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Het verhaal van Magnus en Barbara 
Migratiegeschiedenis in het klein' 

Recent is in het Public Records Office in Londen (de Engelse equivalent uan het Nationaal Archief in Den 
Haag) een bijna 350 jaar oude Noorse brie/opgedoken die zich ooit bevond aan boord van een Neder
lands schip dat Heroverd was door een Engels oorlogsschip. De brief werd door de Engelsen geconfis
queerd en zou de geadresseerde, aan boord uan een Nedetlands marineschip, nooit bereiken. De brief 
werd in 1664 in Amsterdam geschreven door de Noorse migrante Barbara Pitris aan haar eveneens 
Noorse man Magnus Andresen, en biedt een ongekend inkijkje in het leven van migranten in 17de-
eeuws Amsterdam. Met Barbara's brief als uitgangspunt zullen ive in dit artikel proberen twee 17de-
eeuwse migranten een gezicht te geven. Hoeivel een volledige teconstructie van het leven van de tivee niet 
mogelijk is, zal getracht worden, mede met behulp van een database met daarin informatie over 1400 
Noorse migranten, vragen te beantwoorden als: ivie ivaren Barbara en Magnus? Hoe zag hun leven er 
uit? En waarom kwamen ze naar Amsterdam? 

Inleiding 
Migratie naar Holland in de vroegmoderne tijd is een onderwerp dat in de laatste jaren flink 
in de belangstelling heeft gestaan. Dit heeft geleid tot een verbreding van onze kennis over de 
migrantenpopulatie in vroegmodern Holland. 2 Hoewel er nog veel onderzoek gedaan kan en 
moet worden, bestaat er een redelijke consensus over de grootte van de groep migranten, we
ten we in grote lijnen waar ze vandaan kwamen en in welke beroepen ze werkzaam waren. 
Toch is er één aspect dat in de meeste studies ontbreekt: persoonlijke getuigenissen. Archie
ven laten zelden iets los over persoonlijke lotgevallen en egodocumenten van migranten zijn 
zeldzaam. De vondst van een brief van de in Amsterdam woonachtige Noorse migrante Bar
bara Pitris aan haar Noorse echtgenoot Magnus Andresen biedt een ongekende mogelijkheid 
iets meer over het persoonlijke leven van een migrant te weten te komen. 

Het Noorse tweetal dat in dit artikel centraal staat maakte deel uit van een grote migran
tengemeenschap in Holland. Vanaf het einde van de 16de eeuw migreerde men in groten ge-
talen vanuit de landen rond de Noordzee naar de Republiek. Van alle landen in vroegmodern 
Noordwest Europa was Noorwegen, samen met Schotland, het emigratieland bij uitstek.5 

Vanuit deze twee landen migreerde procentueel het grootste deel van haar bevolking naar 
een ander land. In tegenstelling tot Schotse migranten - die zich over heel Europa ver
spreidden - kozen Noren echter vooral voor Holland. In absolute z in namen Noorse m i -

1 D i t ar t ikel is een bewerkte ver ta l ing van een ar t ikel dat in september 2006 in het Hisrorisk Tidsskrift i n N o o r w e g e n is ver

schenen (Jelle van L o t t u m en Solv i Sogner, ' M a g n u s o g Barbara . M i k r o h i s t o r i e I Nords j0 reg ionen pa 1600-tallet ' , Histo-

risk Tidsskrift 85 (2006) 377-401). Wi j danken het Historisk Tidsskrift voor het ver lenen van h u n t o e s t e m m i n g voor pub l i ca 

tie. 

2 Zie het overz ichtar t ike l van Jan Lucassen over migra t ie naar H o l l a n d : Jan Lucassen, ' H o l l a n d , een open gewest. I m m i 

gratie en b e v o l k i n g s o n t w i k k e l i n g ' , i n : T h . de Ni js en E . Beukers (red.), Geschiedenis van Holland Deel II: 1572-1795 ( H i l 

ve r sum 2002) 181-215. 

3 Jelle van L o t t u m , 'The first waves o f in te rna t iona l i za t ion : A c o m p a r i s o n o f early m o d e r n N o r t h Sea mig ra t ion and nine-

teenth cen turyTransa t lan t ic l abour mig ra t ions ' , i n : L . Fischer , T. Feys, S. Hos te en S. Vanf raechem (red.), MaritimeTrans

port and Migration: The Connections betwem Maritime and Migration Netiuork, Research in M a r i t i m e Hi s to ry N o . 33 (verschijnt 

in j u l i 2007). 
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Afb. 1 De vloot van De Ruyter (waaronder Magnus' schip 'HetGeloofals 'f) ten tijde van Magnus' 
reis, liggende voor Elmina (in het huidige Ghana), onbekende kunstenaar, prent opgenomen in: 
Jeurian Prins, Journael ofte dag-register, uan de reyse die cjedaen is door 's lands uloot, onderden manhajten Heer 
Admirael Michiel A. de Ruyter (Amsterdam 1666). Collectie: IISG-KNAW, AB/E/1897S. 

granten in Hol land een belangrijke plek in . Tussen 1550 en 1800 waren zij de op twee na om
vangrijkste migrantengroep in Holland, na Duitsers en Zuid-Nederlanders. 4 

Noorwegen en Nederland kennen een lange gezamenlijke geschiedenis. A l sinds de vroe
ge 16de eeuw was Noorwegen bekend terrein voor Nederlanders. Vooral dankzij de hout
handel bestond er een sterke band tussen de twee landen. Hout was het belangrijkste Noorse 
exportproduct en in de Republiek had men Noors hout nodig voor huizen- en scheepsbouw. 
Traditioneel werden er bovendien veel zeelieden uit deze regio gerekruteerd. De sterk groei
ende economie van de provincie Holland creëerde werkgelegenheid voor migranten uit alle 
windstreken en hoewel zij terecht kwamen in diverse beroepsgroepen, was het vooral de ma
ritieme sector die kansen bood voor migranten, zoals veel Noren. 5 Ook de persoon aan wie 
de brief gericht was, Magnus Andresen, werkte in de zeevaart. Hij was ten tijde van het schrij
ven van de brief matroos op een Nederlands marineschip, Het Geloof genaamd (afb. 1). Het wa
ren echter zeker niet alleen Noorse mannen die naar de Republiek trokken; veel vrouwen ko
zen dezelfde weg. Met name de dienstensector bood werkgelegenheid aan vrouwelijke 
migranten. Het ligt ook voor de hand dat Barbara, de schrijfster van de brief, in deze sector 
werkte. De meeste Noorse migrantes waren werkzaam als dienstbode, een beroep waar voor
al in ï / d e - e e u w s Amsterdam een voortdurende vraag naar bestond. 6 

De Brief 
Uit het Noors vertaald luidt de brief (afb. 2): 

'Mi jn vriendelijkste groeten nu en voor eeuwig verzonden met onze G o d de Here Jezus 
Christus aan mijn geliefde echtgenoot Mangelus Andres0n! 

4 Jelle van Lottum, 'Migration in the Nortri Sea Region. An Assessment' (IISH research paper, in druk). 
5 Voor een overzicht van de Nederlandse vroegmoderne maritieme arbeidsmarkt, zie: Jelle van Lottum en Jan Lucassen, 'Six 

cross-sections of the Dutch maritime labour market: A preliminary reconstruction and its implications (1607-1850)', in: 
Richard Gorski (red.), Maritime labour in the Northern Hemisphere (verschijnt in Amsterdam, 2007). Een Nederlands boek 
met de maritieme arbeidsmarkt als onderwerp van de hand van dezelfde auteurs zal in 2007 verschijnen onder de titel Va
ren, uaren, ouer de baren. 

6 Solvi Sogner, 'Young in Europe. Norwegian sailors and servant-girls seeking employment in Amsterdam', in: J.P. Bardet, 
F. Lebrun en J. Dupaquier (red.), Atóurer et comprendre. Melanges ojferts a Jacques Dupaquier (Parijs 1993) 515-532, passim. 
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Afb. 2 Barbara's brief met enveloppe. Bron: Public Records Office, High Court of Admiralty, nr. 
30/225. 

Moge de Almachtige G o d je leven en ziel lang redden en beschermen! 

N u , mijn allerliefste echtgenoot, w i l ik je met liefde laten weten dat ik, je allerliefste 
vrouw, bij Gods genade leef en dat ik graag hetzelfde nieuws van jou zou willen ont
vangen, mijn geliefde echtgenoot. G o d weet dat dit uit de grond van mijn hart komt, 
God, die de harten van alle mensen kent. 
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Nu, mijn geliefde echtgenoot, ik dank je hartelijk dat je me niet vergeten bent in je 
schrijven, waarvan ik 12 [?] brieven heb mogen ontvangen en waaruit ik begrijp dat het 
goed met je gaat, wat belangrijk voor me is uit de grond van mijn hart. Moge God zor
gen dat dit lang zo blijft. 

En dan laat ik jou, mijn geliefde echtgenoot, ik laat jou weten dat alle kinderen ziek zijn 
geweest van de pest, terwijl ik, God zij gedankt, gezond ben en niet de ziekte heb gehad, 
maar dat onze Marike Lamers wel dood is. De ene dag was ze in volle gezondheid, de 
andere dag dood. Maar nu is de ziekte aan het verdwijnen, God zij geloofd. Hier, in dit 
jaar stierven 1.000 mensen per week, terwijl in deze week 454 mensen stierven, zodat 
het minder wordt. 

Mijn allerliefste echtgenoot, ik smeek je datje niet na zult laten te schrijven. Ik zal ook 
mijn best doen zo veel als mogelijk, maar ik heb je al zoveel brieven gestuurd en ik ben 
verbaasd dat je er niet meer van me ontvangen hebt. Daarom stuur ik deze brief maar op 
de bonnefooi of je hem nu krijgt of niet. Ik kan je daarom niet meer schrijven. 
Mijn lieve echtgenoot, je moet je best doen om op de botteliersjongen Jan Clas0nn te 
passen, alsof hij je eigen kind was. Zijn moeder is zo goed voor me geweest, als ware zij 
mijn eigen moeder. 

Mijn lieve echtgenoot, schrijf me waar ik de brieven naar toe moet sturen. 
Met dit zal ik God vragen, mijn geliefde echtgenoot, je vele duizenden goede nachten toe 
te wensen. God brenge je geluk zodat we elkaar snel en in goede gezondheid zullen zien. 
Actum, Amsterdam 1664,11. November 
Jouw tot in de dood geliefde vrouw, Barbra Pitris 

Ik, Anneke J0rensdatter, groet jou Manglus Andres0en, vele duizenden goede nachten 
en dagen en groet Carsten Reiers0en en Lars Svends0en 1000 goede nachten.' 

Bron: Public Records Office, High Court of Admiralty, 30/225. 

De briefis geschreven op 11 november 1664 door een vrouw die leefde in Amsterdam aan 
haar man, een zeeman die zich op het moment van schrijven op zee bevond. Hij is opgesteld 
in het Noors of Deens, wat in de 17de eeuw vrijwel hetzelfde was, maar de namen die in de 
brief genoemd worden wijzen op een Noorse achtergrond. Zoals we later zullen zien kwam 
het echtpaar oorspronkelijk uit Christiania, het latere Oslo (afb. 3). Het is waarschijnlijk dat 
de brief geschreven is door een professionele schrijver; het betreft een mooi en leesbaar 
handschrift en de schrijver lijkt de Noorse taal goed te beheersen. Ondanks het feit dat er 
veel standaardzinnen in voorkomen heeft de brief toch een eenvoudige en directe privé-
stijl.7 Hoewel Barbara de brief hoogst waarschijnlijk niet zelfheeft geschreven - later zullen 
we laten zien waarom - is het wel duidelijk dat ze de inhoud gedicteerd moet hebben. Ver
der valt af te leiden dat de gevonden brief deel uit maakt van een langdurige corresponden
tie tussen de zeemansvrouw en haar man. 

7 Zie ook de brieven van Texelse s tuu rmansvrouw Aagje Lui j tsen: Perry M o r e e , Kikkertje lief. Brieven uan Aagje Luijtsen fjescHre-

ven aan haar man Harmanus Kikkert, stuurman in dienst uan de VOC (Texel 2003) . 
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Afb. 3 Uitzicht uanof Ekeberg op Christiania, Jacob Coning, 1699. Oslo, Nasjonalmuseet, inv.nr. NW 
6964. 

Kijken we naar de inhoud, dan zien we dat Barbara nieuws over het thuisfront vertelt. Ze 
schrijft over een vriendin die niet lang daarvoor overleden is aan de pest, waar Amsterdam 
in 1664 zo onder te lijden had. Ze stelt haar man gerust met de mededeling dat hun kinde
ren na een periode van ziekte nu weer gezond en wel zijn en schrijft hem dat zijzelf niets 
mankeert. Cijfers laten zien dat het gezin geluk gehad heeft. In 1664, het jaar waarin Barba
ra haar brief schreef, hield de pestepidemie flink huis in Amsterdam en kende bijna een re
cordaantal doden. 8 In één jaar tijd stierven maar liefst zo 'n 25.000 mensen aan de builen
pest, wat neerkomt op ongeveer tien procent van de totale bevolking. 9 Dat Barbara in haar 
brief zo nauwkeurig het aantal doden van de week weet te noemen - 454 overledenen - is 
niet opmerkelijk. Door de gehele stad hingen pamfletten met het exacte aantal doden. Zelfs 
voor diegene die niet konden lezen kan worden aangenomen dat een dalend aantal pestdo-
den het nieuws van de dag was. 1 0 

8 Gedurende de 17de eeuw kende Amsterdam zeven grote epidemieën: in 1602,1624, 1635-36, 1655 en 1664. Zie: Annet 
Mooij, Van pest tot Aids. Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam (Bussum 2001) 22. 

9 Mooij, Van pest tot Aids, 22. 
10 Voor een voorbeeld van een dergelijke lijst, zie: Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late 

middeleeuwen (Bergen 1988) 40-41. Op deze lijst staat het aantal doden tot week 39 genoteerd. Tijdens deze week, enkele 
weken voordat Barbara haar brief schreef, vielen er 852 doden. In de weken daarvoor waren er weken waarin meer dan 
1.000 doden te betreuren waren geweest. Het aantal van 454 doden, opgegeven door Barbara, moet dan ook inderdaad 
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Barbara spreekt verder haar ongerustheid uit over een botteliersjongen aan boord van het 
schip waarop haar man voer, en vraagt hem om naar de jongen om te kijken, omdat de moe
der van de jongen haar behandeld had als ware zij haar eigen moeder. Verder betuigt ze haar 
dank voor de vele brieven die ze van haar man mocht krijgen, maar spreekt ze ook haar on
gerustheid uit over het uitblijven van antwoord op de vele brieven die ze hem verstuurd had. 

Klagen over haar eigen situatie doet ze niet, ondanks het feit dat ze - zoals we later zullen 
zien - alleen met haar vier kinderen het hoofd boven water moest houden. In plaats daarvan 
wenst ze haar man een veilige terugvaart en vele duizenden goede nachten toe. Hoewel we 
weinig van Barbara's werkzame leven weten is het aannemelijk dat zij, om in haar dagelijk
se levensonderhoud te voorzien, gebruik gemaakt zal hebben van het systeem van zoge
naamde maandbrieven. Deze brieven maakten het mogelijk om jaarlijks rond de 25% van 
het loon van de zich op zee bevindende echtgenoot te innen." Dit systeem, dat uitgebreid is 
beschreven voor de V O C , bestond evenzeer voor de sector waarin Magnus werkzaam was: 
de marine. Het bewijs dat Barbara gebruik maakte van een maandbrief van de marine ont
breekt, maar het grootste deel van het archief van de Admiraliteit is in de 19de eeuw tijdens 
een brand verloren gegaan. Ten slotte zien we dat in het post sctiptum een vriendin van Bar
bara de groeten doet aan Magnus en aan twee van zijn vrienden die zich waarschijnlijk aan 
boord van hetzelfde schip bevonden.' 2 

Wie waren Magnus en Barbara? 
Wie waren Magnus Andreson en Barbara Pitris? Op de keper beschouwd waren ze niet uit
zonderlijk: in Amsterdam woonden duizenden andere migranten, zoals er ook in de rest van 
Holland duizenden woonden. De bloeiende economie van Holland tijdens de eerste helft 
van de 17de eeuw trok ontelbare migranten aan, maar ook toen de economie in de periode 
daarna stagneerde, kozen Duitsers, Denen, Vlamingen en Noren voor Holland. Magnus en 
Barbara waren dus slechts twee van velen, maar zelden vinden we meer dan een enkel frag
ment met informatie over individuele migranten. 

Aangezien de namen van het tweetal bekend zijn, is het mogelijk hun huwelijk terug te 
zoeken in de stedelijke ondertrouwregisters, die voor Amsterdam bestaan vanaf het einde 
van de 16de eeuw. Uit het register blijkt dat het paar op 16 februari 1658 in ondertrouw is ge
gaan op het stadhuis.' 3 Het ondertrouwregister vertelt ons dat de man zich Magnus Andries 
liet noemen, o f dat de klerk zijn naam zo interpreteerde.'4 Hoewel sinds de tijd van Carolus 
Magnus - Karei de Grote - de naam Magnus populair was in de Scandinavische landen, was 
het een zeldzame naam onder de Noorse migrantenpopulatie. Slechts één van de 829 ande
re bruidegoms die in de periode 1650-1662 in Amsterdam in ondertrouw gingen had de
zelfde naam.' 5 De schrijfwijze van de naam gebruikt op de brief ('Mangelus') en de envelop

een o p l u c h t i n g voor haar z i jn geweest. Over igens v o n d tien jaar eerder i n 1654, toen het tweetal waarschi jn l i jk n o g i n 

N o o r w e g e n w o o n d e , i n C h r i s t i a n i a de laatste pes tepidemie plaats. M a a r liefst de helft van dc b e v o l k i n g van de s t a d - 1 5 2 3 

personen - k w a m daarbij o m het leven. Zie : K n u t Sprauten, Oslo Bus Historie II (Os lo 1992) 198. 

11 Danie l le van den Heuve l , 'Bij uijtlandigheijt uan haar man'. Echtgenotes uan VOC-zeelieden, aangemonsterd uoor de kamer Enkhuizen 

(1700-1750) (Ams te rdam 2005) 58. 

12 V o o r p r i v é - p o s t bij de V O C z ie : Perry M o r e e , 'Met uriend die God geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postueruoer ten tijde uan de Ver

enigde Oost-indische Compagnie (Zutphen 1998) 58. 

13 Gemeente A r c h i e f A m s t e r d a m ( G A A ) , Onde r t rouwboeken no . 478, pag ina 210, sub dato. 

14 O o k in de doopregis ters w o r d t de n a a m M a g n u s Andr i e s gebruik t . 

15 O m Barbara en M a g n u s ' leven te plaatsen in een groter geheel, hebben wij - op basis van een aantal bestaande databases -
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pe ('Manglus') is zeer waarschijnlijk een schrijffout. Manglus is namelijk geen bestaande 
Noorse naam, en was dat ook niet in de 17de eeuw. Verder zou zijn patroniem in het Noors 
Andresen o f Andersen luiden, maar het is bekend dat de ambtenaren op het stadhuis stel
selmatig de etnische namen van migranten 'vernederlandsten'.' 6 Op het moment van de on
dertrouw was Magnus 26 jaar oud en gaf als beroep vatentsgtsel (zeeman) op. Zijn beide 
ouders waren inmiddels overleden en hij was afkomstig uit de stad Christiania. In Amster
dam woonde hij in de Rjdderstraet en op de dag van zijn ondertrouw nam hij Hendrick Rut-
gers als getuige mee. 

