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Een stadsbestuur in wording 

Plaat 1 Gezicht op de Hogendam 
te Zaandam vanuit de Voorzaan, 
1730. Links Westzaandam, rechts 

Oostzaandam (Zaanl. Oudh. Verz., 
nr. 82). 

exponent van althans een deel der plaatselijke economische en politieke elite, 
waaraan hij via huwelijk geparenteerd was. 
Zaandam was in verscheidene opzichten als eenheid reeds lang een feit voordat Oost
en Westzaandam bestuurlijk werden verenigd. De beide dorpen hadden van oudsher 
een gemeenschappelijke haven en gemeenschappelijke waterverkeersverbindingen 
met Amsterdam en het Noordhollandse achterland. De economieën van beide 
dorpen waren vervlochten en vulden elkaar aan, met een accent op de houthandel en 
houtzagerij te Westzaandam en een accent op de olieslagerij en pellerij te 
Oostzaandam. De kooplieden van beide plaatsen waren, via het instituut der 
partenrederijen, in economisch risico met elkaar verbonden. Er bestond tussen hen 
een wijd-vertakt geheel van verwantschapsrelaties. Oost- en Westzaandam vormden 
te zamen één arbeidsmarkt. Er is tussen beide dorpen steeds een intensieve, formeel 
niet belemmerde, migratie over en weer geweest. Zaandam was reeds ten tijde van de 
Republiek een sociaal-economische eenheid5. 

Ook in stedebouwkundig opzicht hebben Oost- en Westzaandam steeds de indruk 
van een eenheid gemaakt. De bebouwingen van beide dorpen hadden eenzelfde 
structuur en liepen via de Hogendam ongemerkt in elkander over. Wie in de 17de of 
18de eeuw vanuit Amsterdam, via het IJ en de Voorzaan, Oost- en Westza'andam 
naderde, zag voor zich het beeld van één stad: Saerdam; als zodanig ook bij de 
vreemdeling bekend. 
De samenvoeging van Oost- en Westzaandam in 1811 was eigenlijk niet veel meer 
dan de formeel-bestuurlijke bekrachtiging van een reeds lang bestaande sociaal-
economische en stedebouwkundige eenheid Zaandam. Wellicht is dit mede een 
verklaring voor het feit, dat na 1811 vrijwel niemand meer op het samen
voegingsprobleem is teruggekomen of gepleit heeft voor het herstel van de formele 
scheiding, zoals die tijdens het ancien régime bestond. 

5 Vgl. A . van Braam, Westzaandam in de tijd van de Republiek. 1978, p. 105 e.v. 
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Een stadsbestuur in wording 

4 Stadsbestuur rond 1815 

De verlening van de formele status van 'stad', die met de samenvoeging verbonden 
was, heeft voor Zaandam geen noemenswaardige staatsrechtelijke of politieke 
voordelen opgeleverd6. Weliswaar verkreeg Zaandam als stad in 1814 één stem in de 
provinciale staten, maar dit privilege verviel reeds in 1851 toen Zaandam 
staatsrechtelijk 'gemeente' onder de 'gemeenten' werd. 
De formele stad-wording had wél belangrijke psychologische gevolgen. Zij versterkte 
de bestuurlijke samenhorigheid tussen de beide stadsdelen Oost- en Westzaandam en 
verhoogde het politieke zelfrespect der stadsbestuurders. Aan het einde van de 18de 
eeuw spraken de plaatselijke bestuurders nog bescheidenlijk over hun dorpsbestuur, 
hun dorpsfinanciën en hun dorpsdienaren; een generatie later spraken zij met 
nauwelijks verholen trots over hun stadsbestuur, hun stedelijke belastingen, hun 
stadsarchitect of hun stadsbank-van-lening. 
Feitelijk was het stadsbestuur van Zaandam omstreeks 1815 niet veel anders dan een 
optelsom van twee gerestaureerde dorpsbesturen uit het ancien régime. 
De colleges van burgemeesters en vroedschappen waren omgebouwd tot één college 
van 4 burgemeesters en 12 raden - kortweg 'gemeenteraad' - , dat zich echter qua 
omvang en feitelijke wijze van functioneren nauwelijks onderscheidde van zijn 
voorgangers. Als erfenis uit de tijd van de Bataafse Republiek was het zwaartepunt 
van de formele beslissingsmacht echter naar de gemeenteraad verschoven. De 
burgemeesters van Zaandam in de periode 1815-1851 waren in sterkere mate dan 
hun voorgangers van Oost- en Westzaandam voorbereiders en uitvoerders van een 
beleid, waarover uiteindelijk door de raad werd beslist. 
Sommige veranderingen tussen 1790 en 1815 waren alleen maar naams
veranderingen. Zo kwamen de armenvoogden, weesvaders en weesmoeders van 
weleer', voorzover zij het beheer over de dorpswees- en armenhuizen voerden, terug 
als regenten en regentessen van het stadswees- en armenhuis en voorzover zij zich 
bezighielden met de bedeling als algemeen armbestuur. 
Ambten die in de Franse tijd min of meer in onbruik of in een staat van non
activiteit waren geraakt, herkregen hun oude status. Er werden weer rooimeesters, 
brandmeesters, hooistekers, broodwegers en wijkmeesters aangesteld als in de dagen 
van weleer. Tot diep in de 19de eeuw bleven deze categorieën van burger
ambtenaren uit het ancien régime hun werkzaamheden verrichten. 
Nieuw waren de plaatselijke commissies van toezicht, beheer en advies in zaken van 
financiën, onderwijs en volksgezondheid, die qua opzet en wijze van functioneren 
geheel in de lijn lagen van de burgercomités uit de tijd van de Bataafse Republiek. 
Ook het plaatselijk armbestuur moet mede in dit kader worden gezien. 
Sommige overheidsambten uit de tijd van de Republiek kwamen na 1813 als zodanig 
niet meer voor. Krachtens een in 1799 gesloten overeenkomst tussen de 
dorpsbesturen en de hervormde gemeenten van Oost- en Westzaandam waren de 
dorpsambten van kerkmeester, predikant, voorzanger-koster en organist van de 
gereformeerde kerk in kerkelijke ambten omgezet. 

In enkele opzichten werkte de samenvoeging in bestuurlijk-organisatorische zin 
besparend. Zo werden twee dorpswees- en armenhuizen tot één stadswees- en 
armenhuis samengevoegd; er kwam één stadhuis in plaats van twee dorpsraadhuizen; 
één armbestuur in plaats van twee colleges van armenvoogden en weesvaders, één 
commissaris van politie, één secretaris, één ontvanger der stedelijke belastingen. 
Anderzijds werkte de samenvoeging enige verambtelijking en uitbreiding van het 
bestuurlijke apparaat in de hand. Zo werden na 1813 de nieuwe ambten van klerk 

6 Z i e G r o e s b e e k , a.v. p . 99 e.v. 

4 



Een stadsbestuur in wording 

ter secretarie, commies der stedelijke belastingen, havenmeester en stadsarchitect 
ingesteld. Ten dele was dit mede een gevolg van de overheveling van enkele 
voormalige landsmiddelen naar het gemeentelijke belastinggebied. 
Ondanks de vermelde veranderingen blijft de algemene stelling gelden, dat de 
organisatie van het stadsbestuur van Zaandam omstreeks 1815 vooralsnog meer het 
produkt was van een restauratie- en dan van een reconstructieproces. Men heeft bij 
de inrichting van het nieuwe stadsbestuur meer naar het verleden dan naar de 
toekomst gekeken, meer aangepast dan gecreëerd. 

5 Stedelijk beleid in de periode 1815-1890 

5.1 De economische ontwikkeling 
Oost- en Westzaandam waren ten tijde van de Republiek welvarende plaatsen 
geweest. De welvaart berustte voor ongeveer 80% op de houthandel en houtzagerij, 
de scheepsbouw, de walvisvaart, de olieslagerij en de gortpellerij. De economische 
voorspoed bereikte zijn hoogtepunt in de periode 1720-1740. In 1731 waren er te 
Zaandam 350 windmolens in bedrijf. Na 1740 is het echter met de beide dorpen 
economisch snel bergafwaarts gegaan. Tegen het einde van de 18de eeuw waren de 
scheepsbouw en de walvisvaart nagenoeg verdwenen; de houtzagerij was sterk in 
betekenis teruggelopen7. In de Franse tijd deelden ook de andere takken van 
bedrijvigheid in een toenemende malaise. 
In de eerste helft van de 19de eeuw bleek de industriële structuur van Zaandam 
verschraald tot enkele takken van technisch verouderend veredelingsbedrijf: de 
houtzagerij, de pellerij en de olieslagerij. Van de in 1850 aanwezige 185 windmolens 
behoorden er 171 tot deze drie takken van bedrijvigheid. Het herstel van deze 
industrieën na 1813 leidde niet tot een herleving op het niveau van de hoogtijdagen 
der 18de eeuw. Nieuwe industriële vestigingen vonden in de periode 1795-1850 
vrijwel niet plaats. 
De eerste 50 jaren van de stad Zaandam kunnen in termen van economische 
ontwikkeling worden gekenschetst als een periode van tegenvallend herstel en 
stagnatie. 
Pas na 1870 zou er een duidelijke wending in de economische ontwikkeling zichtbaar 
worden. De traditionele veredelingsindustrie schakelde, eerst aarzelend, maar na 
1890 in versneld tempo, van wind- op stoomkracht over. In 1890 bleek de 
houtzagerij het verst te zijn voortgeschreden op het pad van de technische 
vernieuwing: 70% van het personeel werkte in stoomhoutzagerijen. 
Voorts kwamen tegen 1890 enkele nieuwe takken van bedrijf tot ontwikkeling: de 
rijstpellerij, de sigarenmakerij, de broodfabricage en de grafische industrie. In het 
totaal van de industriële werkgelegenheid waren deze bedrijfstakken vooralsnog 
echter van bescheiden betekenis (in 1890: ± 15%)8. 

5.2 Het bevolkingsverloop 
De bevolking van Zaandam bereikte ten tijde van de Republiek omstreeks 1740 haar 
grootste omvang. In Oost- en Westzaandam te zamen woonden toen ongeveer 12.500 
mensen. Na 1740 is de bevolkingsomvang ten gevolge van economisch verval en 
dalende netto-geboortecijfers in sterke mate teruggelopen. De stad Zaandam werd in 
1811 gesticht met een inwonertal van ongeveer 9000. Sedertdien viel een matige 

7 Vgl. Van Braam, Westzaandam, p. 32 e.v. 
8 Gegevens omtrent de economische toestand van Zaandam, te vinden in de Verslagen van den 

toestand der gemeente Zaandam. 1830 e.v. 
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groei te constateren tot ongeveer 11.500 in 1850. Pas in de jaren zeventig van de 
19de eeuw werd het bevolkingsaantal van 1740 opnieuw bereikt'. 

5.3 Ontwikkeling van de armoede 
Hoewel de armoede ook in de bloeiperiode van de Zaandamse handel en nijverheid in 
de 17de en 18de eeuw een structureel verschijnsel was10, nam in het laatste kwart van 
de 18de eeuw de omvang ervan in belangrijke mate toe. Hart heeft becijferd, dat in 
1800 68% van de bevolking van Westzaandam, naar de toenmaals geldende 
maatstaven gerekend, beneden het bestaansminimum leeefde". Omstreeks 1805 was 
naar schatting Vs der Zaandamse bevolking armlastig. In 1830 was het percentage 
bedeelden tot ongeveer 10 teruggelopen, maar in 1848 bleek % van de Zaandamse 
bevolking blijvend of incidenteel te worden ondersteund. Cijfers over 1890 tonen aan 
dat in de schemering van de nieuwe tijd het percentage blijvend of incidenteel 
ondersteunden weer tot ongeveer 10 was gedaald12. 

5.4 Het gemeentelijk beleid; financiële armslag 
Het stedelijk bestuur van Zaandam werd in de periode 1815-1890 dus geconfronteerd 
met langdurige verschijnselen van economische stagnatie, armoede en trage 
demografische groei; en niet te vergeten met besmettelijke ziekten én met het 
probleem van een door armoede ondermijnde volksgezondheid. Wij zullen nu in het 
kort nagaan hoe het bestuur van Zaandam op deze toestand reageerde. 
Daarbij moet vooraf duidelijk worden gesteld, dat de financiële armslag van het 
gemeentebesuuur, vooral in de eerste helft van de 19de eeuw, zeer beperkt was. Door 
economische en demografische stagnatie en door verarming en inkrimping van de 
plaatselijke economische elite was de financiële draagkracht van de stad, vergeleken 
met de tijd van het ancien régime, afgenomen. Daarbij kwam, dat de stad een grote 
schuldenlast uit de jaren 1795-1813 van de dorpen Oost- en Westzaandam en van de 
opgeheven bannen van Oost- en Westzanen had geërfd. We zien dan ook, dat de 
delging van deze schulden gedurende een aantal decennia een zaak van aanhoudende 
zorg voor het jonge stadsbestuur is geweest. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het stedelijk bestuur vooral in de eerste helft 
van de 19de eeuw herhaaldelijk, met een beroep op het ontbreken van middelen, 
overigens erkende taken heeft laten liggen of voor zich uit heeft geschoven. Toch 
heeft het bestuur van Zaandam in de periode 1815-1890 uiteindelijk meer tot stand 
gebracht, dan men wel eens geneigd is geweest te veronderstellen. 

