, Opvullingen over onze vaderlandse geschiedenis hij de Hollandse 
historici der 16e en 17e eeuw (Den Haag 1917; herdruk Utrecht 1989) 203 en noot 3. 

42 Ibidem, 65-67. 
43 Pontanus, Rerum, 53 (in de Nederlandse vert.: Dapper, Amsterdam, 23; Fokkens, 

Amsterdam. 4-9. 
44 Dapper, Amsterdam, 460. Pontanus in de voorrede tot het tweede boek in zowel de Latijnse 

als de Nederlandse uitgave. 
45 Fokkens, Amsterdam, 343. J. E. Elias, Geschiedenis van het Amsterdamsche regenten

patriciaat (Den Haag 1923) 170-172. 
46 Dapper, Amsterdam, 8-14. Dapper keerde zich ook tegen de Bato-mythe. 
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Tussen het relaas over de oude Bataven en de vaak uitgebreide topografieën bleef er in 
de grotere stadsbeschrijvingen maar weinig ruimte voor de historische ontwikkeling 
van Amsterdam zelf. De meeste aandacht ging dan nog uit naar de geschiedenis van 
het geslacht van Amstel, een tot de verbeelding sprekend verhaal dat de geschied
schrijvers met animo vertellen. Hierin kon men redelijk zelfstandig de beschikbare 
bronnen gebruiken (Melis Stoke, Johannes de Beke). Dat was niet het geval bij het 
even spannende verhaal van de strijd tussen burgemeester Hendrik Dirksz en schout 
Willem Bardes waarvoor men zijn kennis putte uit het tweede boek van Hoofts Neder
landse Historiën". Kleinere verhaal-eenheden zijn die over de Hoekse en Kabeljouwse 
twisten, de Wederdopers van 1534, de isolering van het koningstrouwe Amsterdam 
tussen 1572 en 1578 en tenslotte de aanslag op de stad in 1650. Daartussendoor 
werden aan de stad geschonken privileges en andere documenten geheel of gedeeltelijk 
weergegeven. Geen van de beschrijvers slaagde er echter in deze losse elementen te 
verbinden tot een eenheid; er is nog geen aandacht voor historische ontwikkelings
gangen, er zijn alleen afzonderlijke geschiedenissen. Maar het ophalen van deze 
geschiedenissen leidde ook niet of nauwelijks tot karakterschetsen van handelende 
personen of hun inpassing in deze of gene deugdencatalogus. Het laatste had men 
misschien in de geschiedschrijving van deze periode toch kunnen verwachten. De aan
dacht ging niet uit naar uitzonderlijke personen, maar veel meer naar uitzonderlijke 
gebeurtenissen. De kroniek van Lambert Opsy bestaat vrijwel uitsluitend daaruit, 
maar ook het relaas over de zeventiende eeuw bij Van Domselaer en Commelin is 
veelal niet meer dan een verzameling curiosa. In het algemeen zijn er bij de stads
beschrijvers ook duidelijk magische elementen in hun geschiedopvatting te bespeuren. 
Niet alleen maken zij melding van de door 'toverij' besmette weeskinderen van 1566, 
in het verloop van het spel van kinderen zien zij ook voortekenen van naderend heil 
(het vertrek van Alva) en onheil (de aanslag van 1650). Sterrenconstellaties en 
kometen waren eveneens geliefde voortekenen. Deze 'onhistorische' elementen 
behoren echter evenzeer tot die tijd als de geografische en volkenkundige excursies die 
in het algemeen zoveel bijgedragen hebben tot de verbreding en verdieping van onze 
historische kennis. Natuur- en historiebeeld waren nog niet gescheiden, en Dapper (die 
overigens ook Herodotus vertaalde) en Pontanus staan in een traditie, waarvan 
Montesquieu en Voltaire niet het beginpunt, maar eerder een voorlopig eindpunt 
waren48. Door chronologische verschuivingen, veroorzaakt door de toegenomen kennis 
van buiteneuropese beschavingen zoals de Chinese, werd ook het overgeleverde chris
telijke historiebeeld twijfelachtig. Het was misschien om die reden dat Dapper ten 
onrechte als atheïst bekend heeft gestaan. Zomin echter als de andere stadsbeschrijvers 
konden Pontanus en Dapper in hun Amsterdamse geschiedenissen voldoen aan de 
nieuwe eisen van historische kritiek die in de zeventiende eeuw werden ontwikkeld. 
In dat opzicht was het meer de Amsterdamse overzeese expansie zelf dan hun beschrij
ving ervan, die hun nieuwe wegen liet bewandelen. Voor de lokale geschiedschrijving 
zou daarom uiteindelijk Wagenaars kritische methode het betere perspectief bieden. 
Maar zonder zijn voorgangers is Wagenaar toch niet goed denkbaar. 

47 Vgl. J. C. Brecn, 'Uittreksels uit de geschriften van L. J. Reaal', Bijdragen en Mededelingen 
van het Historisch Genootschap 17 (1896) 1-60. Von Zesen is van de latere beschrijvers dc 
enige die het verhaal van Bardes niet geeft. Vgl. verder J. J. Woltjer, 'Het conflict tussen 
Willem Bardes en Hendrick Dirckszoon', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschie
denis der Nederlanden 86 (1971) 178-199. 

48 E. J. Van KJey, 'Europc's "discovery" of China and the writing of world history', American 
Historica! Review 76 (1971) 358-385. J. Huizinga. 'Natuurbeelden historiebeeld in de acht
tiende eeuw', in: Idem, Verzamelde Werken IV (Haarlem 1949) 341-359. 
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'Haarlems onvoltooid verleden' 
Haarlemse stadsgeschiedschrijving in de achttiende eeuw 

B. M . J. Speet 
Langendijk 

Op vijf februari 1749 besloot het stadsbestuur van 
Haarlem Pieter Langendijk te benoemen tot stads-
historieschrijver en hem opdracht te geven 'eene 
behoorlijcke en nette beschrijving' van Haarlem te 
maken, omdat naar hun oordeel de stadsgeschie
denis van Samuel Ampzing uit 1628 en die van 
Theodorus Schrevelius uit 1648 verouderd 
waren1. Het stadsbestuur had het oog op hem 
laten vallen omdat Langendijk in het verleden 
reeds had bewezen te kunnen schrijven en 
'bereijts verscheijdene zaken voor sijne particu
liere liefhebberij en speculatie' had verzameld die 
van nut konden zijn voor het schrijven van een 
stadsgeschiedenis. Als tegenprestatie kreeg de 
weinig bemiddelde Langendijk vrije kost en in
woning aangeboden in het stedelijk proveniers
huis. 
Langendijk accepteerde de opdracht en diende een 
werkplan in. Zijn geschiedenis van Haarlem zou 
uit 16 hoofdstukken bestaan. Hoofdstuk 1 zou de 
oorsprong en de naamsafleiding van de stad 
behandelen; hoofdstuk 2 de opkomst; hoofdstuk 3 
de religieuze instellingen; hoofdstuk 4 de verschil
lende stadsuitbreidingen; hoofdstuk 5-8 topo
grafie; hoofdstuk9-12 de omgeving; hoofdstuk 13 
de stedelijke regering; hoofdstuk 14-15 godsdienst, 
kunsten, wetenschappen, economie; hoofdstuk 16 
geschiedkundige gebeurtenissen na 1200. Langen
dijk heeft echter dit plan niet kunnen uitvoeren. 
Reeds in 1756 stierf hij. Onder de door hem na
gelaten papieren trof men de min of meer afgeron
de hoofdstukken 1, 3 en 5-8 aan en een deeltje 
zogeheten Haarlemse adversaria, een aantal alfa
betisch gerangschikte artikelen over verschillende 
onderwerpen. 

Van Oosten de Bruyn en het stadsbestuur 

Kort na het overlijden van Langendijk trad het 
bestuur in overleg met mr. Gerrit Willem van 
Oosten de Bruyn en wist hem er toe te bewegen 
het werk van Langendijk over te nemen2. Van 
Oosten de Bruyn werd in 1727 te Amersfoort 
geboren als zoon van Cornelis de Bruyn, predi
kant te Amersfoort, en Elisabeth van Oosten, 
afkomstig uit een welgestelde familie. In 1739 
verhuisde het gezin naar Haarlem. Na de Latijnse 
school te hebben doorlopen ging Gerrit Willem in 
1743 naar Utrecht waar hij rechten studeerde. 
Daarnaast hield hij zich tijdens zijn studie bezig 
met de klassieke letteren en de geschiedenis en 
volgde hij onder andere de colleges van de be

roemde hoogleraar Wesselingh. 
Teruggekeerd in Haarlem trouwde hij in 1754 
Maria Croon, telg uit een welgestelde lakenreders-
familie. Het fortuin van zijn vrouw en dat van 
hemzelf ontsloeg hem van de noodzaak een 
betaalde werkkring te zoeken en zijn rechtenstudie 
in praktijk te brengen . Zijn tijd besteedde hij aan 
de letterkunde, de studie en het aanleggen van een 
particuliere bibliotheek. Wel accepteerde hij een 
aantal onbetaalde ereambten, zoals het regent
schap van het Sint Elisabethsgasthuis. Na de 
restauratie van 1787 werd hij door Willem V 
benoemd tot raad in de vroedschap en in 1789 en 
1790 tot burgemeester, functies die hem tot nu toe 
onthouden waren op grond van het feit dat hij niet 
in Haarlem of Holland geboren was. In 1795 ver
liet hij Haarlem en trok zich terug op zijn riante 
buiten Randenbroek bij Amersfoort. Daar over
leed hij in 1797. 
Zoals gezegd, Van Oosten de Bruyn was een wel
gesteld man. Niet om zich in zijn onderhoud te 
kunnen voorzien, zoals Langendijk, maar, zoals 
hij zelf zegt, uit louter liefhebberij aanvaardde hij 
zijn opdracht. Hij weigerde dan ook zich voor zijn 
werkzaamheden te laten betalen en was tevreden 
met de belofte dat hij na het verschijnen van zijn 
boek 15 exemplaren zou krijgen en met de toezeg
ging dat, als het zo ver was, hij zelf mocht bepalen 
hoe deze exemplaren gebonden moesten worden. 
Dit alles maakte hem onafhankelijk van het stads
bestuur en stelde hem in staat een sterke positie in 
te nemen in de onderhandelingen en de gesprek
ken met de 8 leden tellende commissie van 

1 Samuel Ampzing, Beschryvinge ende lof der stad 
Haerlem etc. (Haerlem 1628) (facsimile-uitgave 
1974). Theodorus Schrevelius, Harlemias, ofte. om 
beter te seggen, de eerste stichtinghe der stadt 
Haerlem etc. (Haerlem 1648). 

2 Zie voor Langendijk C. H . Meyer, Pieter Langendijk, 
zijn leven en werken (Den Haag 1891). Voor Van 
Oosten de Bruyn zie C. van de Haar, Gerrit Willem 
van Oosten de Bruyn, stadshistorieschrijver van 
Haarlem, in; Tijdschrift voor Geschiedenis 67(1954) 
209-223 (dit artikel is een bewerking van een docto
raalscriptie waarvan het manuscript in de biblio
theek van het Haarlemse gemeentearchief berust). 
Voor een biografie van De Bruyn en een overzicht 
van zijn werken zie Vruchten ingezameld door de 
a/oude rederijkerskamer De Wijngaardranken 
(Haarlem 1826) 32-94. Voor beide schrijvers zie 

G . H . Kurtz, Haarlemsche stadshistorieschrijvers uit 
de 18e eeuw, in: Jaarboek Haerlem (1940) 105-116. 
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magistraten en ex-magistraten die het stadsbestuur 
in 1758 op verzoek van de schrijver had ingesteld 
om 'met den here De Bruyn van tijd tot tijd te 
besogneren over de beschrijving en de nodige con-
ferentien met denselve te houden ten uytende van 
het gehele werk'3. 
In 1765 verscheen het eerste deel van zijn werk, 
getiteld De stad Haarlem en haare geschiedenis
sen, in derzelver opkomst, aanwas, vergrootingen 
en lot-gevallen uit d'oudste gedenk-stukken, en 
eigene stads-registers nagespoord en heschreeven, 
uitgegeven bij zijn grote vriend Joannes Enschedé, 
stadsdrukker, en Jan Bosch, drukker van de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te 
Haarlem. Het deel telt 340 bladzijden in octavo en 
is verdeeld in drie boeken. Het eerste boek behan
delt de vroegste geschiedenis van de stad tot 1268. 
Het tweede boek geeft een beschrijving van de 
stedelijke economie, de groei van de stad, de oude 
instellingen die 'of verouderd of niet meer in 
weezen zijn' en de stedelijke regering. Het laatste 
boek behandelt de gebeurtenissen tussen 1268 en 
1500 en de uitvinding van de boekdrukkunst. 
In de opdracht aan het begin van het eerste deel 
belooft Van Oosten de Bruyn dat deel twee spoe
dig zal volgen. Dit tweede deel is er echter nooit 
gekomen. De Bruyn is er wel aan begonnen maar 
verder dan de beschrijving van de gebeurtenissen 
van 1577 is hij niet gekomen. Het manuscript, dat 
thans in het gemeentearchief van Haarlem ligt4, 
breekt midden in de zin af en wordt gevolgd door 
een door De Bruyn zelf geschreven apologie, 
waarin hij zijn lezers meedeelt dat hij besloten 
heeft zijn geschiedenis van Haarlem niet af te 
maken. Blijkens deze apologie is een conflict tus
sen de regenten van het Elisabethsgasthuis en het 
stadsbestuur voor De Bruyn (waarschijnlijk de 
directe) aanleiding geweest zijn werkzaamheden 
aan het tweede deel te staken. Eind jaren 60 
namelijk had het stadsbestuur besloten een diaco
niehuis te bouwen. De kosten van de chirurgijn en 
de apotheker, die de bewoners van dit nieuwe 
tehuis moesten verzorgen, wilde het bestuur af
wentelen op het gasthuis. De regenten protesteer
den heftig en stelden een memorie op waarin zij 
aantoonden dat het gasthuis een onafhankelijke 
instelling was en dat het stadsbestuur geen enkel 
beschikkingsrecht had over zijn eigendommen. 
Een van de samenstellers van deze memorie was 
De Bruyn, die toentertijd regent was van het gast
huis. De memorie werd door het stadsbestuur 
echter genegeerd, hetgeen voor de regenten aan
leiding was op te stappen en hun zetel ter beschik

king te stellen5. Vooral voor De Bruyn moet dit 
hele gebeuren een klap in het gezicht geweest zijn. 
Hij, de stadshistorieschrijver, die door het stads
bestuur op grond van bewezen kwaliteiten aan
gesteld was om de officiële stadsgeschiedenis van 
Haarlem te schrijven, had na gedegen historisch 
onderzoek een rapport opgesteld, dat door datzelf
de stadsbestuur niet de moeite waard werd geacht 
om serieus behandeld te worden. Dat hij zich in 
zijn eer voelde aangetast, dat hij meende dat aan 
zijn wetenschappelijke integriteit getwijfeld werd 
en dat hij daar de nodige consequenties aan moest 
verbinden is begrijpelijk. In zijn apologie legde hij 
zijn gevoelens over deze zaak bloot. Hij verwijt 
hierin het bestuur dat het zijn memorie, die vol
gens hem 'incontestabele waarheden' bevatte, 
naast zich had neergelegd 'waaruit ik heb 
begrepen dat ik niet zeer capabel waare om dit 
werk [het schrijven van het tweede deel] naar 't 
genoegen van mijn heeren af te maken'. En hij 
besluit zijn apologie dan met de opmerking dat 
door dit alles hem de lust ontnomen is 'om 't zij in 
deeze, 't zij in andere zaaken mij in dienst van de 
stad of derzelver regeering te laaten gebruiken'. 
Toch zit er mijns inziens meer achter het besluit 
van De Bruyn zijn werk niet voort te zetten en is 
de affaire rondom het diaconiehuis slechts de 
bekende druppel. Van Oosten de Bruyn moet 
vreselijk teleurgesteld zijn door de lauwe reacties 
van het bestuur op het verschijnen van het eerste 
deel van zijn werk. De reeds genoemde apologie 
wijst in die richting. 'De rede', zo begint De Bruyn 
zijn verweer, 'waarom ik in het vervolgen van dit 
werk zo langzaam ben voortgegaan is dat mij na 
het uitgeven van 't eerste deel nergens uit is 
gebleeken dat dat eerste deel eenig genoegen aan 
mijne heeren gegeeven heeft, noch mij van iemand 
is te kennen gegeeven wat hunne ed. agtb. daar in 
wel oft kwaalijk gesteld hadden gevonden'. Even 
verder schrijft hij: 'Dit verbeeld ik mij te hadden 
mogen verwachten dat mij van wegen hunne ed. 
gr. achtb. zouwde zijn gedeclareerd dat 't zelve 
haar aangenaam ware geweest en dat men mij op 

3 Gemeentearchief Haarlem, Resoluties van de vroed
schap, Stadsarchief kast 10, nr. 91, fol.28v-31r. 

4 Gemeentearchief Haarlem, Inventaris van stukken 
betreffende mr. G. W. van Oosten de Bruyn en zijn 
echtgenote Maria Croon, Inventarisreeks I, nr. 29. 