Magnus' bruid staat vermeld als Barbar Pieters. Barbara is een naam die vaker voorkwam 
onder Noorse bruiden in Amsterdam, in totaal 28 maal in deze periode. Haar oorspronke
lijke naam zal Barbara Pedersdatter - de dochter van Peder - zijn geweest. Tot in de 19de 
eeuw was het bij vrouwen in Noorwegen de gewoonte om de vorm '-datter' te gebruiken en 
niet het algemene achtervoegsel '-sen', 's0n' o f ' son ' , zoals we dat nu kennen bij Noorse, 
Zweedse en Deense namen. Ze was 28 jaar op het moment dat ze op het stadhuis verscheen. 
Evenals haar man had zij geen ouders meer. Ondanks de hoge mortaliteit in West-Europa 
was zeker niet elke twintiger o f dertiger wees. Wanneer we kijken naar de andere geregi
streerde Noren in onze steekproefvan de ondertrouwakten tussen 1650-1662, komen we ne
gentien gevallen tegen waar de bruidegom aangeeft dat één o f beide van zijn ouders nog in 
leven is, en in 34 gevallen was dit het geval voor de bruid. ' 7 Barbara woonde vlakbij haar aan
staande echtgenoot in de Jonckerstraet en haar getuige was Marittje Pieters. Deze naam is 
een veel voorkomende naam en hoewel haar patroniem er op zou kunnen duiden dat ze fa
milie van de bruid was, kunnen we gevoeglijk aannemen dat dit niet het geval zal zijn ge
weest. Familierelaties werden zeer serieus genomen en meestal in het register vermeld. 

De twee straten waarin het tweetal leefde waren twee van Amsterdams meest beruchte stra
ten van dat moment. Ze waren gelegen in de zogenaamde 'Lastage', in de 17de eeuw dé achter
buurtvan Amsterdam. De Jonker- en Ridderstraat bevonden zich vlakbij de haven en mede daar
om waren er talloze gokhuizen, bordelen en goedkope pensions gevestigd.'8 De twee straten 
bestaan tegenwoordig nietmeer. De meeste huizen werden geslooptin de jaren 1929-1930 (afb. 
4). Stadsbeschrijver Van Domselaar beschreef ze in 1665 als volgt: 'In deze twee lange straten, 
woont tegenwoordig zo grouzamen menicht van gemeen varendt, en handtwerks volk, 't welk 
met de scheepstimmerwerven en vaarten, hun kost wint, ja wel vier huys gezinnen zomtijdts in 
een huys, als in de voorhuyzen, achterhuyzen, kelders, voor, en achter-kamers, dat het onge-
looffelijk is ." 9 Hoewel Van Domselaar de situatie overdreven kan hebben, is het veelzeggend dat 
juist de Jonker- en Ridderstraat een dergelijk negatieve connotatie hadden. Het is daarom niet 
opmerkelijk dat deze buurt de lagere sociale groepen aantrok, waaronder Magnus en Barbara, 
die zoals het gros van de Scandinavische migranten in Amsterdam tot deze klasse gerekend moe
ten worden. De logementen waren er goedkoop, bevonden zich dichtbij de haven en genoten 

een database samengesteld w a a r i n de informat ie is o p g e n o m e n van alle N o o r s e migran ten die tussen 24 j u l i 1649 en 27 

januar i 1663 i n onder t rouw z i jn gegaan. In totaal staan er 1423 pe rsonen (829 m a n n e n a n d 594 vrouwen) in de database. 

16 Vergel i jk E r i k a Kui jpers , Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in ïye-eeuws Amsterdam ( H i l v e r s u m 2005) 346 en 

Sogner , ' Y o u n g i n Eu rope ' , 518. D e sch ipper K n u t O l s e n ui t Stavanger noemde z i c h z e l f bi jvoorbeeld C o m e l i u s Jansen 

toen hij i n H o o r n w o o n d e . Sogner, Ung i Europa, 87. De meest v o o r k o m e n d e N o o r s e naam, O l a , bl i jkt vr i jwel altijd 'ver

taa ld ' te z i jn als Roelof . 

17 In de deze geval len word t i n de akte soms de woonplaa t s van de ouders ve rme ld . 

18 Lotte van de P o l , Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw (Ams te rdam 1996) 96. 

19 Gec i teerd i n : Kui jpers , Migrantenstad, 158. 
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Afb. 4 Dejonkerstraat bezien vanaf de Montelbaanstoren, onbekende fotograaf, 1929. Amsterdam, Ge
meentearchief, fotonr. 5293FO 000030. 

een grote bekendheid onder nieuw gearriveerde migranten. Eerdere nieuwkomers hadden zich 
immers ook al hier gevestigd. Ook het tweetal uit de brief moet hier vlak na hun reis uit Noor
wegen een heenkomen hebben gezocht. O f zij na hun huwelijk verhuisd zijn naar een andere 
plek in de stad is in de bronnen helaas niet te achterhalen. Het is waarschijnlijk dat ze in deze 
buurt zijn blijven wonen, zoals veel van hun medemigranten deden. 2 0 

Het ondertrouwregister (afb. 5) geeft verder enig zicht op de geletterdheid van het twee
tal. Net als veel andere migranten uit het Noordzeegebied tekende het stel het register niet 
met hun naam. In 1650 tekende slechts 40% van de immigranten die opgaf zeeman te zijn 
met een werkelijke handtekening, van de vrouwen afkomstig uit de kustgebieden grenzend 
aan de Noordzee was slechts 5% in staat dit te doen. 2 ' Zij die konden schrijven onderteken
den de akte in alle gevallen met hun naam; wanneer men niet kon schrijven waren er meer
dere mogelijkheden. Sommigen waren wel in staat de initialen, o f slechts één letter te schrij
ven. Anderen ondertekenden alleen met een kruis, óf ze noteerden een merkteken, specifiek 
voor een bepaalde familie. Ondertekenen met een dergelijk teken, een zogenaamd 'bumer-
ke', was een wijdverspreide gewoonte in Noorwegen. Magnus en Barbara tekenden overi
gens met hun initialen (afb. 5). 

20 Ib idem, 146-149. 

21 E r i k a Kui jpers , 'Lezen en schri jven. O n d e r z o e k naar het alfabet iser ingsniveau in zeventiende-eeuws A m s t e r d a m ' , i n : 

Tijdschrift uoor Sociale Geschiedenis 23 (1997) 4, 490-522 , 510. 
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Afb. 5 De 'handtekeningen' van Magnus en 
Barbara in het ondertrouwregister. Foto: Oslo 
2004, particuliere collectie. 

De eerste handtekening moet die van Magnus zijn geweest aangezien de bruidegom door
gaans aan de linkerzijde tekende. Dit merk is elegant en er lijkt wel een poging tot schrijven te 
zijn geweest. Barbara's handtekening- de middelste in afb. 5 - is slordiger en onhandiger. Het 
mag duidelijk zijn dat het op basis van de initialen in het ondertrouwregister lastig te bepalen is 
of Magnus en Barbara konden schrijven. Het lijkt er echter wel op dat Magnus de schrijfkunst 
beter beheerste dan Barbara. Afgaande op het huwelijksregister is het niet aannemelijk dat Bar
bara in staat is geweest om zes jaar later in een mooi handschrift de brief aan haar echtgenoot 
op zee te schrijven. Dit moet gedaan zijn door een meer geoefende landgenoot. 

Wat betreft de herkomst van Magnus en Barbara zijn we aangewezen op de ondertrouw
registers. Hoewel de doop-, trouw- en begrafenisboeken van Christiania voor Noorse be
grippen vroeg beginnen, getuigen ze pas vanaf 1648. Daarom zijn Magnus en Barbara hie
rin niet terug te vinden.22 Verder is het nog maar de vraag of het stel werkelijk in Christiania 
geboren is. Bij de ondertrouwregisters lijkt het vaak de gewoonte om bij geboorteplaats de 
plaats van vertrek te noemen. Aan de andere kant is het wel waarschijnlijk dat zij als jong
volwassenen in Christiania gewoond hebben. Aangezien zij beiden al achter in de twintig 
waren toen ze in het huwelijk traden, moeten zij al zeker tien jaar niet meer thuis hebben ge
woond. Hoogst waarschijnlijk hebben zij al in Noorwegen in hun eigen levensonderhoud 
voorzien. Het is aannemelijk dat beiden in Christiania hebben gewerkt; bijvoorbeeld Barba
ra als dienstbode en Magnus als zeeman. 

Over het huwelijk tussen Magnus en Barbara weten we gelukkig meer. In de marge van de 
ondertrouwakte staat vermeld dat het tweetal op 3 mei 1668, twee weken na de ondertrouw, 
in Amstelveen in het huwelijk trad. Ook de persoon die hen in de echt verbond is bekend; 
het betreft een zekere Simon Wilmerdonckx, een gereformeerde dominee uit Zeeland.23 Het 
is opmerkelijk dat het paar, dat zonder twijfel Luthers was, in Amstelveen trouwde en niet 
in de Oude Lutherse kerk in Amsterdam. Deze kerk was de meest voor de hand liggende en 
dichtstbijzijnde plaats; het was slechts minuten lopen vanaf de Lastage. Wat het nog merk
waardiger maakt, is dat in Amstelveen helemaal geen Lutherse congregatie bestond en het 
is eveneens duidelijk dat de dominee die hen trouwde geen Lutheraan was. Verder weten we 
dat immigranten uit Lutherse landen als Noorwegen, Zweden en Denemarken geneigd wa
ren om zich aan te sluiten bij de Lutherse gemeente in Amsterdam.24 Helaas bestaan de lid-
maatregisters pas vanaf 1663, dus Barbara en Magnus kunnen daarin niet worden gevon-

22 Toch danken wij Martha Gjelseth voor haar hulp in de zoektocht naar de twee in de archieven van Christiania. In de naast 
Christiania gelegen agrarische gemeente Aker, waar doop- trouw- en begrafenisboeken bestaan vanaf 1656, was helaas 
ook geen verdere informatie over het paar te vinden. 

23 Simon Wilmerdoncx, geboren in Middelburg, Zeeland (geboortedatum onbekend), werd dominee in de Gereformeerde 
Kerk in Amstelveen in 1626, en overleed in 1670, zie: F.A. van Lieburg, Repertorium uan Nederlands hervormde predikanten tot 
1816, Deel 1: predikanten (Dordrecht 1996) 280. 

24 Kuijpers, Migrantenstad, 104 e.v. 
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den. Waar ze echter wél in voorkomen zijn de Lutherse doopregisters, omdat hun kinderen 
wel werden gedoopt in de Lutherse kerk. 

Uit de doopregisters van de Lutherse kerk blijkt dat de twee migranten vijf kinderen kre
gen, met telkens een interval van ongeveer twee jaar. De eerste baby kwam ter wereld vóór 
het huwelijk van haar ouders: Marij was bijna veertien maanden voor het huwelijk gedoopt, 
op 18 februari 1657. Het is zeer wel mogelijk dat het tweetal vanwege de 'vroege' geboorte 
van Marij ervoor koos om de wijk naar Amstelveen te nemen - later in dit artikel zullen we 
hier nog op terug komen. Na het huwelijk van Magnus en Barbara volgden nog vier kinde
ren. Catharijna werd gedoopt op 2 september 1659, Johannes op 23 oktober 1662, Christian 
op 20 april 1664 en Maritje op 2 mei 1666. De laatste geboorte is het bewijs dat Magnus, on
danks het feit dat hij de 'beroemde' brief van Barbara nooit heeft gekregen, is teruggekeerd 
van zijn reis en zijn vijfde - en voor zover na te gaan laatste - kind heeft gezien. Barbara was 
bij de geboorte van Maritje 36 jaar oud. Vanaf de geboorte van Maritje zwijgen de bronnen 
helaas over het verdere leven van het gezin Andreson. 

Vrienden en familie 
Wie waren de andere personen die in de brief van Barbara worden vermeld? De namen van 
Carsten Reiers0en en Lars Svends0en - Karsten Reiersen and Lars Svendsen in de heden
daagse spelling - zijn typische Noorse namen. We kunnen daarmee aannemen dat het land
genoten waren. Verder weten we dat ze hoogst waarschijnlijk samen dienden op het schip 
Het Geloof. Anneke J0rensdatter is eveneens een Noors luidende naam. Zij moet een vriendin 
of buurvrouw van Barbara zijn geweest die waarschijnlijk niet in staat was om de kosten van 
het (laten) schrijven en sturen van een brief te betalen; Barbara kon dit overduidelijk wel. Ze 
gaf immers aan dit meerdere malen gedaan te hebben en zal via het post scriptum Anneke toch 
in staat hebben gesteld alsnog een groet uit te brengen. 

Met betrekking tot de aan de pest overleden Marike Lamers zijn enkele speculaties mo
gelijk. Het is interessant dat een getuige van de doop van Johannes en Christian in 1662 en 
1664 een gelijkluidende naam draagt, namelijk Maritje Lamers. Het ligt dan ook voor de 
hand dat deze Marike Lamers dezelfde persoon is waarover Barbara enkele jaren later aan 
Magnus moest melden dat zij zo plotsklaps aan de pest bezweken was. Toen in 1666 Mag
nus en Barbara hun laatste kind kregen noemden ze haar Maritje. Het is aannemelijk dat zij 
vernoemd werd naar de Maritje die twee jaar daarvoor overleden was. Het was in Noorwe
gen, net zoals in Nederland, een gewoonte om een kind naar grootouders of overleden echt
genotes te vernoemen. Het zou een voor de hand liggende lichte afwijking van dit patroon 
zijn geweest om dit kind naar een recent overleden vriendin te vernoemen. 

Wanneer we kijken naar de getuigen in de ondertrouwregisters lijken vrienden, zoals in het 
geval van Magnus en Barbara, maar eveneens familie, een belangrijke rol te spelen in het leven 
van Noorse immigranten in Amsterdam. Bruid en bruidegom werden beiden altijd bijgestaan 
door een getuige, meestal een man voor de bruidegom en een vrouw voor de bruid. Niet zel
den werd de relatie tot de getuige in kwestie vermeld.25 In de steekproef voor de periode 1650-
1662 waarin alle Noren en hun partner ongeacht de nationaliteit staan vermeld, treedt in 49% 
van de gevallen familie op als getuige, bekenden in 41% en in 10% van de gevallen is de getui-

25 In onze database met informatie over de Noren tussen 1650 en 1662 hebben we deze informatie voor 156 van alle bruide
goms en 230 van alle bruiden. 
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Fig. 1 Noren in Amsterdamse ondertrouwregisters, 1626-1700 (vijfjaarlijkse perioden). Uit: Hod-
ne, Fra Arjder til Amsterdam, 131. 

ge de persoon bij wie men onderdak had, de zogenaamde slaapheet of slaapurouu;.26 Familie do
mineerde als getuige bij vrouwen, namelijk 77% tegen 21% bekenden of vrienden en 2% slaap-
uroumen. Moeders en zusters waren de meest voorkomende getuigen bij bruiden. Conclude
rend kunnen we stellen dat, gezien het feit dat zowel Barbara als Magnus terugvielen op 
vrienden bij het sluiten van het huwelijk én de doop van de kinderen, beiden geen familie in 
Amsterdam hebben gehad. Het lijkt er echter op dat zij wél de beschikking hadden over een 
netwerk van Noorse kennissen en vrienden. Het nut van migrantennetwerken is uitgebreid be
schreven in de literatuur, maar de zinsnede in de brief waarin Barbara aangeeft zoveel steun te 
hebben ontvangen van de moeder van een botteliersjongen is niettemin veelzeggend. Om als 
alleenlevende vrouw in een vreemde wereld te overleven waren vrienden pure noodzaak. 

Noorse mannelijke migranten in Amsterdam 
In de inleiding van dit artikel is al naar voren gekomen dat Noren vooral naar de Republiek 
migreerden. Maar de hoofdstad van het koninkrijk Denemarken-Noorwegen trok eveneens 
Noren aan, met name jongens en mannen. Het meest recente overzichtwerk over Noorwe
gen in de vroegmoderne tijd laat zien hoe diverse Noorse districten werden blootgesteld aan 
de aanzuigende werking van de marine in Kopenhagen. Tegelijkertijd bestond voorname
lijk in het zuiden van Noorwegen een grote, vrijwillige migratie van vrouwen en mannen 
naar de provincie Holland.27 

Zoals het baanbrekende onderzoek van de Noorse historicus Oddleif Hodne heeft laten 
zien, gingen in de periode 1626-1700 zeker 7.000 Noorse mannen en vrouwen in onder
trouw in Amsterdam.28 Gezien het feit dat niet alle Noorse migranten in Amsterdam in on-

26 In é é n geval w o r d t er een slaapbroer ve rmeld . D i t be t ro f een mede-zeeman met wie de aanstaande b r u i d e g o m een plaats 

o p een sch ip deelde. 

27 © y s t e i n R i a n , Den nue begimnelsen. 1520-1660. Aschehougs Norges historie Bind 5 (Oslo 1995) 224. 

28 O d d l e i f H o d n e , Fra Agder t i l Amsterdam. Ein studie av norsk emigrasjon t i l Nederland I tiden ca. 1625-1800 (Oslo 1976). 
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dertrouw gingen, zal het werkelijke aantal Noorse migranten veel hoger hebben gelegen.20 

Er is echter geen reden om te veronderstellen dat de trend in de absolute migratie van No
ren naar Nederland afwijkt van het aantal Noren dat in Amsterdam in ondertrouw ging. Hal
verwege de 17de eeuw lag het hoogtepunt in de exodus van Noren naar Nederland (fig. 1). 

De sterke concurrentie tussen Hollanders en Denen om de gunsten van Noorse zeelieden 
dateert al van ver voor de piek in de migratie van Noren naar Holland. Rond het jaar 1614 
koos koning Christiaan IV van Denemarken ervoor om de Deense marine sterk uit te brei
den. Maar, zoals dat eigenlijk ook voor de Nederlandse admiraliteiten gold, bestond in De
nemarken altijd een gebrek aan manschappen. Het lag voor de hand dat de Deense koning 
zijn blik op de Republiek richtte. In Holland waren immers veel van zijn onderdanen werk
zaam als zeeman. Toen in 1621 een zekere Jens Munk verordonneerd werd mannen te re
kruteren voor een Deense missie naar India, toog hij naar Holland met een afkondiging van 
de koning voor algehele amnestie voor 'diegene die vanuit Denemarken en Noorwegen wa
ren gevlucht of gedeserteerd waren uit de dienst van Zijne Koninklijke Hoogheid, met uit
zondering van diegenen die doodslag of incest hadden gepleegd'.50 

De strijd om Noorse zeelieden was zo groot dat de Deense Kroon alles in het werk stelde 
om migranten ervan te weerhouden naar Holland te gaan. Tijdens de Eerste Engelse Zee
oorlog in 1652-1654 hadden de Nederlanders bijvoorbeeld massaal migranten proberen te 
rekruteren langs de Noorse kust. Deze pogingen werden hen door de Deense regering niet 
in dank afgenomen. Toen op 1 juni 1657 de oorlog met grote rivaal Zweden begon, werden 
daarom maatregelen getroffen om migratie naar Holland te voorkomen - de Kroon kon im
mers alle manschappen gebruiken. De Noorse gouverneur-generaal Niels Trolle zond daar
om het bevel naar alle regionale gouverneurs dat mensen, paarden en levensmiddelen niet 
langer het land uit mochten.3' Aangezien de eerder genoemde tijdelijke amnestieregelingen 
nauwelijks soelaas boden, nam de Deense regering steeds strengere maatregelen en vonden 
er zelf enkele executies plaats. 