5.5 Beleid m.b.t. de economische infrastructuur 
Met betrekking tot de economische ontwikkeling is het beleid van de stedelijke 
overheid in eerste instantie gericht geweest op een herstel van de traditionele 
infrastructuur, die de welvaart in de 17de en 18de eeuw had mogelijk gemaakt. 
Zaandam moest opnieuw toegankelijk worden gemaakt voor de zee- en binnen
scheepvaart; dat was een levensnoodzaak voor de in de 19de eeuw resterende 
veredelingsbedrijven. Reeds van oudsher had de regelmatige dichtslibbing van het IJ 
en de Voorzaan de dorpsbesturen voor steeds weerkerende hoge uitdiepingskosten 

9 Bevolkingscijfers in: A . M . van der Woude, Het Noorderkwartier; een regionaal historisch 
onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de 
late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 1972, deel 1; Gemeenteverslagen 
van Zaandam; S. Hart, 'Zaandam in de Franse tijd', in: Zaandam 150 jaar stad. p. 18-30; 
J. Diederich, De bevolking van Zaandam. 1956. 

10 Van Braam, Westzaandam, p. 103-104. 
11 Hart, 'Zaandam in de Franse tijd', p. 49. 
12 Bron: gemeenteverslagen. 
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Plaat 2 Doorkijk van West- naar 
Oostzaandam via de Hogendam, 
± 1860 (Zaanl. Oudh. Verz., 
ongenummerd). 

gesteld. In de 18de eeuw hadden Oost- en Westzaandam voor gemeenschappelijke 
rekening een moddermolen in bedrijf, maar toen in het laatste kwart van deze eeuw 
het economisch verval onafwendbaar bleek en de financiële toestand der dorpen 
slechter werd, moest deze baggerapparatuur worden afgestoten. Sindsdien is het 
beleid van het plaatselijk bestuur erop gericht geweest de uitdiepingen voor rekening 
van de Staten en later van het Rijk te doen geschieden. De effectiviteit van dit beleid 
moge hieruit blijken, dat in 1786, 1817 en 1846 op 's lands kosten de nodige bagger-
werkzaamheden hebben plaatsgevonden. 
De dichtslibbingsproblemen werden echter pas in de jaren 1875-1885 definitief 
opgelost toen het IJ werd drooggelegd, het Noordzeekanaal werd gegraven, de Zaan 
met het Noordzeekanaal werd verbonden en de Voorzaan tot een moderne zeehaven 
kon worden gereconstrueerd13. Het gemeentebestuur heeft in die tijd niet nagelaten de 
Zaandamse belangen bij de rijksoverheid te bepleiten en adequate aansluitingen van 
de Zaandamse haven op het Noordzeekanaal te bevorderen. Van een actief eigen 
investeringsbeleid was echter pas sprake van ongeveer 1880 af toen de Oude 
Zeehaven moest worden gereconstrueerd (in 1885 werd deze haven officieel geopend) 
en de behoefte aan een Nieuwe Zeehaven was opgekomen (opening 1911). 
De blik van de Zaandamse bestuurders is in de 19de eeuw niet alleen gericht geweest 
op het herstel en de aanpassing van oude infrastructuren, doch mede op het 
scheppen van nieuwe. 

13 Zie uitvoeriger: M . A . Verkade, 'Handel, nijverheid en verkeer' in: Zaandam 150 jaar stad, 
p. 178 e.v. 
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In de jaren 1806-1836 vonden van stadswege bestratingen van de hoofdwegen in de 
stad plaats, waarmede een aanpassing aan het toenemende rijtuigverkeer werd 
bereikt. Voorts heeft het gemeentebestuur de aanleg van nieuwe rij- en 
communicatiewegen (in de jaren 1849-1850), die de Zaanstreek directer met 
Haarlem, Beverwijk, Alkmaar en Purmerend verbonden, actief ondersteund. 
Aansluiting van Zaandam op het telegraafnet vond plaats in 1856. In 1869 werd de 
spoorlijn Zaandam-Uitgeest geopend. In 1875 vond de opening plaats van de eerste 
Hembrug en van de spoorwegverbinding met Amsterdam. Ten aanzien van deze 
nieuwe interlokale verkeersvoorzieningen hebben de activiteiten van het stedelijk 
bestuur zich beperkt tot het uitoefenen van druk op de rijksoverheid en op 
concessionarissen om de aansluiting van Zaandam op deze nieuwe voorzieningen te 
verzekeren. 

5.6 De openbare armenzorg 
Op het gebied van de armenzorg zette het stadsbestuur het ondersteuningsbeleid, 
zoals dat ten tijde van de Republiek in de dorpen Oost- en Westzaandam 
gebruikelijk was, voort. In de eerste helft van de 19de euw begonnen tevens 
gedachten aan een meer actieve bestrijding van de armoede veld te winnen. Het 
Departement Zaandam van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft daarbij 
een sterk stimulerende invloed uitgeoefend. De gedachten richtten zich op drie 
onderwerpen: de werkverschaffing, het onderwijs aan armen en het bevorderen van 
de spaarzin. De initiatieven van het gemeentebestuur lagen vooral op het gebied van 
het onderwijs, waarbij het streven tot verhoging van het kwaliteitsniveau van het 
plaatselijke arbeidsaanbod - een factor die het economisch herstel zou helpen 
bevorderen - mede een rol speelde14. 
In 1818 werd een stadsschool voor kinderen uit de minvermogende gezinnen 
opgericht, in 1826 een stadstekenschool en in 1835 een werkschool voor 'meisjes uit 
den geringen stand', voorlopers van de latere nijverheidsscholen. 
Voor het overige beperkte het stadsbestuur zich op het gebied van de armenzorg tot 
een welwillende benadering van de initiatieven van het Nut en van enkele andere 
particuliere verenigingen en fondsen van weldadigheid. 
Ter beteugeling van de woeker werd in 1815 een geconcessioneerde stadsbank
van-lening opgericht, die sedert 1821 als gemeentelijke instelling verder 
functioneerde. 

5.7 Het openbaar onderwijs 
Reeds ten tijde van de Republiek hebben de dorpsbesturen van Oost- en Westzaandam 
zich intensief met het onderwijs ter plaatse beziggehouden. Er waren enkele 
dorpsscholen, die voor rekening van en namens de dorpsbesturen werden beheerd en 
waar het onderwijs door een commissie uit de magistraat, de kerkeraad en de 
predikanten van de gereformeerde kerk werd gevisiteerd. Voorts mocht een beperkt 
aantal door het dorpsbestuur aangestelde particuliere schoolhouders ter plaatse 
onderwijs geven. In 1800 werden alle scholen te Zaandam aan overheidstoezicht 
onderworpen, zowel met betrekking tot de formele positie der onderwijzers als met 
betrekking tot de kwalitiet van het onderwijs en het onderwijzend personeel. 
Het toezicht werd opgedragen aan een gemeenschappelijke schoolcommissie, die na 
1813 als stedelijke commissie van toezicht op het lager onderwijs zou voortbestaan. 
De installatie van de schoolcommissie was het beginpunt van een proces van 
communalisatie van het plaatselijk onderwijs in de eerste helft van de 19de eeuw. In 

14 Vgl. in dit verband: S. Blaupot ten Cate, Verhandeling over het verlevendigen en uitbreiden 
van de welvaart te Zaandam. 1843. 
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1818 werd de eerste particuliere school door het stadsbestuur overgenomen. In 1851 
waren er te Zaandam 9 openbare lagere scholen en 3 bijzondere scholen. Van de 
totaal bijna 1700 leerlingen die het onderwijs aan deze scholen volgden, zat ongeveer 
3A op een openbare school1 5. 
Van ongeveer 1848 af strekten de bemoeiingen van de stedelijke overheid zich ook 
uit over wat we later het middelbaar onderwijs zouden gaan noemen. In 1865 werd 
een gemeentelijke hogere burgerschool opgericht, waarvan de leraren mede aan een 
burgeravondschool werkzaam waren. 

5.8 De openbare gezondheidszorg 
Op het gebied van de gezondheidszorg had het stadsbestuur weinig uit het verleden 
geërfd. De dorpsbesturen van Oost- en Westzaansdaam hadden zich beperkt tot 
enige geneeskundige armenverzorging, tot het doen schoonhouden van de wegsloten 
en tot het weren van milieu-onvriendelijke bedrijven uit de dorpskommen. In de 
19de eeuw ging de stedelijke overheid zich, onder invloed van veldwinnende 
vooruitstrevende gedachten op hygiënisch gebied, mede met andere terreinen van 
gezondheidszorg bezighouden. 
Het ophalen van haardasse was sedert de jaren tachtig van de 18de eeuw verpacht, 
van 1818 afzag men concessionarissen voor het ophalen van het huisvuil optreden. 
Van 1874 afwas er sprake van een gemeentereiniging. Het takenpakket van de 
gemeentelijke reinigingsdienst in 1890 omvatte reeds vrijwel alle werkzaamheden van 
een modern gemeentelijk reinigingsbedrijf. 
Een belangrijke fase in de geschiedenis van de gemeentelijke gezondheidszorg vormde 
de periode 1850-1900, waarin een groot aantal weg- en padsloten werd gedempt. Het 
oude Zaandam uit de 17de en 18de eeuw was gebouwd aan en tussen sloten. 
Weliswaar werden deze sloten van tijd tot tijd door het dorp of door de ingelanden 
van de paden gereinigd en uitgediept, maar zij bleven toch steeds bronnen van 
vervuiling en ziekten. Incidenteel waren in de 18de eeuw en in de eerste helft van de 
19de eeuw sloten gedempt, maar van een meer systematische aanpak was toch pas 
sprake na 1850. Met het dempen van de sloten werd tevens de ontwikkeling van een 
gemeentelijk rioleringsstelsel in gang gezet. 

6 Stadsbestuur rond 1890 

De bestuurlijke ontwikkeling tussen 1815 en 1890 werd gekenmerkt door een zeker 
dualisme Enerzijds bleef het stadsbestuur van Zaandam in hoofdzaak functioneren 
binnen de traditionele dorpse kaders, anderzijds dwongen de economische en sociale 
omstandigheden in die periode tot een gemeentelijk beleid, dat nieuwe bestuurs-
organisatorische voorzieningen vereiste. Het merkwaardige was nu dat deze nieuwe 
voorzieningen niet in de traditionele structuren werden ingebouwd, maar zich min ot 
meer onafhankelijk daarvan ontwikkelden. In het derde kwart van de 19de eeuw 
zouden de nieuwe organisatievormen de traditionele vormen definitief verdringen. 
De bestuursorganisatie van de stad Zaandam omstreeks 1890 vertoonde duidelijke 
verschillen met de organisatie van 1815. 
De vier burgemeesters uit de eerste helft van de 19de eeuw waren sedert de invoering 
van de Gemeentewet in 1851 vervangen door een college van één burgemeester en 
twee wethouders. De gemeenteraad van 15 leden was het formele hoofd der gemeente 
geworden. De rol van de burger-ambtenaren uit het ancien régime was uitgespeeld. 
De burgercomités van de Bataafse Republiek leefden voort in de commissies van 
toezicht op het onderwijs, de volksgezondheid en de gemeentelijke gasfabriek en m 
het burgerlijk armbestuur. 

15 Bron: gemeenteverslag 1851. 
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Plaat 3 Gezicht op het stadhuis 
van Zaandam vanuit de Voorzaan, 
1887 (Zaanl. Oudh. Verz., nr. 161). 

Het plaatselijk bestuur was omstreeks 1890 in sterker mate dan aan het begin van de 
19de eeuw geprofessionaliseerd, d.w.z. de uitvoerende en voorbereidende bestuurlijke 
activiteiten werden in hoofdzaak verricht door beroepsambtenaren. 
Een nieuwe categorie van overheidspersoneel had zijn intrede gedaan: die der 
gemeentewerklieden. Weliswaar hadden ook in het verleden arbeiders voor het dorps-
en stadsbestuur gewerkt, maar die waren niet in dienst geweest van de plaatselijke 
overheid. Zij waren personeel van aannemers en concessionarissen. Het stadsbestuur 
van Zaandam verschafte in het begin der jaren negentig emplooi aan een kleine 50 
arbeiders van de gemeentereiniging, de gemeentelijke gasfabriek en de gemeente
plantsoenen. 
De grootste categorie van overheidsdienaren werd in 1890 gevormd door het 
personeel der openbare scholen. Ruim 40% van het personeel der gemeente 
Zaandam bestond uit onderwijzers en leraren. 
De derde belangrijke groep van gemeenteambtenaren waren de beambten der 
gemeentepolitie. 
Het uitvoerend apparaat der gemeente Zaandam bestond in 1890 voor 80% uit 
onderwijzend personeel, politiebeambten en gemeentewerklieden. De administratieve, 
huishoudelijke en toezichthoudende ambtenaren vormden slechts een kleine 
minderheid van het gemeentepersoneel. 
De belangrijkste takken van dienst waren in 1890: de gemeentesecretarie, de 
gemeentepolitie, de reinigingsdienst, het gasbedrijf en het openbaar onderwijs. Enkele 
latere gemeentelijke diensten en bedrijven, zoals gemeentewerken, de havendienst, de 
G G D en de dienst voor sociale zaken waren in 1890 slechts in embryonale vorm 
aanwezig. Er functioneerden een stadsarchitect, een opzichter der gemeentewerken, 
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een havenmeester en enkele havenbeambten, enkele marktmeesters, een 
boekhouder/secretaris van het armbestuur. Voorts bestond nog steeds het stadswees-
en armenhuis en was sinds kort een gemeentelijke ziekenbarak - voorloper van het 
latere gemeente-ziekenhuis - ingericht. 