5 Zie voor deze zaak A . J. Enschedé, Verslag over de 
geschiedenis en de eigendom van het Sl. Elisabeths
gasthuis (Haarlem 1860). 
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eene vriendelijke wijze zouwde hebben verzocht 
daarmede te continueren, of, indien het onaan
genaam waare geweest dat men mij zouwde gezegd 
hebben om verder onnoodige moeite te spaaren. 
Doch gelijk mij dit laatste van niemand is gedecla
reerd, zoo is ook met opzichte van 't eerste niet de 
minste dankzegging, noch 't minste vriendelijk 
verzoek gedaan om daermede te willen conti
nueren'. En toen hem opzettelijk enige stukken uit 
het archief werden geweigerd, 'toen, mijne heeren, 
zijn mij d'oogen geopend en ik heb begrepen tijd 
te zijn van uit te scheiden, gelijk ik dan ook van 
dien tijd af, niet eene letter aan 't werk van de stad 
heb geschreeven'. 

De inhoud van het werk van Van Oosten De 
Bruyn 

Om te begrijpen waarom het stadsbestuur zo ver
rast was door de publikatie van De Bruyns eerste 
deel, zo zeer zelfs dat het niet wist hoe er op te re
ageren, zullen we ons moeten verdiepen in het 
werk zelf en zullen we ons moeten afvragen wat de 
schrijver met dit werk voor ogen stond en wat en 
hoe hij heeft geschreven. 
De geschiedenis van Haarlem opent met een op
dracht aan het stadsbestuur, de opdrachtgevers, 
waarin Van Oosten de Bruyn het bestuur omstan
dig dankt voor het verlenen van 'vrije en on
bepaalde toegang tot d'archieven en registers 
deezer stede en tot eenen vryen toegang tot de 
geheimen van 't raadhuis'. Hij werd hierdoor in de 
gelegenheid gesteld niet alleen nieuwe feiten over 
de geschiedenis van Haarlem zelf aan het daglicht 
te brengen, maar ook nieuwe gegevens te ver
zamelen die van belang zijn voor de kennis der 
vaderlandse geschiedenis. De archieven hebben 
hem geleerd dat een volk zich gelukkig mag 
prijzen wanneer het' 't geluk heeft van door eigen 
Overheden, die inboorlingen zyn, geregeerd te 
worden: in tegenstelling van de zulken, die verval
len aan, en deelen worden van grootere ryken, 
welker vorsten, niet kunnende't behoorlyk toe
verzicht hebben op hunner heerschappyen, 
eenigen hunner hovelingen afzenden om die in 
hunnen naam te regeeren: welken doorgaans 
vreemdelingen zynde, geen ander belang dan dat 
van hunn' eigene grootheid kennen, of 
behertigen'. Volkeren die op deze wijze 
opgaan in een groter geheel, aldus Van Oosten de 
Bruyn, worden meegesleurd, buiten hun wil om, 
in buitenlandse oorlogen en twisten, met alle 
rampzalige gevolgen van dien. Hoe treffelijk is 

deze ontwikkeling te illustreren aan de hand van 
Haarlem. Want deze stad, tot zulk een bloei 
gekomen in de 13e en 14e eeuw, kwijnde weg toen 
Holland onder buitenlands gezag raakte. Maar 
verlost van het Spaanse juk en weer onder 
"t opzigt van een eigen overigheid' gebracht, her
stelde de stad zich wonderbaarlijk. Deze algemene 
les zal de schrijver aan de hand van de geschiede
nis van Haarlem vertellen om zo 'de liefde, 
achting en 't vertrouwen in de herten der burgeren 
tot hunne regeering aan te kweeken en alzoo te 
versterken dien nauwe band die overheden en 
onderdaanen te zaamen bind, en in welkers vestig-
heid het waare welzyn der gemeene besten haaren 
wezendlyksten grondslag heeft'. 
Na deze algemene opmerkingen opent Van 
Oosten de Bruyn zijn eerste boek met de consta
tering dat Haarlem 'altoos de tweede in rang, en, 
in vroegere dagen, de magtigste van 't geheele land 
is geweest'. Om de opkomst van Haarlem te be
schrijven stonden de schrijver heel wat bronnen 
ter beschikking. De tot nu toe angstvallig gesloten 
gehouden deuren van de secretarie van het stad
huis, waar een ongekende schat aan middeleeuws 
archiefmateriaal lag opgeborgen, stonden voor 
hem open. Daarnaast kon De Bruyn beschikken 
over een rijke particuliere verzameling boeken en 
over het boekenbestand van de stadslibrije, een 
verzameling die in die tijd al vermaard was om 
haar kwaliteit en kwantiteit. Van zijn bibliotheek 
en die van de stad heeft De Bruyn uitputtend 
gebruik gemaakt. Ontzagwekkend is de hoeveel
heid titels van gedrukte bronnen en literatuur die 
in zijn uit vele honderden nummers bestaande 
notenapparaat vermeld worden. Van de bronnen 
kunnen onder andere genoemd worden Melis 
Stoke, Willem Procurator, Johannes de Beke, 
Willem Heda, Johannes Gerbrandszoon van 
Leiden, Wouter van Gouthoeven en - nog altijd -
Klaas Kolijn. Niet al deze bronnen zijn voor De 
Bruyn even waardevol. In zijn ogen verdienen 
slechts die bronnen het vertrouwen die te boek ge
steld zijn door schrijvers die de gebeurtenissen die 
zij verhalen als tijdgenoot hebben meegemaakt of 
die hun informatie hebben geput uit eigentijdse 
werken. Bij voorkeur citeert hij dan ook Stoke, 
Kolijn Beke en Heda omdat zij het dichtst staan 
bij de tijd die zij beschrijven. Fel daarentegen 
haalt hij uit tegen Johannes van Leiden, de prior 
van het Haarlemse carmelietenklooster, die de 
geschiedenis geweld heeft aangedaan door zijn 
historie vol te stoppen met onwaarachtige fabels, 
vertelsels, beuzelarijen en hersenspinsels. 
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Deze grondregel, dat slechts die bronnen gebruikt 
dienen te worden die in tijd het dichtst bij de 
gebeurtenissen staan die zij vertellen, brengt hem 
ertoe het Haarlemse epos, de verovering van de 
Egyptische stad Damiate door de Haarlemmers in 
1219, tot een fabel te verklaren6. Het verhaal wil 
dat toen het leger van de vijfde kruistocht, waarbij 
zich ook graaf Willen I en enige Friezen en Haar
lemmers hadden aangesloten, bij de stad Damiate 
was aangekomen, de stad niet kon worden ingeno
men omdat de toegang tot de haven versperd werd 
door een zware ketting. Reeds had keizer Frederik 
Barbarossa het sein gegeven om terug te keren, 
toen de Haarlemmers met een speciaal schip, dat 
zij voorzien hadden van een ijzeren boeg en zaag, 
in volle vaart op de ketting afstevenden en deze 
doormidden zaagden, waardoor de stad kon wor
den veroverd. 
Van Oosten de Bruyn moet zijn lezers teleurstel
len. Het Damiate-verhaal, dat voor het eerst voor
komt in een anoniem 15e-eeuws kroniekje, de 
Historialike Materie genoemd7, is op niets geba
seerd. Natuurlijk, zo hoont Van Oosten de 
Bruyn, bestaat er geen schip dat kan zagen; boven
dien was Frederik Barbarossa in 1219 al 29 jaar 
dood. Maar wat vooral pleit tegen de geloofwaar
digheid van het verhaal is dat 'de oudste en geloof
waardigste schryvers deezer tyden', onder wie Oli-
vier van Keulen, die zelfbij de belegering van 
Damiate aanwezig was, in het geheel geen gewag 
maken van een optreden der Haarlemmers, 'zoo 
dat dan blykt dat voor gemelde overlevering ont
breekt d'eerste grond waarop een historiese waar
heid gebouwd wordt, naamedlyk dat zy steune op 
geloofwaardige getuigenissen van gelyktydige 
schryvers, of, ten minste, dat zy daar tegen niet 
aanloope'. 
Moge de roem van de overwinning op Damiate 
dan ten onrechte door de Haarlemmers zijn op
geëist, de uitvinding der boekdrukkunst, 'een der 
nuttigste uitvindinge van 't menschelijk vernuft en 
waardoor het God behaagd heeft de wereld te red
den uit den donkeren nacht van onweetendheid en 
bygeloof, daarentegen is terecht verbonden aan de 
naam Haarlem. Voor De Bruyn is het zonneklaar 
dat het verhaal dat Jan Laurenszoon Coster het 
drukken met losse letters heeft uitgevonden en dat 
deze kunst eerst in Duitsland is bekend geworden 
nadat een knecht van Coster de drukkerij geplun
derd had en met de letters en het gereedschap naar 
Mainz was gevlucht, op waarheid berust. En hij is 
zo zeker van zijn zaak omdat Hadrianus Junius 
het zo heeft verteld8; en hij kon het weten, omdat 

hij het verhaal gehoord had uit de mond van zijn 
oude leermeester Nicolaes Gael, die het weer 
gehoord had van de 80-jarige boekbinder Cornelis. 
En deze Cornelis had ooit, toen hij nog als knecht 
voor Coster werkte, met de diefin hetzelfde bed 
geslapen. Met recht dan, zo schrijft De Bruyn, 
beroept Junius zich op Gael, daar deze de 'fakkel 
der waerheid' uit de eerste hand had ontvangen en 
deze weer had doorgegeven aan Junius, zodat 'het
geen Junius langs dien weg aangaande d'eerste uit
vinding der boekdrukkunst te boek gesteld heeft 
uit d'eerste en beste hand gekomen is en derhalven 
voor volkomen zeker mag en moet worden aan
genomen'. Het zijn dan ook 'ydele vitters' die 
Junius verwijten dat hij zijn verhaal baseert op 
'lossen en onzekere geruchten en vertellingen van 
eene party oude mannetjes' en dat de Coster-
legende een 'ydele hersenschim en een vercierde 
hersenpop' is. 
Wat voor de bronnen geldt is ook van toepassing 
op de literatuur. Ook hier staat De Bruyn op het 
standpunt dat slechts die werken gebruikt mogen 
worden die zich baseren op de oudste bronnen 
omdat die het dichtst bij de waarheid staan. Grote 
achting heeft hij dan ook voor de beide Dousa's en 
Emmius, die, in tegenstelling tot zovele andere 
geschiedbeoefenaren, hun werk uit 'd'oudste en 
beste gedenkstukken' hebben samengesteld. En hij 
parafraseert een opmerking van Emmius wanneer 
hij schrijft dat indien in de oude bronnen gebeur
tenissen worden verhaald die verward en onzeker 
zijn, dat dan het beste wat men kan doen is 'in 
deeze gevallen 't geen ons de beste en oudste 
schryvers verhaalen, blootlyk voor te stellen, zon
der in geval van verschil te beslissen aan welken 
kant de waarheid staa, zoo zulks met blykbaare 
bewijzen niet kan worden aangetoond'9. 
Tenslotte nog enige opmerkingen over de archi
valia die Van Oosten de Bruyn gebruikt heeft, of 
liever, die hij niet gebruikt heeft. Zoals gezegd 
bezit Haarlem een zeer rijk oud-archief, maar 

6 

7 
8 

9 

Voor een kort overzicht van de problematiek rond
om de Damiatelegende zie P. Robert, Haarlem en 
Damiate, in: Jaarboek Haerlem (1977) 95-100. 
Gemeentearchief Haarlem, Handschrift nr. 15. 
Hadrianus Junius, Batavia (Lugd. Bat. 1588) caput 
XVI I . 
Zie voor de historische methode van de Dousa's en 
Emmius H . Kampinga, De opvattingen over onze 
oudere vaderlandse geschiedenis bij de Hollandsche 
historici der XVIe en XVHe eeuw, ('s-Gravenhage 
1917). (Ongewijzigde herdruk Utrecht 1980) 25-37. 
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opvallend is dat Van Oosten de Bruyn, ondanks 
zijn ophef hierover in zijn inleiding, er nagenoeg 
geen gebruik van heeft gemaakt. Met name het 
niet raadplegen van de stadsrekeningen, die vanaf 
1417 bewaard zijn gebleven, wekt verwondering. 
Juist deze rekeningen hadden hem in staat gesteld 
een gedetailleerd beeld te schetsen van Haarlem in 
de middeleeuwen. Toch heeft hij ze ongeopend 
gelaten en heeft hij zich bij zijn beschrijving voor
al beperkt tot het excerperen van het Groot char
terboek van Van Mieris en tot het min of meer 
overschrijven van een in 1751 uitgegeven collectie 
handvesten en privileges. Naar de reden waarom 
hij het archief ongebruikt heeft gelaten kunnen we 
slechts gissen. Hebben de heren stadsregeerders de 
inzage in de rekeningen tegengehouden misschien 
uit angst dat De Bruyn zou bemerken welk een 
financiële chaos het stadsbestuur had gecreëerd in 
de tweede helft van de 15e eeuw, een chaos die 
tenslotte zou uitmonden in een faillesement van 
de stad? Het blijft intrigeren, te meer daar Van 

Oosten de Bruyn de periode na 1500 wel voor
namelijk aan de hand van archivalia, met name de 
resoluties van vroedschap en burgemeesters die 
respectievelijk vanaf 1503 en 1574 bewaard zijn 
gebleven, beschrijft. 