Ondanks de strenge maatregelen namen grote groepen jonge Noren de wijk door aan te 
monsteren op buitenlandse schepen die in Noorwegen aanmeerden, of door naar Holland 
te reizen om daar een plaats op de VOC, marine of koopvaardij te vinden. Niet alleen bood 
de maritieme arbeidsmarkt een breed scala aan mogelijkheden, belangrijker nog was dat de 
lonen er aanzienlijk hoger lagen dan in het geboorteland. Daarnaast waren er bij de VOC, 
maar ook bij de marine, mogelijkheden tot het verdienen van premies die vaak vele malen 
hoger lagen dan een maandloon én bestonden er goede secundaire arbeidsomstandighe
den, zoals de eerder genoemde maandbrief.32 

Voor Magnus Andresen moet migratie naar Holland een voor de hand liggende stap zijn 
geweest; veel van zijn landgenoten waren hem voorgegaan en hij wist daarmee wat hem te 
wachten stond. Holland bood voldoende werkgelegenheid en ondanks het hoge prijspeil in 

29 V o o r een schat t ing van de migran tenpopula t i e i n A m s t e r d a m zie : Kui jpers , Migranrenstad, 372-377 en Jan Lucassen , Im

migranten in Holland 1600-1800. Een ktuantitatieue benadering ( C G M W o r k i n g Paper 3, A m s t e r d a m 2002) . 

30 Jens M u n k , Nauigatio Septentrionalia (K0benhavn 1723), h ier geciteerd ui t L u d v i g Daae, Nordmarnds Uduandringer t i l Holland 

og England i nuereTid (Chr i s t i an ia 1889) 11-13. 

31 O le H e n r i k Gjeru ldsen , Niels Trolles stattholderskap 1656-61 (Doctoraa l scr ipt ie geschiedenis Univers i te i t van O s l o , O s l o 
1997) 80 ,158 ev. 

32 Vergel i jk K a r e i Davids , ' M a r i t i m e l abour i n the Ne the r l ands ' , i n : Paul van Royen , Jaap Bru i jn en Jan Lucassen , "Those em-
blems of Heli"? European sailors and the maritime labour market (St. John 's , N e w f o u n d l a n d 1997) 68-69 en v a n den Heuve l , Bij 
uijtlandigheijt uan haar man, p a s s i m . 
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Fig. 2 Noorse bruiden en bruidegoms in de Amsterdamse ondertrouwregisters, 1626-1700 (25-
jaarlijkse perioden). Uit: Hodne, Fra Agder til Amsterdam, 131. 

de Republiek hadden eerder migraties laten zien dat er een goede - of beter gezegd: een be
tere - boterham verdiend kon worden. Magnus' timing was overigens de juiste! In januari 
1658 gaf de gouverneur-generaal opdracht tot het werven van 1.200 extra Noorse zeelieden 
voor de marine in Kopenhagen." Op dat moment bevond Magnus zich echter al in Amster
dam en stond op het punt in het huwelijk te treden met Barbara Pitris. 

Vrouwelijke Noorse migranten in Amsterdam 
Eerder is al vastgesteld dat gedurende de gehele vroegmoderne tijd vrouwen een substan
tieel deel waren van de Amsterdamse migrantengemeenschap. Gedurende de jaren 1626-
1700 was de verhouding tussen de Noorse bruiden en bruidegoms zelfs 146 op 100; oftewel 
voor elke drie mannen waren er ongeveer twee vrouwen.54 Deze verhouding bleef de gehele 
eeuw vrij constant (zie fig. 2). 

Hoewel Noorse vrouwen in opmerkelijk grote aantallen naar Amsterdam migreerden, 
was dit duidelijk niet genoeg om aan de vraag op de etnische huwelijksmarkt te kunnen vol
doen. In onze steekproef van de jaren 1650-1662 trouwden in 52% van alle gevallen Noorse 
mannen Noorse vrouwen: dit is inclusief de mannen die met een weduwe van Noorse origi
ne trouwden. Van de Noorse vrouwen trouwde 63% met een Noor. Dit hogere aandeel is na
tuurlijk het gevolg van het geringere aantal Noorse vrouwen dat naar Amsterdam migreer
de. Het is verder opvallend hoeveel van de koppels dezelfde geboorteplaats opgeven, net 
zoals Magnus en Barbara dit deden. Een groot deel van de stellen geeft bij het ondertekenen 
van de ondertrouwregisters zelfs hetzelfde adres in Amsterdam op. Het ligt voor de hand dat 
in veel gevallen de Noorse paren bekend waren met elkaar, nog vóór de tocht naar Amster-

33 Gjeruldsen, Stattholderskap, 86. 
34 Voor de gehele - Christelijke - bevolking van boven de 14 jaar in Amsterdam gold dat er voor elke 4 vrouwen 3 mannen 

waren. Zie: Van de Pol, Hoerdom, 107. 
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dam. In deze gevallen lijkt de beslissing om te migreren gezamenlijk te zijn genomen, als 
onderdeel van een levensstrategie. 

Het laatste kan ook in het geval van Magnus en Barbara een rol hebben gespeeld, maar 
een aanvullende verklaring voor de migratie naar Amsterdam kan wellicht gevonden wor
den in de buitenechtelijke geboorte van hun eerste kind. In de 17de eeuw waren de sancties 
in Denemarken-Noorwegen in dergelijke gevallen relatief zwaar. In 1616 verzocht de bis
schop van het bisdom van Stavanger een man genaamd Torgeir Omundsen te verschijnen 
voor een vergadering van de clerus om zijn negenjarige relatie met een vrouw met wie hij sa
menwoonde toe te lichten. Het paar werd ervan verdacht niet officieel getrouwd te zijn. Tor
geir zou samen hebben gewoond met een vrouw die zichzelf'Sijsche van de Rijn' noemde. 
Hij probeerde de kerkenraad duidelijk te maken dat in 'dergelijke landen' (hij doelde daar
mee op Holland) je op het stadhuis alleen hoefde te zweren te zullen trouwen, en dit te on
dertekenen in een boek, om werkelijk getrouwd te zijn.35 Torgeir was er duidelijk niet van op 
de hoogte dat het tekenen van de ondertrouwregisters niet gelijk stond aan werkelijk trou
wen, wat inderdaad hoorde te volgen na de 'ceremonie' op het stadhuis. 

De zaak tegen Torgeir Omundsen kan gezien worden als een voorloper op een decreet van 
de koning in het daaropvolgende jaar. In 1617, tijdens het honderdjarige jubileum van de Lu
therse Reformatie, werden nieuwe, strengere sancties geïntroduceerd tegen seksuele mis
drijven. Op seks voor het (officiële!) huwelijk stond nu een straf van 12 riksdaler voor de man 
en 6 voor de vrouw, evenals een publieke confessie in de kerk. Trouwde het stel alsnog, dan 
moest er nog steeds een publiekelijke confessie plaatsvinden, maar volgde er een verlaging 
van de boete. De archieven van de rechtbank van Christiania beginnen pas in 1661 en we 
kunnen daarom niet nagaan of Magnus en Barbara hier terecht hebben gestaan. Zeker is wel 
dat in het Christiania van die tijd dergelijke misdrijven nog hard bestraft werden.36 Het is 
mogelijk dat Magnus op zee was toen Barbara haar zwangerschap ontdekte. Ook al had het 
stel al het plan om in Christiania te trouwen, dan was daar wellicht - gezien de vergevor
derde zwangerschap - geen mogelijkheid dit wettig te doen. Een huwelijk in Holland kan 
dan een goed alternatief hebben geleken. 

Als angst voor vervolging één van de motieven was van Magnus en Barbara om naar Am
sterdam te migreren, dan waren ze daarin niet de enigen. Voor veel vrouwelijke migranten 
was een zwangerschap voor het huwelijk de belangrijkste reden voor het ontvluchten van de 
geboortegrond.37 De meeste van hen waren echter alleenstaande vrouwen die geen partner 
hadden. Naast de relatieve anonimiteit van de grote stad bood Amsterdam een ander voor
deel. Het nam de zorg op zich voor alleenstaande arme zwangere vrouwen. Ze konden be
vallen in het gasthuis en na ontslag konden zij gebruik maken van de armenzorg, die be
stond uit zes gulden per vier weken.'8 

Hoewel we in het geval van Barbara niet kunnen uitsluiten dat zij alleen en zwanger in 
Amsterdam aankwam, of dat zij zwanger was van een andere man dan Magnus, lijkt het 
meest aannemelijke scenario toch dat Magnus de vader was. In de Republiek was het even
zeer illegaal om seks voor het huwelijk te hebben, of nog erger - zoals in het geval van Mag
nus en Barbara - een kind te krijgen voordat er een huwelijk was gesloten. Als het al tot een 

35 Andreas B r a n d r u d (red.), StavannerDomkapitelsProtokcil 1571-1630 ( K r i s t i a n i a 1901) 354. 

36 B o d i l C h r . E r i c h s e n , Kriminolitrt 03 rettsuesen i Kristiania pa sluiten au 1600-tallet (Oslo 1993) 189-220. 

37 Kui jpers , Migrantensrad, 199. 

38 Kui jpers , Migrantensrad, 203 . 
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rechtzaak kwam, volgde in de meeste gevallen echter wel vrijspraak of een serieuze repri
mande, zo lang zij maar beloofden zo snel mogelijk te gaan trouwen.39 Er zijn natuurlijk 
meerdere scenario's mogelijk waarom Magnus en Barbara in het nog anoniemere Amstel
veen trouwden, en wel bij een niet-Lutherse kerk. De meest voor de handliggende reden is 
echter wel het ontlopen van een rechtzaak. 

Slotbeschouwing 
De reconstructie van het leven van Magnus en Barbara is verre van compleet. Archiefbron
nen geven slechts sporadisch inzicht in het leven van alledag van 'gewone mensen' en ook 
in het geval van Magnus en Barbara moeten we het doen met fragmenten. In sommige ge
vallen missen we informatie, omdat er nog geen registratie bestond, bijvoorbeeld bij de 
Noorse archieven, of - in het geval van de Admiraliteit - omdat bronnen verloren zijn ge
gaan. Toch bieden zowel de brief als het Amsterdamse archief voldoende aanknopingspun
ten om tot een - zij het niet volledig - beeld van het leven van Magnus en Barbara te komen. 

Wat het meeste opvalt aan het leven van de twee migranten, is het internationale karakter 
ervan. Hoewel het gissen blijft naar de werkelijke reden voor hun vertrek naar Holland, staat 
het buiten kijf dat veel gebeurtenissen in hun leven sterk gekleurd werden door zaken die op 
internationaal niveau plaatsvonden. Oorlogen, schaarste op de internationale arbeidsmarkt 
en de verschillende invulling van ethische kwesties door kerkelijke en wereldlijke autoritei
ten zijn vraagstukken die modern aandoen, maar eveneens invloed hadden op de levensloop 
van Magnus en Barbara. Zonder in de val te trappen van wat men tegenwoordig 'presentisme' 
placht te noemen, laat het verhaal van de twee Noorse migranten duidelijk zien dat niet alleen 
in de hedendaagse 'geglobaliseerde' maatschappij het leven van alle dag bepaald wordt door 
supranationale ontwikkelingen; ook het leven in het Holland van de 17de eeuw werd groten
deels gestuurd door internationale gebeurtenissen. Deze conclusie is natuurlijk niet nieuw, 
wel laat het verhaal van Magnus en Barbara zien dat niet alleen diplomaten, rijke kooplieden 
en grote mondiale bedrijven als de VOC leefden in een internationale wereld. Of je nu gebo
ren was aan een Noorse fjord of in een stad of dorp in Holland, aan onderkant van de 17de-
eeuwse maatschappij was de wereld vaak groter dan de plaats waar je wieg had gestaan. 

39 Manon van der Heijden, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijk tucht, 1550-1700 (Amsterdam 1998) 99. 



R O N A L D V A N D E R S P I E G E L 

'De Selandia et Hollandia decimas' 
Een nde-eeuwse vermelding van Holland 

De oudst bekende vermelding uan de naam Holland uoor het gelijknamige graafschap is u i t n o i . Door 
verscheidene auteurs is echter aannemelijk gemaakt dat deze naam al in de decennia uoor 1100 luerd ge
bruikt. Uit een vergelijking van twee uroeg-i3de-eeuiuse pauselijke oorkonden uoor het Utrechtse Sint-
Pieterskapittel uolgt dat de naam 'Holland' mogelijk al rond 1048 in gebruik u>as uoor hetgraajschap. 
De/ormulering 'De Selandia et Hollandia decimas' kan zijn opgenomen in een uerloren gegane goede
renlijst uan dit kapittel uit die tijd. Een en ander geldt dan ook uoor Zeeland. 

Het oudst bekende gebruik in een bewaard gebleven tekst van de naam Holland voor het ge
lijknamige graafschap stamt uit 1101. 'Florentius comes de Hol land ' (Floris II) trad toen op 
als lekengetuige in een oorkonde van bisschop Burchard van Utrecht. 2 In 1991 wees P.A. 
Henderikx in zijn bespreking van het Lexicon van Nederlandse toponiemen op een brief van Thio-
fried, abt van Echternach, aan de Duitse keizer Hendrik IV, waarin Thiofried de naam ' H o l -
Iant' gebruikte voor de hele kuststreek, van Vlaardingen tot Petten. Deze brief dateerde uit 
1101-1103. Henderikx concludeerde dat deze naam al enige tijd in gebruik moet zijn ge
weest, gegeven de vermelding daarvan zo ver weg van Holland. De correspondenten moe
ten hebben geweten om welk het gebied het ging. Henderikx concludeerde voorzichtig dat 
de naam Holland in de jaren zeventig o f tachtig van de 11de eeuw ingeburgerd kan zijn ge
raakt als naam voor het graafschap.' J.W.J. Burgers liet acht jaar later in zijn bijdrage voor 
het themanummer Duizend jaar Holland van dit tijdschrift zien dat het gebruik 'door de in 
woners ter plaatse' van de naam Holland nog ouder is en van 'kort voor het midden van de 
11de eeuw' moet dateren. Daarbij baseerde Burgers zich op een analyse van de Egmondse 
geschiedbronnen. 4 Er is voor deze tijd geen naam bekend voor het graafschap Holland. Wij 
spreken voor deze tijd van het Westfriese graafschap. 5 

Een pauselijke bevestiging van het goederenbezit van het Utrechtse Sint-Pieterskapittel uit 
1215 (afb. 1) opent de mogelijkheid dat al omstreeks 1048 de naam Holland in gebruik was 
voor het Westfriese graafschap. Het kapittel van Sint-Pieter liet zich en in 1215 en in 1216 door 
paus Innocentius III in zijn goederenbezit bevestigen.6 Henderikx vroeg zich af waarom dit 
kapittel zich binnen een jaar voor de tweede maal nogmaals door de paus in zijn bezit liet be
vestigen. Op basis van de elkaar niet geheel overlappende goederenlijsten, opgenomen in de 
oorkonden van 1215 en 1216, kwam hij tot de volgende conclusies. Ten eerste dat de lijst van 
1215 teruggaat op een veel oudere lijst van bezittingen van het kapittel dan de langere lijst van 
1216. Ten tweede, dat in de lijst van 1215 zowel goederen van de proost als van deken en ka-

1 M e t dank aan prof .dr . P . A . H e n d e r i k x (ook voor de titelsuggestie) en dr. J .W.J . Burgers voor h u n commen taa r op eerdere 

versies van di t a r t ike l . 

2 A . C . F . K o c h , Oorlam denhoek van Holland en Zeeland tot 1299 (in het vervolg: O H Z ) , Deel I (Den H a a g 1970) nr. 92 . 

3 P . A . H e n d e r i k x , ' B e s p r e k i n g van L e x i c o n van Neder landse t o p o n i e m e n tot 1200', Holland 23 (1991), 373-381 en voora l 

380-381. De b r i e f van Th io f r i ed is gepubl iceerd i n O H Z I, k o p n o o t nr . 84. 

4 J .W.J . Burgers , ' H o l l a n d omstreeks 1100. D e n e - eeuwse t ransformatie van het Westfriese graafschap ' , i n : Duizend jaar Hol 

land, Holland 31 (1999) 199-209, aldaar 205 . 

5 Ib idem, 199. 

6 O H Z I nrs . 351 en 361. 
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Afb. 1 Oorkonde uit 1215 (OHZ I 
351). Utrechts Archief, Archief kapittel 
Sint-Pieter, inv.nr. 215. 

nunniken worden genoemd, terwijl in de lange lijst van 1216 hetproosdijgoed niet voorkomt. 
Beide lijsten beschrijven het volledige bezit van deken en kanunniken en de omvang daarvan 
is in de oorkonde van 1216 veel groter dan in die van 1215. Henderikx concludeerde na analy
se van dat bezit dat 'de oorkonde van 1216 het bezit [...] weergeeft volgens de situatie in de 
tweede helft van de 12de eeuw [...] terwijl de oorkonde van 1215 het bezit beschrijft [...] op 
een tijdstip vóór 1076'. Deze datering ontleende Henderikx aan het volgende. De 'curtis Bro-
cheshove' werd in 1076 aan het kapittel van Sint Pieter geschonken maar komt niet voor in de 
oorkonde van 1215.7 Henderikx hield het voor mogelijk dat het bij de lijst van 1215 'gaat om 
de oorspronkelijke dos, de bij de stichting van het kapittel in 1048 door de bisschop geschon
ken goederen'.8 Deze lijst is dus opgesteld op een moment tussen 1048 en 1076. 

7 P . A . H e n d e r i k x , 'De b i s schop van Utrecht en het Maas -Merwedegeb i ed in de elfde en twaalfde eeuw', i n P . A . Hende r ikx , 

Land, water en bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen (Hi lve r sum 

2001) 38-67, aldaar 41. 

8 De dater ing ' c i rca 1048' gaat terug op de s t i ch t ing van de Sint Pieterskerk op 1 mei 1048 door b i sschop B e r n o l d , z i e : K . 

van Vl ie t , In kringen uan kanunniken. Munsters en kapittels in hef bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002) 279. 
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Hollandse tienden 
Wat is het belang van dit alles voor het oudste gebruik van de naam Holland? In de lijst van 
1215 komen bij het bezit de 'de Selandia et Hollandia decimas', de 'tienden uit Zeeland en 
Holland' voor. In de oorkonde van 1216 ontbreekt deze formulering en worden de afzon
derlijke tienden opgesomd. Het ligt nu voor de hand dat de formulering 'de Selandia et Hol
landia decimas' al in de aan de pauselijke kanselarij in 1215 voorgelegde goederenlijst voor
kwam. Deze 'Vorlage' was opgesteld tussen 1048 en 1076. Hier uit volgt dat de naam 
Holland rond 1048 maar in ieder geval voor 1076 al in gebruik kan zijn geweest in Utrecht 
voor het Westfriese graafschap. 