7 Besluit 

De jaren rond 1890 markeerden niet alleen in bestuurlijke, maar ook in stedebouwkundige 
zin, een keerpunt in de ontwikkelingsgeschiedenis der stad Zaandam. Oorspronkelijk 
waren Oost- en Westzaandam dijkdorpen, gelegen langs de hoge IJdijk en de lage- of 
schinkeldijken van de Zaan. In de 17de en 18de eeuw is, min of meer loodrecht op 
deze dijken, in de lengterichting van de vaak smalle, door kavelsloten gescheiden 
landerijen, die op deze dijken uitkwamen, een groot aantal paden aangelegd. 
Daardoor verkregen beide dorpen een visgraatachtig bebouwingspatroon, dat zich 
tot het einde van de 19de eeuw in vrijwel ongerepte vorm zou handhaven. Aanleg en 
onderhoud der paden geschiedden door particulieren, waarvoor de organisatievorm 
van het 'padschap'- een contractueel samenwerkingsverband tussen de 'ingelanden' 
van een pad - gebruikelijk was. 
In de tweede helft van de 19de eeuw werd dit traditionele patroon geleidelijk aan 
doorbroken. Het onderhoud der paden liet in de tijd van economische stagnatie veel 
te wensen; het gezag der padschappen nam af. In een aantal gevallen heeft het 
stadsbestuur nog geprobeerd dit gezagsverlies van de padschappen te stuiten door via 
plaatselijke verordening padsreglementen verbindend te verklaren en de naleving van 
deze reglementen af te dwingen. Toen dit weinig blijvend resultaat bleek te hebben is 
de gemeente overgegaan tot overneming van de paden. 
Zowel om de toegankelijkheid der paden te bevorderen als om redenen van 
volksgezondheid werden vele padsloten gedempt. De gedempte sloten werden benut 
voor verbreding van de paden of voor de aanleg van plantsoenen. Tevens konden nu 
dwarsverbindingen tussen de paden worden aangebracht. Van ongeveer 1880 af 
geschiedde dit op meer systematische wijze. Stadsuitbreiding vond toen niet meer 
plaats via de aanleg van nieuwe paden, parallel aan de oude, maar door een 
buurtsgewijze aanleg van onderling verbonden woonblokstraten. Met deze 
'buurtvorming' vanuit het centrum der stad zette zich de jongste fase in de 
stedebouwkundige geschiedenis van de Zaanstreek: de fase van de moderne urbanisatie, 
in 1 6 . 

De stichting van de stad Zaandam in 1811 was het beginpunt van een 
stadwordingsproces, dat zich pas omstreeks 1890, zowel planologisch als bestuurlijk, 
in duidelijker vormen begon uit te kristalliseren. Toen Zaandam als stad volwassen 
begon te worden werd zij op 162-jarige leeftijd als bestuurlijke eenheid opgeheven. 
Haar verdere ontwikkeling zal zich voltrekken binnen het omvangrijkere 
stedebouwkundige en bestuurlijke kader van Zaanstad. En ook dat zal een episode 
blijken te zijn. 

16 Vgl. A . v. Braam, 'De maatschappelijke ontwikkeling van de Zaanstreek', in: Noord-Holland 
1962, p. 191 e.v. 
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Binnenscheepvaart door Gouda in de 
17de en 18de eeuw 

J. E . J . Geselschap 

Inleiding 

In de meetregisters van de Goudse scheepsmeter Johannes Oudaen 
bezit het Gemeentearchief van Gouda een bron die interessante 
gegevens oplevert over de aard van de schepen die in het laatst van 
de achttiende eeuw Gouda aandeden. In dit artikel wordt ingegaan 
op de vraag waarom deze registers werden aangelegd en wordt een 
overzicht gegeven van de scheepstypen die er in voorkomen*. Het 
artikel besluit met enige aantekeningen over de scheepsbouw in 
Gouda. 

De Mallegatsluis 

In 1574 werd Leiden belegerd door Spaanse troepen. Op 30 juli 
werd besloten tot een poging het beleg te breken door inundatie 
van Rijnland, Delfland en Schieland. Enige dagen later werd 
daartoe de IJsseldijk op zestien plaatsen doorgestoken. Na lang 
wachten op een gunstige wind konden de oorlogs- en proviand
schepen daarna over het ondergelopen land naar Leiden varen. 
Spoedig na Leidens ontzet werden de dijken gedicht. Voor het 
dijkgat bij Gouda werd een vingerlinc (boogvormige dam) gelegd. 
In december 1574 ontving het stadsbestuur van Gouda echter een 
verzoek van de admiraliteit om een sluis buiten de Dijkspoort te 
maken, zodat men via de stadsgracht in de Gouwe en de Hollandse 
IJssel kon komen. Daardoor zouden oorlogsschepen bij 
belegeringen de Leidse en Haarlemmermeren en de Maas kunnen 

Afb. 1 De Mallegatsluis en 
omgeving in 1585 (Atlas van 
Hogenberg). 

* De afbeeldingen van schepen 
zijn ontleend aan de 
Verzameling van 84 stuks 
Hollandsche schepen geteekend 
en in koper gehragt door 
G. Groenewegen. Rotterdam 
1789. 
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bereiken. Bovendien zouden dan de koopvaardijschepen bij 
tegenwind binnendoor van het Marsdiep naar de Maas kunnen 
varen'. 

Afb. 2 Meetbrief uit 1625, 
gesigneerd door Ezechiel de Decker. 

Consentgeld ingesteld 

Hoewel Gouda terstond voorbereidingen trof, de Noodgodskapel 
aldaar liet afbreken om de hardsteen te gebruiken voor de sluis, en 
bij een geldschieter £ 2000 leende, stagneerde de bouw. Na lang 
aandringen van de prins besloten de Staten van Holland in 
hun vergadering van 5 mei 1580 dat het werk nog in dat jaar 
voltooid moest worden2. 
Tegen het gebruik van de Mallegatsluis of Statenschutsluis door de 
binnenschippers verzette zich het belang van Gouda. De nauwe en 
tijdrovende passage door de Donkere sluis midden in die stad ging 
gepaard met lange wachttijden, waarvan de middenstand 
profiteerde. Daarom werd de vaart door de nieuwe sluis afhankelijk 
gesteld van een consent van de burgemeesters. Hiervoor moest men 
consent- of armengeld betalen. Het bedrag hing af van de grootte 
van het schip zoals deze was berekend door een van stadswege 
aangestelde scheepsmeter. De grootte van het schip werd vastgelegd 
in een meetbrief, die aan boord van het schip bewaard moest 
worden. 
Toevallig zijn een paar meetbrieven, uit 1625 en 1628, bewaard 
gebleven. Zij zijn gesigneerd door de bekende wiskundige Ezechiel 
de Decker3. Het produkt van lengte, wijdte en holte gaf na deling 
door de divisor de grootte van het schip in lasten. De divisor was 
een proefondervindelijk voor verschillende scheepstypen berekende 
coëfficiënt, kleiner of groter naarmate het type meer of minder vol 

1 Oud-archief Gouda, inv. nr. 
O.A. 45 f° 87. 

2 Gedrukte resolutie's van de 
Staten van Holland. Op 16 mei 
d.a.v. werd nog besloten daartoe 
stenen van de afbraak van de 
voormalige abdij Rijnsburg te 
gebruiken. 

3 O.A. 3722 
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was gebouwd. In 1631 vaardigde de Raad van State een tarief voor 
schepen in dienst van het Land annex een ijkreglement uit. 
Gemeten werd met Wezelse houtvoeten van elf duimen; de divisor 
varieerde van 170 tot 240". 

De metingen door Johannes Oudaen 

Blijkens een instructie voor de scheepsmeter Johannes Oudaen 
werd te Gouda gemeten met Rijnlandse houtvoeten van twaalf 
duim. Hij moest van zijn metingen aantekening houden in een 
boek5. Oudaen was werkzaam van 1783 tot 1789. Bewaard bleven 
zijn meetregisters van de jaren 1783, 1784, 1786 en 17876. 
Schepen van 11 last en minder hadden geen consent nodig. De 
meetbrief was twee jaar geldig, zodat een schip meer dan éénmaal 
in deze registers kan voorkomen. In de onderstaande tabel is ieder 
schip éénmaal genoteerd. 
Een last kan men voor binnenschepen stellen op nagenoeg drie m 3 

waterverplaatsing, dus bijna drie ton. De grootte van de divisor 
welke Oudaen bij zijn berekeningen toepaste is niet bekend. Het 
narekenen daarvan leverde nogal wat tegenstrijdigheden op; globaal 
varieerde de divisor van 144 tot 187. 

Type Aantal Grootte 
schepen (in lasten) 

Poon(schuit) 116 6-15 
Kof(schuit) 88 6-12 
Kromsteven 38 12-37 
Damschuit 26 6-13 
IJkerschuit 24 5-13 
Turfpraam 23 2-7 
Hengst(schuit) 22 3-11 
Rijnschuit of-scheepje 21 3-6 
Snebbeschuit 19 2-10 
Turfïjker 17 7-14 
Schouw 9 1-4 
Kagerijker 4 5-10 
Zandschuit 4 3-11 
Boeier 3 3-9 
Gaffelschip 2 40 
Knossebol 2 8 
Pont (Hout-) 2 12 
Turfvenus 2 30 
Visschuit 2 7 
Wijdschip 2 41 
Damloper 1 22 
Sluiskruiper 1 8 
Wij-aak 1 8 

Totaal 429 

De meeste poonschuiten maten 10 a 11 lasten. Zij kwamen 
merendeels uit Zuid-Holland (52) en Noord-Brabant (47). 

4 Groot Placaetboek deel II, 
kolom 396 e.v. 

5 O.A. 299 f° 135. 
6 O.A. 3723-3726. 
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De gemiddelde kofschuit was een kleinigheid groter. Ook hierin 
waren Zuid-Holland (30) en Noord-Brabant (29) het sterkst 
vertegenwoordigd, gevolgd door Noord-Holland met 19 schepen. 
De kromstevens waren een stuk groter, gemiddeld 21 lasten. Zij 
waren vooral thuis in Zeeland (12) en België (7). 
De damschuit, gemiddeld groot 10 lasten, had een ruim ver
spreidingsgebied. Zuid-Holland is vertegenwoordigd met 14 stuks. 
De ijkerschuit mat in doorsnee 9 lasten. Tweederde kwam uit Zuid-
Holland. 
De turfpraam was thuis in het veengebied tussen Rijn en IJssel. De 
tonnage was gemiddeld 3,6 lasten. 
De hengst of heijst, een type waarvan de afmetingen sterk 
varieerden, vond men langs de Maas, van Limburg tot Zuid-
Holland. 
De Rijnschuit kwam overwegend uit Rijnland. 
De snebbeschuit zag men veel op de Hollandse IJssel. 
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De turfijker, lang en smal gebouwd en met weinig diepgang, was 
inheems in het Zuidhollandse veengebied. 
De knossebol was een Scheldescheepje, het sluiskruipertje kwam 
uit Delfshaven. 

Thuishavens 

Uit Zuid-Holland kwamen 219 schepen, uit Noord-Brabant 98, uit 
Noord-Holland 42, uit Zeeland 23, uit Gelderland 22 en uit België 
10. 

In de volgende plaatsen hoorden drie of meer schepen thuis: 
Alblasserdam 3 Oosterhout 3 
Amsterdam 3 Oud-Beierland 4 
Boskoop 9 Oude Tonge 5 
Capelle (N.B.) 40 Ravestein 3 
Dirksland 3 Reeuwijk 5 
Dordrecht 9 Roelofarendsveen 3 
Drimmelen 4 Rossem 3 
Dussen 3 Rotterdam 5 
Goes 3 Schoonhoven 6 
Gouda 14 Sluipwijk 11 
Hazerswoude 4 Sommelsdijk 6 
Hoge Zwaluwe 3 Tholen 3 
Leiden 3 Tiel 3 
Maassluis 3 Veen 4 
Middelharnis 15 Vlaardingen 8 
Moordrecht 10 Waddinxveen 7 
Nieuwerkerk 3 Waspik 12 
Oost-Duiveland 4 Wieringer 7 

De overige schepen kwamen uit 122 andere plaatsen. 
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Scheepsbouw in Gouda 

Het spreekt haast vanzelf dat in een scheepvaartcentrum als Gouda 
de scheepsbouw tot ontwikkeling kwam. De 'Scheepsboeken' in het 
rechterlijk archief, waarin koopakten van schepen en custing-
brieven (schuldbrieven met schepen tot onderpand) werden 
geregistreerd, geven een aanwijzing over de omvang van de 
bedrijvigheid1. In het tijdvak 1616-1619 werden tien werven geteld. 
Gebouwd werden kleine binnenschepen zoals kleischepen, ijdele 
haringschuiten, damlopers, veerschuiten, veenschepen, boeiers, 
carvelen en ponten. De hausse heeft niet zo heel lang geduurd. In 
1687 wordt geklaagd dat het aantal werven dat voorheen twaalf 
bedroeg tengevolge van de concurrentie van het platteland tot vijf 
is geslonken, hoewel art. 22 van de scheepmakersgildebrief 
bepaalde dat de schepen van de broeders van het Schippersgilde en 
van de kleivoerders die de Mallegatsluis passeerden van Goudse 
makelij moesten zijn, op straffe van een boete8. Het prijsverschil 
met het platteland werd op de duur evenwel zo groot dat die boete 
er gemakkelijk afkon. Bovendien kon van dit voorschrift dispensatie 
worden verleend9. 
Het Scheepmakersgilde was opgericht in 165310. De meesterproef 
bestond uit: 
1 een roer met drie haken en drie vingerlingen aan de steven; 
2 een rol met twee koppen op het achterschip beschoten; 