Het eerste boek van De stad. Haarlem en haare 
geschiedenissen is in feite een overzicht van de 
politieke geschiedenis van het graafschap Holland 
in de 10e-13e eeuw. De Bruyn speurt in de bron
nen naar vermeldingen van de naam Haarlem, 
plukt die er dan uit en gebruikt ze vervolgens om 
daaraan een uitgebreid verhaal vast te knopen 
over de belangrijkste politieke gebeurtenissen in 
Holland. Zijn eerste boek begint echter toch met 
een puur Haarlems onderwerp, de verklaring 
van de naam Haarlem, een onderwerp dat in de 
tijd van de schrijver nog steeds de pennen in be
weging hield. Twee recente theorieën zal hij 
bespreken. De eerste theorie, vooral gepropageerd 
door Joachim Oudaan, houdt in dat de naam 
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Haarlem afgeleid is van 'Heruli-heim', woonplaats 
der Heruli. Volgens Oudaan waren de Heruli een 
Germaans volk dat na langdurige omzwervingen 
door het stuiptrekkende Romeinse rijk in Ken-
nemerland belandde. Twee tegenwerpingen voert 
De Bruyn aan. De laat-antieke schrijvers, zoals 
Jornandes, Marcellinus, Procopius en Zosimus, 
noemen de Heruli wel, maar uit hun geschriften 
blijkt nergens dat zij ooit voet in Kennemerland 
hebben gezet. Bovendien wordt in het negende-
eeuwse goederenregister van Sint Maarten te 
Utrecht, waarin Haarlem voor het eerst genoemd 
wordt, Haarlem geschreven als 'Haralem' en niet 
als 'Herulheim' of 'Herulem'. En dat bewijst dat er 
hier nooit Heruli gewoond hebben, daar anders in 
dit register Haarlem wel als 'Herulheim' of 
'Herulem' geschreven zou zijn, gelijk 'Sassenheim 
noch tot heden toe zynen ouden naam van Saxers, 
toen Sassen genoemd, behouden hebbe'. 
De tweede theorie, afkomstig van Langendijk, wil 
dat Haarlem genoemd is naar een kasteel dat de 
Noorman Rorik tussen 827 en 837 had laten bou
wen en dat hij naar de naam van zijn broer Harold 
'Haroldheim' had genoemd, een naam die later 
zou verbasteren tot 'Haralem'. Niet onaardig 
bedacht, erkent De Bruyn, want qua tijd gezien 
zou het kunnen kloppen. Maar vraagt hij zich dan 
onmiddellijk af: 'Hoe komt 't nu dat, wanneer 
Haarlem in 't jaar 827of 837, of daarna, 
Herioldsheim, Harioldsheim genoemd zij, dezelve 
plaats in de lyst der Utrechtse kerk-goederen niet 
alzoo, maar Haralem gespeld wordt?'. Kortom, 
ook de theorie van Langendijk klopt niet. 
Zelf voelt hij het meest voor de theorie van 
Hadrianus Junius, namelijk dat de stad genoemd 
is naar het vlak bij Heemskerk gelegen slot 
Haarlem van de heren van Haarlem1 0. Het pro
bleem dat eerst in de 12e eeuw de bronnen op het 
bestaan van een geslacht Haarlem wijzen, onder
vangt De Bruyn door zijn grote voorbeeld Emmius 
te citeren die zijn lezers vraagt hem te verschonen 
'zoo zyn verhaal van d'oudste tyden schraal mog-
ten gevonden worden uit aanmerking van de 
ruuwheid dier eeuwen en 't daaruit gevolgd gebrek 
der gedenkschriften'. Overigens wordt noch door 
Junius, noch door De Bruyn verteld hoe het 
geslacht Haarlem aan zijn naam gekomen is. 
De tocht naar Damiate is het tweede onderwerp 
waarop in het eerste boek uitgebreid wordt in
gegaan. Deze gebeurtenis grijpt Van Oosten de 
Bruyn aan om enige zeer negatieve uitspraken te 
doen over de middeleeuwen. De Bruyn is hierin 
niet origineel. Hij volgt de traditie van zijn tijd die 

de kerk, inzonderheid het monnikendom, ver
antwoordelijk stelt voor de duistere afgrond waar
in het geestelijk en culturele leven in die tijd 
terecht waren gekomen. Kenmerken van deze 
tijd waren onwetendheid en bijgelovigheid, in het 
leven geroepen en gecultiveerd door een zich als
maar uitbreidende horde monniken. Tot welke 
dwaasheden deze vormen van onwetendheid kon
den leiden laten de kruistochten zien, ontstaan 
vanuit de onzinnige gedachte dat God meer beha
gen schept in het aanbeden worden in het Heilige 
Land dan elders. Groot is zijn bewondering dan 
ook voor keizer Frederik II, een van de weinigen 
uit die tijd die te verstandig was 'om zich naar de 
wyze van dien tyd door de geestelijkheid te laaten 
om den tuin leiden'. Hoe pover steekt bij deze 
krachtfiguur af de schamele persoon van graaf 
Willem II, de stroman van de paus, die deed wat 
anderen geweigerd hadden, namelijk zich door de 
paus te laten gebruiken om het leiderschap van de 
pauselijke partij tegen Frederik II op zich te 
nemen. 
Boek twee opent met een beknopt overzicht van 
de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlem vanaf 
1245, het jaar waarin de stad van graaf Willem II 
stadsrechten had gekregen. Dit overzicht is slechts 
een bewerking van wat Ampzing en Schrevelius al 
eerder over dit onderwerp geschreven hadden. 
Ook zijn beschrijving van de kloosters levert niets 
nieuws op, daar hij de gegevens over de Haarlemse 
kloosters in de Historia episcopatum van Van 
Heussen bijna letterlijk overschrijft11. Origineel is 
hij slechts in het inlassen van schampere opmer
kingen aan het adres der kloosterlingen en in een 
uitvoerig verslag van de problemen die zich heb
ben voorgedaan naar aanleiding van de confiscatie 
van het goederenbezit van de commanderij van 
Sint Jan, problemen die eerst in 1668 definitief 
werden opgelost. Maar de jurist De Bruyn is hier 
aan het woord, iemand die door zijn studie geïnte
resseerd is in juridische zaken en die in het ont
rafelen van dit juridisch steekspel groot genoegen 
beleeft. Ook elders in zijn werk treffen wij dan ook 
uitvoerige juridische excursies aan. Zo houdt hij 
zich bijvoorbeeld bezig met de vraag of Haarlem 
krachtens een artikel uit het stadsrecht van 1245 
het recht had rechtsdwang uit te oefenen in een 
vreemd rechtsgebied. 

10 Hadrianus Junius, o.c, 425-426. 
11 H. F. van Heussen, Historia episcopatum Foederati 

Belgii utpote metropolitanis Ultrajectini etc. (Leiden 
1719)2 delen. 
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Politieke opvatting 

Boek twee eindigt met een zeer uitvoerige 
beschrijving van het stadsbestuur en de verschil
lende stedelijke ambten. In deze beschrijving legt 
De Bruyn er de nadruk op dat de graven van Hol
land, en later de Bourgondisch-Oostenrijkse 
hertogen, en nog later de stadhouders, altijd heb
ben vastgehouden aan de regel dat hen het recht 
is voorbehouden de stadsbesturen hetzij direct te 
benoemen, hetzij te kiezen uit een door de vroed
schap van de desbetreffende stad opgestelde nomi
natie; 'zoodat Schrevelius bezyden alle waarheid, 
te boek gesteld heeft, dat de burgemeesteren en 
scheepenen in deeze stad verkooren zyn by de 
vroedschappen, en dat wyders de verandering van 
de wet alhier geschied is, zonder den graaf te 
moeien, al 't welk rechtstreeks aanloopt tegen de 
regelen van het algemeen staats-recht'. Dat welis
waar in de periode 1651-1672 en 1702-1747 de 
Staten van Holland de jaarlijkse verzetting van het 
gerecht en de verkiezing der stadregeerders aan de 
vroedschappen van de steden hebben toebedeeld, 
ontkent De Bruyn niet, maar in zijn ogen was dit 
staatsrechtelijk onjuist. Hij constateert dan ook 
met instemming dat in zijn tijd de situatie hersteld 
was en dat de aanstelling van de magistraat weer 
plaats vond in naam van de 'heer prince erfstad
houder'. 

Van Oosten de Bruyn moet dus weinig hebben 
van de aspiraties van het regentendom en van de 
aanspraken van deze groep op autonoom gezag. 
Hij heeft al evenmin veel op met de in zijn tijd 
nog vele aanhangers tellende leer der Staten-
soevereiniteit, de leer die inhoudt dat de grafelijk
heid zijn gezag ontvangen heeft niet uit handen 
van een uitheemse mogendheid - in het onder
havige geval van de Duitse keizers - maar van de 
Staten van Holland, de vertegenwoordigers van 
alle delen van het volk. Hoewel De Bruyn zich 
niet expliciet uit en geen uitputtende verhandeling 
inlast waarin hij deze leer probeert te weerlegen 
- we moeten hiervoor wachten op Kluit - zet hij 
zich er toch impliciet tegen af. Herhaaldelijk 
spreekt hij over de Duitse keizers als leenheren 
der Hollandse graven en meer dan eens betitelt hij 
Holland als een rijksleen en de graaf als een vazal, 
waarmee de jurist De Bruyn wil aangeven dat 
Holland in een leenrechtelijke band aan het Duit
se rijk verbonden was. Van een soevereiniteit der 
Staten kon dan ook geen sprake zijn en de graaf 
als dienaar/vazal van het gewestelijk bestuur was 
voor hem een juridische anomalie. 

Kunnen wij op grond van De Bruyns houding 
tegenover de regenten en diens opvattingen over 
de Statentheorie de Oranjegezindheid van onze 
schrijver reeds bevroeden, er zijn nog meer aan
wijzingen waaruit men deze kan afleiden. Van 
Deursen heeft gewezen op de grote invloed die de 
hoogleraar Wesselingh op zijn gehoor heeft uit
geoefend12. Bekend is dat Wesselingh een Orangist 
was die zijn overtuiging niet verborgen hield, en 
het is heel wel denkbaar dat zijn student Van 
Oosten de Bruyn (Kluit was trouwens ook een 
leerling van Wesselingh) de Orangistische opvat
tingen van zijn leermeester heeft overgenomen. 
Ook het feit dat De Bruyn door Prins Willem V in 
1789, nadat twee jaar daarvoor te Haarlem een 
kortstondige opwelling van democratische ge
voelens de kop was ingedrukt, een plaats in een 
nieuw door de prins samengestelde vroedschap 
kreeg aangeboden, en dat dezelfde De Bruyn in 
1795, toen de patriotten de vrijheidsboom op de 
Grote Markt te Haarlem hadden opgericht en de 
prins definitief het land had verlaten, Haarlem de 
rug toekeerde en naar Amersfoort vertrok, laten 
duidelijk zien waar zijn sympathieën lagen. Maar 
ook zijn werk zelf verraadt zijn politieke houding. 
In zijn opdracht aan het stadsbestuur schrijft De 
Bruyn dat de studie van de vaderlandse geschiede
nis hem heeft geleerd hoe begenadigd een volk 
zich mag noemen indien het "t geluk heeft van 
door eigen overheden, die inboorlingen zyn, gere
geerd te worden'. Voorspoed en geluk vallen dit 
volk ten deel daar het zich verzekerd weet van de 
zorgzame toewijding van een overheid die zich 
aan het volk verbonden voelt. Dat Van Oosten de 
Bruyn hierbij niet denkt aan de stedelijke over
heid, zoals men misschien uit de opdracht zou 
kunnen afleiden, blijkt uit de rest van zijn verhaal. 
Daarin vertelt hij hoe Holland tot de 15e eeuw 
een periode van welvaart doormaakte, waarvan in 
het bijzonder Haarlem profiteerde. Maar in de 
15e eeuw ging het mis: "t Vaderland had toen niet 
meer 't geluk, 't welk het onder deszelfs eerste 
graaven genooten hadde, van onder 't oog zyner 
vorsten geregeerd te worden. Aan vreemde prin-
cen vervallende, was 't van deezen niet te ver-

12 A . Th. van Deursen, Geschiedenis en toekomst
verwachting. Het onderwijs in de statistiek aan de 
universiteiten van de achttiende eeuw, in: P. A . M . 
Geurts, A . E. M . Janssen ed., Geschiedschrijving in 
Nederland. Studies over de historiografie van de 
Nieuwe Tijdll (Den Haag 1981) 123. 
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wachten, dat zy, hunne erflyke staaten verlaaten-
de, deeze landen in hoogen persoon zouwden 
komen besturen'. De gevolgen van deze houding 
der nieuwe heersers en van het opgaan in een gro
ter geheel waren voor Holland desastreus. Het 
land raakte betrokken in buitenlandse oorlogen en 
conflicten, de economie verslechterde en de belas
tingdruk nam sterk toe. 
Het is nu wel duidelijk waar Van Oosten de Bruyn 
naar toe wil. Voor hem staat vast dat een bestuur 
door een overheid waarvan de wortels verankerd 
zitten in de vaderlandse bodem een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een goed bestuur. En als hij 
dan schrijft dat Holland in de 16e eeuw verlost 
werd van het juk der 'uitheemschen dwang' en 
weer gebracht werd 'onder 't opzigt van een eigen 
overigheid' waardoor Holland zich kon herstellen, 
dan denkt De Bruyn hierbij aan de Oranjes. Steun 
aan de Oranjes en een bestuur door de Oranjes 
zijn voor hem garanties voor welvaart en voor
spoed, daar de geschiedenis van dit vorstenhuis 
verbonden is aan de geschiedenis van Holland. 
Het zekerste bewijs hiervan is Haarlem, dat na een 
rampzalig beleg door de benden van hem die zich 
'den natuurlijke prince en landshere' noemde, 
onder het bestuur van eigen landzaten kwam te 
staan, waardoor de stad 'te heerlycker uit d'assche 
haarer puinhoopen te voorschyn' kwam en zo 
welvarend en volkrijk werd dat een nieuwe uit
breiding noodzakelijk werd. 
In het derde boek pakt Van Oosten de Bruyn de 
draad van zijn verhaal over de politieke gebeurte
nissen weer op. Boek drie opent met een verslag 
van de belegering van Haarlem door de Kenne
mers in 1268 en eindigt met het faillisement van 
de stad in 1498. De Bruyn gebruikt dezelfde werk
methode als in zijn eerste boek, zodat ook dit boek 
in wezen niet meer is dan een feitelijke chrono
logische opsomming van de voornaamste politieke 
gebeurtenissen in Holland. Overigens speelt 
Haarlem in dit deel een iets duidelijker rol dan in 
het eerste boek, niet omdat De Bruyn het archief 
is ingedoken op zoek naar gegevens, maar omdat 
hij zoveel meer informatie over Haarlem in deze 
periode heeft kunnen vinden in het Groot charter
boek van Van Mieris en in de collectie handvesten 
en privileges van 1751. 

De houding van het Stadsbestuur 

Waarom nu heeft het stadsbestuur, de opdracht
gever van Van Oosten de Bruyn, afstand genomen 
van diens werk en waarom heeft het niets van zich 

laten horen toen het gepubliceerd werd? Mijns in
ziens zijn de heren regeerders danig geschrokken 
van het uiteindelijke resultaat. Moest dit mengel
werk, waarin Haarlem een zo weinig glansrijke rol 
kreeg toebedeeld, de lofzangen op Haarlem van 
Ampzing en Schrevelius vervangen? Moest dit 
moeilijk leesbare werk, waarin Haarlem naar een 
tweede plaats verwezen werd, de officiële geschie
denis van de stad worden en de faam en roem van 
Haarlem uitdragen? Nog afgezien van de nauwe
lijks verholen anti-oligarchische opvattingen van 
De Bruyn zullen deze gedachten de afkeurende 
houding van de magistraat vooral bepaald hebben. 
Onbegrijpelijk is deze reactie niet. Van Oosten de 
Bruyn heeft inderdaad weinig gedaan om de 
Haarlemse zaak te behartigen. De gerechtvaardig
de trots waarmee Ampzing en Schrevelius over 
hun stad schreven, treft men bij De Bruyn niet 
aan. Integendeel, niet alleen heeft hij meer aan
dacht voor de geschiedenis van Holland en van de 
middeleeuwen in het algemeen dan voor die van 
Haarlem, maar ook ontluistert hij haar door enige 
heilige huisjes omver te trappen. Zo ontmaskert 
hij de alom vereerde figuur van Willem, die in 
Haarlem geboren zou zijn en aan wie de stad haar 
stadsrecht te danken had, als een slap figuur, ver
wijst hij het Damiateverhaal naar het rijk der fabe
len en plaatst hij de kroon der boekdrukkunst niet 
op het hoofd van de Haarlemse stedemaagd maar 
op die van zijn vriend Enschedé in wie hij de 
directe erfgenaam van Coster ziet. Hoewel het 
werk dus in de ogen van het bestuur geen genade 
kon vinden zal het er echter voor teruggeschrok
ken zijn Van Oosten de Bruyn, een gerespecteerd 
burger met vele vrienden, rechtstreeks met zijn 
kritiek te confronteren en zal het een afwachtende 
houding hebben aangenomen. Voor De Bruyn 
moet een en ander natuurlijk bijzonder ergerlijk 
geweest zijn. Geen wonder dat hij in zijn apologie 
schrijft dat hij niet weet waar hij aan toe is en dat 
hem niet duidelijk is wat het bestuur van hem ver
wacht. Dat hij ondertussen toch wel begrepen 
heeft waar de problemen lagen blijkt uit het nooit 
uitgegeven, onvoltooid gebleven tweede deel van 
zijn geschiedenis. In dit tweede deel, dat een aan
zet geeft tot de beschrijving van de geschiedenis 
van de stad na 1500, concentreert De Bruyn zich 
bijna uitsluitend op Haarlem. De gegevens die hij 
hiervoor nodig heeft haalt hij voornamelijk uit het 
stadsarchief, met name de registers der vroedschap 
en van de burgemeesters. Verdwenen is de stroeve 
stijl, verdwenen ook zijn de langdradige uitwei
dingen. Dit alles geeft de indruk dat De Bruyn 

238 



Haarlem 

geprobeerd heeft een geschiedenis te componeren 
die beter aan de smaak van zijn publiek beant
woordde. 