Het is natuurlijk mogelijk dat in de onderliggende goederenlijst voor de oorkonde van 
1215 een andere formulering voorkwam dan 'de Selandia et Hollandia decimas' en dat deze 
formulering pas in 1215 werd gebruikt. Maar wat zou dan de formulering in de lijst die in 
1215 werd voorgelegd, kunnen zijn geweest? In 1216 blijkt deze formulering tienden in Her-
radeskerke, Emekerke, Almesfote en in Tiecelleskerke te betreffen, 'alle gelegen langs de 
noordoever van de Oude Maas'.0 Als deze plaatsnamen in de 'Vorlage' voor de oorkonde van 
1215 hadden gestaan, waren die ongetwijfeld overgenomen, zoals vele andere rechten van 
Sint-Pieter die wel per plaats werden benoemd.10 Henderikx liet zien dat deze plaatsen pas 
zijn ontstaan na de schenking beschreven in de goederenlijst opgenomen in de oorkonde 
van 1215." Er moet een gebiedsomschrijving zijn gebruikt in deze goederenlijst en het is 
aannemelijk, dat het dan gaat om de in de oorkonde van 1215 gebruikte formulering 'de Se
landia et Hollandia decimas'.12 

Het gaat niet aan om de formulering 'de Selandia et Hollandia decimas' op rechten in heel 
Holland te betrekken. Het kapittel van Sint-Pieter heeft nooit pretenties gehad op alle tien
den in Holland.13 Het gebied waar de plaatsen Herradeskerke, Emekerke, Almesfote en Tie
celleskerke lagen, werd in de Vorlage voor de oorkonde 'Holland' genoemd. H. van der Lin
den situeerde in 1955 het oorspronkelijke Holland bij Koudekerk.14 D.P. Blok daarentegen 
situeerde in 1969 dit gebied op de geestgronden ten noorden en zuiden van de Rijnmon
ding. 15 Geen van beiden kon destijds een overtuigende argumenten aanvoeren om zijn date
ring te onderbouwen. Niettemin staat vast dat de naam Holland die aanvankelijk voor 
slechts een deel van het grondgebied werd gebruikt, op enig moment op het gehele West
friese graafschap moet zijn overgegaan. Pas daarna kan deze naam worden gebruikt voor 
het gebied waarin de noordoever van de Oude Maas lag. Dit naamsgebruik is dus van voor 

9 Van Vlie t , In kringen van kanunniken, 43 en O H Z I nr . 361. 

10 Hetzel fde geldt o o k voor de t ienden i n Zeeland , die hier verder niet van be lang z i j n . 

11 Hende r ikx , ' D e b i s schop van Ut rech t ' , 48 . 

12 O p z i c h is het niet onmoge l i j k dat i n 1215 op aangeven van de naar Utrecht gereisde vertegenwoordiger(s) van Sint-Pie

ter de f o r m u l e r i n g 'de Selandia er H o l l a n d i a dec imas ' i .p.v. een oorspronke l i jke f o r m u l e r i n g w e r d gebruik t . M a a r wat 

s tond er dan w e l in de voorgelegde lijst? E n w a a r o m bij eventueel afwijken van de tekst van de voorgelegde lijst niet met

een de juiste plaatsen waar t ienden werd geheven, opgegeven? E n z o u de pauselijke kanselarij een dergelijke a fwi jk ing 

hebben geaccepteerd? K o r t o m , het is uiterst onwaarschi jn l i jk dat er iets anders dan 'de Selandia er H o l l a n d i a dec imas ' 

heeft gestaan. 

13 Hende r ikx , ' D e b i s schop van Utrecht ' , 46. 

14 H . van der L i n d e n , De cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis uan de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen 1955) 358; 

H . van der L i n d e n , 'Esse l ike rwoude anders genaemt Heeren Jacobswoude (ofwel de kr i t i sche toe ts ing van een hoogbe

jaarde overlever ing) ' , i n : J .B. Berns e.a. (red.), Feestbundel, aangeboden aan pro/.dr. D.Blok ter gelegenheid uan zijn 65' uerjaardag 

en zijn afscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in uerband met de plaatsnaamkunde aan de Uniuersiteit uan Amsterdam 

(Hi lve r sum 1990) 225-248, a ldaar 233-234. 
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het moment dat de Vorlage voor de oorkonde van 1215 werd opgesteld. Dit wil zeggen: van 
voor 1076 en mogelijk al van voor 1048. 

Over de datering van de 'Vorlage', de in 1215 gebruikte goederenlijst, valt nog iets meer te 
zeggen. Bij de stichting van het kapittel van Sint Pieter in 1048 kreeg dit kapittel bezit mee 
van de Utrechtse bisschop Bernold. Dit bezit kan in de vorm van een lijst zijn opgenoemd, 
bijvoorbeeld in een stichtingsakte. Een dergelijke oorkonde is niet bekend en het is moge
lijk dat er nooit een stichtingsakte is opgesteld.'6 Toch is de stichting het meest natuurlijke 
moment voor 1076 dat er ten behoeve van het Sint-Pieterskapittel een goederenlijst kan zijn 
opgesteld. Het valt namelijk niet uit te sluiten dat dit kapittel voor beheersdoeleinden zelf 
een lijst van zijn bezit liet opstellen. Het meest waarschijnlijke moment hiervoor is eerder 
kort na de stichting dan kort voor 1076. De 'Vorlage' voor de oorkonde van 1215 is dus voor 
1076, waarschijnlijk rond 1050 te dateren. 

Kortom, uit de pauselijke bevestiging in 1215 van het goederenbezit van Sint-Pieter valt af 
te leiden dat in 1076 en met een zekere waarschijnlijkheid al in 1048 de naam 'Holland' voor 
het hele Westfriese graafschap werd gebruikt. Hiermee is de conclusie van Burgers, dat het 
gebruik van de naam 'Holland' van 'kort voor het midden van de 11de eeuw' moet dateren, 
nader onderbouwd. 

Er is nog een ander punt: de oudste vermelding van de naam 'Zeeland'. Het tot nu toe 
oudst bekende gebruik van deze naam stamt uit een oorkonde die te dateren valt tussen 1162 
en april 1189.17 Uit de tijd daarvoor zijn verscheidene omschrijvingen in het Latijn bekend 
voor het Zeeuwse gebied, waarbij het niet duidelijk is of de gebruikte term te vertalen is als 
'landen aan de zee', 'zeelanden' of als Zeeland.'8 Als, zoals boven aannemelijk wordt ge
maakt, de naam Holland al rond 1048 werd gebruikt, dan volgt uit de formulering 'de Se
landia et Hollandia decimas' dat ook de naam Zeeland toen al in gebruik was.'9 

15 D.P. Blok, 'Holland und Westfriesland', in: K. Hauck (red.), Friihmirtelalterliche Studiën. Jahrbuch des Institursjrïir Frühmirtelal-
terfbrschung der Universiteit Miinster (3. Band, Berlijn 1969) 347-361, aldaar 359; D. Blok, 'Holland sinds Gosses. De vorming 
van het graafschap opnieuw bezien', in: W. van Anrooij e.a. eds., Holland in Wording. De ontstaansgeschiedenis van het graaf
schap Holland tot het begin uan de vijftiende eeutu (Hilversum 1991) 9-26, in het bijzonder 13-16. 

16 Bisschop Bernold stichtte rond het midden van de 11de eeuw nog een kapittel in Utrecht, namelijk Sint-Jan. Ook van dit ka
pittel is geen stichtingsoorkonde bewaard gebleven. E.N. Palmboom merkte op dat van geen enkel Utrechts kapittel een 
stichtingsoorkonde bewaard is gebleven en vroeg zich af of die wel zijn uitgevaardigd (in haar dissertatie Het kapittel uan 
Sintjan te Utrecht (Hilversum 1995) 99). Dezelfde observatie bij M.W.J. de Bruijn, Husinghe ende hofstede (Utrecht 1994) 45. 

17 OHZInr. 214. 
18 De oudste omschrijving in het Latijn staat in een kopie uit 1154-1159 vaneen brief uit waarschijnlijk 1113: 'In maritimis pri

mus locis'. Zie: S. Muller en A.C. Bouman, Oorkondenboek uan het sticht Utrecht tot 1301, Deel I (695-1197) (Utrecht 1920) nr. 
284. Het ging in deze brief om de lokalisering van het optreden van de ketter Tanchelm. Hij zou volgens een andere bron 
actief zijn geweest in ' Andoverpiam, Walacram et circumiacentis insulas et maritima loca' (Sigeberti Gemblacensis Con-
tinuatio Valcellensis, zie: L.C. Bethmann (red.), Monumenta Germaniae Historica Scriptores VI (Hannover 1844) 458-460, al
daar 459). In deze vermelding uit het jaar 1115 werd eerder het Zeeuwse gebied aangeduid dan een vertaling van Zeeland 
bedoeld. Zie ook nog: C. Dekker, Zuid-Beueland. De historische geograjïe en de instellingen uan een Zeeuius eiland in de Middeleeuwen 
(Krabbendijke 1982) 29 en noot 14, waar Dekker stelde 'dat er [in de 9de, 10de en 11de eeuw] geen naam was om het ge
heel van eilanden aan te duiden. Men gebruikte de algemene term "maritima loca" of men sprak over "Walcheren en om
geving'". En: 'Dat met de term "maritima loca" Zeeland bedoeld wordt, is buiten twijfel in [OSUI284J'. Dekker ziet in de 
onderhavige periode de term 'maritima loei' vooral als een aanduiding van Zeeland en niet als een vertaling. De volgende 
omschrijving van het Zeeuwse gebied in het Latijn is van 1147-1148: 'in maritimis locis' (OHZ I nr. 125). Hiermee wordt 
zonder meer Zeeland bedoeld, gezien de vermelding van de eilanden Walcheren, Beveland en Borselen in dit gebied. 

19 Met dank aan de heer J.W.J. Burgers, die mij hier op wees. 
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'Ordeninge die men ongewoon was' 
De Hollandse lessen uit de oorlogsjaren 1572-1576 

De kritieke oorlogsjaren 1 5 7 2 - 1 5 7 6 dwongen W i l l e m uan Oranje en de 'reuolutionaire' Staten uan H o l 

land tot het nemen uan fundamentele maatregelen om de uetdediging tegen het koninkli jke leger kans 

uan slagen tegeuen. Oranje moest de discipline uan zi jn soldaten sterk uerbeteren om de economische en 

morele steun uan de uaaktoch a l niet enthousiaste Hollandse steden te behouden. De Staten wensten de 

f inanc ië le last uan de oorlog zoueel mogelijk te beperken; deels in eendracht, deels i n strijd met elkaar, 

vaardigden Oranje en de Staten hiertoe ordonnanties uit . D i t artikel laat zien hoe de Hollandse lessen 

en ontwikkelingen ui t de jaren 1 5 7 2 - 1 5 7 6 het succesrijke, gedisciplineetde, adequaat gefinancierde 

Staatse leger uan de jaren 1500 mogelijk maakten. 

In 1572 had niemand kunnen voorzien dat het gewest Holland amper twintig jaar later een 
ongekende economische bloei zou ervaren en een unieke federale staat, onafhankelijk van 
Habsburgs bestuur, zou domineren. Het was bovendien een staat met een leger dat sterk ge
noeg was om de voormalige landsheer Filips II, de machtigste vorst van Europa, te weer
staan en dat lof ontving vanwege de goede discipline van zijn troepen en de adequate finan
ciering ervan. De basis hiervoor is voor een aanzienlijk deel gelegd in de eerste jaren na 1572, 
toen Holland met Zeeland het laatste bolwerk was van prins Willem van Oranje en zijn aan
hangers. Voor hen was de strijd in deze periode er een op leven en dood. Een nederlaag hier 
zou het definitieve einde van Oranje en de Opstand hebben betekend. De steun van de Hol
landse bevolking was essentieel voor de Opstand. Zij moest immers het geld opbrengen om 
Oranjes dure oorlog te betalen. Het was vooral het vaak abominabele gedrag van de krijgs
lieden van de prins dat een ernstige bedreiging vormde voor de morele en economische 
steun aan zijn zaak. Oranje zag zich genoodzaakt maatregelen te nemen om met name de 
steun van de Hollandse steden te behouden, wier inwoners zijn troepen vaak zonder groot 
enthousiasme hadden binnengelaten. Daarnaast ging het erom een effectieve en betaalbare 
militaire verdediging tot stand te brengen. De contemporain historicus Pieter Bor duidde 
Oranjes optreden aan met de woorden 'veel ordeninge den krijg aengaende die men hier te 
voren al ongewoon was en de kosten van d'oorlog seer verlichten, de welke mettertijd noch 
al verbetert werden." 

Oranjes maatregelen bestreken een aantal terreinen. Ten eerste moest hij een werkbare 
relatie met de Staten en de steden tot stand brengen. Zeer belangrijke strijdpunten hierin 
waren de omvang en de prijs van Oranjes krijgsmacht. Om de controle over en discipline van 
zijn soldaten te verbeteren voerde de prins een reorganisatie door, die standaardisering en 
verkleining van de vendels voetvolk behelsde en een verhoging van de basissoldij van het
zelfde voetvolk. Verder was er sprake van aanpassing van de krijgsartikelen - de bepalingen 
waar de soldaten zich naar moesten richten en de eed op aflegden - en hervorming van de 
militaire justitie. Een andere ernstige grief van de burgers, zowel in opstandig als loyaal ge
bied, was dat ze soldaten, zowel gezonde als gewonde, onderdak en onderhoud moesten 

1 Pieter Bor , Oorsprongk, begin, ende ueruolgh der Nederlandsche oorlogen (Ams te rdam 1679-1684) boek V I , 414; z ie o o k E m a n u e l 

van Mete ren , Historiën der Nederlanden, en haar naburen oorlogen tot het iaar 1612 (Dordrecht 1647) f. 74. 
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verschaffen. Ook hiervoor kwam een regeling. In de eerste drie paragrafen zal ik Oranjes op
treden in deze zaken onder de loep nemen. In de vierde paragraaf zal ik laten zien hoe de 
ontwikkelingen in Holland op deze terreinen bepalend werden voor de Republiek zoals 
deze vanaf omstreeks 1588 bestond. 

Oranje en de Staten en steden 
Voor hij oktober 1572 zeifin Holland arriveerde, had de prins er plaatsvervangers benoemd. 
Dit was in Zuid-Holland de heer van Lumey, een Luiks edelman, en in het Noorderkwartier 
de Kleefse edelman Diederik Sonoy. Oranjes instructies voor hen uit juli 1572 luidden met de 
Staten samen te werken en de inwoners, ook de katholieken, te respecteren; ze moesten ook 
niet meer troepen aannemen dan de financiën toelieten. Eind augustus benadrukte Oranje in 
de instructie voor het bestuur van Holland nogmaals dat het om geld voor de troepen op te 
brengen noodzakelijk was de welvaart van het land en de tevredenheid van de bevolking te be
houden.2 Lumey hield zich echter niet aan Oranjes instructies en maakte zich onmogelijk. Hij 
had geen respect voor de Staten en handhaafde de discipline onder de krijgslieden niet; de 
magistraat van Gouda sprak van afpersing, schade, overlast, geweld en verdriet. Oranje 
stuurde Lumey in januari 1573 de laan uit. Pas in 1575 vond de prins een permanente militai
re plaatsvervanger, die zijn enorme werklast - hij was militair leider, hoofd van het binnen
lands bestuur en gaf vorm aan het buitenlands beleid - kon delen. Dit was graaf Filips van 
Hohenlohe, een broer van een zwager, die vanaf november officieel Oranjes luitenant-gene
raal in Holland was, een functie die hij tot zijn dood in 1606 zou behouden. Vanwege de on
ervarenheid van de jonge graaf gaf Oranje in 1575-1576 in Zuid-Holland toch vaak persoon
lijk te velde leiding aan militaire operaties.3 In tegenstelling tot Lumey accepteerde Sonoy in 
Noord-Holland het gezag van de prins volledig. Ook hij had conflicten met de burgerij in de 
steden, maar Oranje greep steevast in ten gunste van de burgers en daarbij legde hij zich neer. 
Sonoy was bovendien een strenge tuchtmeester die zijn soldaten voor kleine vergrijpen 
streng strafte en hij bewees zich als een bekwaam en energiek bevelhebber.4 

Oranjes eigen verhouding met de Staten was voor het slagen van de Opstand van groot be
lang. Voor veel beslissingen had hij hun instemming nodig. Deze verhouding was soms erg 
moeizaam. De Staten bemoeiden zich met vele zaken die voor 1572 tot de competentie van 
de landsheer hadden behoord, en oude taken oefenden ze binnen een volledig nieuwe con
text uit. Van meet af aan had Oranje een uit vooraanstaande burgers samengestelde Raad 
naast zich, die hem adviseerde over het regeringsbeleid. Deze burgers koos hij zelf uit voor
drachten van de Staten. De prins was weliswaar militair opperbevelhebber en ging over het 
hele militaire beleid, maar regelmatig waren er botsingen over zaken die de standenverte
genwoordiging aan het hart gingen, met name over de hoeveelheid op te brengen geld en de 
inkwartieringen. Typerend is het bezwaar van Leiden in mei 1575 tegen inkwartiering van 

2 Bor , Oorsprong!;, boek V I , 375-376, 389-392, 400-401. 

3 K . W . Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584 (Den H a a g 1994) 51-54; Na t ionaa l Archief , Den H a a g 

(hierna N A ) , A r c h i e f van de Rekenkamer ter audit ie en opvolgende colleges (15721-1805, inv. nr . 337, f. 16V-17; E r i k 

Swart, Krijgsvolk. Militaire projèssionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590 (Amste rdam 2006) 29-31; E r i k Swart, 

' F i l i p s van H o h e n l o h e ' , 21-01-2007, U R L ; ht tp: / /dutchrevol t . le idenuniv.n1/nederlands/personen/h/hohenlohe.htm; Bor , 

Oorsprongk, boek V I , 424 . 

4 R i j k s a r c h i e f i n N o o r d - H o l l a n d , Papieren van N i c h o l a e s Ruychaver, inv. nr. 17, 30, 81, 84 ,101; H e n k van N i e r o p , Het ver

raad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand (Amste rdam 1999) 88-90, 94-96, 98-100,126-131, 

210-213; Swart, Krijgsvolk, 30; Bor , Oorspongk, boek V I , 397-434, boek X X I V , 188. 
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Franse soldaten, omdat die zich aldaar schandalig hadden gedragen. Oranje toonde zich in 
dergelijke gevallen buigzaam; Leiden kreeg alleen Duitse, Nederlandse en Schotse soldaten. 
Anders werd het als de Hollanders bijvoorbeeld poogden troepen af te danken terwijl hij in 
Zeeland was.5 Dit raakte Oranjes prerogatieven als stadhouder en was daarom voor hem vol
strekt onacceptabel. 

Hoewel Oranje erkende dat de hoeveelheid troepen aan de beschikbare financiën aange
past moest worden - daartoe had hij Lumey immers al gemaand - verschilde hij met de Sta
ten ernstig van mening, net als voorheen de landsheer, over de hoogte van de financiële bij
drage. Oranje wenste in november 1574 voor de troepen in Zuid-Holland 45.000 gulden per 
maand; de Staten zegden aanvankelijk slechts 30.000 gulden toe en gingen pas overstag na 
dreiging van Oranje om op te stappen. Veel van dit geld, vooral op te brengen uit de ver
hoogde imposten en accijnzen (de gemene of generale middelen), kwam niet binnen of 
werd door de steden ter plaatse uitgegeven aan oorlogskosten. Over januari 1575 bijvoor
beeld kwam slechts ruim 23.000 gulden binnen, terwijl Gorinchem, Woerden, Oudewater, 
Schoonhoven, Voorne, Putten en Overflakkee hun opbrengsten reeds ter plaatse hadden ge
spendeerd.6 Hierbij kwam dat Oranje de overeengekomen reductie van het aantal vendels in 
Zuid-Holland tot dertig niet nakwam. Het aantal compagnieën werd wel sterk gereduceerd, 
maar in mei 1575 waren het er nog ongeveer vijftig. De kosten hiervan bedroegen ongeveer 
67.000 gulden per maand. Het behoeft geen uitleg dat dit resulteerde in grote betalingsach
terstanden onder de troepen en daaruit voortvloeiende problemen. Oranje vroeg de Staten 
daarom in dezelfde maand mei om 104.000 gulden per maand om de hele krijgsmacht te be
talen, van zijn eigen traktement en garde, de hogere ambten en gouverneurs, tot de provi
and, zestig vendels voetvolk en een vaan ruiterij.7 

Hieruit blijkt dat Oranje grote moeite had zich neer te leggen bij de beperking van de om
vang van de krijgsmacht, die het gevolg was van de geringe financiële draagkracht van het 
gewest. In zijn ogen diende militaire noodzaak toch de doorslag te geven. Oranje volgde een 
defensieve strategie met als einddoel vrede en verzoening met de koning vanuit een positie 
van sterkte. Volgens contemporaine opvattingen behelsde een dergelijke strategie een uit
puttingsoorlog. Hierin dwong de zwakkere partij de sterkere de ene vesting na de andere 
met groot verlies van tijd, manschappen en geld te veroveren. Wanneer de aanvaller was uit
geput, kon de verdediger het verloren terrein heroveren.8 Voor het laatste was echter wel een 
veldleger nodig, dat elk voorjaar opgesteld moest worden uit troepen die de garnizoenen 
konden missen, aangevuld met nieuwe lichtingen. Hier liepen de opstandelingen tegen de 
grenzen van hun financiële middelen aan. Voor het jaar 1575 was geen veldleger voorzien. 
Zodra bekend was waar de vijand zou aanvallen, moest Oranje vendels uit de garnizoenen 
lichten en deze naar het bedreigde punt dirigeren. Eind oktober had hij, mede dankzij ver-

5 Swart, Willem uan Oranje, 54; J .W. K o o p m a n s , De Staten uan Holland en de Opstand: de ontwikkeling uan hun juncties en organisa

tie in de periode 1544-1588 (Den H a a g 1990) 145-178; Resolutié'n uan de Heeten Staten uan Hollandt en Westurieslandt (hierna RSH) 

(z.p. z. j .) : 7 januar i , 28 maart, 1 en 9 mei 1575. 