Afb. 5 Turfschuit 

7 Oude rechterlijke archieven 
Gouda, inv. nrs. 522-527 (1616-
1811). 

8 O.A. 2571. 
9 O.A. 63 P 133 (1734) en O.A. 

2574 (1735). 
10 O.A. 308 f° 268. 
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Afb. 7 Turfvenus 
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Afb. 8 Damloper 

3 een sluitplank lang 25 voeten in de boeg van het smalschip, 
carveel of damloper. 
Tekenen en rekenen was er niet bij. De schepen werden op het 
oog gebouwd, gehakt mag men wel zeggen, want de bijl werd 
veelvuldig gehanteerd. De naam van de scheepsbouwer stond borg 
voor de kwaliteit. Vandaar dat er geen tekeningen of bestekken van 
deze schepen worden gevonden. 
In 1799 werden de laatste overman en één van de dekens tot 
provisionele commissarissen van het gilde benoemd. Daarna hoort 
men er niets meer van. Het archief is verloren gegaan. In 1851 
waren er nog slechts twee, maar dertig jaar later al weer vijf 
werven, welke zich hoofdzakelijk toelegden op reparatie. Daarna 
nam het aantal weer af. De enige werf welke nog schepen bouwde 
verhuisde in 1920 naar de Gouderakse oever van de IJssel. Deze 
werf, nu de N.V. Van Vlaardingen's Scheepswerf, kan op een hoge 
ouderdom bogen. Zij bestond met zekerheid reeds in de aanvang 
van de 17de eeuw en was toen waarschijnlijk al eeuwen oud. In de 
19de en 20ste eeuw werden er zelfs kleine zeeschepen gebouwd". 11 J. L. van Eijk, 'Scheepswerven 

en windmolens aan de IJssel te 
Gouda' in zesde verzameling 
bijdragen (1949) van de 
Oudheidkundige kring 'Die 
Goude'. 
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'Men is van mening, dat Noord-Holland de 
mooiste vrouwen voortbrengt' 
J. R. Persman 

Een rapport over het leven van de Hollanders, uitgebracht door het Franse bestuur in 
1812/1813 

Inleiding 

In de periode, dat het Nederlandse grondgebied deel uitmaakte van het Franse 
Keizerrijk, tussen 1811 en 1813, probeerde de regering te Parijs zoveel mogelijk 
informatie in handen te krijgen over het leven van hun nieuwe landgenoten op 
economisch, kerkelijk, maatschappelijk terrein, enz. Via de prefecten van de 
departementen, de onderprefecten in de arrondissementen en de gemeentebesturen in 
laatste instantie werden de benodigde gegevens verzameld. Het meeste werk kwam in 
het algemeen voor rekening van de gemeentebesturen, die een stortvloed van 
vragenlijsten te verwerken kregen, die altijd op zeer korte termijn moesten worden 
beantwoord. 
Eén van die vragenlijsten werd door de intendant-generaal voor de binnenlandse 
zaken, baron d'Alphonse, op 11 juni 1812 naar de prefecten verzonden1. Op deze 
lijst stonden vragen over de lichamelijke gesteldheid, kleding en zeden en gewoonten 
van de inwoners. De antwoorden van de prefecten en onderprefecten geven een 
inzicht in het leven in die periode. Alle antwoorden hebben uiteindelijk tezamen met 
de aan de hand van een zeer groot aantal circulaires verkregen inlichtingen van 
diverse aard, geleid tot het zeer omvangrijke rapport, dat baron d'Alphonse in 
oktober 1813 aan de regering in Parijs uitbracht. Dit rapport is bekend geworden 
onder de titel 'Apercu sur la Hollande'2. In het begin van deze eeuw zijn het 
statistisch materiaal en enkele andere onderdelen van het rapport in twee afzonder
lijke geschriften gepubliceerd, respectievelijk door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en door Colenbrander in zijn Gedenkstukken der algemeene geschiedenis 
van Nederland van 1795-18401. 
Het is de bedoeling het antwoord op de vragenlijst, die betrekking heeft op het 
departement van de Zuiderzee, onder de loupe te nemen (niet door Colenbrander of 
anderszins gepubliceerd). Daarna zal worden bekeken, welke elementen de prefect 
voor zijn rapportage overnam uit de door de onderprefecten en de burgemeester van 
Amsterdam gegeven antwoorden en tenslotte, wat d'Alphonse in zijn 'Apercu' 
ontleende aan of zelfs regelrecht overnam uit het antwoord van de prefect van het 
departement van de Zuiderzee. Het nu volgende artikel is een mengvorm tussen een 
bronnenpublikatie en een artikel. 
Voor een goed begrip van het door de prefect gegeven antwoord lijkt het echter 
noodzakelijk eerst een en ander mede te delen over de regio, de economische en 
sociale omstandigheden en de persoon van de prefect. 

Het departement van de Zuiderzee 

Het departement van de Zuiderzee omvatte de huidige provincies Noord-Holland en 
Utrecht. Het gebied was eerst onderverdeeld in vier, vanaf 21 oktober 1811, zes 

1 Rijksarchief Haarlem (verder R A H ) ; Inventaris van de gewestelijke bestuursarchieven 1811-
1814 door J. R. Persman, Haarlem 1978 - getypt - (verder GB), nummer 325. 

2 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage; archief intendant-generaal voor de binnenlandse zaken 
nummer 1220. 

3 Enige hoofdstukken uit het Apercu sur la Hollande par M. d'Alphonse, baron de l'Empire. 
Bijdrage tot de statistiek van Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Nieuwe volgreeks 
nr. 1, 's-Gravenhage 1900. H . T. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis 
van Nederland van 1795-1840; deel 6: Inlijving en opstand 1810-1813. 's-Gravenhage 1912 
(= R G P grote serie nr. 16), blz. 1097-1109, nummer 1452, 2 oktober 1813 d'Alphonse aan 
Montalivet. 
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arrondissementen: Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Utrecht en Amersfoort. 
De arrondissementen Haarlem en Alkmaar waren afgesplitst van Amsterdam en 
Hoorn, die in de praktijk te uitgestrekt waren gebleken uit het oogpunt van 
doelmatig bestuur. Het Nederlandse grondgebied (het huidige Nederland zonder de 
provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, maar met Oost-Friesland) had een 
inwonertal van 1.733.236. Het departement van de Zuiderzee was met 507.472 
inwoners verreweg het volkrijkst. De gemeente Amsterdam had er 201.628, Haarlem 
20.080. De andere gemeenten bleven daarbij ver achter4. 

De economische toestand was onder andere als gevolg van de toepassing van het 
continentaal stelsel reeds bij de inlijving in 1811 bijzonder slecht. De handel was 
sterk teruggelopen en als gevolg daarvan ook de industrie. Een paar cijfers: omstreeks 
het jaar 1800 voeren gemiddeld zo'n 2500 schepen binnen in de Amsterdamse 
haven, in 1802 zelfs ruim 3500. In 1810 waren dat er nog maar 335. De inlijving bij 
Frankrijk had opleving moeten brengen, maar dit bleek niet het geval te zijn. 
Uiteindelijk kwamen er nog maar 40 schepen binnen. De Amsterdamse suiker
raffinaderijen verwerkten wegens gebrek aan grondstoffen 300.000 kg tegen in 1806 
35.000.000 kg. De produktie van de Zaanse papierfabrieken was in 1811 de helft van 
die in 1806, zowel door het gebrek aan grondstoffen, als omdat de export stagneerde. 
Haarlem was een stad in verval, vooral door de zware klappen die de textielindustrie 
had gekregen. Het gevolg was een enorme werkloosheid. Het aantal arbeiders bij de 
Amsterdamse scheepswerven bedroeg 3000 in 1806, 350 in 1811; bij de suiker
raffinaderijen respectievelijk 1160 en 100. Amsterdam telde 60.000 bedeelden. In 
heel Nederland werden er 166.000 geteld - 10% van de bevolking - , afgezien van de 
ongeveer 25.000 in wees- en bejaardentehuizen opgenomen personen5.De rekening 
van een stad als Haarlem was niet meer sluitend te krijgen door de zware lasten van 
de bedeling en uitgaven van militaire aard, zoals de bouw van kazernes, die door de 
gemeenten moesten worden bekostigd6. 

Graaf van Celles, de prefect 

Aan het hoofd van een departement kwam een prefect te staan. Wat die titulatuur 
betreft, reeds bij het begin van de Franse revolutie was het mode termen te gebruiken 
voor bestuursfuncties, die ontleend werden aan het klassieke Rome, zoals consul, 
senator en tribuun. In 1800 kwam daarbij de functie van prefect7. De prefecten 
werden rechtstreeks door de Keizer benoemd. Zij oefenden het uitvoerend gezag uit 
en dienden te waken voor een nauwkeurige nakoming van de artikelen van de 
Decreten, vooral ten aanzien van de financiën, het burgerlijk bestuur en, bovenal, 
militaire zaken. De prefecten in Frankrijk zelf stonden onder het gezag van de 
minister van binnenlandse zaken, voor de prefecten in het ingelijfde Nederlandse 
gebied kwam daar een schakel bij in de persoon van de al genoemde baron 
d'Alphonse8. Bij Decreet van 13 december 1810 werd tot prefect van het 

4 R A H G B , nummer 297. 
5 J. Haak, 'Van inlijving tot bevrijding. Het Noorden van 1810-1814'. Hoofdstuk V van 

Algemene Geschiedenis der Nederlanden deel IX, Zeist/Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 
1956, blz. 128-160. 

6 M . Bruijel, 'Haarlem in 1813', in: Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands 
onafhankelijkheid in 1813, uitgegeven onder leiding van G. J. W. Koolemans Beijnen, tweede 
deel. Haarlem 1913, blz. 343-377. 

7 J. Savant, Les préfets de Napoléon. Parijs 1958, blz. 21. 
8 Johanna W. A . Naber, Overheersching en vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens 

de inlijving bij Frankrijk Juli 1810- November 1813. Derde herziene uitgave Haarlem 1913, 
blz. 58-60. 
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departement van de Zuiderzee benoemd A . P. F. G . Visscher, graaf van Celles, 
geboren te Brussel op 10 oktober 1779 uit een patriciërsgeslacht van Duitse origine. 
Nadat België in 1794 bij Frankrijk was ingelijfd, bekleedde hij reeds op jeugdige 
leeftijd enkele bestuursfuncties in zijn geboorteland. Een korte militaire carrière als 
luitenant bij de cavalerie volgde. In 1806 werd hij prefect van het departement van 
de Beneden-Loire. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat hij sterk geprotegeerd 
werd door zijn schoonvader de graaf van Valence, senator, en door zijn zwager 
generaal Gérard. In 1808 kreeg hij de titel van graaf, terwijl hij al baron van Celles 
was (zijn geslacht voerde die titel vanaf 1686). Een rapport over zijn werkzaamheden 
uit 1810 vermeldt: Hij heeft aanleg voor het behandelen van staatszaken, maar mist 
bedachtzaamheid en een gezagshouding. Hij geniet niet de achting, die zijn 
levensloop tot dan toe, zijn rang en het vertrouwen van de Keizer hem eigenlijk 
zouden moeten bieden''. De kwalificaties inzake zijn houding in zijn oude standplaats 
kunnen hem leergeld hebben doen betalen om de zaken in Amsterdam anders aan te 
pakken. Daar voerde hij de Decreten, vooral ten aanzien van conscriptie en andere 
militaire zaken, zonder aanzien des persoons uit. Dit bezorgde hem de roep van 
uitermate streng bestuurder. Vooral kort na 1813 oordelen historici erg negatief over 
hem. Mr. Herman Bosscha, hoogleraar aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, 
zegt in zijn in 1814 verschenen boek over de omwenteling bij de behandeling van de 
conscriptie: Wie kan zich zonder siddering herinneren de onmenschelijke manier, 
waarop die opschrijvingen, vooral in het Departement der Zuiderzee, door eenen 
alom gehaten De Celles, ten uitvoer werden gebragt; de honende en schimpende 
bejegeningen bij het voorstellen van gegronde redenen tot verschooning. . .?"> Nog 
bonter maakte het een zekere Abraham Johannes Lastdrager, controleur der 
onbeschreven middelen te Wijk bij Duurstede. In diens boek over de omwenteling uit 
1817 valt onder andere te lezen, dat de twee belangrijkste departementen - van de 
Monden van de Maas en van de Zuiderzee - als bestuurders kregen vreemdelingen 
van geboorte, slaven en dwingelanden van inborst. De Celles wordt door hem op één 
lijn gesteld met Alva en Granvelle. Lastdrager wordt zelfs bepaald lyrisch, als hij 
over de Celles zegt: Onbeschaafd en wreed, wellustig en dierlijk, ruw en verachtelijk 
waren Uwe bedrijven; hard als het metaal, waarmede Uw Meester de aarde verwoestte was 
Uw ziel". 