De betekenis van het werk 

Ons realiserend dat in het antwoord op de vraag of 
het werk van Van Oosten de Bruyn nog praktische 
waarde heeft voor de hedendaagse onderzoeker 
van de geschiedenis van Haarlem en het graaf
schap Holland in de middeleeuwen allerlei kritiek 
besloten zal liggen die in wezen onterecht is, daar 
de tijd waarin De Bruyn schreef nu eenmaal 
andere eisen stelde aan het schrijven van een ge
schiedenis en andere accenten legde dan die van 
ons, is het toch nuttig ons deze vraag te stellen, 
zeker ook omdat bij het hedendaagse onderzoek 
het werk van De Bruyn nog veelvuldig geraad
pleegd wordt. Met zekerheid mag gezegd worden 
dat het werk bijna geen nieuwe gegevens biedt. 
Het Haarlemse archief dat deze gegevens had kun
nen geven is niet geraadpleegd. Van Oosten de 
Bruyn heeft zich met gedrukte bronnen en litera
tuur er van afgemaakt. De wijze waarop een en 
ander is gebeurd is teleurstellend. Hij heeft zich 
beperkt tot het excerperen van vermeldingen over 
Haarlem en deze chronologisch achter elkaar 
gezet. Op geen enkele wijze is getracht in deze 
kroniekmatige opsomming van politieke feiten 
een samenhang aan te brengen. 
Bijna nergens wordt gepoogd datgene wat op het 
eerste gezicht incoherent en zonder structuur is te 
ordenen. De Bruyn komt niet toe aan het leggen 
van verbanden of aan een interpretatie of beeld
vorming van het verleden. Het geheel is een 
samenraapsel van tamelijk willekeurig gekozen 
fragmenten uit de politieke geschiedenis van 
Holland en Haarlem, met daaraan toegevoegd een 
aantal uitvoerige verhandelingen die ontsproten 
zijn aan de persoonlijke interessesfeer van de 
schrijver. Wie de Haarlemmers waren en hoe hun 
stad in de middeleeuwen tot die welvaart en roem, 
waarover Van Oosten de Bruyn het zo vaak in 
zulke lyrische bewoordingen heeft, gekomen is, 
krijgen we niet te horen. Ook zal het de moderne 
lezer opvallen dat De Bruyn de filologisch-kriti-
sche methode niet hanteert. Op geen enkele wijze 
dringt hij door in de wereld van de schrijvers wier 
werken hij citeert. De wijze waarop hij zijn bron
nen benadert is hem ingegeven door de Dousa's en 
Emmius, schrijvers die anderhalve eeuw voor hem 
hebben geschreven. Zelfs de drie onderwerpen die 
hem zo hebben gefascineerd en die hij zo uitput

tend heeft behandeld kunnen niet bekoren. De 
wijze waarop hij de naamsverklaringen van 
Oudaan cn Langendijk bekritiseert is weinig door
dacht en de verklaring die hij zelf geeft getuigt van 
weinig historisch besef. Het Damiate-verhaal 
wordt ontkracht, zeker, maar Emmius, met 
gebruikmaking van min of meer dezelfde argu
menten, had reeds lang geleden dit verhaal in twij
fel getrokken. Het komt bij De Bruyn echter niet 
op zich af te vragen waar het verhaal dan wel van
daan komt en hoe het in de Historialike Materie 
terecht is gekomen, vragen overigens die nog 
steeds niet bevredigend beantwoord zijn. De 
problematiek rondom de uitvinding van de boek
drukkunst treedt de schrijver zo bevooroordeeld 
tegemoet dat zijn verhaal eerder een verslag is van 
een door hem persoonlijk ondernomen kruistocht 
tegen alles wat zich op welke gronden dan ook 
verzet tegen het Costerverhaal, dan een welover
wogen kritisch betoog. 
De droge, weinig sprankelende stijl van Van Oos
ten de Bruyn, zijn lange en ingewikkelde zinnen 
(de langste zin telt 44 kolomregels), de lawine van 
citaten en noten, dit alles tergt de hedendaagse 
lezer. Zeer storend is bovendien het polemische 
karakter van zijn werk. Voortdurend rijgt de 
auteur zich in het harnas van zijn pen om de 
meningen van anderen te bestrijden. De manier 
waarop hij dat doet wekt irritatie op, niet alleen 
omdat De Bruyn zelden overtuigt, maar vooral 
omdat hij in zijn kritiek slechts afbreekt en ver
werpt, en zelden of nooit daar iets tegenover stelt. 
Zeer irritant ook is zijn arrogante houding tegen
over zijn publiek. Niet schaars zijn de opmerkin
gen dat hij een onderwerp onbehandeld zal laten 
omdat ongetwijfeld het een en ander daarover bij 
de lezer bekend zal zijn. De ruimte die hij anders 
kwijt was geweest om dit onderwerp te behandelen 
kan hij nu nuttiger besteden door aandacht te 
schenken aan een onderwerp waarover nog steeds 
verschillend wordt gedacht. En weer volgt er dan 
zo'n polemiek. A l lezende krijgt men het gevoel 
dat Van Oosten de Bruyn het schrijven van zijn 
stadsgeschiedenis als een daad van zelfbevrediging 
heeft ondervonden. Een gebeurtenis die hij heeft 
aangegrepen om zijn enorme kennis te etaleren en 
er mee te koketteren. 
Tenslotte nog een opmerking over de opdracht die 
aan het werk voorafgaat. Van Oosten de Bruyn 
huldigt hierin de mening dat men noodzakelijker
wijs moet uitgaan van een of meer algemene wet-
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matigheden13 om een acceptabele verklaring van 
het verleden te kunnen krijgen. Wil men een his
torische gebeurtenis begrijpen dan zal men moe
ten beschikken over minstens één algemene wet
matigheid die beantwoordt aan de vorm 'steeds 
wanneer een bepaalde gebeurtenis zich voordoet 
zal zich iets bepaald anders voordoen' en zal men 
op grond van empirisch onderzoek moeten vast
stellen of deze bepaalde gebeurtenis zich ook in
derdaad in de historische werkelijkheid heeft voor
gedaan. Heeft men dat vastgesteld, dan kan en 
moet worden aangenomen dat die andere gebeur
tenis ook heeft plaatsgevonden. Deze aan de for
mele logica ontleende redenering concretiseert De 
Bruyn als volgt: steeds wanneer een volk bestuurd 
wordt door eigen regeerders leeft zo'n volk in 
geluk en voorspoed, maar steeds wanneer een volk 
onder vreemd gezag raakt gaat het slecht met dit 
volk. In de 13e en 14e eeuw werd Holland ge
regeerd door Hollandse graven, maar in de 
15e eeuw kwam Holland onder buitenlands 
bestuur. Uit bovenstaande twee premissen volgt 
logischerwijs dat het Holland in de 13e en 
14e eeuw voor de wind ging, terwijl het in de 
15e eeuw in verval raakte. Dat dit inderdaad zo is 
kan geïllustreerd worden aan de geschiedenis van 
Haarlem. Deze stad rees tussen 1200 en 1400 tot 
duizelingwekkende hoogte, maar viel daarna in 
een duistere afgrond. 

Van Oosten de Bruyn werkt bovenbeschreven 
bewijsvoering niet uit. De als eerste premisse 
gehanteerde wetmatigheid wordt door hem niet op 
zijn geldigheid getoetst. Hij onderzoekt niet of er 
feiten zijn die in strijd zijn met deze wetmatigheid, 
met andere woorden of er bijvoorbeeld in het ver
leden volkeren zijn geweest die juist omdat zij 
onder vreemd gezag kwamen een periode van 
bloei doormaakten. En hij, geschoold in de klas
sieke geschiedenis, had toch niet veel moeite hoe
ven doen om een aantal van deze voorbeelden te 
vinden. Wat Van Oosten de Bruyn de lezer ook 
onthoudt is een analyse van de gevolgen van de 
machtsovername door de Bourgondiërs-Oosten
rijkers. Afgezien van wat vage opmerkingen over 
een verval van de lakennijverheid en de bierindus
trie, gaat De Bruyn niet echt in op de malaise die 
Haarlem trof in de 15e eeuw, laat staan dat hij 
geprobeerd heeft het verband tusen deze 
achteruitgang en de veranderde politieke situatie 
te belichten. Tussen de te verklaren historische 
gebeurtenis (het verval van Haarlem) en de twee 
premissen waarvan Van Oosten de Bruyn uitgaat, 

gaapt een kloof die door de schrijver niet over
brugd wordt. 

Een bespreking van dit verklaringsmodel is te vinden 
in F. R. Ankersmit, Denken over geschiedenis. Een 
overzicht van moderne geschiedfilosofische opvat
tingen (Groningen 1984) 105-129. 
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Achttiende-eeuwse arcadia's: 
tussen literatuur en geschiedenis* 

Hans Groot 

In vergelijking met de omringende talen lijkt het Nederlands er voor 
het woord arcadia een gebruiksmogelijkheid bij te hebben. Naast de 
aardrijkskundige naam die men, metaforisch gebruikt, vooral in de 
literatuur kan tegenkomen (onzijdig substantief), treffen we een 
vrouwelijk, telbaar substantief aan, waarvan de betekenis om
schreven wordt met 'herdersroman' of (voor arcadia 's) 'werken [...] 
die in de vorm van een verdicht verhaal, met gesprekken van her
ders en herderinnen afgewisseld, tot voertuig dienden van allerlei 
merkwaardige zaken, die de schrijver aan zijne lezers wenschte mede 
te deelen'1. Dat deze gebruiksmogelijkheid onze taal heeft verrijkt, is 
uiteraard te danken aan de in de 17e en 18e eeuw populaire Bata-
vische Arcadia, waarvan Johan van Heemskerck in 1637 een Inley-
dinghe liet verschijnen2. Deze populariteit heeft geleid tot een reeks 
van navolgingen tot in het begin van de 19e eeuw, waarin schrijvers 
en dichters hebben getracht de speciale vorm - een fictioneel kader 
met een leerzame vulling van hoofdzakelijk historische, topografi
sche en juridische ingrediënten - te imiteren. Het telkens weer 
gebruiken van arcadia in de titels van deze werken heeft geleid tot 
de verandering van eigennaam in soortnaam, zodat we nu eenvou
digweg van arcadia 's spreken, als we deze teksten willen aanduiden. 
Ons interesseert vooral de vraag of de achttiende-eeuwse arcadia
schrijvers Van Heemskercks opzet nauwkeurig hebben gevolgd en 
een even grote plaats hebben ingeruimd voor historische informatie. 
Daarmee is de vraag naar de aard van de achttiende-eeuwse arcadia 
gesteld, die echter niet kan worden beantwoord zonder eerst enige 
aandacht te besteden aan de voorgeschiedenis ervan. 

Voorgeschiedenis 

Arcadia, niet de op de Peloponnesos gelegen landstreek, maar het 
denkbeeldige land van herders en herderinnen, waar de liefde en de 
dichtkunst regeren, werd ontdekt door Vergilius, toen hij voor de 
literaire herders, die bij Theocritus nog op Sicilië woonden, een 
nieuwe omgeving zocht3. Vergilius' herders zijn minder bekommerd 
om het hoeden van hun vee, dan om hun amoureuze en literaire 
beslommeringen en zij hebben heel wat minder zorgen dan de vee
houders van het echte Arkadië. Anderhalf millennium na hem ont
dekte de Napolitaan Jacopo Sannazaro Arcadia opnieuw in zijn 
gelijknamige herdersroman (1502), die tot de meest succesvolle uit 
de literatuurgeschiedenis zou gaan behoren4. Sindsdien bevolkten 
herders en herderinnen niet alleen Arcadia, maar verspreidden zij 
zich over allerlei gebieden van de kunst, over velerlei literaire genres 
in de belangrijkste Europese talen. Tot het voortbestaan van het her
ontdekte landschap droegen onder meer bij de drie herdersromans 
Diana (± 1560) van Jorge de Montemayor, The Countess of 
Pembroke's Arcadia (1593) van Philip Sidney en L'Astrée 
(vanaf 1607) van Honoré D'Urfé, al hadden de Spanjaard en de 
Fransman de herders naar andere, hun uit eigen ervaring bekende 
streken laten verhuizen. 
Sannazaro's Arcadia is vermoedelijk binnen het Nederlandse taal
gebied wel bekend geweest en gelezen, in een van de vele Italiaanse 
uitgaven, dan wel in een Franse vertaling, maar of de roman een 
grote lezerskring heeft gehad, is moeilijk na te gaan. Wel verdient de 

* Ik ben dank verschuldigd aan 
Drs. L . R. Pol voor zijn kritische 
opmerkingen bij het typoscript 
van dit artikel. 

1 Van Dale Groot woordenboek 
der Nederlandse taal. 1 le dr., 
dl. 1, 199. 
Woordenboek der Nederland-
sche taal, 2e dl., le st., kol. 605. 
Overigens kan ook het metafori
sche, onzijdige Arcadia in het 
meervoud gebruikt worden. 