6 James D . Tracy, 'The Shaky B e g i n n i n g s o f H o l l a n d ' s N e w Fisca l R e g i m e , 1572-1576' , i n : Oscar G e l d e r b l o m (red.), The po-

litical economu o/the Loiu Countries ca. 1500-ca. 1800 (verschijnt 2007) , met dank aan professor Tracy; R S H , 1,12 , 1 3 , 25 no

vember, 2, 6,10 december 1574,19 februari , 15 maart 1575; Swart, Willem van Oranje, 56-57; K o o p m a n s , De Staten van Hol 

land, 152. 

7 N A , A r c h i e f van Paulus Buys, inv. nr . 20-23; R S H , 25 december 1574, 7 januar i , 18 februari , 29 maart , 1, 9 en 15 m e i 1575; 

Swart, Krijgsuolk, 266-267. 

8 Swart, Krijgsuolk, 123-125; Lazarus v o n S c h w e n d i , ' " K r i e g s D i s k u r s " (1577)', i n : E u g e n v o n F rauenho lz (red.), Lazarus von 

Schiuendi. Der erste deutsche Verkünder der allgemeinen Wehrpjlicht ( H a m b u r g 1939) 192-287, aldaar 251. 
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sterkingen uit het Noorderkwartier, 21 vendels en honderd ruiters in de Dordtse Waard kun
nen concentreren. Aan zijn broer Jan van Nassau gaf Oranje in deze maand uiting aan zijn 
intense frustratie over het gebrek aan troepen als gevolg van de beperkte financiële midde
len.9 Het koninklijke leger drong in 1575 diep door in opstandig gebied. Het nam Buren, 
Oudewater, Schoonhoven en Krimpen aan de Lek; Zierikzee en Woerden lagen in de winter 
van 1575-1576 onder beleg. Oranje organiseerde nu tegenaanvallen richting Krimpen en 
Zierikzee, die de Hollanders ongekende financiële inspanningen kostten. In maart 1576 
deed hij de Staten een voorstel om voor heel Holland en Zeeland per maand 210.000 gulden 
op te brengen voor 110 vendels en honderd oorlogsschepen. Aangezien het totale aantal ven
dels in het opstandige gebied op dat moment waarschijnlijk 84 was, behelsde dit een toena
me met ongeveer een kwart.'° 

Zelfs als Oranje en de Staten het eens waren, was het niet vanzelfsprekend dat de inwo
ners van Holland de besluiten uitvoerden. Oranje klaagde regelmatig over onwil en onge
hoorzaamheid. Veel steden hadden in 1572 slechts voor de prins gekozen omdat ze geen 
Spaans garnizoen hadden willen innemen en waren nauwelijks meer geneigd om zijn troe
pen binnen te laten. Eenmaal binnen zorgden Oranjes soldaten vrijwel onmiddellijk voor 
problemen. Reeds in november van dat jaar leidde het gedrag van de soldaten te Medemblik 
tot oproer onder de burgers. De magistraat van Leiden klaagde in augustus en september 
1573 bij Oranje over het wangedrag van het garnizoen en het stadsbestuur vreesde dat de 
burgers de wapens zouden opnemen. In februari 1574 verwondden de burgers van Hoorn 
kapitein Hendrik van Broekhuysen." Daarnaast bleef het eigenbelang van de steden sterk 
domineren. Gouda ging niet in op herhaalde verzoeken van de Staten om Woerden geschut 
te lenen, ondanks de suggestie dat het na de val van Woerden zelf aan de beurt zou zijn. Ou
dewater gaf geen gehoor aan het advies van Oranje om inundaties in te richten, volgens Pie
ter Bor omdat daarmee het kostbare hooi verloren zou gaan. De meeste inwoners van de op
standige steden waren nu eenmaal geen fanatieke aanhangers van Oranje en zijn zaak en 
twijfelden of ze er wel goed aan deden hem te steunen. De angst voor het regeringsleger en 
de consequenties van een nederlaag was merkbaar.12 Om toe te zien op naleving van geno
men besluiten zetten Oranje en de Staten, zoals onder de Habsburgers gebruikelijk was, 
commissarissen in. Reeds in oktober 1573 benoemden zij een drietal voor alle krijgszaken. 
Een jaar later gaf Oranje drie van de leden van zijn adviserende Raad een soortgelijke taak. 
Zij mochten justitie en militairen gebruiken om uitvoering van besluiten af te dwingen.'! 

Zoals gezegd, werden de belastinginkomsten vaak onmiddellijk lokaal uitgegeven aan 
oorlogskosten. Het ging erom het eigen garnizoen zo tevreden mogelijk te houden. Behal
ve soldij betrof het vooral proviand, met name brood, kaas en bier - het basisdieet van de 

9 Bor , Oorsprongk, boek VII , 508, boek VIII, 650, 653, 654, 658, 661; R S H , 22 november , 25 december 1574, 1, 9 ,15 en 29 

m e i 1575; G . G r o e n van Prinsterer (red.), Archiues 011 correspondance ine'dite de la Maison d'Orange-Nassau V (Leiden 1838) 307: 

Oranje aan Jan van Nassau , 29 ok tober 1575. 

10 Swart, Willem van Oranje, 93-96; Bor , Oorsprongk, boek VIII, 660, boek IX, 667; R S H , 15 maart 1576; Swart, Krijgsuolk, 267-

268. 

11 B o r , Oorsprongk, boek V I , 415-416, boek VII , 487; De correspondent ie van W i l l e m van Oranje nr . 4722 en 4723, 21-01-

2007, U R L : h t tp : / /www. ingh i s t . n l /Onderzoek /P ro jec t en /WVO/br i e f /4722 en 4723 (hierna W V O ) : magistraat van Le iden 

aan Oranje, 23 augustus en 2 september 1573; W V O 6845: Oranje aan inwoners D e n H a a g , 12 december 1572. 

12 V a n N i e r o p , Het uerraad uan het Noorderkwartier, 72-83; Swart, Willem van Oranje, 59-64, 94-95; R S H , 11,16, 20, 24 m e i 1575; 

Bor , Oorsprongk, boek VII , 645-646. 

13 R S H 1565-1574, 609: Ordonnan t i e 23 oktober 1573; R S H , 3 september, 4 oktober 1574; Alexandre Henne , Histoire du règne 

de Charles-Quint en Belgique III (Brussel en L e i p z i g 1858) 184-185. 
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soldaten - en lonten en buskruit voor de vuurwapens; daarnaast bijvoorbeeld ook betaling 
voor schippers die soldaten vervoerden, medici en vrouwen die gewonden verzorgden.'4 

Deze wijze van financiering werd gebruikelijk, waarschijnlijk vooral uit praktische overwe
gingen, maar mogelijk ook om de steun van de steden te consolideren. De steden overhan
digden de Staten rekeningen van hun lokale uitgaven aan de oorlog, die deze dan konden 
verrekenen met de begrote bijdrage aan het gemene land. Voor Gouda, Gorinchem en Rot
terdam zijn dergelijke rekeningen bewaard.'5 In ieder geval vanaf de herfst van 1573, maar 
mogelijk al eerder, onderhielden steden en platteland Oranjes soldaten met de zogenaam
de wekelijkse lening. Dit was een voorschot van ongeveer zeventig procent op hun soldij, 
waarvan ze de rest bij periodieke afrekening zouden krijgen. Bij de afrekening kortten de 
Staten alles wat de soldaten gekregen hadden aan proviand en munitie op de soldij.'6 

De door Oranje vurig gewenste unie tussen Holland en Zeeland regelde de politieke ver
houdingen nader, althans op papier. De eerste unie uit 1575 was door verzet van Zierikzee 
geen succes. Op 25 april 1576 kreeg de prins, nadat hij opnieuw had gedreigd met aftreden 
en het belegerde Zierikzee had toegegeven, alsnog zijn zin. Deze unie erkende Oranje als 
soeverein en hoofd die in alle krijgszaken te water en te land naar goeddunken mocht op
treden, zonder advies of instemming van Staten, steden of anderen. Alleen hij mocht troe
pen aannemen en ontslaan. Steden moesten eerst een garnizoen innemen, daarna mochten 
ze klagen. De prins moest toezien op de naleving van zijn bevelen, ordonnanties en krijgs
artikelen en overtreders straffen met hulp van de Staten en de steden. Verder mochten Oran
jes soldaten zich niet 'vervorderen nogte onderwinden eenige kennisse te neemen van Poli-
tique ofte Judicieele saaken, binnen ofte buiten de Steeden vallende'. Als een soort dagelijks 
bestuur naast Oranje kwamen er afzonderlijke Gecommitteerden Raden van Zeeland, Hol
land en West-Friesland.'7 Opvallend is dat een eerste versie van de unie (uit maart) vastlegde 
dat de belastingopbrengsten eerst ter leniging van lokale behoeften dienden. Alleen het res
tant was voor andere oorlogsnoden beschikbaar. In de uiteindelijke unie is daarvan geen 
sprake.'8 Oranje wenste al het geld te kunnen besteden waar dat het meest nodig was. Ge
leidelijk vergrootte de centrale overheid haar greep op de besteding van de groeiende belas
tinginkomsten, al bleven de steden van hun kant proberen zeggenschap te houden.'9 

In juli 1576 wierp Oranjes uitputtingsoorlog, ondersteund door de rebelse oppermacht te 
water, eindelijk vruchten af. De Spaanse soldaten die Zierikzee innamen, muitten vrijwel di
rect om hun jarenlang achterstallige soldij. De oorlogsinspanning tegen Holland en Zeeland 
stortte nu ineen. Dat Filips II geen geld had, was bekend bij de opstandelingen en zij wisten 
dat als er geen geld was, soldaten gingen muiten of lopen. De hertog van Alva had in de veld
tochten van 1568 en 1572 Oranje zo verslagen; Oranje deed het nu met de koning.20 Holland 
en Zeeland namen de kans waar om in het voorjaar van 1577 de strijdmacht die Oranje had 

14 N A , R e k e n k a m e r ter audi t ie , inv. nr. 337, 337A, 347, 348, 350. 

15 I b idem. 

16 N A , R e k e n k a m e r ter audit ie , inv . nr . 337, f. 25V-26V, 33-36; R S H , 27 augustus, 2 september, 4 december 1574, 28 en 30 

maart 1575, 22 februari 1577; Notulen uan Zeeland (Den H a a g 1915) 13, 42-43; W V O nr . 11327: o rdonnan t ie van Oranje, 3 

november 1575; W V O 9469: Oranje aan Jan Jacobsz. etc., 19 september 1573; vg l . J.J. de Ge lder , Brieuen en andere bescheiden 

betreffende het beleg van Alkmaar in 1573 ( A l k m a a r 1865) 21: Char les de B o i s o t aan A l k m a a r , 17 ap r i l 1573. 

17 R S H , 18 m e i 1575, 28 ap r i l 1576; Swart , Willem uan Oranje, 99; K o o p m a n s , De Staten uan Holland, 122,189-191. 

18 RSH, 18 mei 1575, 23 maart en 28 ap r i l 1576. 

19 Tracy, 'The shaky beg inn ings ' . 

20 Swart, Krijgsuolk, 123; Geoffrey Parker, The Dutch Reuolt (herziene editie, paperback 1985; L o n d e n etc. 2002) 166-168. 
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Afb. 1 Foppe van Camstra, on
bekende schilder, tweede 
heldt 16e eeuw. Leeuwarden, 
Fries Museum, inv.nr. 
S00234A. Deze Friese 
edelman en watergeus vocht 
vermoedelijk vanaf 1572 in 
Holland. Hij draagt de grote 
broek met klep die behoorde 
tot de mode van de lands
knechten. Het grote zwaard is 
ook een landsknechten
attribuut; met Oranjes nieuwe 
organisatie zou het 
verdwijnen. 

opgebouwd, grotendeels te ontslaan. Slechts 27 inheemse vendels bleven in dienst. O f dit 
volledig naar de zin was van de prins, is niet duidelijk. Tot hij in september 1577 naar Brus
sel vertrok, respecteerden de gewesten over het algemeen zijn gezag. Daarna eigenden de 
Staten zich een groot gedeelte van Oranjes macht toe. De Staten leerden zelfstandiger en zon
der stadhouder opereren, ook in veel militaire zaken. In de jaren 1580 hadden ze de prins aan
zienlijk minder nodig dan voorheen. De breuk met Filips II was in 1578 ook al ver gevorderd: 
terwijl in 1573 Hollandse kapiteins aan de zijde van de rebellen de eed van trouw nog op de 
koning en Oranje als diens stadhouder hadden afgelegd, was er in de nieuwe eed van januari 
1578 slechts sprake van Oranje en de Staten. Een jaar later nam de Unie van Utrecht, eigenlijk 
een uitbreiding van de unie van Holland en Zeeland, deze eed over.21 

Militaire reorganisatie 
Een belangrijke voorwaarde voor een goede verstandhouding van Oranje met de Staten en 
inwoners van Holland was dat hij het wangedrag van zijn eigen soldaten moest bestrijden. 
De prins probeerde dus de controle over het gedrag van de soldaten te verbeteren; meer dis
cipline was gewenst. Lumey had hiertoe geen enkele poging gedaan. Sonoy daarentegen 
was niet te beroerd geuzenkapiteins, die moeite hadden zich in hun nieuwe bestaan als ge
regeld militair te schikken, te laten executeren. De prins maakte na zijn aankomst al zijn be
velhebbers onmiddellijk duidelijk dat ze hun krijgslieden in goede orde en discipline moes
ten houden. 2 2 

21 NA, Paulus Buys, inv. nr. 32: eed 1573 achterin monsterrol Schetter, 22 mei 1573; NA, Paulus Buys, nr. 37: artikelbrief 23 
januari 1578; NA, Paulus Buys, nr. 38: ordonnantie zelfde datum; Swart, Willem uan Oranje, 161-162. 

22 Bor, Oorspongk, boek VI, 397,400, 434. 
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Een moeilijkheid hierbij was dat het Nederduitse voetvolk dezelfde organisatie en insti
tuties had als hun Hoogduitse collega's. Zij waren landsknechten (afb. 1), die zichzelf als 
een 'orde' beschouwden, met eigen vormen van bestuur en rechtspraak, evenals gewoonten 
en gebruiken, die hun eenheden een sterke interne samenhang verschaften. De gewone 
landsknechten, het zogenaamde Gemein, zagen zichzelf als werknemers en vormden een 
macht waar rekening mee gehouden moest worden. Opkomen voor eigen belangen en par
ticipatie waren voor hen fundamenteel. Hiertoe beschikte elk vendel over een aantal ambten 
die het Gemein zelf koos. Dit waren de twee weifels, de uoerder en de jöerier, die naast hun mili
taire taken ook grieven van de landsknechten bij hun kapitein mochten brengen. De voer
ders waren tevens juridisch adviseur en konden in de eigen rechtbanken zitting nemen. In 
speciale gevallen benoemden de landsknechten Ambossaten of Amtssaten om met de kolonel 
of de regering te spreken. Hun dagelijks leven speelde zich afin een rot. Dit was een mili
taire eenheid van circa tien man, die de landsknechten zelf samenstelden en waaruit ze zelf 
een leider kozen: de rotmeester. Het probleem voor overheid en bevelhebbers met het lands
knechtenwezen was dat als het Gemein besloot dat hun belangen te ernstig werden geschaad, 
zij konden besluiten te 'staken'. Door dergelijke muiterij - want dat was het voor overheid 
en bevelhebbers - hielden alle militaire operaties gewoonweg op.23 

Karei V en Filips II hadden in de jaren 1550 op disciplinaire gronden al gepoogd de macht 
en eigengereidheid van de Nederduitse landsknechten af te breken. Karei verbood in 1554 de 
maandelijkse verkiezingen, die volgens hem alleen maar 'groete meuterye' veroorzaakten en 
tot de keuze van ongeschikte personen leidden. Filips wilde in 15 5 8 de benoeming van de rot
meesters overnemen. Het is echter onduidelijk hoe succesvol dit in de praktijk was. De Ne
derduitse vendels in Holland hadden in 1572-1573 nog de traditionele landsknechtenorga
nisatie en er zijn aanwijzingen dat het Gemein, mogelijk zonder gekozen vertegenwoordigers, 
nog steeds een factor van belang was. Oranje, voor wie discipline belangrijker was dan deze 
voor de landsheren ooit was geweest, schafte de landsknechtenorganisatie nu volledig af. In 
1574-1575 verscheen een nieuwe organisatie in Zuid-Holland; het Noorderkwartier, relatief 
geïsoleerd na de val van Haarlem in 1573, volgde grotendeels pas in 1576-1577. Deze nieuwe 
organisatie bevatte zeker geen gekozen ambten meer.24 

Zowel de terminologie als het kader en de interne structuur van de nieuwe organisatie wij
zen erop, dat Oranje de Franse compagniesorganisatie, die het Waalse voetvolk van oudsher 
deelde, had overgenomen. De eigenaren van de vendels, meest de kapiteins, benoemden nu 
alle functies. De weifels heetten voortaan sergeanten en de rotmeesters werden korporaals, 
die met hulp van een zogeheten lanspassaat een escuadre van circa dertig soldaten leidden. 
De voerder verdween geheel, evenals de ueldweuel, een belangrijke functie in een vendel belast 
met de opstelling van de mars- en slagorde, welke taken de oudste sergeant overnam. De 
compagniesstaf, die onder de landsknechten kon variëren, was uniform dertien man.25 Vrijwel 

23 R e i n h a r d B a u m a n n , Die Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur oom sparen Mirtelalter bis zum DrciRijjahriflen Krieg ( M ü n c h e n 

1994) 76 , 81-82, 98-100,109-113,115-120, 202-206, 209, 212-214; H a n s - M i c h a e l M ö l l e r , Das Regiment der Landsknechte. U n -

tersucliimgen zu Verfassung, Recht und Selbstuerstdndnis in deutschen Söldnerheeren des 16. Jahrhunderts (Wiesbaden 1976) 1, 4-5, 50-

51, 58, 71-76, 95-100,109, 213-215; Swart, Krijgsuolk, 11-12, 58-61, 259-260 . 