Het is overigens wel een feit, dat de Celles de conscriptie als uitermate belangrijk zag. 
In een tussentijds rapport van 3 januari 1813 over zijn bestuurshandelingen in de 
afgelopen twee jaar 'Appercu ou coup d'oeil rapide sur les opérations administratives 
de la préfecture du Département du Zuiderzee . . .' noemt hij als eerste daad de 
conscriptie en wijdt hij er een lange passage aan. Aan het eind van het rapport merkt 
hij op, dat hij van mening is niets nagelaten te hebben om orde op zaken te stellen, 
maar dat er uiteraard nog veel dingen moeten worden geregeld. De toestand had 
volgens de Celles veel slechter kunnen zijn, als alle hinderpalen in ogenschouw 
werden genomen, zoals de afschaffing van gevestigde gebruiken en de invoering van 
de Franse taal en wetgeving. Het gezond verstand, de zienswijze en het karakter van 
de inwoners, die gewetensvol de wetten naleven, hadden er niet weinig toe bij 
gedragen zijn taak te verlichten12. 
In het begin van deze eeuw oordelen historici als Colenbrander en Naber milder over 
de Celles, vooral op grond van in Parijs ingesteld archiefonderzoek. 

9 Savant, blz. 266-267. 
10 H . Bosscha, Geschiedenis der staatsomwenteling in Nederland voorgevallen in het jaar 

achttienhonderd dertien. Eerste stuk, Amsterdam 1814, blz. 65. 
11 A . J. Lastdrager, Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813. 

Amsterdam/Leiden/Deventer/Groningen 1817, eerste deel, blz. 54. 
12 R A H G B , nummer 309. 
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Op 16 november 1813, bij het begin van de opstand, vluchtte de Celles naar 
Frankrijk. Later keerde hij terug naar de Zuidelijke Nederlanden, voor welk gebied 
hij na de vereniging met de Noordelijke Nederlanden lid van de Tweede Kamer 
werd. Gedurende ongeveer twee jaar, in 1826/1827, was hij gezant bij de Paus, in 
welke functie Koning Willem I hem had benoemd. Daarna werd hij weer lid van de 
Kamer. Kort na 1830 sloot hij zich bij de Belgische opstand aan. Uiteindelijk vertrok 
hij naar Frankrijk; in 1832 kreeg hij de Franse nationaliteit. Hij bekleedde daar nog 
een bestuursfunctie, totdat hij op 1 november 1841 in Parijs overleed13. 

Het antwoord van de Celles 

Uit het antwoord, dat de Celles gaf op de vragen van d'Alphonse zal blijken, dat hij in 
het algemeen positief oordeelde over de Hollanders, heel wat positiever dan de 
Hollanders over hem (dit kan ook worden opgemaakt uit het slot van het rapport 
van begin 1813). 
De in het Frans gestelde tekst van het antwoord, gedateerd op 22 juli 1812, volgt 
thans in vertaling14. 

1 Wat is de lichamelijk gesteldheid van de inwoners? 

De inwoners van dit departement hebben bijna allemaal een forse gestalte; ze zijn 
groot, hebben krachtig ontwikkelde spieren, brede schouders. Ze zitten stevig en 
zwaar in hun vlees. In het algemeen hebben ze een hoogrode gelaatskleur, behoorlijk 
blank, maar niet doorschijnend. Hun blauwe of grijze ogen zijn gewoonlijk klein en 
soms half verborgen onder de wenkbrauwen. Het geheel van hun gelaatstrekken 
vertoont ernst en gereserveerdheid, die evenwel alle opgeruimdheid niet uitsluiten. 
De vrouwen vertonen heel zachte trekken. Hun gelaatsuitdrukking straalt gewoonlijk 
kalmte en rust uit. In het voormalige Noord-Holland 1 5 vallen zij op door de 
schoonheid van hun gelaatskleur, die beter de zachtheid van hun tamelijk mooie, 
maar weinig geestige ogen doet uitkomen. Hier is er als overal elders onderscheid 
tussen plattelandsbewoners en stedelingen terzake van lichaamskracht en gezondheid. 
Men gelooft in het algemeen, dat het tot gewoonte geworden gebruik van warme 
dranken als thee en koffie schade doet aan de lichamelijke gesteldheid van de 
inwoners. De gedachte leeft vooral, dat die dranken nadelig zijn voor de vrouwen, 
dat zij er juist sterk toe bijdragen hun gewoonlijk statige en innemende gestalte te 
misvormen en dat zij leiden tot een blekere gelaatskleur. 
Het is opmerkelijk, dat, ondanks de als juist bewezen ongezondheid van bodem, 
lucht en water van bijna dit gehele departement de sterfelijkheid er toch niet 
evenredig groter is dan overal elders en dat men er niet zelden grijsaards van 90, 95 
en zelfs 100 jaar aantreft, die nog een goede gezondheid genieten, wat zou kunnen 
bewijzen, dat de lichamelijke gesteldheid van de inwoners in het algemeen krachtig is 
en dat hun manier van leven geschikt is voor het klimaat. 

2 Op welke wijze worden de kinderen opgevoed? 

De opvoeding van de kinderen wordt in het algemeen goed verzorgd. De moeders 
voeden de kinderen bijna allemaal zelf. Er zijn in dat opzicht, zelfs bij de meest 

13 Nieuw Nederlandsen Biografisch Woordenboek, VII. Leiden 1927, blz. 290-291. M . de 
Caumont la Force, L 'Architrésorier Lebrun, Gouverneur de la Hollande 1810-1813. Parijs 
1907, blz. 233-235. 

14 R A G G B , nummer 84. 
15 Hiermee wordt bedoeld het gebied ten noorden van het IJ. 
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bemiddelde klasse, slechts weinig uitzonderingen. Als enige bijzondere omstandigheid 
verhindert, dat het kind met moedermelk wordt gevoed, vervangt men die in het 
algemeen door pap, waarvan de samenstelling buitengewoon sterk varieert. Deze 
wijze van vervanging van het eerste natuurlijke voedsel van de kinderen is vooral in 
zwang in het voormalige Noord-Holland en het is opmerkelijk, dat niettegenstaande 
de in het algemeen aanvaarde ideeën en gedragslijnen te dien opzichte, deze kinderen 
geenszins te lijden hebben van dit eerste voedsel en even mooi en even sterk zijn als 
alle anderen. De borstvoeding heeft plaats gedurende één jaar en van die tijd af went 
men de kinderen langzamerhand aan vaster voedsel. Tijdens de eerste levensjaren 
onderhoudt men ze met de grootste zorgen, zo zindelijk, dat daaraan nooit teveel lof 
kan worden toegezwaaid. Misschien ware het te wensen, dat ze minder in zeer warme 
kledingstukken werden gewikkeld: kinderwindsels zijn bijna algemeen in gebruik. In 
dat opzicht zijn er nog maar zeer weinig uitzonderingen. 
Zodra het kind de leeftijd heeft bereikt, waarop het de eerste lessen kan ontvangen, 
stuurt men het naar de openbare scholen. Behoeftige ouders hebben daarvoor 
dezelfde faciliteiten als bemiddelde gezinnen door het grote aantal gratis lagere 
scholen, die er in alle gemeenten gevestigd zijn. Dat maakt, dat zelfs in de laagste 
klasse, maar zelden mensen te vinden zijn, die niet op zijn minst kunnen lezen en 
schrijven. Het onderwijs aan arme kinderen reikt bijna niet verder. Men beijvert zich 
hen enig vak aan te leren door middel waarvan zij zich dadelijk in staat bevinden 
hun ouders te helpen en om vervolgens in hun onderhoud te voorzien. Het gaat niet 
hetzelfde in de bemiddelde of zelfs van middelmatig fortuin voorziene gezinnen. Daar 
zet men de kinderen juist aan de studie in de levende talen; men onderwijst hen 
rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, enz. Bovenal doet men hen nauwgezet in 
ogenschouw nemen de kennis, die met de handel samenhangt, bijna het enige doel 
van hun gehele opvoeding. Vanaf de leeftijd van 14 of 15 jaar werken deze kinderen 
op het kantoor van hun vader of in enig ander en maken zich aldus algemene 
handelskennis eigen en alle bijzondere daarvoor geldende voorschriften. 
In het algemeen beoefent men wetenschappen en kunsten slechts als hulpmiddelen 
om in de toekomst fortuin te maken en het mag waarlijk worden gezegd, dat het 
lager onderwijs hier gewoonlijk beter verzorgd wordt dan in de rest van het Rijk, het 
is echter nog meer waar, dat een schitterende en totale opvoeding onder de 
vooraanstaande klassen veel zeldzamer is dan zou moeten. Bijna allen zijn goede 
kooplieden, mensen, die zeer goed in staat zijn om fortuin te maken. Er zijn echter 
maar zeer weinig echte geleerden. Deze komen meer voor in de middenklasse en dan 
wordt de wetenschap, die hen van de anderen onderscheidt, dikwijls voor hen een 
middel om tot rijkdom te geraken en worden ze zeer geëerd. 

De opvoeding van de vrouwen wordt buitengewoon goed verzorgd. Ze beperkt zich 
niet als elders tot kunsten, waardoor men zich ontspant, en er zijn maar weinig 
voorname vrouwen, die niet zeer goed verscheidene talen spreken en niet voldoende 
bedreven zijn in geschiedenis, aardrijkskunde, enz. en zelfs in rekenen! 
Koepokinenting raakt meer en meer verbreid. Van dag tot dag verminderen bij de 
jongste kinderen de verwoestingen, aangericht door de pokken. 
De studie van de Franse taal voegt zich nu bij alle standen bij die van de moedertaal. 

3 Hoe voeden de inwoners van de steden en het platteland zich? 

De soberheid en zuinigheid, die de inwoners van dit departement als alle Hollanders 
in het algemeen onderscheiden, voeren de boventoon bij al hun maaltijden. Echter 
moet een uitzondering worden gemaakt voor de mensen, die over een groot fortuin 
beschikken en de grote landhuizen bewonen16. De overdadige weelde en uitnemend-

16 Er staat hier villes, maar het lijkt meer waarschijnlijk, dat villas bedoeld is. 
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heid van hun tafel doet in geen enkel opzicht onder voor die van de rijkste inwoners 
van de hoofdstad11. De zeldzaamste wijnen worden niet gespaard en opmerkelijk is 
vooral de smaak in het algemeen voor de eerste soorten. 
De burgers leven zeer eenvoudig. Zij maken geen erg groot gebruik van vlees, maar 
verkiezen groenten en vooral aardappelen, die op hun tafels worden opgediend van 
het begin tot het eind van het jaar. Hun drank tijdens de maaltijd bestaat uit inlands 
bier. Zij zijn niet gewoon om wijn te gebruiken, maar er zijn maar weinig 
ogenblikken op een dag, dat ze geen zeer sterke thee of zeer slappe koffie drinken. 
Ze gebruiken elke dag slechts één flinke maaltijd, dat is het diner. 
De plattelandsbewoners voeden zich bijna uitsluitend met groenten; bij hen is vooral 
de aardappel een voedingsmiddel van de eerste noodzaak. Nu en dan wordt een stuk 
spek genoten bij deze plantaardige maaltijd. Zij maken veel gebruik van pap, 
meelkoeken, zuivelprodukten, boter en kaas. Tijdens de maaltijd drinken zij in het 
geheel niet. Op het diner volgt thee en het gebruik van jenever is bij hen heel 
gewoon. Vier maal per dag eten ze boterhammen of sneden brood. 

4 Wat zijn de kleding en het kapsel van de mannen en vrouwen in de steden en op 
het platteland? 

De kleding van de inwoners in de steden en in de een beetje aanzienlijke gemeenten 
van dit departement biedt bijna niets bijzonders. Het Franse kostuum is in het 
algemeen aanvaard door de enigermate bemiddelde mensen. Het is echter 
opmerkelijk, dat vrijwel alleen de kleuren zwart en blauw worden toegepast in de 
mannenkleding. De burgers dragen ook tamelijk algemeen gepoederde of onge-
poederde pruiken met er bovenop een kleine driehoekige hoed. 
De kleding van de boeren biedt enkele eigenaardigheden van zodanige aard, dat het 
moeilijk zou zijn die anders te doen kennen dan door enkele tekeningetjes; ik meen 
niet beter te kunnen doen dan U er enkele van toe te zenden. Voor het maken ervan 
doe ik echter een beroep op Uw inschikkelijkheid. In het voormalige Noord-Holland 
vertonen de kostuums nog enkele nationale verschillen, vooral die van de vrouwen, 
die bij het aanvaarden van de Franse kleding, toch vasthouden aan hun gewone 
kapsel, opmerkelijk door de gouden sieraden, waarmee de slapen zijn bedekt, door de 
snit van de kap, die van achteren afgezet is met een soort sluier, die op de nek valt, 
en door de manier, waarop hun haren, gedraaid in krulletjes, om het voorhoofd zijn 
gegroepeerd. 
Op de eilanden Marken en Urk dragen de mannen op hoogtijdagen, in plaats van de 
waterlaarzen, die hun gewone schoeisel uitmaken, blauwe kousen, versierd met een fel 
oranje stuk stof, driehoekig uitgesneden en omhooggaand van de hielpunt tot het 
begin van de kuit. Zij dragen daarbij muilen met houten zolen. Uiteenlopende kleine 
verschillen in de kleding maken het daar ook mogelijk in één oogopslag te 
onderscheiden of men te maken heeft met getrouwde vrouwen, een verloofd meisje of 
een jongedochter. 
Eén opmerking in het algemeen moet mij van het hart, te weten, dat mannen en 
vrouwen zich zeer warm kleden en de laatsten zich, vooral in de lagere standen, naar 
evenredigheid voor des te meer opgesmukt houden, als ze meer onderrokken aan 
hebben, de een bovenop de ander, wat hun een omvangrijk uiterlijk geeft, dat niet 
buitengewoon prettig voor het oog is. 
Er is op de eilanden Urk en Marken nog een zeer opmerkelijk gebruik. Daar zijn alle 
inwoners op godsdienstige gronden verknocht aan kledingstukken, gedragen door hun 
voorouders en die sedert meer dan een eeuw alle op hen zijn overgegaan van vader 
op zoon. Eén keer per jaar, op Tweede Pinksterdag, kleden zij zich er allemaal weer 

17 Parijs. 
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in, zonder uitzondering. Deze kleren zijn hun zeer dierbaar, ze beschouwen ze als 
gewijde voorwerpen, zodat ze het zich als een misdaad zouden aanrekenen ze te 
verkopen, zelfs bij de meest dringende behoefte. 