2 Inleydinghe tot het ontwerp van 
een Batavische Arcadia, uitgeg. 
door P. E. L . Verkuyl. 
Deventer 1982. (FELL 1; fac
simile-uitgave van de ed 1637) 

3 Bruno Snell, 'Arkadien, die Ent-
deckung einer geistigen Land
schaft', in: Antike und Abend-
land\ (1944)26-41. 

4 Hellmuth Petriconi, 'Das neue 
Arkadien', in: Antike und 
Abendland'3 (1948) 187-200. 
Pieter Vlaming, Arcadia van 
Sannazarius, benevens eene 
korte geschiedenis van den huize 
van Aragon, en het leven des 
dichters. Met aenteekeningen en 
figuuren. Amsterdam, Adriaen 
Wor en Erven G . Onder de 
Linden, (1730) 193. 
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receptie van Sannazaro's werk nader onderzoek. De Nederlandse 
vertaling van Pieter Vlaming dateert pas van 1730. 
Fragmenten van D'Urfé's Astree en van Sidney's Arcadia ver
schenen echter al een eeuw eerder in de vertaling van Johan van 
Heemskerck5. En toen Van Heemskerck in 1636 zijn voornemen om 
een soortgelijke roman uit te geven bekendmaakte, deed hij dat 
onder verwijzing naar deze romans: '[ghy mocht] t'sijnder tijd noch 
wel eens sien een ontwerp van een Hollandtsche Astrea, of van een 
Batavische Arcadia' 6. Sannazaro is in deze zinsnede opvallenderwijs 
afwezig, terwijl het niet waarschijnlijk lijkt, dat Van Heemskerck 
diens Arcadia niet gekend heeft, gezien zijn belangstelling voor de 
schone letteren en het feit dat hij zelf in Italië was geweest. Veeleer 
hebben we te maken met een bewuste keuze: hij wilde iets schrijven 
in de trant van D'Urfé en/of Sidney. Deze kwestie is voor ons niet 
zonder belang, want als in 1637 Van Heemskercks Inleydinghe tot 
een ontwerp van een Batavische Arcadia verschijnt, heeft de auteur 
door zijn titel aansluiting gezocht bij Sidney, blijkens zijn een jaar 
eerder gedane aankondiging, en niet bij anderen. Of we aan de keuze 
voor Batavische Arcadia ten koste van Hollandtsche Astrea nog 
gevolgtrekkingen moeten verbinden voor wat betreft de voorkeur 
van de auteur voor de Engelse boven de Franse roman, daartoe 
kunnen we bij het ontbreken van een verklaring van de schrijver zelf 
niet besluiten. 
In 1637 had het Nederlandse cultuurgebied zijn eigen arcadia, al was 
het dan een inleiding tot het ontwerp ervan. De vorm van de tekst 
was volkomen bepaald door Van Heemskercks didactische doelstel
ling, die hij al bij zijn aankondiging in 1636 had geformuleerd: de 
kinderen van de daar toegesproken dames zou middels die arcadia 
'de liefde tot de Vaderlandsche vryheyd, en lust tot der voor-ouderen 
vromigheydt, onder 't soet van Minne-praetjes, gelijck als in haer 
pap te eten, en in haer pijp-kan te drincken [. ..] gegeven werden'7. 
En al verontschuldigde hij zich later voor het feit, dat hij zijn oor
spronkelijke plan, waarin veel meer vaderlandse geschiedenis was 
voorzien, niet had kunnen voltooien, daarmee was de didactische 
opzet niet verlaten: 'ghy [=de Nederlandse jeugd, sult] eyndelijk, 
onder 't soet van Minne-praetjes, al spelende komen tot kennisse 
van uwe Vaderlandsche gelegentheden; daer niemand een Vreemde
ling in behoort te zijn' 8. De Nederlandse jeugd kon vermaakt worden 
door het verhaal van een uitje naar Katwijk van een groepje jongelui 
en iets leren van wat er tijdens dat tochtje werd verteld. Hierbij was, 
in vergelijking met de latere drukken van de Batavische Arcadia in 
geringere mate sprake van uitweidingen over o.a. geschiedkundige 
aangelegenheden, maar niettemin komt tussen het soet door nog 
heel wat ter sprake. De stap die met de editie-1647 werd gezet naar 
een werk van voornamelijk geschiedkundige aard, wordt al duidelijk 
als men de gewijzigde titelpagina bekijkt: Batavische Arcadia, Waer 
in, onder 't Loof-werck van Liefkooserytjes, gehandelt werdt, van den 
oorspronck van 't oud Batavien, Vryheydt der Bataviers, Vrye Zee, 
Zee-vonden, Vinders van verburgen Schatten, Verbeurt-maecken 
van Goederen, Vyt-perssen der waerheydt door pynigen, Onheyl van 
de lanckwyligheydt der Reclits-plegingen, en andere diergelycke 
ernstige saken meer. 
De populariteit in de zeventiende en achttiende eeuw gold vooral 

5 Resp. vanaf 1625 en 1636. Zie 
D. H . Smit, Johan van Heems
kerck (1597-1656). (Amsterdam 
1933) 162. 
Volledige vertalingen van 
Sidney's roman vanaf 1639, 
D'Urfé's van 1644, 
Montemayors in 1653. Zie 
M . Buisman J. Fzn, Populaire 
prozaschrijvers van 1600 tot 
1815. Romans, novellen, ver
halen, levensbeschrijvingen, 
arcadia's, sprookjes. Alphabeti-
sche lijst. M.m.v. F J . Dubiez en 
een voorw. van H . De la Fon-
taine Verwey. Amsterdam s.a. 
nrs. 2109-2111,2286-2288, 
1640. 

6 De deughdelycke Parlhenia: 
Overgeset uyt d'Engelsche Arca
dia van den Ridder Philips 
Sidney. Amsterdam, Gerrit 
Iansz., 1636, [IV]. 

7 Ibidem. 
8 Inleydinghe ... Bat. Arcadia, ed. 

Verkuyl, [4]. 
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deze herdruk, die tot 1765 bleef verschijnen'. De uitgave, waar Van 
Heemskerck wel aan had meegewerkt op verzoek van de uitgever, 
daar de eerste druk zo snel was uitverkocht, maar die hij niet had 
afgemaakt - hij noemde het een 'wanschapen misgheboorte' - was 
uiteindelijk op de markt verschenen dankzij de ingreep van een 
editeur10. De herdruk, waarin door de ingelaste uitweidingen en een 
uitgebreid notenapparaat de verhoudingen van het oorspronkelijke 
werk danig zijn verstoord, is door literatuurhistorici gehekeld om 
zijn gebrek aan proporties en zelfs verklaard tot 'een hybridisch mis
baksel in zeden- en oudheidkunde gedrenkt'11. In hun afwijzing 
staan de literatuurhistorici echter alleen, want door de tijdgenoten 
werd het werk algemeen bewonderd. Nu kan alleen nog de oor
spronkelijke uitgave van 1637 enige bewondering wekken. 
De arcadia had sinds Sannazaro een lange weg afgelegd, want als 
men de Batavische Arcadia vergelijkt met diens roman, vallen voor
al de verschillen in het oog en zoekt men met moeite naar punten 
van overeenkomst. Wel heten de personages bij Van Heemskerck 
nog herders en herderinnen, maar is dit meer dan een hoofdbuiging 
naar de grote voorgangers of een poging tot rechtvaardiging van de 
titelkeuze? De optredende personen leven niet in een idyllische 
herderswereld maar in een zeer reële wereld in de vroege gouden 
eeuw en behoren er tot de welgestelde bovenklasse, die er een bui
tenplaats op na houdt en een zonnige zomerdag besteedt aan een 
tochtje naar buiten. De herderswereld van Sannazaro was ver achter 
de horizon verdwenen en slechts een enkeling zou in de achttiende 
eeuw proberen op deze schreden terug te keren en weer in de trant 
van de Napolitaanse dichter te schrijven. 

Probleemstelling 

Door de bekendheid van de Batavische Arcadia hield het gebruik 
van het woord arcadia in de titel van een boek een verwijzing naar 
die eerste van de Nederlandse arcadia's in. De verwijzing werd ver
volgens al dan niet middels bewonderende woorden geëxpliciteerd in 
de voorwoorden, zodat de band met Van Heemskerck in veel geval
len diende als nadere verklaring voor de keuze van de titel. Toch 
doen zich, als we over 'de arcadia's' spreken direct een paar compli
cerende factoren voor, die uit de weg moeten worden geruimd, eer 
we het terrein van de achttiende-eeuwse teksten betreden. De 
belangrijkste vraag is: welke teksten zullen in dit verband aan de 
orde komen, m.a.w. welke teksten rekenen we tot de groep der 
arcadia's? De eenvoudigste oplossing zou zijn: al die teksten die zich 
(een) arcadia noemen, al of niet onder toevoeging van een adjectief. 
Twee complicaties treden dadelijk op bij deze zo op het oog gerecht
vaardigde keuze. De groep arcadia-teksten is uitermate veelsoortig, 
er is zo goed als geen homogeniteit. 2. Wij laten zo doende teksten 
buiten beschouwing, die geen arcadia heten, maar qua structuur 
gelijk (of nagenoeg gelijk) zijn aan teksten die dat wel doen. Voor
beelden van beide complicaties. 1. Binnen de groep van zich arcadia 
noemende teksten hebben we te maken met De Zaanlants Arkadia 
(1658) van H. Soeteboom, waarin de nadruk geheel valt op regio
naal-geschiedkundige informatie binnen een beperkt fictioneel 
kader, Hollands Arcadia (1730), een platenatlas van buitenplaatsen 

9 1637,16472, 16573,16624, 
16785, 17086, 17297, 17518, 
17568a, 17658b. 

10 Batavische Arcadia. Amsterdam, 
Gerrit Iansz., 16472. Naereden 
van C . V . B . , p . [920], C .V .B . 
wordt wel geïdentificeerd als 
Caspar van Baerle. 

11 Smit, Johan van Heemskerck, 
p. 140. De scherpe afwijzing bij 
M . M . Prinsen, De idylle in de 
18e eeuw in het licht der aesthe-
tische theorieën. (Amster
dam 1934). 8. 
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en dorpen aan de Amstel met een inleidend gedicht, en met T. D. 
Moors Schoonhovensche Arcadia (1777), een berijmde ochtend
wandeling in en rond Schoonhoven met beperkte historische 
elementen, zonder fictioneel kader. 2. Consequentie van het zojuist 
geformuleerde uitgangspunt zou zijn, dat Lambert van Bos' Zuydt-
hollandtsche Thessalia (1663) niet in de verzameling zou voor
komen, terwijl die tekst qua opzet overeenkomt met de in hetzelfde 
jaar verschenen Dordrechtsche Arcadia van dezelfde auteur, in die 
mate zelfs, dat drukker Paulus Vinck in zijn opdracht in de Thessa
lia van twee gezusters spreekt12. 
De tweede complicatie kan alleen worden opgelost door te besluiten 
ook teksten die weliswaar geen arcadia heten, maar toch - in de 
titel, het voorwerk of het werk zelf - aansluiting zoeken bij Van 
Heemskercks of een van de latere arcadia's, in het onderzoek te 
betrekken, als arcadia, dan wel als arcadia-achtige tekst. Vanzelf
sprekend maakt deze beslissing de verzameling te onderzoeken tek
sten tot een in principe zeer grote, want achter een niets te vermoe
den gevende titel kan toch een verwante tekst schuilen13. 
De eerste complicatie kan alleen uit de weg worden geruimd door 
tekst voor tekst te bekijken en het gebruik van arcadia in de titel te 
interpreteren in het geheel van de titelpagina en in samenhang met 
inleidingen, voorwoorden en opdrachten en natuurlijk de tekst zelf. 
Zo kan de titel Hollands Arcadia (platenatlas uit 1730) als volgt 
worden geïnterpreteerd: de Amstel met de erlangs gelegen dorpen en 
buitenplaatsen is zo prachtig, dat het landschap waardoor hij 
stroomt welhaast aan het poëtische Arcadia gelijkgesteld kan 
worden. Kan het ontbreken van de buigings-e in het adjectief daar 
een ondersteuning voor zijn? Arcadia is hier dan onzijdig en niet 
vrouwelijk, want dan zou de buigings-e vereist zijn; het is hier op
nieuw een geografische naam, metaforisch gebruikt, en de betekenis 
'roman-achtige tekst in de traditie van Van Heemskerck' is afwezig. 
Het is duidelijk dat deze uitgave geen aansluiting zoekt bij de in de 
zeventiende en vroege achttiende eeuw verschenen arcadia's in de 
traditie van Van Heemskerck, zodat zij bij de vraag van ons artikel 
naar de geschiedkundige component in de arcadia's buiten beschou
wing kan blijven. In dit verband zou ook I. A . Nijhoffs Geldersch 
Arkadia (1820) geïnterpreteerd kunnen worden als een poging om 
los van de intussen verschenen arcadia's de metafoor opnieuw te 
gebruiken. Daarop wijst de verklaring van de schrijver, die hoopt dat 
de erin beschreven landgoederen Biljoen en Beekhuizen ooit een 
Gelders Arkadië zullen zijn 1 4. 

(Overigens wil dit niet zeggen dat in de overige arcadiatitels de meta
foor geheel afwezig is. Eerder is het zo, dat de kracht ervan verzwakt 
is en in de hierboven gesignaleerde, twee gevallen opnieuw geacti
veerd is.) Het aan- of afwezig zijn van de buigings-e kan echter geen 
doorslaggevend argument vormen bij het schiften van de teksten; er 
zijn voldoende contra-indicaties. Zo werd de zojuist genoemde 
platenatlas herdrukt als Hollandsche Arkadia (1807) en noemde A. 
Loosjes in 1804 een fictionele tekst Hollands Arkadia, terwijl hij in 
zijn voorbericht eerst zegt een arcadia te willen en verwijst naar Van 
Heemskerck en vervolgens de titel verantwoordt door te wijzen op 
de alom geprezen schoonheid van de omstreken van Haarlem1 5. De 
vraag is natuurlijk of de taalgebruiker van toen dezelfde regels han-

12 L . v. Bos, Zuydt-hollandtsche 
Thessalia, begrijpende oude en 
hedendaegsche geschiedenissen, 
lustige vertellingen, rymery en 
diergelijcke stoffen. Gorinchem, 
Paulus Vinck, 1663, *5'. 

13 De materiaalverzameling uit dit 
artikel is gebaseerd op: 
Nederlandsche Letterkunde. 
Populaire prozaschrijvers der 
17e en 18e eeuw. Cat. Frederik 
Muller (Amsterdam 1893). 
Idem, Cat. R. W. P. de Vries, 
(Amsterdam 1907). 

K . ter Laan, Letterkundig woor
denboek voor Noord en Zuid. 
2e, verm. dr. met medew. voor 
België van L. Roelandt. 
('s-Gravenhage 1952). 25-26. 
W. Nijhoff, Bibliographie van 
Noord-Nederlandsche plaats
beschrijvingen tot het einde der 
18de eeuw. 2e dr. bew. en aan-
gev. door F. W. D . C. A . van 
Hattum. ('s-Gravenhage 1953). 
Buisman, Populaire prozaschrij
vers, zie nt. 5. 

Short-title catalogus van Neder
landstalig populair proza 
1670-1830 (in het bijzonder: 
romans), samengest. door de 
romanwerkgroep afdeling Ver
lichting. (Publikatie Instituut 
voor Neerlandistiek 4) 

14 I. A., Nijhoff, Geldersche 
Arkadia, of Wandeling over B i l 
joen en Beekhuizen. Et in Arka
dia ego. (Arnhem 1820). 

15 A . Loosjes Pz., Hollands Arka
dia of Wandelingen in de om-
streeken van Haarlem, met plaa-
ten, (Haarlem 1804) V - V I . 
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Afb. 1. Het strand van Schevenm-
gen, uit: J. van Heemskerk, Bata
vische Arcadia (herdruk, Amsterdam 
1729). 

teerde voor de buiging der adjectieven als wij nu doen. Een verwij
zing naar Soetebooms titel (De Zaanlants Arkadia) zij voldoende. 
Dit lange excurs was nodig om het tot nu toe in alle onschuld 
gebruikte 'de arcadia('s)' wat te preciseren. Wij kunnen niet anders 
doen dan over arcadia 's blijven spreken, omdat de term als aan
duiding voor een bepaald type tekst gefungeerd heeft en een traditie 
in dat gebruik door schrijvers/drukkers van dit type tekst is herkend. 
Het is echter geenszins eenvoudig in dit stadium tot een sluitende 
omschrijving van het type te komen, gezien de grote veelsoortigheid 
van de te bespreken teksten. Op iedere omschrijving is direct na het 
ter hand nemen van de volgende tekst weer iets af te dingen. Voor
lopig nemen wij de omschrijving van Van Heemskercks opzet 
(fictioneel kader waarbinnen personages spreken over historische, 
topografische en juridische aangelegenheden, waardoor de tekst een 
duidelijk didactische strekking heeft) tot uitgangspunt en zien dan of 
de andere arcadia's daarbij aansluiten. 