24 H u i s a r c h i e f B e r g h , ' s -Heerenberg , inv. nr . 381 (art. 40); H e n n e , HistoirelII, 53-54; C . T e r l i n d e n en Jacques B o l s é e (red.), 

Recueil des ordonnances des Paus-Bas (hierna R0PB) 2de serie, VII (Brussel 1957) 266-268: instruct ie 16 januar i 1558; Swart, 

Krijgsuolk, 61-62, 259-260. 

25 B a u m a n n , Landsknechte, 98; C M . Schui ten , Conttibution d I'e'tude des termes militaires Francais en Néerlandais 1567-1625 (Den 

H a a g 1966) 50-52, 72, 8 7 , 1 0 4 , 111; J .W. W i j n , 'He t N o o r d - H o l l a n d s e reg iment i n de eerste jaren van de ops tand tegen 
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Afb. 2 Tractement, Besoldungeund Unterhaltt derjranzosiclien un ujalschen kriegsuokkauf 150 Personen, ca 
1573. Koninklijk Huisarchief, nr. A11/VI16, uit de nalatenschap van een van Oranjes commissaris
sen in Holland. Deze organisatie met de gestandaardiseerde staf van 13 personen voerde Oranje in 
voor zijn inheemse Nederduitse voetvolk. 

É 
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tegelijkertijd standaardiseerde Oranje de omvang van al zijn vendels tot 150 man (afb. 2). 
Voor de Nederduitsers, wier landsknechtenvendels tot op dat moment op papier ten minste 
300 man sterk waren, betekende dit een substantiële reductie. Oranjes gronden hiervoor 
kunnen ten dele financieel zijn geweest, maar toen de Habsburgse regering de Waalse ven
dels in de jaren 1550 van 500 tot 200 man reduceerde, waren de beweegredenen dat een der
gelijk vendel effectiever in het gevecht was, beter te beheersen door de kapiteins en eenvou
diger in te kwartieren en onderhouden. Zeer waarschijnlijk speelden voor Oranje dergelijke 
overwegingen ook een rol. 2 6 

De basissoldij van de Nederduitse landsknechten was al sedert het begin van de 16de 
eeuw vijf gulden per maand van dertig dagen, het equivalent in lokale valuta van de vier Rijn
se guldens die Hoogduitsers kregen. Vanwege de hoge kosten van het levensonderhoud 
steeg de soldij in 1574-1575 naar acht gulden per maand. Daglonen in andere beroepen ste
gen al vanaf de jaren 1550, al braken de oorlogsjaren 1572-1576 deze trend tijdelijk in Hol
land en Zeeland. Ter vergelijking: tegen 1570 kon een metselaar vijftien gulden per dertig 
dagen verdienen en een opperman vijf tot negen gulden. Maar de Staten van Holland had
den zoals gezegd grote moeite genoeg geld te vinden om de troepen te betalen, hetgeen zij 
ten dele probeerden te ondervangen door de betaalmaand te verlengen, eerst naar 32 dagen 
en in 1576 naar 42 dagen. Na afloop van de vijandelijkheden in eigen gewest en inkrimping 
van de strijdmacht keerde Holland terug naar 32 dagen.27 

Met de verandering van organisatie verloren de Nederduitse soldaten de mogelijkheid te 
participeren in de rechtspraak. De verdwijning van de voerders is in dit opzicht exempla
risch. De traditionele landsknechtenrechtspraak bestond nog in het Noorderkwartier in 
1573. Met instemming en deelname van zijn officieren en manschappen werd kapitein Mi-
chiel Croocq in februari ter dood veroordeeld voor de moord op een katholieke priester. Een 
volledig proces onder het strafrecht van de landsknechten, het zogenaamde malefijtsrecht, 
vond in december 1573 plaats in Alkmaar. De landsknechtenrechtbank, zoals het hoorde in 
het openbaar vergaderd en met evidente betrokkenheid van de gewone soldaten, sprak de 
verdachten vrij, tot grote onvrede van de militaire gouverneur van de stad. In de krijgsarti
kelen van augustus 1573 en mei 1574 maakte Oranje echter de militaire rechtspraak het do
mein van de kapiteins. Voor in garnizoenen begane vergrijpen moesten de kapiteins ten hui
ze van de gouverneur bijeenkomen en samen rechtspreken over de verdachten; van 
openbaarheid en participatie van de gewone soldaten was geen sprake meer.28 

Oranje poogde de verregaande wetteloosheid op met name het platteland verder tegen te 
gaan door provoosten aan te stellen met omvangrijke bevoegdheden om alle zaken zelf af te 
handelen en te straffen; een proces was niet nodig. De Hollandse edelman Gijsbrecht Oem 
van Wijngaarden kreeg bijvoorbeeld in januari 1574 een aanstelling als provoost over al het 

Spanje', Tijdschrift uoor geschiedenis 62 (1949) 228-253 , aldaar 241-242; W V O n 3 2 7 : ordonnant ie Oranje, 3 november 1575, 

f. 194V-195; Swart Krijgsuolk, 62, 259-262. 

26 H e n n e , Histoire III, 47-49 , 52; W i j n , 'He t N o o r d - H o l l a n d s e regiment ' , 239-240, 258; Swart, Krijgsuolk, 62-63. 

27 Jan de Vr ies en A d v a n der W o u d e , Nederland 1500-1815. De eerste ronde uan moderne economische groei ( A m s t e r d a m 1995) 704-

705, 721, 724; Leo Noordegraaf , Hollands tueluaren? Leuensstandaard in Holland 1450-1650 (Bergen N H 1985) 66-74; A - T n -

van Deursen , Mensen van klein uermogen. Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuiu (paperback; A m s t e r d a m 1999) 14-15, 38-39; 

Swart, Krijgsuolk, 63 . 

28 Bor , Oorspongk, boek V I , 4 3 4 , 4 5 7 - 4 5 9 ; B a u m a n n , Landsknechte, 106-107; M ö l l e r , Das Regiment, 189-234; Swart, Krijgsuolk, 

95-97; A . L . P . d e R o b a u l x de Soumoy , Etude historique sur les tribunaux militaites en Belgique (Brussel 1858) 17, 20-21; L . M . R o l -

l i n -Couquerque , ' O u d e strafwetgeving voor ons kr i jgsvolk te lande 1572-1705', Militair-rechtelijk tijdschrift 38 (1942-1943) 

91-182 en 375-380, aldaar 379-380: kr i jgsar t ikelen 6 augustus 1573; W V O 11450: kr i jgsar t ikelen 19 m e i 1574, art. 33-34. 
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krijgsvolk in Holland. Hij moest alle militairen - ook kapiteins - die bevelen, artikelen en 
ordonnanties 'int minste overtreden ofte te buyten ghaen' inrekenen en bestraffen. Daar
naast moest elke garnizoensstad een sergeant-majoor krijgen, die mede tot taak had te wa
ken over het gedrag van de soldaten. Aanvankelijk had Oranje hem zelfs het inwinnen van 
informatie over misdaden ter voorbereiding van aanklachten toebedeeld, maar tegen 1578 
was hier geen sprake meer van.29 

Het streven naar meer controle van bovenaf en strengere discipline voor Oranjes solda
ten, vond zijn weerslag in de krijgsartikelen of artikelbrieven. Oorspronkelijk waren dit con
tracten, waarin de wederzijdse verplichtingen van enerzijds regering en kapiteins en ander
zijds de landsknechten stonden. In de loop van de 16de eeuw veranderden zij steeds meer in 
een set eenzijdig van bovenaf opgelegde disciplinaire regels voor de soldaten.30 Deze ont
wikkeling is duidelijk merkbaar in de Hollandse artikelbrieven vanaf 1572. Alle bepalingen 
die nog refereerden aan belangen van de gewone soldaten of waar zij rechten aan konden 
ontlenen, verdwenen na dit jaar uit de krijgsartikelen. Soldaten tekenden voor onbepaalde 
tijd: alleen de dood of ontslag maakte een eind aan het bestaan als soldaat, al werd het laat
ste op verzoek meestal wel verleend. De overheid mocht de artikelbrief nu ook naar believen 
en naar eigen inzicht aanpassen of veranderen. Het aantal artikelen waar soldaten zich naar 
moesten gedragen nam steeds verder toe. In 1574 waren het er 34, in 1578 reeds 48.31 

Onderdak en onderhoud 
Een andere oorzaak van ernstige onvrede onder de Hollandse bevolking was dat ze soldaten 
kwartier moesten verschaffen. Onder het Habsburgs bestuur was dit verplicht en hadden 
soldaten recht op een kamer met een bed voor twee soldaten of voor een gehuwde soldaat 
en zijn vrouw, verwarming, verlichting en een kookplaats met zout, azijn en olie, alles teza
men aangeduid als 'servitium'.32 De praktijk in Holland vanaf 1572 sloot hierop aan: Oran
jes kwartiermeesters en foeriers verdeelden de soldaten over een stad en de inwoners lever
den 'servitium'. De last hiervan, bovenop de soldij en het proviand die de steden ook al 
leverden, trok een zware financiële wissel. Een uiting hiervan is de regeling uit Geertrui-
denberg van november 1573, goedgekeurd door de prins, volgens welke de burgers alleen 
het kader onderdak verschaften en de soldaten een plaats kregen in verlaten huizen.33 In 
april 1575 is er sprake van een ordonnantie van de Staten volgens welke de soldaten in eigen 
kost en 'service' kwamen, maar dit bleef een dode letter. Nog in november 1575 leverde men 
in Holland 'service' op de gebruikelijke wijze. Het Noorderkwartier was mogelijk een uit
zo V W O 2613: aans te l l ing Wi jngaarden , 17 januar i 1574; W V O 2617-2618: aans te l l ingen Jan van Z w o l l en Corne l i s Joostens, 

28 m e i en 13 maart 1573: R o l l i n - C o u q u e r q u e , ' O u d e strafwetgeving' , 379; W V O 2783: aans te l l ing sergeant-majoor te 

Rot te rdam, 6 oktober 1574; W V O 11450: kr i jgsar t ikelen 19 m e i 1574, art. 33; N A , Paulus Buys, nr. 37. 

30 Fr i tz R e d l i c h , The Getman military entetptiser and his uratkjötce: a study in European economie and social history I (Wiesbaden 1964) 

31 Swart, Krijgsuolk, 64-66: E r i k Swart, ' F r o m "landsknecht" to "so ld ie r" . T h e L o w G e r m a n foot soldiers o f the L o w Countr ies 

in the second h a l f o f the sixteenth century ' , International reuieuj of social history 51 (2006) 75-92, aldaar 83-86. 

32 ROPB V I , 470 : o rdonnant ie Kare i V , 2 j u n i 1555; E . R o o m s , ' D e m a t e r i ë l e toestand van het ga rn i zoen te An twerpen (1567-

1576)' , Belgisch tijdschrift uoor militairegeschiedenis 20 (1974) 633-654, aldaar 634-635, 643, 645, 652; G u s t a a f Janssens, 'Ser

v i t i u m en andere mi l i ta i re lasten, belangri jke e lementen voor de Brabantse loyale oppos i t ie tegen de Spaanse l andvoog

den (1567-1578)' , i n : Fe rnand Vanhemel ryck e.a. (red.), Mensen in oorlogstijd (Brussel 1988) 29-55, aldaar 36-37. 

33 W V O 12306: a r t ike lb r i e f ga rn i zoen G o r i n c h e m , ca. 19 m e i 1573; W V O 2879: Oranje aan Geer t ru idenberg , 7 november 

1573; W V O 11450: art ikelbrief , 19 m e i 1574 (art. 12); G r i e t Vermeesch , Oorlog, steden en staatsuorming. De grenssteden Gorin

chem en Doesburg tijdens degeboorte-eeuu; uan de Republiek (1570-1680) (Ams te rdam 2006) 53. 
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A f b . 3 C o n t e m p o r a i n e i m 
pressie van een hoerenweife l 
met vrouwel i jke leden van de 
tros. U i t : L e o n h a r t F r o n s p e r -
ger, Von Kayserlichem Kriegss-
recfiten, Malefitz und Schuldhand-
len, Ordnung und Regiment etc. 
( facsimile 1970; Frankfor t a / M 
1566) f. 13 8v. 

z o n d e r i n g . L e i d e n v e r z o c h t de S t a t en a l t h a n s i n m e i 1576 o m de s o l d a t e n ne t a l s d a a r i n 

e i g e n ' s e r v i c e ' te l a t e n v o o r z i e n , m i t s h u n s o l d i j w e r d v e r h o o g d . 3 4 

N a de i n e e n s t o r t i n g v a n de o o r l o g s i n s p a n n i n g v a n he t r e g e r i n g s l e g e r i n de z o m e r v a n 

1576 , t r o f f e n de S t a t en e e n n i e u w e r e g e l i n g o m de l a s t v a n de s o l d a t e n v e r l i c h t e n . V a n a f e i n d 

1576 z o u d e n de m a g i s t r a t e n i n w o n e r s b e l a s t m e t i n k w a r t i e r i n g e e n w e k e l i j k s e v e r g o e d i n g 

g e v e n u i t de g e m e n e l a n d s p e n n i n g e n . M o g e l i j k ve r scha f t e pas de r e d u c t i e i n de e i g e n t roe 

p e n m a c h t i n voo r j aa r 1577 de S t a t en g e n o e g f i n a n c i ë l e r u i m t e o m de r e g e l i n g i n te v o e r e n . 

V a n a f 1 j u n i m o e s t he t ' s e r v i t i e g e l d ' a a n de m a g i s t r a t e n w o r d e n u i t g e r e i k t . D e z e z o u d e n he t 

b e d r a g , v a r i ë r e n d v a n 2 4 s tu ive r s v o o r e e n k a p i t e i n to t zes s tu ive r s v o o r e e n s o l d a a t , u i t r e i 

k e n ; m i l i t a i r e n m o e s t e n v o o r t a a n z i c h z e l f v a n l o g i e s g a a n v o o r z i e n . I n j a n u a r i 1578 b e p a a l 

de O r a n j e de h o o g t e v a n de b e d r a g e n o p n i e u w ; de v e r g o e d i n g v o o r een s o l d a a t b l e e f zes 

s tu ive r s , d i e v o o r e e n k a p i t e i n g i n g o m h o o g n a a r d e r t i g s t u ive r s . D e U n i e v a n U t r e c h t n a m 

d e z e r e g e l i n g he t v o l g e n d e jaa r o v e r . 3 5 

D e w e e r z i n t e g e n de i n k w a r t i e r i n g w e r d n o g v e r s t e r k t d o o r d a t de s o l d a t e n n o o i t a l l e e n ar

r i v e e r d e n , m a a r e e n fo r se t ros m e e b r a c h t e n . D e z e o m v a t t e o n d e r m e e r zoetelaurs d i e de s o l 

d a t e n l e v e n s m i d d e l e n v e r k o c h t e n , e n p r o s t i t u e e s , m a a r o o k de v r o u w e n , k i n d e r e n e n be

d i e n d e n v a n de s o l d a t e n . Z i j z o r g d e n v o o r e s s e n t i ë l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n z o n d e r w e l k e e e n 

i 6 d e - e e u w s e t r o e p e n m a c h t n i e t k o n b e s t a a n . D e s o n d a n k s n a m e n z o w e l o v e r h e d e n a l s be

v e l h e b b e r s a a n s t o o t a a n de g r o e i e n d e a a n h a n g v a n h u n t r o e p e n , d i e he t a a n t a l s o l d a t e n ge

m a k k e l i j k k o n o v e r s t i j g e n . H e t v e n d e l v a n A e r t v a n d e r V o e r t v e r b l e e f i n d e c e m b e r 1572 i n 

Z e g w a a r d m e t 139 m i l i t a i r e n , d i e 5 7 v r o u w e n e n 76 ' j o n g e n s ' ( b e d i e n d e n ) bij z i c h h a d d e n ; 

34 RSH, 8 april 1575,10 mei 1576: WVO 11327, ordonnantie 3 november 1575, f. 194 ; Notulen uan Zeeland, 13, 42-43, 72, 73. 
35 RSH, 27 november, 7 december 1576, 26 juni 1577: NA, Paulus Buys, inv. nr. 38: ordonnantie 23 januari 1578; Koninklijk 

Huisarchief, Den Haag, inv. nr. A 11/XII 5: ordonnantie 28 februari 1579; Vermeesch, Oorlog, steden enstaatsuorming, 53-54. 
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het aantal kinderen is niet bekend. Regeringen en commandanten probeerden de tros toe
nemend in omvang te beperken, waarbij een door de Reformatie en Contrareformatie geïn
spireerde hang naar strengere seksuele mores mogelijk een rol speelde.'6 

De behoefte aan beperking van de tros blijkt ook uit de Hollandse krijgsartikelen die 
Oranje na 1572 opstelde. Deze lieten in 1574 alleen 'echte vrouwen' toe bij zijn troepen. Op 
het samenleven van soldaten met concubines of prostituees stond openbare geseling voor 
beiden, gevolgd door verbanning. Typerend is ook het verdwijnen van het ambt van hoeren-
tueifel (afb. 3). Deze functionaris was de aanvoerder van de tros, vaak een oude militair on
geschikt voor gevechtstaken. Na 1572 bestond deze functie onder de Nederduitse troepen 
van Oranje niet meer.'7 De goed gedocumenteerde aversie van de Hollanders jegens het sol-
datengevolg heeft hieraan waarschijnlijk bijgedragen. Vrouwen en 'jongens' die in 1572-
1573 met de soldaten rond Zoetermeer logeerden, hadden nog afzonderlijk vijf stuivers per 
dag gekregen. Dergelijke betalingen kwamen nooit meer voor. Garnizoensplaatsen hoef
den de aanhang van de soldaten niets te geven. Zelfs de slaapruimte voor wettige echtgeno
tes was al verdwenen in de door Oranje goedgekeurde lokale ordonnantie van Geertruiden-
berg uit 1573. Oranjes Hollandse krijgsordonnantie van 1578 liet slechts ruimte voor drie 
'jongens', voor de kapitein, luitenant en vaandrig, die met een haakbus moesten kunnen 
omgaan en 'cloeck' genoeg zijn om hun meesters in een gevecht bij te staan. Zo waren zij or
ganiek soldaat en niet slechts een nutteloze mond om te voeden.38 

Naast het verschaffen van kwartier voor de soldaten, viel ook de verzorging van ernstig 
zieke en gewonde militairen in de Habsburgse Nederlanden traditioneel toe aan de steden. 
Die waren hier al even weinig gezien als hun gezonde collega's. Oranje greep in 1572-1576 
incidenteel persoonlijk in om betere opvang voor gewonde krijgslieden te regelen, maar be
greep dat een structurele oplossing beter via de Staten of steden viel te bereiken. Een be
langrijke financiële stimulans voor de steden was dat ze de kosten voor vervoer en verzor
ging van de gewonden met hun bijdrage aan het gemene land mochten verrekenen.39 In 
september 1574 besloten de Staten, zeer waarschijnlijk op instigatie van de prins, dat Rot
terdam, Schiedam, Dordrecht, Gouda en Delft aparte huizen voor de gewonden moesten in
richten en een chirurgijn aannemen om voor hen te zorgen. Hoewel ook dit voor rekening 
van het gemene land zou komen, voerde alleen Rotterdam dit besluit uit. Leiden volgde in 
oktober 1574 na het ontzet. Oranjes inspanningen op dit terrein hadden een zekere mate van 
succes, terwijl de Staten incidenteel nog bereid waren extra bij te springen. In januari 1577 
zegden ze enkele steden, die klaagden over een toevloed van zieke soldaten, dertig stuivers 
per week per soldaat toe. Na de reductie van de strijdmacht kort daarop ontsloegen de Sta
ten de militaire chirurgijns in Rotterdam en Leiden.40 

36 Swart , Krijgsuolk, 141; RSH, 25 september 1574, 8 a p r i l 1575. 

37 W V O 11450: ar t ikelen 19 m e i 1574, f. 289; Swart, Krijgsuolk, 142,143-144. 

38 W V O 3421: Oranje aan magistraat Ois te rwi jk ( Z u i d - H o l l a n d ) , 12 oktober 1573; W V O 2879: Oranje aan magistraat Geer-

t ru idenberg , 7 november 1573; Gemeen tea r ch i e f Zoetermeer , A r c h i e f plaatseli jk bestuur Zegwaard , inv. nr. 252, f. 3-8V, 

13-26V; N A , Paulus Buys, inv. nr . 36 en 38; Ve rmeesch , Oorlog, steden en staatsuotming, 108; Swart, Krijgsuolk, 142-143. 