5 Welke zeden, gewoonten, gebruiken en vermakelijkheden hebben de inwoners 
van de steden en van het platteland? 

De inwoners van dit departement onderscheiden zich door een gematigd karakter, 
gesteld op vrede en een beetje geneigd tot sleur. Zij zijn actief en werkzaam; bijna al 
hun tijd wordt dienstbaar gemaakt aan de bezigheid, waaraan ieder van hen 
toegewijd is. Orde en regelmaat beheersen het huishouden. Ieder oefent zijn 
godsdienstige plichten uit zonder zich zorgen te maken over wat anderen in dit 
opzicht doen. Godsdienstige zaken maken nooit onderwerp uit van hun conversatie. 
Stadsbewoners hebben de gewoonte bijna de gehele dag te werken en slechts 
's avonds rust te nemen of zich te ontspannen. De vermakelijkheden, waaraan ze zich 
altijd overgeven met de gematigdheid die hen karakteriseert, bestaat voor de 
hoogste klassen in wandelingen, waterpartijen, bijeenkomsten in de sociëteiten, waar 
men kaatst, kolft, soms damt, schaakt, enz. De vrouwen hebben in het geheel niet 
van deze sociëteiten. Zij van hun kant komen bij elkaar in hun eigen huis om samen 
thee te drinken en zich te vermaken met converseren en een beetje handwerken. De 
plattelandsbewoners en die in de steden van de lagere standen werken de gehele week 
en profiteren van de rustdag om zich te ontspannen. Ze begeven zich dan naar de 
koffiehuizen en uitspanningen, drinken en roken, leveren zich over (in enkele 
gemeenten met een soort fanatieke hartstocht) aan verschillende kansspelen. Op die 
plaatsen is hun vreugde nogal lawaaierig; er wordt gezongen en gedanst en soms zou 
men er moeite mee hebben daar het Hollandse flegma in te herkennen. 
Vooral de tijdstippen, waarop de jaarlijks plaatsvindende kermissen beginnen, zijn 
steeds het sein tot plezier; men leeft er zich uit bij alle vermakelijkheden, kijkt op die 
ogenblikken niet op geld en de gemeenten herbergen dan de gehele bevolking van de 
naburige gemeenten. 

Het heeft geen nut er aan toe te voegen, dat in de steden en vooral in Amsterdam, in 
het bijzonder gedurende de winter, de theatervoorstellingen, bals, concerten, 
vergaderingen, enz. zeer algemeen voorkomende vermakelijkheden. Paarden-
koersen, schaats- en sledewedstrijden mogen ook niet worden vergeten. 

6 Wat zijn de meest gewone ziekten, de oorzaken en de geneesmiddelen? 

De meest gewone ziekten, die men zelfs als endemisch kan beschouwen, zijn: alle 
soorten koortsen, rheumatiek, zware verkoudheden met slijmafscheidingen en spier
pijnen, scheurbuik, jicht, tering, enz. Zij komen voort uit de vochtige en wisselende 
aard van het klimaat. Men voorkomt ze door een regelmatige leefwijze, door het 
gebruik van versterkend voedsel, en zelfs door dat van sterke drank. Men kan niet 
genoeg aanbevelen zich warm te kleden. De tegen de verschillende ziekten gebruikte 
geneesmiddelen zijn bijna alle versterkende middelen. Het is zeldzaam, dat een 
vreemdeling, die zich in dit land vestigt, niet de tol aan het klimaat betaalt door 
enkele ongemakken, vooral als hij nalaat de voorzorgsmaatregelen te nemen, die 
de inwoners zelf gewetensvol in acht nemen. 

Ik hoop, mijnheer de intendant, dat U zich wel tevreden wilt stellen met deze 
inlichtingen. De vragen, die U mij hebt gesteld, hadden stof kunnen verschaffen voor 
veel meer gedetailleerde antwoorden. Ik heb gemeend me te moeten beperken om U 
een overzicht te geven. 
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D'Alphonse meldde reeds op 24 juli de ontvangst van het antwoord van de Celles. 
Ook, dat hij de tekeningen al gekregen had. Hij dankte voor de dubbele zending. 
D'Alphonse merkte nog op, dat het antwoord inderdaad uitvoeriger had gekund, 
maar in deze vorm toch wel voldoende was, omdat het in het algemeen heel goed 
was18. 

Enige punten uit de antwoorden van de onderprefecten en de burgemeester van 
Amsterdam 

In juni/juli 1812 waren onderprefecten van de arrondissementen: in Amsterdam -
F. J. A . Pagenstecher, lid van de raad van prefectuur, optredend als waarnemend 
onderprefect; in Haarlem - Mr. E. van Vredenburch; in Hoorn - E. J. R. Mollerus; 
in Alkmaar - G. Fontein Verschuir; in Utrecht - J. M . van Tuyll van Serooskerken; 
in Amersfoort - A . C. Snouckaert van Schauburg. Burgemeester van Amsterdam was 
W. J. van Brienen. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze personen in 
tegenstelling tot de Celles Hollanders waren, met over het algemeen een goede kennis 
van het door hen bestuurde gebied en de mentaliteit van de bevolking. 
De antwoorden van de genoemde functionarissen zijn ingedeeld volgens dezelfde 
punten 1 tot en met 6 van het antwoord van de Celles". 
Het is niet de bedoeling de volledige teksten van de antwoorden weer te geven. 
Alleen zal bij enkele van de belangrijke passages uit het antwoord van de Celles 
worden aangegeven, waaraan hij die ontleend heeft. 

1 De meeste antwoorden maken gewag van de forse lichaamsbouw van de 
inwoners. Vrijwel de gehele tekst blijkt overgenomen te zijn uit het Alkmaarse 
antwoord, echter met weglating van de opmerking, dat de gestalte van de vrouwen 
in de provincies Utrecht, Gelderland en vooral Friesland innemender en weelderiger 
is dan van die in Noord-Holland. Voor het gehele departement hebben we dus te 
maken met een vertekend beeld, omdat het gebied rondom Alkmaar voor alle 
arrondissementen tezamen model kwam te staan. 

2 Het Utrechtse antwoord heeft in hoofdzaak de gegevens geleverd over de voeding 
van de kinderen. De opmerking, dat de kinderen in het voormalige Noord-Holland 
vaker dan elders met pap werden gevoed, is zowel uit het Alkmaarse als uit het 
Hoornse antwoord te lezen. De opmerking van de burgemeester van Amsterdam, dat 
in de hogere standen nogal van minnen gebruik werd gemaakt, ontbreekt bij de 
Celles, die immers juist zegt, dat er zelfs bij de meest bemiddelde klasse slechts 
weinig uitzonderingen bij de borstvoeding door de moeders zijn. 
Haarlem leverde het materiaal voor het onderwijs aan arme kinderen, die een vak 
leren. Dit laatste wordt bevestigd door de burgemeester van Amsterdam, onder het 
voorbehoud, dat dit vooral geldt voor de meisjes, die kort na hun schooltijd 
dienstbode of naaister worden. De opmerking over het op jonge leeftijd naar kantoor 
gaan lijkt ook aan de burgemeester van Amsterdam te zijn ontleend. 

18 R A H G B , nummer 325. 
19 De antwoorden bevinden zich alle in R A H G B nummer 325. Ze zijn gedateerd op: 

onderprefect Amsterdam 21 juni, Haarlem 1 juli , Hoorn 30 juni, Alkmaar 27 juni, Utrecht 
29 juni, Amersfoort 10 juli en burgemeester Amsterdam 30 juni 1812. Het antwoord van de 
burgemeester van Amsterdam is gepubliceerd door J. M . M . de Meere en L. Noordegraaf, 'De 
sociale gelaagdheid van Amsterdam in de Franse tijd - Het beeld van een tijdgenoot', in: 
Amstelodamum 69ste jaarboek (1977), blz. 156-175. De noten laten een afwijkende 
nummering zien, te weten die van de oude inventaris, omdat de hiervoor in noot 1 
aangehaalde inventaris op dat tijdstip nog niet gereed was. 
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3 Uit de meeste antwoorden blijkt, dat de Hollanders sober leven, met uitzondering 
van de hoogste standen. Interessanter dan wat in dit verband door de Celles is 
overgenomen, zijn de passages, die hij weggelaten heeft. Hier zal wat dieper op 
worden ingegaan, omdat hij het in zijn antwoord aan d'Alphonse doet voorkomen of 
bijvoorbeeld het grote aardappelgebruik een vrije keus van de bevolking is en hij 
er totaal aan voorbijgaat, dat bittere armoede de drijfveer is. 

Haarlem: de voornaamste dranken van de burgerij zijn bier, koffie en thee, hoewel de 
consumptie van de twee laatste artikelen sterk verminderd is sedert de prijzen ervan 
zo aanzienlijk zijn gestegen. In het voormalige Noord-Holland drinkt het lagere volk 
overvloedig zeer slappe koffie, die vooral tegenwoordig (1812) van zeer slechte 
kwaliteit is. Volgens de Haarlemse onderprefect heeft het volk, zowel in de steden als 
op het platteland, in de onderhavige periode bovenal, veel moeite in zijn levens
onderhoud te voorzien en heeft het in het geheel niet de middelen brood, spek 
en vlees te kopen en voedt men zich bijna uitsluitend met aardappelen. 

Hoorn: bij de lagere klassen vormen de aardappelen het voornaamste voedsel en 
soms het enige. Deze mensen kunnen er slechts zelden een stuk spek bijvoegen, of 
groenten, vlees en vis. 

Alkmaar: de meest algemeen gezochte groenten, zelfs bijna de enige, zijn de 
aardappelen, die het land in overvloed produceert. Er is een flinke categorie 
mensen, niet eens de allerarmsten, die zich alleen maar met aardappelen voeden. In 
vroeger tijd waren dit de bonen. 

Amersfoort: de mensen uit het volk en de behoeftige klasse eten er tamelijk slecht 
van: roggebrood, enige groenten, een weinig spek of vis, als die er in overvloed is. De 
aardappelen spelen een grote rol, vormen het dagelijks voedsel. In tijd van misoogst 
eet het volk bijna geen brood, voedt het zich slechts met aardappelen. Het 
voorafgaande geldt voor de stedelingen. Op het platteland heerst in het algemeen 
minder armoede dan in de stad. In eerstgenoemd gebied voeden de bewoners zich 
redelijk goed, zij het met eenvoudig voedsel: weinig vlees, maar veel spek, groenten, 
aardappelen, enz. 

Burgemeester Amsterdam: het volk voedt zich voornamelijk met aardappelen en 
goedkope groente, met een stuk vlees, als daar geld voor is. 

4. Op de kleding en het kapsel gaan de onderprefecten dieper in dan de Celles. De 
onderprefect van Utrecht en de burgemeester van Amsterdam geven aan, dat ze 
kostuumprenten meezenden. 
Hoorn gaat zeer uitvoerig in op de kleding op Marken en Urk. Uit dezelfde hoek 
komt het verhaal over de verknochtheid aan oude kledingstukken; de onderprefect 
noemt in dit verband echter uitsluitend Marken. 
Haarlem vermeldt, dat in het voormalige Noord-Holland de boerinnen verscheidene 
onderrokken over elkaar heen dragen. Ook in het Alkmaarse antwoord is dit te lezen, 
hier echter met het commentaar, dat die dracht voor een monsterlijke omvang zorgt 
en de gestalte in sterke mate misvormt. 

5 Alle antwoorden gaan zeer uitvoerig in op de vragen over zeden en gewoonten, 
behalve dat van de onderprefect van Utrecht, die alleen maar opmerkt, dat over dat 
onderwerp niets bijzonders valt te melden. 
De Celles heeft uit alle antwoorden datgene overgenomen, wat een algemene 
strekking heeft, zonder plaatselijke bijzonderheden te noemen. Wat men in de 
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koffiehuizen doet, staat in elk antwoord en is uiteraard overal hetzelfde. De 
kermissen spelen een belangrijke rol bij de openbare vermakelijkheden. 