Andere zeventiende-eeuwse arcadia's 

Het aantal in de zeventiende eeuw verschenen arcadia's is beperkt. 
Naast vier herdrukken van de Batavische Arcadia (1647, 1657, 1662 
en 1678) staan De Zaanlants Arkadia (1658) van H. Soeteboom en 
Lambert van Bos' Dordrechtsche Arcadia (1663). Bij Soeteboom is 
de aansluiting bij Van Heemskerck niet expliciet in de Voorreden 
onder woorden gebracht, maar de opbouw van de titelpagina, in het 
bijzonder van de lange ondertitel, lijkt die aansluiting wel te impli
ceren. De auteur verantwoordt de vorm van zijn werk - de 
geschiedenis, inclusief plaatsbeschrijving, van de Zaanstreek in een 
fictioneel kader van een verteller/hoofdpersoon die deze wetens
waardigheden aan een klein gezelschap vertelt - niet. Was dat niet 
nodig? Zoals de Batavische Arcadia fictie was, zo was deze Zaan-
landse het ook. Wat opvalt, is dat het kader volkomen ondergeschikt 
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is, meer dan in de Batavische Arcadia van 1647, om van de Inley
dinghe van 1637 niet te spreken, aan wat Soeteboom eigenlijk wilde 
vertellen. Toch moet de keuze van arcadia in de titel met het fictio
nele kader samenhangen; in zijn Beschryvinghe van Out Zaand 
(1640) ontbreekt zo'n kader, terwijl bij de herdruk van 1702 het 
kader met een ongewijzigde titel gehandhaafd bleef16. Bij Soeteboom 
is bovendien het 'Loof-werck van Liefkooserytjes', dat de Bata
vische Arcadia met die van Sidney en de Astree van D'Urfé verbond, 
verdwenen. 
Kan men zeggen dat van Van Heemskerck naar Soeteboom de 
arcadia lijkt te verschuiven naar een historische verhandeling, 
gebonden aan een bepaalde streek van de Nederlanden, bij Lambert 
van Bos' Dordrechtsche Arcadia blijkt deze verschuiving niet te 
hebben doorgezet. Integendeel, het fictionele heeft in deze tekst, als 
ook in de zuster, de Zuydt- hollandtsche Thessalia, de boventoon en 
de historische component is tot het uiterste beperkt. Het gaat in 
beide gevallen om een raamvertalling, waarbij de nadruk valt op de 
al op de titelpagina's aangekondigde 'geschiedenissen', verhalen die 
uit (deels vertaalde) verzamelingen zijn genomen en in het kader van 
de Arcadia en de Thessalia zijn gevoegd, avonturen en liefdes
verhalen, spannende en komische verhalen, grotendeels in Spanje en 
Italië gesitueerd. Daarom staan deze teksten veel dichter bij andere 
raamvertellingen en bij verhalenbundels. Dordrecht en Zuid-
Holland spelen een volstrekt ondergeschikte rol 1 7 . Van Bos kan 
gezien worden als compilator van door hemzelf bij elkaar gesprok
kelde verhalen. 
Van Bos was zich in 1663 van de verschillen met de voorgaande 
arcadia's goed bewust. Hij liet in zijn opdracht de arcadia in Enge
land verwekt worden (Sidney), naar Holland verhuizen (Van Heems
kerck) en tenslotte burgeres van Dordrecht worden, beschreef haar 
karakter in de eerste twee fasen als dat van minnares en 'staets-
vrouw', maar zij 'ffeeft nu ten laetsten, om haer leven als in een 
kring te sluyten, Min , Staet, Wijskunde, Rijmery, Vermaeck, 
Leering, Oudt en Nieu, ja al waer haer gedachten op hebben konnen 
vallen, onder een vermengt'18. Hij beloofde echter veel meer dan hij 
bleek te geven, want het is veelal min, rijmerij en vermaak wat de 
klok slaat. De verkeerde verwachtingen die hij door de titel, onder
titel en voorwoord gewekt heeft, zijn ook drukker Paulus Vinck 
(Thessalia) opgevallen. Tck meende toen ick het exemplaer van het 
een [Dordr.A.], en de Copy van het ander [Zuidh.Thess.] in handen 
kreegh, dat 'er een naukurige beschrijving van die landen [Dordt, 
Gorkum en omstreken] volgen zou, of om op sijn antijcks te Moder-
nizeeren (na de wijse van wijlen den Heer Heems-kerck [)], onder de 
kleederen van Harders en Harderinnen, de rolle van volmaekte 
staetslieden, en Antiquarien, gespeelt sou worden, om op een roe 
breete aen te wijsen, waer de Dubbele op sijn diepste was, waer 
Dortmunde eygentlijck gestaen heeft [...] en diergelijcke dingen 
meer, of om met den Heer Zidny de volmaekte minnaer te spelen; 
maer ick bevant dat sy so wel in alle vrypostigheyt met de namen als 
met de stoffe gespeelt heeft'". Aan Vincks verwachting van een 
arcadia voldoet Van Bos duidelijk niet en tegelijk lezen we ook wat 
Vinck wel verwachtte: meer geschiedenis, meer plaatsbeschrijving, 
meer staatkunde, elementen die hij bij Van Heemskerck en Soete-

16 Hendrik Soeteboom, Oud-heden 
van Zaan-land, Stavoren, 
Vronen en Waterland; Behel
zende haar oorsprongen, volk
plantingen, loop der rivieren, 
enz. (Amsterdam, Willem L in -
nigvan Koppenol, 1702). dl. 1. 

17 L. v. Bos, Dordrechtse Arcadia, 
Bevattende oude en nieuwe, soo 
binnen- als buyten-lantysche 
geschiedenissen, verschiet van 
verhandelingen, staet en wijs
kunde, minnery en poësy, ver
maeck en nut, etc. (Amsterdam) 
Arent van den Heuvel, 1663, 
p. 428-450, 501-508,en 
579-596. 

18 Idem, Opdracht, [5]. 
19 L. v. Bos, Zuydl-hollandsche 

Thessalia, p. [VII-IX]. 
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boom wel aantrof. 
Overziet men het geheel van de zeventiende-eeuwse arcadia's, dan 
blijkt, dat bij de auteurs geen overeenkomst bestond over wat een 
arcadia was of moest zijn. Een bevestiging daarvoor vinden we in de 
woorden van Paulus Vinck. Van Bos schoeide de arcadia, nadat 
Soeteboom nog bij Van Heemskerck aansloot, op een heel andere 
leest. Wel zijn er overeenkomsten: een fictioneel kader waarbinnen 
plaats is voor een verscheidenheid aan tekstsoorten (gesprekken, 
verhalen, gedichten, geschiedenis), maar de verschillen overheersen. 
Een laatste zeventiende-eeuwse tekst die vermeld dient te worden, 
D'Arkadische Minnegloob (1683), verandert die situatie niet. Het 
gaat om een verzameling verhalen binnen een raamwerk van niet-
herders die in een herderswereld terechtkomen, waardoor zij interes
sante observaties kunnen doen. Hoewel de tekst geen arcadia heet, is 
hij door het adjectief mogelijk wel als verwant aan de arcadia te 
beschouwen. 

Achttiende-eeuwse voorbeelden 

De vraag is nu of de achttiende-eeuwse arcadia's deze onduidelijke 
situatie veranderen in een van meer duidelijkheid ten opzichte van 
het teksttype, dan wel of de situatie van ontbrekende consensus over 
wat een arcadia was, blijft bestaan. Wat het eerst opvalt, is, dat het 
aantal teksten met arcadia in de titel in de achttiende eeuw groter 
is. Rekent men de vertalingen niet mee, maar de herdrukken wel 
dan telt men er zeven tussen 1600 en 1700 tegen twintig in de vol
gende eeuw, zonder de herdrukken drie tegenover negen. Daaruit 
kunnen we concluderen dat de roep van Arcadia/de arcadia nog niet 
verstomd was. (Die zou trouwens pas in de loop van de negentiende 
eeuw verstommen.) 
In het begin van de eeuw werden zowel de Dordrechtse (1701) als de 
Zaanlandse (1702) herdrukt, terwijl ook de Batavische Arcadia tot 
na de eeuw-helft zou worden uitgegeven. Er zijn zeven van deze, van 
oorsprong zeventiende-eeuwse arcadia-uitgaven tegen dertien acht
tiende-eeuwse (herdrukken meegerekend, vertalingen niet). Men kan 
concluderen dat de populariteit in de achttiende eeuw nog groeide, 
te meer als met verwante teksten rekening wordt gehouden, die de 
naam arcadia niet voeren. 
Net als in de zeventiende eeuw het geval was, zijn alle teksten (op 
één na) getooid met een titel waarin een van een geografische naam 
afgeleid adjectief voorkomt. Deze bepaling had een duidelijke func
tie als herkenningsteken; zij maakte het de koper/lezer mogelijk zich 
een duidelijker verwachtingspatroon te vormen, al zagen we in het 
geval van Van Bos' Dordrechtse Arcadia dat het wel eens anders uit
pakte. De uitzondering geldt Kornelis Elzeviers Arkadia, ofverma-
kelyke uitspanningen (1739), die overigens wel een band met 
Rotterdam heeft. De titel verwijst echter naar Sannazaro's Arcadia, 
waarvan negen jaar eerder Pieter Vlamings vertaling was verschenen 
en waarvan het een navolging is. Op dezelfde manier als Sannazaro 
had Elzevier al eerder geschreven herderszangen samengebracht en 
verbonden door prozastukken, die hij onrijmen noemde in navolging 
van Vlaming. Elzevier wijkt in een opzicht af van Sannazaro: hij 
verplaatst zijn herders van het literaire Arcadia naar het eiland 
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Feyenoord bij Rotterdam, waardoor het literaire landschap het 
topografische wat al te nabij komt. Een Rotterdammer, Elsrijk, is 
het drukke stadsleven ontvlucht en heeft in de herderswereld rust en 
gelegenheid tot bezinning gevonden. Deze vlucht weg van de stad, 
een bekend thema in pastorale literatuur, is tegelijkertijd een vlucht 
weg van een concrete tijd - die van Hollands grootste bloei - naar 
een situatie van tijdloosheid die volgens de auteur echter met die 
van de oude Batavieren samenvalt20. Elzeviers Arkadia is de enige 
die aansluit bij een zuiver literaire traditie en een van de weinige die 
geen plaats inruimen voor historie- of topografische beschrijving. 
Alleen in de verplaatsing van literaire naar geografische wereld sluit 
zij aan bij de andere arcadia's, die immers die bepaaldheid al in hun 
titels zagen opgenomen. Maar Rotterdam speelt alleen een rol als de 
woelige wereld waarmee het rustige Feyenoorddomein van de vee
houders contrasteert. 
Evenmin erg Rotterdams is de Rotterdamsche Arcadia van Willem 
den Elger, zij het om een andere reden. De auteur, die overleed in 
1703 en zijn Arcadia, uitgegeven door vrienden in 1726, niet meer 
gedrukt zag, sloot bij Van Heemskerck aan, zoals Elzevier het bij 
Sannazaro deed, zodanig zelfs dat de auteur in zijn Voor-rede van 
een inleiding spreekt. Den Elger was van plan geweest zijn arcadia te 
vervolgen en de lezer dan op 'oudheden en geschiedenissen, onze 
Stadt rakende, te onthalen', maar dat plan heeft hij niet kunnen 
voltooien, zodat wij nu zijn blijven zitten met wat een Rotterdamse 
arcadia had moeten worden21. Wat hij in deze inleiding biedt, is een 
gesprek tussen vijf ontwikkelde personen, die per koets Rotterdam 
verlaten om enige tijd in het landhuis van een van hen door te 
brengen en een zeer erudiet gesprek voeren over de dichtkunst, over 
het buitenleven volgens Vondel, over een geleerd sonnet, de zeven 
wereldwonderen van de oudheid, vrouwen en vrouwenhaters, liefde 
en zuchten. Men kan zich voorstellen hoe deze arcadia vervolgd had 
kunnen worden en dat ze dan wellicht de eerste echte Van Heems-
kerck-navolging zou zijn geworden. 
Een andere bewonderaar van Van Heemskerk bracht zijn plan wel 
tot een goed einde, al hebben wij hier niet met een Hollandse 
arcadia te maken, maar met de Walchersche Arkadia van Mattheus 
Gargon (1715-1717, heruitgegeven in 1746 en 1755)22. Zij mag hier 
niet onvermeld blijven om de grote plaats die is ingeruimd voor 
Walcherens heerlijkheden, voorrechten, stammen, gewoontens, 
zeden, geschiedenissen, en oudheden waartoe Gargon de 'Oudheid-
beminnaars' Herman en Ewoud heeft ingevoerd23. Deze historische 
informatie is deels in de uitgebreide noten, deels in de tekst terug te 
vinden. Bovendien is Gargon er als eerste na Van Heemskercks 
Inleydinghe in geslaagd deze historisch-topografische component 
harmonisch te combineren met wat bij Van Heemskerck al de ande
re component was: een liefdesgeschiedenis. Het is aan Gargons 
schrijverschap te danken dat een (naar mijn smaak) leesbaar geheel 
is ontstaan, wat niet van alle arcadia's gezegd kan worden. Interes
sant is nog, dat Gargon de vorm van zijn werk verdedigt tegen wie 
hem zou kunnen verwijten dat hij zijn stof niet 'Historischer wyze 
verhandelt' heeft. Hij zegt, dat daarvoor 'inspanning, blokken tijd
en zaakschiftingen' vereist zijn, terwijl hij uit was op 'uitspanning en 
verlustiging'. Tk wil my verlustigen in het navorschen van Neha-

20 Kornelis Elzevier, Arkadia, of 
Vermakelyke uitspanningen. 
Met noodige aentekeningen. 
Rotterdam, Hendrik Maronier 
en Dirk Hartigsvelt, 1 739, [XV]. 

21 Willem den Elger, Gedichten en 
Rotterdamsche Arcadia van 
Mr. . (Amsterdam, Willem 
Barents, 1726)278. 

22 Mattheus Gargon, Walcherse 
Arkadia. (Leyden, Samuel 
Luchtmans, 1715-1717) 2 dln. 
Zie Buisman, Pop. prozaschrij
vers, nrs. 612-615. Mogelijk is 
nr. 615 een titeluitgave van 614. 

23 Gargon, Walcherse Arcadia, 
ed. 1715, Voorrede dl. 1. 
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lennia, Herkules Magasanus, en kan ik in een Historisch verhaal 
daarover redenkavelen? Of weet men niet, dat de Historyschrijver de 
zaaken alleen voorstelt zoals die geschied zijn, maar die niet be-
redentwist?'24 Uit Gargons woorden mag men afleiden dat de arca
diaschrijver en de historieschrijver heel andere doelen voor ogen 
staan en zijn mening zal door zijn collega-arcadiaschrijvers gedeeld 
zijn, met uitzondering misschien van Soeteboom, die de historie
schrijver zeer nabijkomt. 
Kan men in de hierboven besproken arcadia's de aansluiting bij de 
zeventiende-eeuwse traditie herkennen, al stapte Elsevier over de 
door Van Heemskerck geïntroduceerde varianten heen, in enkele 
van de nu te bespreken arcadia's raakt de oorspronkelijke opzet ver
der uit het zicht. Claas Bruins Kleefsche en Zuid-Hollandsche 
Arkadia (1716, 2e dr. 1730) en Noordhollandsche Arkadia (1732) 
zijn geheel in dichtvorm gesteld en laten de tot dan toe gebruikte 
prozavorm (al was die dan onderbroken voor gedichten) vallen. Wat 
als herdersroman was begonnen, is bij Bruin al bijna onherkenbaar 
geworden. Bovendien liet Bruin in de eerste van zijn twee arcadia's 
het fictionele kader weg en we hebben zo te maken met het 'dag
verhaal van twee reizen, in en om die gewesten gedaan'25. Het gaat 
om een reisbeschrijving op rijm in doorlopende verzen, verdeeld in 
veertien, resp. acht dagen door het land van Kleef en door Zuid-
Holland. Bij de Noordhollandsche Arkadia heeft Bruin wel een 
fictionele structuur aangehouden, maar erg overheersend is deze 
niet: Waarmond, Goedaard, Weetlust en Zedenlust gaan per wagen 
en boot in negen dagen door Noord-Holland en houden gesprekken 
(op rijm) die onderbroken worden voor gezangen en gebeden. Men 
kan zich afvragen of ook hier niet, zoals in het geval van de arcadia, 
sprake is van een berijmd verslag van een werkelijk gemaakte reis. 
Het is niet verwonderlijk dat de dichter behoefte heeft gevoeld om 
zijn titel te verklaren, waartoe hij enkele opmerkingen aan de 
arcadia wijdt. 
'De oogmerken van deeze Schryvers [Sidney, Heemskerck, Soete
boom, Bos, Gargon] komen meest over een, om de gedachtenis van 
de oudheid hunnes Vaderlands, 't zy met weinig Persoonen op een 
korte reis in samenspraaken; 't zy by wyze van geschiedenisschry-
ving, weder uit haare puinhoopen te doen verryzen'26. Bruin had 
Sidney waarschijnlijk niet helemaal gelezen, en (h)erkende het bij de 
genoemde schrijvers aanwezige fictionele element niet als essentieel, 
belangrijker waren voor hem de elementen: oudheidkunde, reisje 
met samenspraken, geschiedschrijving. Nu bij Bruin het fictionele 
kader weg is, omhangt de schrijver zijn berijmde verslag met een 
andere lijst: die van de aantekeningen van L. Smids, die historische 
informatie bevatten van verschillende omvang, van uitgebreide 
historisch-geografische aard tot ophelderingen van zeer elementair 
niveau ('Soest is dorp in 't Sticht'), waarbij soms wel naar literatuur 
is verwezen. Tot die lijst kunnen ook de vele gravures worden gere
kend, dorps- en stadsgezichten, die bij de tekst aansluiten, maar ook 
zelfstandig - als atlas - kunnen functioneren. 
Dit geldt ook voor de later verschenen Noordhollandsche Arkadia, 
die 25 prenten heeft en waar de historische aantekeningen zijn 
verzorgd door Gerrit Schoemaker, een der reizigers van de Kleefsche 
Arkadia. Ook hier is voor de historicus materiaal te vinden, maar 

24 Ibidem 
25 Claas Bruin, Kleefsche en Zuid-

Hollandsche Arkadia, of dag
verhaal van twee reizen, in en 
omtrent die gewesten gedaan in 
dicht-maat uitgebreid, door — , 
verrijkt met aanteekeningen van 
den Heere L. Smids M . Dr. 
(Amsterdam, Johannes Ooster-
wyk en Hendrik van de Goete, 
1716). 