39 N A , R e k e n k a m e r ter audit ie , inv . nr. 337A, f. 12V; i b i d e m , inv. nr . 347, f. 15 ( inde marge); i b i d e m , inv. n r 3 3 7 , f. 76; Swart, 

Krijgsuolk, 145. 
40 R S H , 18 september, 28 oktober 1574, 21 februari 1575, 23 februari 1576, 4 januar i , 6 j u l i 1577; Swart , Krijgsuolk, 145-146. 
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Holland als anker van de Staatse militaire macht 
De fysieke impact van de oorlogsjaren 1572-1576 op Holland was groot. Grote delen waren 
op bevel van Oranje in het kader van de defensie onder water gezet. De infrastructuur was 
grotendeels vernield. De inwoners van dorpen nabij Haarlem leefden in mei 1576 in kelders 
en hutten. Pieter Bor bezocht in deze tijd een desolaat Den Haag; de huizen waren als stal
len gebruikt.4' Hoeveel van de gevluchte, meest katholieke, Hollanders naar huis terugkeer
den is onduidelijk. Na de hereniging van Holland in 1577-1578 waren de steden en Staten 
vastbesloten het oorlogsgeweld voortaan buiten het eigen gebied te houden. Herstel van het 
eigen gewest stond voorop, al ging dat niet overal even snel. Beginjaren 1580 stond het land 
van Arkel grotendeels nog onder water en de woningen, molens, kaden en bruggen waren 
nog niet herbouwd.42 Hulp aan Vlaanderen en Brabant, toen de oorlog in 1577 aldaar op
nieuw uitbrak (afb. 4), had voor Holland lagere prioriteit. Dit gold zeker toen er vanaf 1580 
sprake was van oorlog in het noordoosten van de Nederlanden. Daar deze een concrete be
dreiging vormde voor de zogeheten 'Hollandse tuin', financierde Holland hier de helft van 
de oorlogsinspanning. Troepen in Hollandse betaling hielpen de Friezen reeds in 1580 en 
na de val van Zutphen in 1583 was Holland de voornaamste geldschieter van een veldleger 
aan de IJssel. Nu had ook voor de andere gewesten de eigen verdediging altijd prioriteit, 
maar Holland was hierin veel succesrijker. Door de oorlog buiten het eigen land te houden, 
legden de Staten van Holland het fundament voor de ongekende economische groei waar
mee ze de langdurige oorlog zouden betalen.45 

De lessen en ontwikkelingen uit de jaren 1572-1576 leverden een belangrijke bijdrage aan 
dit succes. Omdat Oranje in deze periode volledig afhankelijk was van de Hollandse steden 
en Staten, verwierven zij een buitengewone machtspositie met het inzicht en het zelfver
trouwen om - ook in militaire zaken - zelfstandig op te treden, desnoods zonder stadhou
der of regeringshoofd. De manieren om de troepen te financieren en geldgebrek te onder
vangen, die Holland in de jaren na 1572 had ontwikkeld, paste het in de jaren 1580 weer toe. 
Soldaten leefden meest van wekelijkse leningen als voorschot op hun soldij. De afrekening 
moest elke zes maanden plaatsvinden, maar werd door Holland zo lang mogelijk uitgesteld. 
Troepen in het Noorderkwartier klaagden in februari 1588 dat ze al 26 maanden geen afre
kening hadden gehad.44 De door Oranje vastgestelde basissoldij van acht gulden bleef on
gewijzigd, maar de betaalmaand nam weer in lengte toe tot 48 dagen tegen 1588. Hiermee 
verdienden soldaten feitelijk weer evenveel als in 1572. De belastingdruk, die in 1572-1576 
al fors was gestegen, nam nog verder toe. Ironisch genoeg betaalden de Hollanders nu meer 
belasting dan de Habsburgse regering ooit van hen had gevraagd.45 

Na het wegvallen van Brabant en Vlaanderen in 1580-1585 domineerde Holland de Staten-
Generaal volledig. De resterende gewesten waren afhankelijk van Hollands geld om de strijd 
vol te kunnen houden. Met name het geteisterde en half door het regeringsleger beheerste 
Gelre en Overijssel genereerden in de jaren 1580 zelf dermate weinig inkomsten, dat ze zon
der hulp reddeloos verloren waren. De Hollandse dominantie leidde ertoe dat de wensen, 

41 R S H , 11 m e i 1576; Bor , Oorsprongk, boek IX, 676; G . ' t H a r t , 'R i jn lands bestuur en waterstaat r o n d o m b e l e g e n ontzet van 

L e i d e n ' , Jaarboekje uoor geschiedenis en oudheidkunde uan Leiden en omstreken 64 (1974) 13-33, aldaar 28-30. 

42 ' t H a r t , 'R i jn lands bestuur ' , 30-31; N A , Paulus Buys, nr . 16. 

43 James D . Tracy, For Holland's Garden. The ruar aims of the States of Holland, 1572-1588 (Ams te rdam 2004) 8-9, 23-25; K o o p 

mans , De Staten uan Holland, 149-150; Bor , Oorsprongk, boek X I V , 166,170; Swart, Krijgsuolk, 127,134. 

44 Bor , Oorsprongk, boek X X I V , 188; N A , Paulus Buys , inv. nr. 40: reg lement van Oranje en de Staten, 1 m e i 1582 (art. 13). 

45 Vermeesch , Oorlog, steden en staatsuorming, 54-63; Swart, Krijgsuolk, 63. 
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Afb. 4 Inspectie van het veldleger van de Staten-Generaal nabij Lier (Brabant) op 14 juli 1578. In de 
voorhoede staan twee blokken van elk drie Hollandse vendels, die de Staten van Holland hadden ge
stuurd. Uit: Fritz Heilweg (red.), Franz und Abraham Hogenberg, Geschichtsbldtter (Nördlingen 1983) 203. 

regelingen en voorschriften van dit gewest de norm werden op generaliteitsniveau. Naast de 
verlenging van de betaalmaand gold dit bijvoorbeeld voor de regeling van de inkwartiering 
met bijbehorende financiële compensatie, al kostte het moeite daarvoor het benodigde geld 
te vinden; ook hier sprong Holland bij. Vanaf 1595 mochten de burgers zelfs bepalen hoe
veel en welke soldaten ze in huis wilden opnemen. 4 6 

Holland zorgde er ook voor dat Oranjes besluit uit 1573-1574 om de militaire rechtspraak 
in handen van de kapiteins te geven, op generaliteitsniveau ingang vond. Het relevante arti
kel 33 van de Hollandse artikelbrief van 1574 komt sterk overeen met artikel 65 van de Staat
se krijgsartikelen van 1590. Een verschil is dat in de laatste naast de kapiteins ook de luite
nants en vaandrigs expliciet worden genoemd als mogelijke rechters. Dit artikel 65 was de 
grondslag voor de garnizoenskrijgsraden die in de Verenigde Nederlanden in geval van ver
grijpen moesten worden gevormd. Onder de Hollandse stadhouder graaf Maurits van Nas
sau werden deze standaard in alle gewesten, uitgezonderd Friesland en Groningen. Deze 
gewesten hielden tot in de 18de eeuw vast aan restanten van de landsknechtenrechtspraak, 
zij het onder strikte controle van hun eigen statenvergadering. 4 7 De artikelbrief van 1590 om-

46 Vermeesch, Oorlog, steden en staatsvorming, 107-110. 
47 WVO 11450: artikelbrief, 19 mei 1574, f. 29OV; J.W. Wijn, Het krijgswezen in den tijd van prins Maurits (Utrecht 1934) 556; 

Swart, Krijgsuolk, 103-107. 
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vatte maar liefst 82 artikelen waar soldaten zich aan moesten houden en zou, na herziening 
in 1705, tot 1799 voor het leger gelden, een bewijs dat de transformatie van contract naar dis
ciplinaire regels was voltooid.48 

Oranje maakte vanaf 1578 de nieuwe, gestandaardiseerde en verkleinde compagniesorga
nisatie van Holland de norm onder de Staatse troepen, met 15 o man als meest voorkomende 
omvang; de uniforme staf van dertien man gold voor alle vendels, ongeacht de sterkte.45 Hol
land poneerde al vanaf 1579 bij de generaliteit dat de provincies kosten voor de verzorging van 
gewonde militairen mochten korten op hun quote. Uiteraard werd dit onder Hollands domi
nantie gebruikelijk. In de tweede helft van de jaren 1580 vond verzorging van zieke en ge
wonde Staatse krijgslieden grotendeels in Hollandse en Zeeuwse steden plaats. Om de oor
log beter te kunnen financieren, oefende Holland druk uit op de andere gewesten om de 
generale middelen in te voeren; deze gewestelijke belastingen bestonden elders niet. Dit 
stuitte echter op veel verzet en het duurde tot omstreeks 1600 voor dit inkomsten opleverde.50 

De strijd tussen de statenvergadering en het regeringshoofd over omvang en kosten van de 
troepenmacht die na 1572 in Holland woedde, zette zich vanaf 1578 op generaliteitsniveau 
voort. De statenvergadering triomfeerde ten slotte in de jaren 1580; de door Holland gedo
mineerde Staten-Generaal zouden nooit méér troepen aannemen dan ze konden betalen.51 

Conclusie 
Het Staatse leger, dat in de jaren 1590 met succes in de aanval ging en vermaard was vanwe
ge de goede discipline en de adequate financiering, was in veel opzichten het product van 
Hollandse maatregelen en lessen uit de jaren 1572-1576. Het was in deze jaren dat Oranje, die 
met zijn rug tegen de muur stond, de gewone soldaat zijn status als landsknecht, met het 
recht om te participeren in beslissingen en zijn dagelijks leven vorm te geven, definitief ont
nam en hem dwong strenge straffen voor zelfs relatief kleine vergrijpen en een meer hiërar
chische compagniesorganisatie te accepteren. Verzet hiertegen van de soldaten valt nauwe
lijks te merken. Zij zaten in een proces van proletarisering, dat voor deze periode ook buiten 
het leger is geconstateerd en waren volledig afhankelijk van hun soldij. Dit blijkt uit de ver
klaring van soldaten in het Noorderkwartier in 1588, dat ze bereid waren de strenge discipli
ne te accepteren, als hun soldij maar op tijd verscheen.52 Holland zorgde hiervoor veel beter 
dan elders, al was het maar in vorm van een wekelijkse lening. De strengere discipline en re
gulering van de soldaten, samen met de financiële compensatie voor burgers die hen kwar
tier verschaften, leidden langzaamaan tot een acceptatie van garnizoenen door Staatse ste
den. Dit alles past in een proces van geleidelijke disciplinering en professionalisering van het 
leger waarin staat en overheid hun greep versterkten op de troepen die zij in dienst hadden.53 

Vol trots stelde Emanuel van Meteren dit Staatse leger ten voorbeeld aan andere landen. 
In Frankrijk en het Duitse Rijk klaagden steden en statenvergaderingen in de tweede helft 

48 Wijn, Het krijgswezen; 546-558; Swart, Krijgsvolk, 66. 
49 NA, Archief van de Staten-Generaal 1550-1796, inv. nr. 4867: 'Lyste van die wapenen ende tractementen etc', augustus 

1588; Swart, Krijgsuolk, 63. 
50 RSH, 18 november 1585, 22 juli/g augustus 1586,12 september 1587; Swart, Krijgsuolk, 40, 146-147,155; Vermeesch, Oor

log, steden en stoatsuotming, 82,153-159. 
51 Swart, Krijgsuolk, 40, 42, 44-48, 50-51. 
52 Bor, Oorsprongk, boek XXIV, 188; Swart, Krijgsuolk, 53, 61, 63-64, 70, 82; J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalis

me. Opkomst en neergang van de Hollandse economie 1350-1850 (Bergen NH 1991) 49-50. 
53 Swart, Krijgsuolk, 18-19,157-
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van de 16de eeuw evenzeer als in Holland over het slechte gedrag van het krijgsvolk en de last 
van hun betaling en onderhoud. Bij elke gelegenheid vroegen zij de regering maatregelen te 
nemen. Dit geschiedde doorgaans pas veel later, in de loop van de 17de eeuw. De inwoners 
van de Habsburgse Nederlanden moesten de soldaten van de koning tot 1598 blijven voor
zien van soldij, proviand en gratis seruitium. Vanaf dat jaar konden welgestelde families de 
inkwartieringsplicht afkopen. De opbrengst diende ter betaling van compensatie aan de 
minder welvarende families, aan wie de last van de inkwartiering toeviel.54 In Holland vorm
den de steden en Staten na 1572 zelf de regering en hadden ze de macht om regelingen af te 
dwingen of te initiëren. 

54 V a n Mete ren , Historiën, f. 278V, 288; Vermeesch , Oorlog, steden en stoatsuorming, 107; Swart, Krijgsuolk, 69-70,141,144,147, 

158. 



DeArchieuenman 
Dozen vol plaatjes: het RKD 

In het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig Museum in Den Haag, 
huist nog een instelling van formaat: het RKD. Ondanks veelvuldige bezoeken aan het Prins 
Willem Alexanderhof was dit me echter nog nooit opgevallen. De ingang van het RKD be
vindt zich namelijk niet op de eerste etage, zoals in het geval van de KB en het museum, maar 
gewoon op de begane grond. Het RKD, ofwel Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu
mentatie, is (althans volgens de website) een van de belangrijkste kunsthistorische kennis
centra in de wereld. Het beheert een enorme collectie documentatie van de Westerse kunst, 
variërend van foto's, reproducties en dia's van schilderijen, tot veilingcatalogi en archieven 
van onder meer kunstenaars en galeriehouders. Daarnaast is er een uitgebreide collectie 
persdocumentatie en een grote kunsthistorische bibliotheek. 

De omvang van de collectie van het RKD blijkt meteen bij binnenkomst: na het passeren 
van de receptie staat men in een enorme ruimte met lange rijen kasten vól met archiefdozen. 
Lopend langs de kasten wordt duidelijk dat de dozen zijn geordend in verschillende catego
rieën, zowel op genre en periode als op kunstenaar en plaatsnaam. In de dozen zitten tallo
ze afbeeldingen van schilderijen, prenten en tekeningen, die een uiterst waardevolle bron 
zijn voor iedereen die op zoek is naar een bepaald kunstwerk, het oeuvre van een bepaalde 
kunstenaar of bijvoorbeeld afbeeldingen van een stad of dorp. Bezoekers mogen de dozen 
zelf uit de kasten halen en kunnen dan op een van de tafels alle systeemkaarten - met daar
op telkens één afbeelding - doornemen. De afbeeldingen zijn niet altijd van de beste kwali
teit, maar het betreft dan ook vaak plaatjes die in het verleden uit oude catalogi geknipt en 
zorgvuldig op de kaarten geplakt zijn. Onder de afbeeldingen worden wat gegevens ver
meld, onder andere over de plaats waar het kunstwerk zich bevindt. Van in het verloop van 
de tijd verhandelde kunstwerken zijn dan ook regelmatig meer afbeeldingen beschikbaar. 
Wanneer je als bezoeker klaar bent met het doornemen van de dozen, kunnen ze in kleine 
lege kasten worden gezet; de medewerkers zetten later alles op de goede plek terug. 

Toch is een bezoek aan de studiezaal niet absoluut noodzakelijk. Het RKD is namelijk een 
van de weinig instellingen wier collectie zeer goed doorzoekbaar is via internet, en dat be
treft dan vooral de collectie beeldmateriaal. Ondanks dat in de databases die via internet 
raadpleegbaar zijn nog slechts een fractie van de collectie is opgenomen, is het een pracht-
bron. Het bestand dat op internet te doorzoeken is bestaat uit vijf aparte databases die alle 
onderling gekoppeld zijn: RKDartists, RKDimages, RKDportraits, RKDIibrary en RKDcoI-
lections&archives. Men kan zoeken op allerlei termen, afhankelijk van de database die ge
kozen is. Zo is het mogelijk wanneer men de kunstenaarsdatabase gebruikt, behalve op 
naam van de schilder, te zoeken op school, geboorte-, werk-, of sterfplaats. Een simpele 
zoektocht naar de wereldberoemde schilder Johannes Vermeer leert (in één muisklik!) dat 
een andere even beroemde schilder, Salvador Dalf, door hem beïnvloed is en geeft daarnaast 
een uitgebreid literatuuroverzicht én een link naar de afbeeldingendatabase met daarin alle 
beschikbare afbeeldingen van het werk van de Delftse schilder. 

Hiermee kom ik meteen bij het meest unieke bestand onder de databases die het RKD 
beschikbaar stelt op internet: RKDimages. Dit bestand wordt gevormd door de afbeeldin-
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Afb. i Ingang van het RKD in 
het gebouw van de Koninklij
ke Bibliotheek in Den Haag. 
Foto: Paparazzo. 

gen in de honderden dozen op de studiezaal. Een belangrijk verschil is echter dat de tref
woorden die aan de afbeeldingen zijn toegekend in deze database veel uitvoeriger en spe
cifieker zijn dan die op de (oude) dozen. Het is daarmee veel gemakkelijker afbeeldingen 
van kunstwerken met een bepaald thema te vinden. Sommige onderwerpstrefwoorden 
doen wat vreemd aan, zo kun je zoeken op 'pijpekrullen aan de slapen' (23 treffers), 'zie
ke' (108 treffers) of'bierpul' (77 treffers), maar deze trefwoorden kunnen natuurlijk zeer 
effectief zijn wanneer men nu juist hier naar zoekt. Omdat op dit moment nog maar één 
procent van de afbeeldingen in het bezit van het RKD zijn opgenomen in het bestand, zal 
voor sommigen een bezoek aan de studiezaal noodzakelijk zijn. Voor degenen die slechts 
eens in de beeldcollectie van het RKD willen snuffelen, biedt de database echter meer dan 
genoeg. Naast een plaatje van het betreffende werk en de gegevens over kunstenaar wordt 
er in RKDimages ook informatie verschaft over de plaats waar het werk zich bevindt of, als 
dat niet duidelijk is, de laatst bekende plek. Door de overvloed aan gegevens en zoekmo
gelijkheden overtreft deze database veel andere (vaak museale) databases met schilderijen, 
prenten en tekeningen en geeft ongekende zoekmogelijkheden voor zowel kunsthistorici 
als historici en andere geïnteresseerden. Er bestaat echter één reëel gevaar: door de grote 
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hoeveelheid afbeeldingen, informatie en doorlink-mogelijkheden zou men de tijd wel eens 
geheel kunnen vergeten... 

Bereikbaarheid • • • • O 
Website • • • • • 
Faciliteiten • • • • O 
Service • • • • O 
Bijzonderheden Om het RKD te kunnen bezoeken moet men een bezoekerspas aan

schaffen. Er zijn verschillende tarieven: een dagpas kost € 2,50, een 
weekpas € 6,00 en een jaarkaart € 15,00. Er is korting voor studen
ten en voor Vrienden van het RKD. 