6 Zoals bij punt 5 is ook hier eigenlijk niet precies aan te geven, wat de Celles uit 
de verschillende antwoorden overnam. Op Utrecht na komen alle antwoorden op 
hetzelfde neer. De ziekten staan hoogstens in een andere volgorde genoteerd. Het 
klimaat krijgt altijd en overal de schuld. De geneesmiddelen zijn ook steeds 
versterkende middelen, vaak wordt echter kinine met name genoemd. De onder
prefect van Utrecht verklaarde met verschillende personen over dit onderwerp 
te hebben gesproken, maar uiteindelijk geen kans te zien de zaak in enigszins 
algemene bewoordingen op schrift te stellen, zonder te veel in details te treden. Hij 
verwijst naar een studie van de medicus Dr. J. J. van den Bosch, opgesteld voor de 
(Hollandse) Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem 

Als we de antwoorden op de punten 1 tot en met 6 van de onderprefecten en de 
burgemeester van Amsterdam in ogenschouw nemen, kan worden gesteld, dat deze 
functionarissen voor het merendeel terdege beseften, dat het volk in uiterst armoedige 
omstandigheden verkeerde. De Celles wist dit natuurlijk ook wel en hij heeft het 
ongetwijfeld geweten, vóórdat hij deze antwoorden ontving. Waarschijnlijk vond hij 
het echter niet verstandig daarop bij zijn superieuren de aandacht te vestigen, 
misschien bevreesd, dat hem het verwijt kon worden gemaakt, dat de toestanden in 
het departement tijdens zijn bestuur eerder achter-, dan vooruitgegaan waren. Het 
antwoord van de Celles aan d'Alphonse geeft dan ook een veel te rooskleurig en 
eigenlijk oppervlakkig beeld van de levensomstandigheden in Holland. Het is 
bovendien te zeer generaliserend, omdat de omstandigheden in één bepaald 
arrondissement in het antwoord op zodanige wijze worden weergegeven, dat ze van 
toepassing zijn op het gehele departement van de Zuiderzee. 

Het antwoord van d'Alphonse aan de regering in Parijs: 'Apercu sur la Hollande' 

Zoals eerder werd opgemerkt verzond d'Alphonse in oktober 1813 het 'Apercu' naar 
Parijs, te weten op de tweede van die maand, gericht aan de minister van 
binnenlandse zaken Montalivet2 0. In de geleidebrief refereerde hij aan zijn schrijven 
van 15 november 1812, waarin door hem de verwachting was uitgesproken het werk 
in februari d.a.v. klaar te zullen hebben. Het verzamelen van de gegevens had echter 
veel meer tijd in beslag genomen dan was voorzien, evenals de verwerking ervan, 
waarbij verscheidene personen hem ter zijde hadden gestaan. 
Uit de door Colenbrander gepubliceerde paragrafen: lichamelijke gesteldheid, 
voeding, karakter en zeden van het hoofdstuk bevolking volgen nu enkele gedeelten, 
die kennelijk min of meer letterlijk zijn overgenomen uit het antwoord van de Celles. 

Lichamelijke gesteldheid. 
De lichamelijke gesteldheid van de Hollanders is op het platteland bijna overal 
dezelfde, zij is fors, maar meer vlezig dan gespierd. De Hollanders hebben een 
tamelijk hoge gestalte. Ze zijn uitgesproken gespierd (hier spreekt d'Alphonse zichzelf 
tegen JRP.). Hun schouders zijn breed, ze zitten stevig en zwaar in hun vlees, de 
huid is blank, ze hebben in het algemeen een hoogrode gelaatskleur, hun ogen zijn 
blauw of grijs, het gezicht toont weinig uitdrukking. Schippers en vissers hebben 
gewoonlijk kleine ogen, en verborgen onder hun wenkbrauwen. 
De lichamelijke gesteldheid van de vrouwen is in het algemeen ook krachtig. Hun 
gestalte is statig en innemend, maar soms misvormd door slechte gewoonten. Hun 

20 Zie noot 3. 
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gelaatskleur is mooi, de ogen zijn groot, maar hun gelaatsuitdrukking toont slechts 
zachtheid, schroom en weinig geest; ze is zonder uitdrukking. Men is van mening, 
dat Noord-Holland de mooiste vrouwen voortbrengt. Hun gestalte is minder zwaar, 
ze zijn slanker. Hun gelaatskleur is hoger; de vorm van het gezicht is regelmatiger en 
hun ogen laten meer uitdrukking zien. 

Voeding. 
De kleine burgers gebruiken weinig vlees en wijn, om reden, dat ze weinig middelen 
hebben om vlees en wijn te kopen. 
Op alle tafels, zowel van de rijkeren als van de armeren worden groenten in 
overvloed opgediend, maar meer in het bijzonder de aardappel, en de kwaliteit ervan 
is zo uitstekend, dat men er met hetzelfde plezier van eet aan de tafel van de rijke als 
van de arme. 
Het gebruik van thee en koffie is gelijkelijk overal gemeengoed, en in alle klassen 
wordt er een zeer groot gebruik van gemaakt. De koffie is gewoonlijk zeer slap, maar 
de thee is erg sterk. De duurte van de koffie uit de koloniën doet haar vervangen 
door surrogaatkoffie. 
Zowel op het platteland als in de steden, en in alle klassen, voeden de moeders hun 
kinderen zelf, zo gebeurtenissen onafhankelijk van hun wil er tenminste geen beletsel 
voor vormen, en zelfs wanneer er plotseling enkele voorvallen plaatsvinden, die het 
verhinderen, en de moedermelk vervangen wordt door pap, waarvan de samenstelling 
varieert, schijnt de uitwerking daarvan niet minder voordelig te zijn, als de melk van 
de moeder zelf zou zijn geweest. 

Karakter, zeden. 
In deze paragraaf, waarin diep op de Hollandse geschiedenis wordt ingegaan, zijn 
geen duidelijk waarneembare elementen, afkomstig uit het antwoord van de Celles, te 
onderkennen. 

Als we tenslotte alle rapporten tezamen in ogenschouw nemen komt toch wel een 
tamelijk duidelijk beeld naar voren van het leven in de Franse tijd, een periode 
waarin velen, vooral uit de lagere klassen van de maatschappij, het ongetwijfeld heel 
moeilijk hebben gehad. 
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Schiedamse rederij 

F. J. A . Broeze, De Stad Schiedam. De 
Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse 
vaart op Oost-Indië omstreeks 1840. 
's-Gravenhage 1978. Werken der Linschoten 
Vereeniging L X X X . 350 blz. 

Met de opheffing van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie per 1 januari 1800 had Nederland 
zijn positie als Aziatische handelsmogendheid 
verloren. De Engelse concurrentie was en bleef 
oppermachtig en de jaren na 1814 brachten geen 
herstel van de handel en scheepvaart op Indië. 
Als reactie op het blijven voortduren van de 
Engelse economische overheersing van Java werd 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 
opgericht in 1824, omgevormd tot een bevoor
rechte handelsonderneming, die tot taak kreeg 
om de Indische gouvernementsprodukten, vooral 
koffie en suiker, in Nederland ter markt te 
brengen. Hiertoe charterde de N . H . M . Neder
landse schepen van particuliere reders, en wel 
tegen vrachttarieven die hoger waren dan de 
vrije marktprijs. Deze bevrachtingspolitiek 
veroorzaakte een snelle uitbreiding van de koop
vaardijvloot, vooral na 1830, toen het Cultuur
stelsel in werking trad. De strategie van de 
N . H . M . leidde tot een kunstmatige herleving van 
het rederijbedrijf en van de scheepsbouw. 
Ook in Schiedam wilde men van de nieuwe 
situatie een graantje meepikken, want met de 
geneverstokerij ging het slecht. Het Schiedamse 
project van scheepsbouw en rederij werd 
overgoten met het destijds gebruikelijke ethische 
sausje; het werd namelijk voorgesteld alsof het 
doel was de gehele Schiedamse gemeenschap 
ervan te laten profiteren. Broeze doet hier nogal 
enthousiast over, maar door de rederij zijn 
hooguit 125 alreeds min of meer gegoede 
Schiedamse aandeelhouders bevoordeeld, terwijl 
op de scheepswerf 60 a 100 man werkzaam 
zullen zijn geweest, hetgeen niet veel is op een 
totale bevolking van rond 12.000 in 1834. 
Schiedam was de Zwarte Stad met zwarte ellende 
voor de arbeiders en van de gunstige door-
stromings-effecten van het project stel ik me 
niet te veel voor. 

Initiatiefnemers waren twee markante 
Schiedammers, te weten Jan Loopuyt 
(1761-1846), brander, bankier en assuradeur, 
alsmede H. W. Roelants (1796-1880), cargadoor 
en houthandelaar. In 1835 kwam het tot de 

oprichting van de Schiedamsche Scheepsrederij 
met een voltekend kapitaal van ƒ 150.000. Dit 
was een van die conservatieve rederijtjes voor de 
Oost-Indische vaart, uitsluitend azend op de hoge 
vrachttarieven der N . H . M . Tevens werd in 1835, 
met een regeringssubsidie van/' 20.000, een 
afzonderlijke scheepswerf opgericht, 'De Nijver
heid' geheten. Aldaar werd door de Dordrechtse 
scheepsbouwer Cornelis Gips en zijn zoon 
Dingeman het eerste schip van de rederij 
gebouwd en wel 'De Stad Schiedam', een middel
groot fregat van 801 ton. In 1836 vertrok het 
naar Batavia met bijna 30.000 liter Schiedammer 
genever aan boord. Het mes sneed dus wel aan 
twee kanten. 
Op 'De Nijverheid' zijn in totaal 41 houten 
zeeschepen gebouwd, waaronder 11 fregatten met 
een gemiddeld charter van ruim 800 ton en 18 
barken met een gemiddelde van 550 ton. Door de 
concurrentie van clippers en ijzeren schepen 
moest deze werf in 1875 verdwijnen. De Scheeps
reederij heeft het uitgehouden tot 1862. 
Dat Roelants als echte ondernemer veel meer 
kon dan enkel overheidsgelden opstrijken, blijkt 
hieruit dat hij in 1837 een eigen rederij begon. 
Deze firma, De Groot Roelants & Co., was groter 
en maakte hogere winsten dan de Schiedamse 
Scheepsreederij. In 1853 was de onderneming in 
omvang de zesde rederij van Nederland met 15 
schepen, voornamelijk barken in de wilde vaart. 
Schiedam was in 1841 de vierde Nederlandse 
thuishaven voor Oostindiëvaarders, zij het op grote 
afstand na Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht. 
Zeer uitgebreid (97 blz.) is de beschrijving van 
verschillende aspecten van de bedrijfsvoering der 
Scheepsreederij, zoals organisatie, bevrachting, 
assurantie, bemanning en rentabiliteit. Op 
zichzelf beschouwd zijn dit duidelijke en 
interessante uiteenzettingen, maar de auteur had 
zijn talenten beter kunnen wijden aan een boek 
over het veel belangrijkere rederijbedrijf in 
Dordrecht, waarover ook meer archiefmateriaal 
voorhanden is. 

Broeze's werk vormt een combinatie van zee- en 
bedrijfsgeschiedenis. Zijn boek is goed geschreven 
en van veel belang voor de geschiedenis van 
Schiedam. Ook geeft hij boeiende details over 
andere havensteden, met name Zierikzee. 
Evenwel schiet dit werk tekort in zijn theoretische 
aspecten. Juist omdat de schrijver de figuur van 
de individuele ondernemer centraal stelt, is het 
jammer dat hij het ondernemersgedrag niet heeft 
geplaatst in het kader van een economische 
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theorie, zoals bij voorbeeld Klein wel heeft 
gedaan (P. W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw. 
Een studie over het ondernemersgedrag op de 
Hollandse stapelmarkt. Assen 1965). Broeze heeft 
bewust gekozen voor een micro-historische en 
descriptieve aanpak, maar hij gaat de kwestie van 
de representativiteit uit de weg. Ook blijft de 
vraag naar de vereisten waaraan een goede 
bedrijfsgeschiedenis moet voldoen, onbeantwoord. 
Tenslotte is zijn argumentatie contra het 
standaardwerk van Mansvelt wat betreft de beoor
deling van de bevrachtingspolitiek der 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, voor mij 
niet in alle opzichten overtuigend. (W. M . F. 
Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij. 2 dln. Haarlem z.j.[1924]). 
Wel heeft Broeze de gelukkige gedachte gehad om 
aan zijn tekst 45 goedgekozen en zelfs zeer 
leesbare documenten toe te voegen; dit beslaat 
ruim 100 blz. van het boek. Deze stukken dienen 
niet in de eerste plaats als illustratiemateriaal, 
maar in de context van zijn werk zijn ze op te 
vatten als een integraal deel en resultaat van het 
onderzoek. Het gebruik van het boek wordt 
vergemakkelijkt door 15 pagina's met voortref
felijke registers. 

Voor deze recensent althans is het onbevredigend 
dat uit het fraai verzorgde boek, dat nu voor ons 
ligt, op geen enkele wijze valt af te leiden dat de 
tekst ervan heeft gediend als proefschrift ter 
verkrijging van de graad van doctor in de letteren 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Ik acht Dr. 
Broeze's werk, gemeten naar de normen voor een 
academische dissertatie, weliswaar niet ten volle 
geslaagd maar indien men deze maatstaven niet 
hanteert, is mijn waardering in overwegende mate 
positief. 

W. M . Zappey 

Amsterdam 

Liber Amicorum I. H. van Eeghen. 70e Jaarboek 
van het Genootschap Amstelodamum, 1978 
(verkrijgbaar door storting van ƒ 40,— op post
giro 52391 t.n.v. Genootschap Amstelodamum 
onder vermelding 'jaarboek 70' of af te halen bij 
de bibliotheek van de Gemeentelijke Archief
dienst van Amsterdam). 