26 Idem, Voor-berigt aan den 
Leezer, [XIX]. 
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alleen in de noten, nauwelijks in de tekst. Die is gewijd aan niet-
gedetailleerde plaatsbeschrijving en vele vrome gesprekken, zoals in 
de Voor-rede aangekondigd27. 
Een andere dichter, die met topografisch-beschrijvende poëzie te 
zelfder tijd aandacht vroeg, is Daniël Willink, wiens Amsterdamsche 
Buitensingel (1723, 2e dr. 1738) door de auteur zelf 'byna als een 
kort en beknopt Historisch Kronykje van Amsterdam' werd be
schouwd28. Deze plaatsbeschrijving op rijm, voorzien van een over
vloed aan historische noten over Amsterdam en omstreken met ge
detailleerde literatuurverwijzingen legt nergens een expliciet verband 
met de arcadia, waarvan het ook een paar elementen mist (fictioneel 
kader, gemengde vorm). Ik meen dat zij beter niet als arcadia kan 
worden opgevat, te meer daar Willink blijkens zijn Amstellandsche 
Arkadia (1737, 2e dr. 1773) de gebruiksmogelijkheden van de term 
wel kende. Deze arcadia is met die van Gargon ongetwijfeld de rijk
ste bron voor historici, omdat de geschiedkundige informatie niet 
beperkt is tot een enkele vermelding of gegevens van beperkte om
vang, maar uitvoerig ingegaan wordt op Amsterdam, Amstelland en 
hun geschiedenis. Anders dan bij Gargon is bij Willink deze infor
matie niet verspreid over tekst en noten, maar bijna geheel in de 
tekst terug te vinden, waarbij de marginale literatuurverwijzingen en 
trefwoorden bij het vinden van belangrijke onderwerpen behulp
zaam zijn. Het fictionele kader is dat van een gemengd gezelschap, 
dat een speelreis per speeljacht door Amstelland maakt. Aan het 
vertrek vanuit Amsterdam gaat een bezoek aan enkele gebouwen 
vooraf (Kloveniersdoelen, Diaconie), waarvan een nauwkeurige 
beschrijving wordt gegeven. Vanaf de Utrechtse Poort gaat de reis 
naar het Kalfje, langs buitenplaatsen naar Ouderkerk (lijst van pre
dikanten) en Amstelveen (lijst van ambtsheren en predikanten). 
Onderweg is er gelegenheid om over leerzame onderwerpen te 
spreken, zo over de economie van de streek, terwijl 's avonds het 
beleg van Amsterdam in 1650 wordt doorgenomen. De ochtendwan
deling is gewijd aan de oudste geschiedenis van Amstelland; de mid
dag aan het geslacht Van Amstel (genealogie), waarvan de geschiede
nis van Diederik graaf van Holland af wordt doorgelopen. (Bronnen 
o.a. kroniek van Jan van Leiden, Melis Stoke) De derde dag wordt 
besteed aan Waverveen, Overtoom, Sloten, Halfweg, Sloterdijk, 
waarna bij de Haarlemmerpoort de tocht eindigt. Tijdens die tocht, 
nu per koets, is er gelegenheid om de geschiedenis van het geslacht 
Van Amstel af te maken, terwijl tevens het jaar 1672 wordt bespro
ken. Alvorens men de Plantage bereikt voor de welverdiende rust, 
geeft het Pesthuis nog aanleiding tot een aantal verhalen. Willink 
zou gebrek aan kennis van zaken zijn verweten als hij tussen de his
torische bedrijven door geen kans had gezien wat minnepraat in te 
vlechten. Daartoe moest het gezelschap voor een deel uit vrijgezel
len bestaan. De nadruk valt in deze arcadia echter op de historie en 
zo hoorde het ook volgens de drukker, die in het voorwerk zegt, dat 
de voorgaande arcadia's geschreven waren 'om de Oudheden, Ge
schiedenissen, aanmerkelykheden, enz. van het landt, de stadt, dor
pen, enz. waarvan zy den naam draagen, aan de liefhebbers der 
Vaderlandtsche Gedenkschriften op een aangename wyze mede te 
deelen'29. (Genoemd worden Heemskerck, Soeteboom, Bos, Gargon, 
Bruin.) 

27 C l . Bruin, Noordhollandsche 
Arkadia; verykt met aantekenin
gen van den Heere Gerrit Schoe-
maker, en verciert met print
verbeeldingen. (Amsterdam, 
Evert Visscher, 1732) [XIII]. 

28 Daniël Willink, Amsterdamsche 
Buitensingel. Nevens de omleg
gende dorpen, opgeheldert door 
aantekeningen over veele voor-
naame geschiedenissen: Met af
beeldingen eeniger oude en 
tegenwoordige Stads poorten, 
wachttoorens, kloosters, dorpen, 
enz. (Amsterdam, Andries van 
Damme, 1723) Aan den lezer. 

29 Daniël Willink, Amstellandsche 
Arkadia, of beschryving van de 
gelegenheit, toestant en gebeur
tenissen van Amstellandt [. . . ] . 
In orde geschikt, en nader over
zien, door wylen den heere 
Gerrit Schoemaker. (Amster
dam, Arent van Huyssteen, 
1727). 2 dln. D l . l , D e drukker 
aan den lezer. 
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Evenals bij Bruins Noordhollandsche Arkadia heeft hier Gerrit 
Schoemaker als deskundige in historische aangelegenheden zijn 
diensten verleend en wel als editeur, waar Willink door zijn dood, zo 
goed als de editeur zelf overigens, het uitkomen van het werk niet 
mocht beleven. 
Twee dichters die - net als Claas Bruin - de arcadia opgevat hebben 
als dichtwerk, zijn Jakobus van der Valck en T. D. Moor. Beiden 
hebben ook het fictionele kader laten vallen en een beschrijvend 
gedicht geleverd, dat nog het best vergeleken kan worden met Bruins 
hofdicht De Lustplaats Soelen (1723). Alleen gaat het hier niet om 
beschrijvingen van een buitenplaats, maar om die van Noordwijk en 
Schoonhoven. Van der Valk heeft in zijn Noordwijksche Arkadia 
(1748) wel enige historische gegevens verwerkt, met name over het 
geslacht Van der Does, maar de opzet van zijn gedicht, een beschrij
ving van de schoonheden van Noordwijk, liet uitweidingen van his
torische aard niet toe. Vandaar dat, wat hij te berde brengt, veelal is 
aangeduid, niet uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor Moors Schoon-
hovensche Arcadia of morgenwandeling om en door de stad Schoon
hoven (1777), waar in noten onderaan de pagina enkele begrippen, 
namen, gebouwen van wat historische informatie worden voorzien, 
terwijl in de tekst de beschrijving overheerst. 

Besluit 

In de tweede helft van de achttiende eeuw is het tij voor nieuwe 
arcadia's minder gunstig geweest. Wel werden nog een aantal her
uitgaven verzorgd van de Walchersche (17552), Batavische (17518, 
17568 a, 17658b) en Amstellandsche arcadia's, werken waarin 
pogingen waren gedaan serieuze geschiedkundige informatie te ver
werken in een romanachtige tekst, wel had Moor nog zijn lof op 
Schoonhoven gezongen onder de vlag van arcadia, maar nieuw 
belangwekkend werk van dit teksttype werd niet meer geschreven. 
Was het klimaat daarvoor minder gunstig? Had de opkomende ver
wetenschappelijking van de geschiedschrijving daar invloed op? Dit 
zijn vragen die een nader onderzoek verdienen. 
De laatste achttiende-eeuwse tekst, die zich expliciet identificeert 
met de arcadia, in dit geval vooral de Batavische Arcadia, is Johan
nes Le Francq van Berkheys Eerbare proefkusjes van vaderlandsch 
naïf, in de arkadische vrijerijen van Dichtlief en Gloorroos (1782), 
maar dit werk is door de auteur geen arcadia genoemd, al wilde hij 
wel iets schrijven waarin hij zijn bewondering voor Van Heemskerck 
kon uiten. Op een belangrijk punt echter, het invoegen van histori
sche uitweidingen, berispt Van Berkhey zijn bewonderde voor
ganger. Die hoorden in een werk als dit niet thuis30. Noemt men 
deze roman de laatste arecadia, zoals A. Loosjes doet in 180431, dan 
is er tussen 1637 en 1782 veel gebeurd en is de arcadia terug, waar 
zij al voor 1637 begon: bij de herdersroman. Van Berkheys gefanta
seerde, historische herdersroman, die speelt in een ver, voor-christe
lijk verleden, blijft niettemin een interessante poging tot inter
pretatie door een achttiende-eeuwer van wat het leven van onze 
voorvaderen is geweest. 
Ook al komen we, zelfs na 1800, nog een paar maal de term arcadia 
op titelpagina's tegen, deze teksten hebben geen duidelijke band met 

30 Johannes Le Francq van Berk
hey, Eerbare proefkusjes van 
vaderlandsch naïf in de arkadi
sche vrijerijen van Dichtlief en 
Gloorroos. (Amsterdam, Johan
nes Allart, 1782). X X X V I -
X X X V I I . 

31 A . Loosjes, Hollands Arkadia, 
m. 

251 



Achttiende-eeuwse arcadia's 

wat via de reeks Van Heemskerk, Soeteboom, Gargon, Bruin, 
Willink arcadia was gaan betekenen. Alleen Loosjes liet de schim 
van Van Heemskerck nog eens herleven; zijn Hollands Arkadia 
(1804) wilde tegelijkertijd een arcadia zijn in de traditie van de voor
gangers en, in de titel al, een lofzang op de omstreken van Haarlem, 
die het Hollandse Arkadië vormen. De gesprekken die het gefingeer
de gezelschap tijdens een paar wandelingen voert, zijn didactisch 
van bedoeling, ze moesten onder meer leiden tot het waarderen van 
de oudheden van het vaderland en nieuwsgierigheid opwekken voor 
onze vaderlandse geschiedenis en daarin herkennen we Van Heems
kercks stem". Toch zijn de historische elementen hier gering in aan
tal, verloren als zij gaan in de overvloed van andere gespreksonder
werpen. De zuster van deze arcadia, Loosjes' Kalwijks Zomertogtje 
(1805) , is een knipoog naar Van Heemskerck: de auteur laat een 
paar personen het tochtje van de Inleydinghe overmaken. In de 
herdruk van de grote platenatlas in 1807, Ilollandsche Arkadia 
(le dr. 1730 en volgende jaren), is alle tekstondersteuning in de 
vorm van inleidende gedichten verdwenen. 
De vraag die wij hierboven stelden, of de achttiende-eeuwse 
arcadia's de situatie van onduidelijkheid en ontbrekende consensus 
ten aanzien van de aard van het teksttype al dan niet veranderden, 
hebben wij door de inventarisatie al enigszins beantwoord. De 
behandelde teksten laten zien dat arcadia in de titel mogelijkheden 
bood voor zowel naar de vorm als naar de inhoud zeer verschillende 
teksten. Proberen we het teksttype onder voorbehoud te karakteri
seren, dan is het een literaire tekst met een historische component, 
dan wel met plaatsbeschrijving, in de vorm van een verslag van een 
wandeling, tochtje of reis, in een fictief kader geplaatst veelal, in 
proza met poëzie of in poëzie alleen. Voor de historicus is slechts in 
sommige van deze teksten belangrijk materiaal te vinden, aangezien 
veelal niet meer wordt gegeven dan een summiere vermelding; voor 
de historiograaf des te meer, waar deze teksten in de zeventiende en 
achttiende eeuw een interessante mengvorm zijn tussen literatuur en 
geschiedschrijving, teksten die naast andere historiewerken een niet 
gering publiek hebben bekoord. Zo ook voor de literatuurhistoricus, 
waar de zestiende-eeuwse herdersroman in een Nederlandse context 
een heel eigen weg blijft te zijn ingeslagen. Voor de beschrijving van 
deze ontwikkeling kan dit artikel niet meer dan een inleiding zijn, de 
gesignaleerde teksten zijn een uitgebreider studie waard. 
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M . B. Lohmann-de Roever 

Op 27 september vierde de vereniging met een lustrumcongres gewijd aan de histori
sche demografie van Holland, haar 10-jarig bestaan in de Koninklijke Bibliotheek te 
Den Haag. Verder werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden en zeven 
bestuursvergaderingen. In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering; 
door langdurige ziekte van de voorzitter, werd het voorzitterschap het grootste deel 
van het jaar waargenomen door de vice-voorzitter Nico Plomp. Het ledental liet ook 
dit jaar een daling zien en zakte beneden de 1600. Verheugend is dat het aantal op
zeggingen is afgenomen, 183 in 1983, 140 in 1984. Het aantal aanmeldingen was 
helaas ook minder, 118 in 1983 en 65 in 1984. Het zal nodig zijn ook in het nieuwe 
jaar ruime aandacht aan propaganda te besteden. 