Hoe benader je een bundel als deze met 25 
bijdragen, die met elkaar gemeen hebben dat ze 

aan Amsterdam gewijd zijn en dat ze zijn 
geschreven uit vriendschap voor mej. dr. I. H . van 
Eeghen? Er is geen sprake van een afgesproken 
thema of een bepaalde periode uit de 
Amsterdamse geschiedenis. Duidelijk valt wel op, 
dat alle auteurs gezocht hebben naar een onder
werp, waarover mej. Van Eeghen zelf geschreven 
zou kunnen hebben. De recensent, in dit geval 
wellicht beter 'aankondiger', kan niet veel beter 
doen dan alle bijdragen noemen en op die welke 
zijn kritisch vermogen in positieve of negatieve 
zin overmatig prikkelen, wat dieper ingaan. 

Na een zeer persoonlijke beschouwing over 
dr. I. H . van Eeghen door haar vriend mr. H . van 
Riel, waarover het mij niet past een oordeel uit te 
spreken en een artikel van dezelfde hand over de 
wordingsgeschiedenis van Amsterdam, behandelt 
mej. B. M . Buitelaar een interessant aspect van 
de al jaren durende restauratie van de Nieuwe 
Kerk: het stenen archief van de kerk dat gevormd 
wordt door de zerken in het hoge koor van de 
kerk. De aandacht, die de schrijfster van dit 
korte artikel vraagt voor het behoud van deze en 
dergelijke zerken, spreekt iemand, die in oude 
kerken altijd met de blik naar beneden gericht 
loopt uiteraard aan. 
Rijk gelardeerd met cijfers en namen behandelt 
dr. S. Hart vervolgens de Nederlandse handels
vaart op Italië in de periode 1590-1620. Zoals 
altijd in Harts artikelen is het ook hier weer 
verbazend hoeveel informatie hij in een kort 
artikel toch overzichtelijk kwijt kan. De aantallen 
schepen, hun tonnage, de omvang van de 
bemanningen, hun gages, de verscheepte 
goederen, de vrachtprijzen en tenslotte de namen 
van de bevrachters geven de lezer een goede 
indruk van de rijkdom aan gegevens, die de 
notariële archieven, Harts favoriete bron, over 
economische activiteiten op kunnen leveren. 

Verschillende bijdragen in deze bundel dragen 
het karakter van een bronnenuitgave. 
Zo ook de aantekeningen van Philipp Hainhofer 
over zijn bezoek aan Amsterdam in 1598, die 
prof. dr. R. W. Scheller in de Bibliothèque 
Nationale aantrof en hier weergeeft. Hoeveel 
lezers met het gedeeltelijk in het Latijn gestelde 
en niet vertaalde verslag uit de voeten kunnen, is 
natuurlijk wel de vraag. 
Na een artikel over de moord op een lid van de 
familie Bicker door mr. J. Belonje, volgt een rijk 
geïllustreerde inventarisatie door ir. R. Meischke 
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van de buitenverblijven, die Amsterdammers 
vóór 1625 bezaten, voorzover daar gegevens van 
bewaard zijn gebleven. Op een vergelijkbare 
manier geeft mr. J. H . van den Hoek Ostende een 
schat van gegevens over de poldermolens rond 
Amsterdam. Ik noem deze twee bijdragen in één 
adem, omdat ze beide meer een naslag- dan een 
leeskarakter hebben. Daar is, zeker gezien beider 
kwaliteit, niets op tegen. Ik ben echter wel bang 
dat hun bruikbaarheid sterk te lijden heeft onder 
het ontbreken van een index in deze bundel. 
Juist de diversiteit niet alleen in onderwerpen, 
maar ook in karakter van de bijdragen, waarvan 
sommige het vooral van hun bruikbaarheid op 
lange termijn moeten hebben, eist een goede 
index op ten minste persoons-, zaak- en aardrijks
kundige namen. Zelfs indien Amstelodamum 
periodiek indices op een serie jaarboeken zou 
uitgeven, zijn de kopers van deze bundel daarmee 
niet geholpen. 

Dat de genealogie niet alleen dienstig is voor het 
samenstellen van kwartierstaten of als hulpweten
schap bij demografisch-historisch onderzoek, 
bewijst het artikel van H . L. Kruimel over het 
geslacht Noblet, waarvan de mannelijke leden 
generaties lang als ivoorwerkers actief waren. 
In de stamreeks van dit geslacht zien we hoe 
conjunctuurgevoelig een dergelijk beroep was. 
Verrassend vind ik het artikel van H . J. Zantkuyl 
over de kaart van Balthasar Florisz. (1625) als 
bron voor uitkijktorentjes en uitzichtplatten in 
Amsterdam. Verrassend door de keus van het 
onderwerp en toch ook belangrijk, omdat hier 
een schitterend en origineel voorbeeld gegeven 
wordt van de rijke bron, die een vogelvlucht-
kaart als deze is. In tegenstelling tot de eerder 
genoemde inventarissen van buitenverblijven en 
molens laat dit artikel zich uitstekend lezen. 
Mogelijk heeft het ongewone van het onderwerp 
een prikkelende werking. Het is verleidelijk bij 
de lezing van dit artikel een parallel te trekken 
met de zelfbouwarchitectuur, die o.a. in de vorm 
van duivenplatten, in onze tijd zo populair is. De 
auteur gaat in op vragen naar het waarom van 
deze torentjes en platten en laat enkele fraaie 
voorbeelden zien. Het is alleen jammer dat de 
kaart van Balthasar Florisz. zich kennelijk veel 
minder leent voor het uitvergroten van details 
dan de bijna 100 jaar oudere kaart van Corn. 
Antonisz. 

De bibliografie van mej. Van Eeghen toont dat 

volkskunst, kunstgeschiedenis, huizenge
schiedenis, de geschiedenis van het boek en 
biografieën haar grote belangstelling genieten. In 
deze bundel komen we dergelijke onderwerpen 
dan ook veelvuldig tegen. De biografische bijdragen, 
alweer in de geest van mej. Van Eeghen, over 
dissenters. 
Het artikel van S. A . C. Dudok van Heel toont 
weer eens aan dat het historisch lot van de mens 
grillig is. De ontvanger Joh. Wtenbogaart had 
het ongeluk dat zijn geslacht uitstierf, waardoor 
veel wat aan zijn relaties met Rembrandt 
herinnerde verloren ging, terwijl anderen het 
geluk hebben dat een onberispelijk familiearchief 
tot op heden elk papiertje zorgvuldig bewaard 
heeft. Vandaar, aldus de schrijver, dat 
Wtenbogaart er in de Rembrandtliteratuur mager 
af komt. Hij haalt dat verzuim in één klap 
in en eigenlijk meer dan dat. Wat minder 
toegeven aan de verleiding zijpaden in te slaan 
en geleerdheid in noten te etaleren had dit artikel 
aanzienlijk leesbaarder gemaakt. De schrijver gaat 
bij voorbeeld in de staart van het artikel in 
op een Rembrandtschilderij, waarvan ik de relatie 
met Wtenbogaart slechts met moeite heb kunnen 
ontdekken. Ook deze hoofdpersoon zelf sneeuwt 
volledig onder in over elkaar tollende feiten en 
namen. 
Niet minder belangwekkend maar veel lees
baarder is het artikel van drs. J. Z. Kannegieter 
over Isaac Sweers, waarin geen geleerdheid wordt 
gedemonstreerd, maar wel duidelijk een regent en 
mens wordt getekend. 

Prof. dr. J. Q. van Regteren Altena schrijft over 
Amsterdamse tekeningen door buitenlandse 
kunstenaars in buitenlandse atlassen; het echtpaar 
Fuks-Mansfeld over de bibliotheek van de 
Portugees-Israëlitische gemeente Talmud Torah 
en K. A . Citroen over de huwelijksbeker van 
Trijntje Coppit, die in 1966 op een Londense 
veiling opdook en waar voor verzamelaars een 
boeiend verhaal aan vast zit. Vooral dit laatste 
artikel zal mej. Van Eeghen plezier hebben 
gedaan, evenals overigens dat van prof. mr. H . 
de la Fontaine Verwey over de 'meester afsetter' 
(inkleurder van kaarten en prenten) Dirck Jansz. 
van Santen. In dit artikel blijven voor mij enkele 
vragen onbeantwoord. Wat betaalde men zo'n 
'afsetter' voor zijn werk? Is dat niet uit belasting
kohieren of de archieven van de notabelen voor 
wie ze werkten te achterhalen? Ook notariële 
archieven zouden wellicht het antwoord kunnen 
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geven. En vervolgens, beperkte Van Santen zich 
tot inkleuren of maakte hij ook eigen werk? 
Deze vraag komt voort uit de vergelijking, die 
de schrijver trekt met de kunstenares Joanna 
Blok-Koersen. 

Altijd goed voor een nieuw geluid in de Neder
landse historiografie is Alice Carter. Zij heeft 
zich al veelvuldig bezig gehouden met de oor
zaken van economische achteruitgang van de 
Republiek in de 18e eeuw en werpt hier de 
vraag op of er soms verband bestaat tussen de 
hoge kosten van het herstel of de vernieuwing 
van de dijken, die in de jaren dertig van die 
eeuw door de paalworm waren aangetast en die 
achteruitgang. 
Drs. J. Fox zet de feiten met betrekking tot de 
oorsprong van de patriottenbeweging op een rij 
en concludeert dat de wortels van die politieke 
beweging in 1747-48 liggen. 

Mej. Van Eeghen zelfheeft ook aan de bundel 
bijgedragen. In een voor de niet-kenner van de 
literatuur rond Casanova's bezoek aan de 
Republiek ingewikkeld artikel rekent zij definitief 
af met alle identificaties van de geheimzinnige 
Ester O., waarmee Casanova tijdens zijn bezoek 
aan Amsterdam in 1758-59 een amourette zou 
hebben gehad. 
Mr. C. J. de Bruyn Kops draagt bij aan de 
geschiedenis van Felix Meritis dat in het laatste 
kwart van de 18e en in het begin van de 19e 
eeuw het cultureel centrum voor Amsterdam was. 

Genoten heb ik van de bewerking van het 
dagboek van Jan Pijnappel jr. (1791-1864), dat 
ons een duidelijk inzicht geeft in de dagelijkse 
bezigheden van de opgroeiende zoon van een 
handelaar in boter en kaas in de jaren 1805-09. 
Jan werkte enkele uren per dag op het kantoor 
van zijn vader, maar volgde ook lessen in 
tekenen, vioolspelen, Engels en wis- en natuur
kunde. We lezen over de verhouding tussen Jan 
en zijn vader enerzijds en het huispersoneel 
anderzijds, over Jan's vroegwijze belangstelling 
voor theologische zaken, over de toneelstukken 
die hij zag en de boeken die hij las. Behalve dat 
mevr. E. P. de Booy, die dit dagboek bewerkte, 
de nadruk legt op de waardeoordelen, die Jan 
geeft over culturele, religieuze en maat
schappelijke zaken, geeft ze ons ook inzicht in de 
eetgewoonten van die dagen in het milieu van de 
welvarende koopman Pijnappel door als bijlage 

de door Jan keurig in zijn dagboek beschreven 
dagelijkse warme maaltijden op te nemen. 
De Nederlandse kenner van de geschiedenis van 
de fotografie, Jan Coppens, heeft een artikel 
geschreven over een pionier van de amateurfoto
grafie, mr. J. A. van Eyk (1808-1887). 

Het laatste artikel in de bundel is mijns inziens 
ook één van het beste. Guido Hoogwoud 
beschrijft de geschiedenis van het gebouw, waarin 
het Amsterdamse Gemeentearchief gevestigd is, 
het voormalige raadhuis van de eveneens 
voormalige gemeente Nieuwer-Amstel. Hij begint 
met de politieke voorgeschiedenis van dit 
gebouw. Dat het er kwam was vooral te danken 
aan de inspanningen van een wethouder van 
Nieuwer-Amstel, die met deze bouwplannen het 
verzet van Nieuwer-Amstel tegen de 
Amsterdamse annexatie-plannen wilde 
benadrukken. Uit zijn analyse van de bouw
geschiedenis blijkt duidelijk hoezeer dit in neo-
renaissance stijl gebouwde raadhuis het voorwerp 
van spot werd. Niet de architectonische 
kwaliteiten, maar de ligging en het feit dat een 
gemeente die op het punt stond geannexeerd te 
worden een dergelijk project aanpakte, vormden 
daartoe de aanleidingen. 

De bundel eindigt met een bibliografie van de 
geschriften van dr. Van Eeghen, samengesteld 
door mevr. M . B. Lohman-De Roever. Een 
indrukwekkende chronologische opsomming van 
1258 titels, die is afgesloten op 31 december 
1977, maar intussen alweer is uitgebreid. 
Deze goedverzorgde bundel met z'n gevarieerde 
en veelal boeiende inhoud is een waardig eer
bewijs aan iemand, die zoveel verschillende 
aspecten van met name de Amsterdamse 
geschiedenis heeft behandeld in korte, vaak over 
restauraties van huizen handelende artikelen in 
het maandblad Amstelodamum, maar ook in 
gezaghebbende boeken, zoals de vijf delen over 
de Amsterdamse boekhandel. Tenslotte mag hier 
wel worden opgemerkt dat mej. Van Eeghen niet 
alleen zelf heeft geschreven, maar ook anderen 
het schrijven heeft mogelijk gemaakt. Bij het door
lopen van haar bibliografie vallen verschillende 
belangrijke inventarissen van archieven op. Ik • 
noem slechts het familiearchief-Brants dat vooral 
door economisch-historici veel wordt gebruikt. 

C. H. Slechte 
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