Redactiecommissie 

Bert Sliggers trad uit de redactiecommissie. Wegens uitbreiding van de werkzaam
heden en om zich alvast in te werken werden vier nieuwe leden benoemd: Liesbeth de 
Jong voor de publiciteit, Herman Oost, Loes Vroom als redactrice voor de Hollandse 
Studiën en Ton van Uzendoorn als eindredacteur van het tijdschrift. De redactie ver
gaderde negen maal. Het tijdschrift verscheen in 6 afleveringen, waarvan één dubbel
nummer en telde 344 pagina's. De 16e jaargang bevatte 16 artikelen, waarvan er 8 
betrekking hadden op de geschiedenis van Holland in het algemeen, 5 gingen over 
Noord-Holland en 4 over Zuid-Holland. Als vaste bijdragen verschenen de archeologi
sche kronieken van Noord- en Zuid-Holland, de archiefinventarissen, boekennieuws 
en bronnennieuws. In september verscheen een 72 pagina's tellend themanummer dat 
gewijd was aan Holland en de visserij. 
In de reeks Hollandse Studiën verschenen twee delen; 
deel 13: De Uitwateringssluizen van Katwijk, 1404-1984, een bundel van vier artike
len, die dankzij de medewerking van het Hoogheemraadschap van Rijnland, gratis aan 
de leden van Holland kon worden aangeboden; 
deel 14: J. Alleblas, Regionaal Historische Bibliografie van Holland, 1980-1982; met 
een overzicht van archiefinventarissen door T. N . Schelhaas, waarvoor leden slechts 
ƒ7,50 hoefden te betalen (niet-leden ƒ 12,50). Het eerste exemplaar werd op de voor
jaarsvergadering aangeboden aan Rob Rentenaar, die de initiator was van deze publi
catie en er jarenlang de stuwende kracht achter was. Deze twee boeken waren de eer
sten, die werden gerealiseerd volgens het nieuwe publicatieplan, dat in de voorjaars
vergadering door de leden was aangenomen. Deel 13 konden de leden gratis afhalen, 
tegen inlevering van een van te voren gestuurde bon, op een achttal adressen in 
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Van deel 14 werden in het verslagjaar ± 300 
exemplaren verkocht, terwijl ook voor 1985 de reeks bestellingen nog aanhoudt. 

Excursiecommissie 

Remmelt Daalder verliet de Excursiecommissie en werd vervangen door Mieke van 
Baarsel. De voorjaarsexcursie naar Scheveningen werd op 14 april bijgewoond door 
120 deelnemers. In het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in het Van Stolkpark 
hield mevr. Wentholt een lezing over de geschiedenis van Scheveningen. Daarna wer
den achtereenvolgens, tijdens een wandeling in de stralende zon, de Antonius Abtkerk 
bezocht, een van de oudste particuliere begraafplaatsen, 'Ter Navolging' en de oude 
Hervormde Kerk, de visserskerk van Scheveningen. Daar zong het Scheveningse Vrou
wenkoor, in traditioneel kostuum, enige liederen voor de excursiegangers. Na een 
bezoek aan de hofjes in de Ankerstraat werd de dag besloten met een kop thee aan de 
boulevard. 
De zomerexcursie ging op 25 augustus met 88 deelnemers vanaf station Alkmaar met 
bussen naar het Slot op de Hoef in Egmond Binnen, waar de nieuwe tentoonstelling in 
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de slotkapel werd bekeken, naar Park Meerwijk in Bergen, met prachtige villa's in 
Amsterdamse School stijl en, na de lunch in De Dorpshoeve in Bergen, naar de 
Hondsbossche zeewering en de tentoonstelling aldaar 'De dijk te kijk'. Na een tocht 
door de polder 'De Zijpe' eindigde de excursie in St. Maartensbrug, met de voor bus
sen ontoegankelijke vlotbrug over het Noord-Hollands Kanaal; daar werd eerst de 
Hervormde Kerk bezocht, waarna de excursie werd besloten in café Jagerslust met 
thee en bier. 

Contactcommissie 

De contactcommissie werd uitgebreid met Matthijs Struijs. De contactdag was op 
27 oktober in Teylersmuseum in Haarlem, gewijd aan het thema geschiedenis en 
archeologie. J. Baart hield een lezing over de theoretische achtergronden van de stads
archeologie. E. Bult over de praktijk der archeologie, met name speurwerk in het veld, 
zonder dat gegraven wordt en V. Kersing vertelde iets over archiefonderzoek als onder
steuning voor archeologisch onderzoek. 
De cursus was gewijd aan stadsplattegronden en leerde de 107 deelnemers hoe deze te 
gebruiken als bron voor de geschiedenis van de ruimtelijke structuur van een stad. In 
het Gemeente-archief van Amsterdam, het Rijksarchief te Haarlem en het Gemeente
archief te Rotterdam, spraken achtereenvolgens B. Speet, P. Magry en P. Ratsma. 
Verder was de contactcommissie aanwezig op de historische markt te Den Haag, op 
12 mei, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Gemeente-archief aldaar en 
op een dergelijke markt te Haarlem, georganiseerd door de Stichting Zuid-Kennemer-
land, op 6 en 7 oktober. 
Ook dit jaar weer zag het bestuur met grote vreugde de activiteiten aan de door de 
vereniging georganiseeerde evenementen toenemen. 
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Wieringermer 

Drs. H. B. J. Stegeman en Drs. J. P. Vorsteveld, 
Het Joodse werkdorp in de Wieringermeer 
1934-1941. Zutphen 1984 Prijs: ƒ 39,50 

In de literatuur gewijd aan de vervolging van het 
Joodse volksdeel door de Duitse bezetter wordt 
meestal slechts terloops gewag gemaakt van het 
'werkdorp' dat van oktober 1934 tot juli 1941 in 
de Wieringermeer heeft bestaan. Het is om deze 
reden verheugend dat er nu een boek is versche
nen dat geheel aan dit onderwerp is gewijd. De 
auteurs hebben een grondig onderzoek verricht in 
de verschillende archieven en bovendien 40 perso
nen geïnterviewd die op de een of andere manier 
betrokken waren bij het project. Hieronder vindt 
men zowel namen van oud-werkdorpers als van 
personen die met de leiding belast waren. Het 
resultaat is een goed leesbaar verslag van het rei
len en zeilen van deze unieke onderneming. Het 
unieke ervan was gelegen in de omvang van het 
project, het aspect van de omscholing en de emi
gratie als einddoel. Dit laatste was zelfs een 
dwingende eis van de Nederlandse overheid, die 
bevreesd was voor concurrentie op de toch al niet 
florissante arbeidsmarkt. Hoewel de autoriteiten 
daadwerkelijk medewerking verleenden bij het 
verkrijgen van grond werd het werkdorp in stand 
gehouden door bijdragen van particulieren in bin
nen- en buitenland. 

Het werkdorp was uitsluitend bedoeld voor jeug
dige vluchtelingen uit Nazi-Duitsland en Oosten
rijk. De herscholing tot landbouwer of handwerks
man duurde twee jaar, waarna men in feite 
gedwongen was te emigreren. Hierbij kwamen 
naast Palestina ook andere gebieden in aanmer
king, zoals Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en 
Australië. De verplichte emigratie leverde overi
gens wel problemen op, aangezien een aantal van 
de politiek bewuste werkdorpers eigenlijk hele
maal niet van zins waren Europa de rug toe te 
keren. Zij wilden wachten op een gelegenheid om 
zich tegen Hitier te kunnen keren. In totaal heb
ben ca 750 vluchtelingen korte of langere tijd in 
het werkdorp verbleven. Afgezien van de N.S.B. 
was de houding van de Nederlanders over het 
algemeen positief. De schrijvers gaan uitgebreid in 
op de opheffing van het werkdorp in de loop van 
1941. Door een afschuwelijk staaltje van mislei
ding door de Duitsers kwam een groot aantal van 
de werkdorpers in het concentratiekamp Maut-
hausen terecht, wat een zekere dood betekende. 

Het boek is uitgegeven onder auspiciën van de 
Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de 
drooggelegde Zuiderzeepolders. 

R. F. Claassen 

Den Haag en Scheveningen 

Drs. J. Schipper, Eben-Haezer. Geschiedenis van 
de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en 
Scheveningen, 1982, BV Uitgeverij 'De Banier' te 
Utrecht. Prijs ƒ 32,50. 

Een boek waarvoor menig historisch geïnteres
seerd lid van onze vereniging ten onrechte op het 
eerste gezicht weinig belangstelling zal hebben. 
Het gaat immers om een kerkelijke gemeente die 
eerst in 1923 is geïnstitueerd en dan ook nog over 
één van die splinters van de gereformeerde gezind
te in Nederland die toch niet uit elkaar zijn te 
houden. Inderdaad is dat het geval en als zodanig 
ook van niet meer dan lokale betekenis. Overigens 
heeft de schrijver zich goed van zijn taak gekweten 
en zijn bevindingen duidelijk en helder aan het 
papier toevertrouwd. De redactie van dit tijd
schrift zou dan ook hebben kunnen volstaan met 
een eenvoudige aankondiging van de verschijning, 
ware het niet dat een aantal zaken extra aandacht 
waard zijn. 
In feite wordt in deze studie ook de geschiedenis 
verteld van die kerken in Den Haag die zijn voort
gekomen uit de Afscheiding van 1834. Alle 
groeperingen die na dat jaar zijn ontstaan, gefu
seerd en weer gescheiden zijn worden behandeld. 
Nu de kerken voortgekomen uit de Afscheiding 
dit jaar (1984) herdenken dat die gebeurtenis 150 
jaren is geleden, blijkt er een grote behoefte te 
bestaan aan het maken van een analyse. De kerk
historici, maar ook de niet kerkelijk gebonden 
sociaal/economisch ingestelde wetenschappers, en 
niet te vergeten diegenen die thans behoren tot de 
kerken der Afscheiding, zijn nieuwsgierig naar dat 
wat zich 150 jaren geleden heeft afgespeeld en hoe 
dat een hele bevolkingsgroep heeft beïnvloed en 
gevormd. Mede ook door het inleidende hoofdstuk 
over de Hervormde Gemeente sedert 1834 geeft 
het boek een verhelderend inzicht in deze com
plexe materie. 

T. N . Schelhaas 
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Verkrijgbaar via Holland 

Dordrecht (1) 

De volgende publicaties van de Gemeentelijke 
Archiefdienst Dordrecht kunnen door leden van 
Holland worden besteld - liefst schriftelijk - bij 
genoemde dienst, postbus 742, 3300 AS 
Dordrecht (tel. 078 -14 11 88). Bij toezending van 
het gevraagde is een nota voor aanschaf- èn porto
kosten ingesloten. De publicaties kunnen ook 
rechtstreeks bij het Archief - Stek 13 - worden 
gekocht. De openingstijden zijn: dinsdag t/m vrij
dag van 9.30-16.30 en met ingang van september 
1985 ook op zaterdag van 9.00-12.30 en van 
13.30-16.30 uur. 

Schillemans, S. Inventaris van de archieven van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departe
ment Dordrecht, 1790-1928. (1973) 29 cm., 28 p. 
stencil werk, afbn. Prijs: ƒ 3,-. 

Schillemans, S. Inventaris van het archief van de 
Vereenigde Kunstmin, 1849-1913, (1975), 29 cm, 
24 p. stencilwerk, afbn. Prijs: ƒ 3 , - . 

Vrolijk, P. F. A. Inventaris van het archief van de 
Vereniging tot instandhouding van een Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek te Dordrecht, 1898-1970. 
(1974), 29 cm, 16 p. stencilwerk, afbn. Prijs: ƒ 3 , - . 

Archiefinventarissen 

Alleblas, J. Inventaris van het archief van het col
lege van regenten van het Stads Krankzinnig- en 
Beterhuis, vanaf1853. Geneeskundig Gesticht voor 
Krankzinnigen te Dordrecht, 1759-1898. (1979), 
21 cm, 108 p. prijs: ƒ 5 , - . 

Benschop, M . H . Inventaris van het archief van 
het Klooster van Sint Agnes te Dordrecht, 
1393-1571 en van het archief van de rentmeester 
van de geconjisceerde goederen van het Klooster 
van Sint Agnes te Dordrecht, 1572-1591.(1984), . 
67 p. Prijs: ƒ 5,-. 

Bos, P. J. Inventaris van de archieven van het Her
vormd Bestedelingenhuis, 1847-1968 en van het 
Kiescollege van het Hervormd Bestedelingenhuis, 
1936-1972. (1976), 29 cm., 33 p. stencilwerk, 
afbn. Prijs: ƒ 3,-. 

Busch, A. J. Inventaris van het archief van de Ver-
eeniging Oud-Dordrecht, 1892-1947. (1970), 
21 cm., 27 p. stencilwerk. Prijs: ƒ 3 , - . 

Cossee-de Wijs, F. Inventaris van het archief van 
de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente te 
Dordrecht, 1894-1971. (1983), 27 cm., 36 p., afbn. 
Prijs: ƒ 5,-. 

Emmerik, B. L . M . Inventaris van het archief van 
het Heilige Geest- en Pesthuis ter Groter Kerk, 
1367-1810. (1983), 27 cm., 87 p., afbn. Prijs: ƒ 5,-. 

Jensma, Th. W. Inventaris van de archieven van 
de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Dordrecht. 
1690-1962. (1973), 20 cm, 40 p. stencilwerk. 
Prijs: ƒ 3 , - . 

Andere publikaties 

Gids voor het gebruik van de archieven en verza
melingen van de archiefdienst der gemeente Dor
drecht. (1978), 24 cm, 136 p., afbn. Prijs: ƒ 10,-. 

Jensma, Th. W. Predikantenperikelen in 
Dordrecht, 1572-1579. Overdruk uit: Nederlands 
Archievenblad, 84 (1980) nr. 3. 24 cm., 12 p. 
Prijs: ƒ2,50 

Olvers, J. A . S. M . Cholera en gemeentebeleid in 
Dordrecht in de negentiende eeuw. (1928), 23 cm., 
57 p. Prijs: ƒ 6,-. 

Stades-Vischer, M . E. Het Stadhuis te Dordrecht. 
(1983), 27 cm., 99 p., afbn. Prijs: ƒ 30,-. 

Jensma, Th. W. De preekstoel in de Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk van Dordrecht, met foto's van 
Ad Molendijk. (1984), 30 cm., 88 p. Prijs: ƒ 2 1 , - . 

Breman, P. Van landgoed tot gemeengoed; de 
geschiedenis van park Merwestein. (1985), 15 cm. 
obl , 93 p., foto's. Prijs:./17,50. 

Omslagontwerp en basislayout: 
Esther Verdonk, Engelse/Verdonk ontwerpers, 
Amsterdam. 
Druk: Drukkerij Spin/Van Mantgem B.V., 
Amsterdam 

De afbeelding op de omslag is gebaseerd op: 
Michael Vosmerus, Principes Hollandiae et 
Zelandiae, Domini Frisiae. 
Antwerpen 1578, Christoffel Plantijn (Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag). 
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de zeventiende en achttiende eeuw. 

E. O. G. Haitsma Muiier 
Geschiedschrijving in het vroegmoderne Nederland (16de-18de 

eeuw). Enige lijnen en patronen 185 

Willem Eikelboom 

Een lokaal geschiedschrijver: Hendrik Jacobsz. Soeteboom 200 

Gerrit Valk 
Tussen lokaal patriottisme en Historisch Pyrrhonisme 

Simon Eikelenberg (1663-1738) als Alkmaars geschiedschrijver 209 

J. van derZande 

Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar 218 

B. M . J. Speet 
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Aan deze publikatie werkten mee: 
Dr. E. O. G . Haitsma Muiier is als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan 
het Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam. Hij bereidt samen met 
drs. G. A. C. van der Lem een Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 
(16de-18de eeuw) voor. Adres: Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam. 
W. Eikelboom studeert geschiedenis bij de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschie
denis, Universiteit van Amsterdam. Adres: Overtoom 195a, 1054 HT Amsterdam. 
G. Valk studeert geschiedenis bij de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis 
van de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam aan het Gemeente-archief van 
Alkmaar. Adres: W. Marishof31, 1816 X J Alkmaar. 
Dr. J. van der Zande studeerde geschiedenis aan de Universtiteit van Amsterdam. 
Hij promoveerde in 1980 op Burger und. Beamter. Johann Georg Schlosser 1739-1799 
(Stuttgart 1985). Corr. adres: Brouwersgracht 53, 1015 GB Amsterdam. 
Drs. B. M . J. Speet studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam 
(specialisatie stadsgeschiedenis) en was als wetenschappelijk medewerker enige tijd 
verbonden aan de vakgroep middeleeuwse geschiedenis van deze Universiteit. Hij is 
thans werkzaam als docent geschiedenis aan de Stichting Nutsseminarium. Adres: 
Brouwersgracht 53, 1015 GB Amsterdam. 
Hans Groot studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam en werkt als neerlandicus aan de Universiteit van Trieste. Adres: Via Pinguente 1, 34146 Trieste, Italië. 
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