Verwijzingen 
http://website.rkd.nl/ 

Adresgegevens 
R K D 
Prins Wi l l em Alexanderhof 5 (KB-complex) 
2595 BE Den Haag 
tel: 070-3339777 
e-mail: info@rkd.nl 

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 



Tijdingen 
Erfgoed als bewustzijnsverruimend middel 

Het vaderlandse erfgoed is veranderd van een muurbloempje in een geziene gast ivaar bestuurders en be
leidsmakers naar hartelust meejlirten en maar ook kamerleden van diverse kunne graag een dansje mee 
maken. Maar wie leidt er eigenlijk? Tijdingen probeert vast te stellen op tuelkjeestje de erfgoedsector ver
zeild is geraaid:. 

Landelijke verschuivingen 
In de erfgoedsector is al enige jaren een grondige 
reorganisatie gaande. Tijdens de kabinetten Balke
nende kreeg vergroting van het publieksbereik van 
het culturele erfgoed een steeds hogere prioriteit, 
hand in hand met de bestendige integratie van cul
tuureducatie in het onderwijs. Om deze doelstel
lingen te verwezenlijken, wilde de rijksoverheid 
een steviger greep krijgen op het sterk versnipper
de speelveld van grote en kleine erfgoedinstellin
gen. Op landelijk, gewestelijk en gemeentelijk ni
veau werd dus stevig ingezet op meer coördinatie, 
samenwerking, doelmatigheid, toegankelijkheid 
en een vraaggestuurd aanbod. Met als gevolg dat er 

in de laatste jaren aardig wat nieuwe logo's zijn 
ontworpen. 

Zo zijn de zogenaamde ondersteuningsfuncties 
flink op de schop genomen. Dit zijn organisaties 
die beschikken over een brede deskundigheid op 
één of meer terreinen binnen de erfgoedsector. Mu
sea, archieven, historische verenigingen, gemeen
ten en particulieren kunnen er terecht voor advies 
en begeleiding op technisch, juridisch, organisato
risch en financieel terrein. Daarnaast wordt onder
steuning geboden aan lokale en regionale overhe
den bij uitvoering van wettelijke verplichtingen ten 
aanzien van het behoud van het culturele erfgoed 
dat onder hun verantwoordelijkheid valt. 

Afb. 1 Het Nationaal Erfgoedhuis zit in het statige pand Herengracht 474 in Amsterdam. Foto: L. Vleugels, 2007. 
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In 2005 riep het ministerie van OCW de lande
lijke erfgoedkoepels op mee te werken aan een in
grijpende herstructurering van de ondersteunings
functies binnen hun werkterrein. Om enige vaart in 
dit proces te brengen, werd alvast aangekondigd 
dat hun subsidies per 1 januari 2008 zouden wor
den stopgezet. De betrokken instellingen waren 
het er al snel over eens dat het zinloos zou zijn om 
het onafwendbare onnodig lang te rekken en start
ten een intensief overleg. De Stichting Nationaal 
Contact Monumenten, de Stichting voor de Ne
derlandse Archeologie, Erfgoed Actueel (beginja
ren negentig opgericht om vanuit het ministerie 
van OCW erfgoededucatie te stimuleren) en DIVA 
(de vereniging voor de documentaire informatie
voorziening en het archiefwezen), stelden vorig 
jaar vast dat er voldoende kansen lagen voor een 
succesvolle fusie. Op 1 januari dit jaar gingen de 
vier organisaties op in de Stichting Erfgoed Neder
land. Naar een passende huisvesting wordt nog ge
zocht. Tot die tijd zijn alle medewerkers onderge
bracht in het Nationaal Erfgoedhuis aan de 
Herengracht in Amsterdam (afb. 1). 

De missie is als volgt geformuleerd: 'Erfgoed 
Nederland zet zich in voor de versterking van de 
maatschappelijke positie, het belang en de beteke
nis van het cultureel erfgoed als geheel en daarbin
nen dat van de deelsectoren archeologie, archie
ven, monumenten en musea. Daartoe richt de 
stichting haar activiteiten zowel op publiek en me
dia als op onderwijs, politiek en aanverwante or
ganisaties en is daarmee een belangrijke, deskun
dige gesprekspartner voor het openbaar bestuur'. 

Omschreven in meer concrete termen, is Erf
goed Nederland een landelijk platform voor orga
nisaties binnen de sector met ondersteuningstaken 
op het gebied van informatievoorziening, deskun
digheidsbevordering en innovatie. Vergroting van 
het publieksbereik van erfgoedinstellingen is een 
van de hoofddoelstellingen, met als bijzonder aan
dachtspunt bevordering van het gebruik van de 
mogelijkheden van de erfgoedsector in het onder
wijs. Binnen het kader van een gezamenlijke visie 
en een gedeelde doelstelling krijgen de deelsecto
ren archeologie, archieven, monumenten en mu
sea binnen Erfgoed Nederland ieder een eigen plat
form, met een eigen coördinator en ruimte voor 
een sectorspecifieke aanpak. 

Voor een hechte infrastructuur is echter meer 
nodig dan een intensievere samenwerking van erf
goedinstellingen en rijksdiensten op landelijk ni
veau. Erfgoed Nederland gaat dan ook aansluiting 

zoeken bij provinciale en landelijke erfgoedhuizen. 
In Zuid-Holland zal dat weinig moeite kosten. Daar 
wordt al jaren gewerkt aan een hechte en overzich
telijke infrastructuur voor de provinciale erfgoed
sector. 

Erfgoedhuis Zuid-Holland 
In 1999 werd het Erfgoedhuis Zuid-Holland opge
richt op initiatief van het erfgoedveld en de provin
cie. Sinds 2005 is deze instelling gevestigd in het 
voormalige Meisjesweeshuis in Delft (afb. 2). Het 
Zuid-Hollandse erfgoedhuis omvat een museum
consulentschap, een provinciaal steunpunt voor 
monumentenzorg en archeologie, een monumen-
tenwacht, een educatieve dienst en heeft daarnaast 
specialisten in huis op het gebied van agrarisch en 
varend erfgoed. Vrijwilligers en professionals, gro
te en kleine musea, gemeenten, historische vereni
gingen en particuliere eigenaars van monumentale 
gebouwen, boerderijen of schepen kunnen hier te
recht voor advies, begeleiding en deskundigheids
bevordering. Het erfgoedhuis verzorgt trainingen 
en cursussen, ontwikkelt lesmateriaal en publiceert 
boeken, folders en handleidingen (afb. 3). Voor 
manifestaties, zoals het Molenjaar 2007, wordt on
dersteuning geboden bij ontwikkeling en uitvoe
ringvan kleine en grote publieksevenementen. 

Behalve een omvangrijke eigen website beheert 
het Erfgoedhuis Zuid-Holland gespecialiseerde 
websites waarmee het provinciale erfgoed voor spe
cifieke doelgroepen beter toegankelijk wordt ge
maakt. De Geschiedenisbank Zuid-Holland bij
voorbeeld is een digitaal platform voor iedereen die 
zich bezighoudt met lokale en regionale geschiede
nis. De site bevat niet alleen een overzicht van acti
viteiten, een nieuws- en service rubriek, een bestand 
met publicaties en een forum, maar biedt boven
dien historische verenigingen, oudheidkamers, 
musea, archieven en genealogische verenigingen de 
mogelijkheid zichzelf te presenteren en een link 
naar hun eigen website te plaatsen. Deze site zal in 
de toekomst worden uitgebreid meteen beeldbank. 

Speciaal voor scholieren is er de website Erf-
goedwijzer met bronnen, documenten, achter
grondartikelen en databanken op het gebied van 
cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en planolo
gie in Zuid-Holland, waarmee leerlingen uit de 
hoogste klassen van HAVO en VWO examenwerk
stukken kunnen maken. Onder de titel Erjjjoedspoor 
ontwikkelt het Erfgoedhuis Zuid-Holland lokale 
lesprojecten voor scholieren van acht tot vijftien 
jaar die aansluiten bij de kerndoelen en methoden 
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Afb. 2 Het Erfgoedhuis Zuid-Holland, gevestigd in het voormalige Meisjesweeshuis te Delft. Foto: Erfgoed
huis Zuid-Holland. 

van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en we
reldoriëntatie. Medewerkers van het Erfgoedhuis 
Zuid-Holland brengen scholen, musea, archief
diensten, historische verenigingen en andere erf
goedinstellingen binnen een gemeente bijeen om 
gezamenlijk een educatief programma te ontwik
kelen. In diverse gemeenten is inmiddels een 'erf-
goedspoor' opgezet en het project zal in de ko
mende jaren verder worden uitgebreid. 

In nog geen tien jaar tijd is het Erfgoedhuis 
Zuid-Holland uitgegroeid tot een omvangrijk ken
nis- en servicecentrum met zo'n veertig werkne
mers en een enorm netwerk. Het werkgebied be
strijkt meer dan 200 musea, 26 archieven, ruim 100 
verenigingen en stichtingen, 14.000 eigenaars en 
beheerders van monumenten en alle gemeenten en 
scholen in Zuid-Holland. 

Erfgoedhuis Noord-Holland i.o. 
In de provincie Noord-Holland zijn deze onder-
steuningstaken nu nog verspreid over een tiental 
grote en kleine organisaties, maar daarin zal op 
korte termijn verandering komen. Eind 2004 con
stateerde het provinciale bestuur dat toegankelijk

heid en publieksbereik van het culturele erfgoed te 
laag waren, als gevolg van versnipperde financie
ring en gebrek aan een gecoördineerde aanpak. 
Om een samenhangende infrastructuur te realise
ren, besloot het provinciebestuur om alle geweste
lijke ondersteuningfuncties binnen één instelling 
onder te brengen. Deze reorganisatie zou echter 
lang niet zo soepel verlopen als de totstandkoming 
van Erfgoed Nederland. 

Bij een verkenningsronde onder acht beoogde sa
menwerkingspartners bleek het animo nihil. Van
wege de grote verschillen in taken en doelgroepen 
was er in de visie van de betrokken organisaties on
voldoende basis om te komen tot een sterke nieuwe 
instelling. De helft van de kandidaten had heel an
dere toekomstplannen en haakte al in vroeg stadium 
af, waarna een viertal ongelijkwaardige partijen 
overbleef. Hoewel deze instellingen zeker niet on
welwillend stonden tegenover samenwerking als 
zodanig, hadden zij bijzonder weinig vertrouwen in 
de regie van Gedeputeerde Staten. Niet zo verwon
derlijk, aangezien drie van de vier organisaties nog 
geen vijfjaar tevoren op initiatief van diezelfde pro
vinciale overheid in het leven waren geroepen. 
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Het Museaal & Historisch Perspectief Noord-
Holland in Haarlem werd in 1999 ingesteld als ser
vicecentrum voor musea, archieven en historische 
verenigingen met als hoofdtaak kwaliteitsverbete
ring. In datzelfde jaar was de advisering van ge
meenten en culturele organisaties bij procedurele, 
juridische, financiële en planologische aspecten op 
het gebied van monumentenzorg en archeologie 
ondergebracht bij het Steunpunt Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland in Wormer. De Provinciale Molen
commissie - voordien een particuliere stichting -
had in 1999 een formele status gekregen en het se
cretariaat daarvan werd vanaf dat moment gevoerd 
door Steunpunt Cultureel Erfgoed. Deze drie orga
nisaties vreesden dat een fusie onvoldoende ruim
te zou bieden om hun ambities en dienstverlening 
onverkort voort te zetten. Alleen de Stichting Stel
ling van Amsterdam was direct enthousiast. Omdat 
deze stichting de verantwoordelijkheid draagt voor 
een monument dat sinds 1996 op de Werelderf-
goedlijst staat, zijn de doelstellingen en financie
ring ervan vrijwel onaantastbaar zodat een fusie per 
saldo alleen maar winst kan opleveren. 

Al met al bleek de basis voor een Noord-Hol
lands erfgoedhuis nogal smal. Het Museaal & His
torisch Platform wilde wel meedenken maar wei
gerde zich vast te leggen. De deelname van het 
Steunpunt Cultureel Erfgoed was een zeer onzeke
re factor. De Provinciale Atlas Noord-Holland, de 
Stichting Monumentenwacht (voor keuringen en 
inspecties), de Monumentencommissie van de 
Stichting Welstandszorg, de Boerderijenstichting 
en de Stichting Oude Hollandse Kerken stonden 
open voor overleg maar weigerden hun zelfstan
digheid prijs te geven. Gedeputeerde Staten waren 
er zeer op gebrand het Provinciaal Archeologisch 
Depot mee te laten fuseren, maar stuitten daarbij 
op veel weerstand. 

Voor het college van Gedeputeerde Staten vorm
de deze ongunstige uitgangspositie evenwel geen 
aanleiding af te zien van de fusieplannen. Een ex
terne 'kwartiermaker' werd belast met de opdracht 
draagvlak te zoeken voor een organisatieopzet die 
zich beperkte tot de taken op het gebied van pro
motie, publiekvoorlichting en erfgoededucatie. 
Maanden van overleg volgden en uiteindelijk lieten 
vier organisaties zich over de streep trekken. Daar
bij verzochten zij de provincie echter dringend om 
nota te nemen van het gegeven dat een deugdelijk 
fundament voor een Erfgoedhuis op meer dan twee 
peilers dient te rusten en dus voldoende ruimte 
moet bieden voor de functies beheer en behoud. 

Vervolgens werd op 1 januari van dit jaar de 
Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland opge
richt. Daarin worden Museaal & Historisch Per
spectief en het Steunpunt Cultureel Erfgoed sa
mengevoegd. Evenals de werkzaamheden van de 
Stichting Stelling van Amsterdam zijn uiteindelijk 
ook de beheersorganisatie en de publieksgerichte 
activiteiten van het Provinciaal Archeologisch De
pot bij de nieuwe instelling ondergebracht. Daar
naast zal Cultureel Erfgoed Noord-Holland nauw 
gaan samenwerken met de projectorganisatie 
Kunst en Cultuur Noord-Holland. Voorlopig be
staat dit Noord-Hollandse erfgoedhuis alleen nog 
maar op papier. Hoewel de 21 medewerkers van de 
twee gefuseerde instellingen nu formeel in dienst 
zijn bij de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Hol
land, moet de daadwerkelijke samenvoeging van al 
die taken en functies binnen één organisatie nog 
beginnen. De provincie Noord-Holland geeft de in
stellingen daarvoor een jaar de tijd en een budget 
van ruim een miljoen euro. 

Cultuur verbindt, beleid verblindt? 
Fusies en reorganisaties zijn niet per definitie 
slecht. Meer samenhang maakt het werkveld voor 
alle partijen overzichtelijker, verhoogt de doelma
tigheid en drukt de kosten. De aanpak van het Erf
goedhuis Zuid-Holland laat zien dat de sector zo 
een krachtige impuls kan krijgen. Wie echter de 
moeite neemt om recente cultuurnota's van de pro
vincie Noord-Holland en het ministerie van OCW 
eens door te bladeren, ontdekt dat deze reorgani
saties een veel diepgaander achtergrond hebben. 

Erfgoedbeleid is tijdens de laatste decennia ge
confronteerd met een lastig dilemma. Het culturele 
erfgoed dijt steeds verder uit, terwijl de beheersca-
paciteit niet meegroeit. Dat noopt tot keuzes. Tege
lijkertijd is in de afgelopen decennia fors bezuinigd 
op de overheidsuitgaven, waarbij de erfgoedsector 
allerminst gespaard bleef. Voor een optimaal rende
ment worden de beperkte middelen zodanig ingezet 
dat meerdere beleidsterreinen daarvan tegelijkertijd 
kunnen profiteren. Bovendien dienen beleidskeuzes 
goed binnen de politieke agenda passen. Daarmee is 
de beleidsruimte van overheden en instellingen in de 
praktijk aanzienlijk ingeperkt. 

De nota 'Meer dan de Som' van het Ministerie 
van OCW vormt sinds september 2004 het richt
snoervoor cultuurbeleid. Erfgoed wordt daarin om
schreven als de materiële neerslag van onze gedeelde 
cultuur en geschiedenis. Een bloeiend en veelzijdig 
cultureel klimaat draagt bij aan economische groei 
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Afb. 3 Pagina van een stripboek over Hollands erfgoed, gemaakt in opdracht van Erfgoed Nederland door 

John Körver, ziewww.kurf.nl. 
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en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. 
Cultureel bewustzijn vormt in een multiculturele 
samenleving een essentiële voorwaarde en kennis 
van het erfgoed is daarvan een onmisbaar bestand
deel. Daarin ligt de rechtvaardiging van ondersteu
ning van kunst en cultuur, aldus de nota. 

Vervolgens wordt geconstateerd dat het cul
tuuraanbod een groot deel van de samenleving niet 
bereikt. Vooral onder jongeren en leden van cultu
rele minderheden is het culturele bewustzijn niet 
bijster hoog. Om ook deze groepen te bereiken, 
moet het aanbod worden afgestemd op hun inte
ressesfeer. Tegelijkertijd dienen cultuur en erfgoed 
een intrinsiek onderdeel te worden van een door
lopende leergang op basisscholen en in het voort
gezet onderwijs, zodat de komende generatie over 
voldoende cultuurbewustzijn zal beschikken. En 
zo krijgt de erfgoedsector een sleutelrol toebedeeld 
bij het oplossen van een van de belangrijkste knel
punten op de politieke agenda van dit moment: de 
sociale desintegratie. 

Welke uitwerking aan dit richtsnoer kan wor
den gegeven, valt te lezen in de cultuurnota 2005-
2008 van de Provincie Noord-Holland. Onder het 
motto 'Cultuur verbindt' richt het gewestelijke be
leid zich op twee prioriteiten: cultuureducatie voor 
de schoolgaande jeugd en de integratie van cultuur 
binnen ruimtelijke ordening, stedelijke vernieu
wing, landschapsbeheer, toerisme en recreatie. 
Binnen de erfgoedsector zal de meeste aandacht 
- en dus het meeste geld - uitgaan naar geografi
sche of thematische samenwerkingsprojecten tus
sen erfgoedinstellingen, afstemming met het on
derwijs en naar musea die naar het oordeel van de 
provincie het best in het aanbod passen. 

Uiteindelijk geldt ook hier dat wie betaalt, be
paalt. Over het belang van een groter publieksbe
reik, goede erfgoededucatie en herstructurering 
van versnipperde beleidsterreinen hoeft geen twij
fel te bestaan. Ook de rol van rijk en provincie staat 
niet ter discussie. De overheid dient de collectieve 
middelen zorgvuldig te besteden en het is verstan
dig om duidelijke uitgangspunten te formuleren 
voor de keuzes die daarbij worden gemaakt. De 
vraag is natuurlijk of op dit moment de juiste keu
zes worden gemaakt. Zoveel nadruk op publieks
functies en educatie zou wel eens kunnen leiden tot 
een gevaarlijke eenzijdigheid. 

Het volgende scenario is niet ondenkbaar. In
stellingen zullen binnen een krap bemeten budget 
minder ruimte hebben voor behoud en beheer. Het 
leeuwendeel van de huidige personele en financiële 

capaciteit zal worden opgeslokt door publieksfunc
ties, educatie en talloze vergaderingen en commis
sies in het kader van samenwerkingsprojecten. 
Aanvullende subsidies bieden geen uitkomst voor 
tekorten bij beheerstaken, want de toekenning 
daarvan is gekoppeld aan de prioriteiten. Bestuur
ders zullen zich bij verdeling van de middelen laten 
leiden door de beleidsuitgangspunten en binnen 
die beperkingen veilige keuzes willen maken. 
Daarmee loopt alles wat niet tot de landelijke of re
gionale 'Canon' behoort, al snel het risico buiten 
de boot te vallen. 

Of het cultureel erfgoed met dit beleid aantrek
kelijk zal worden voor publiek dat nu niet wordt be
reikt, valt te bezien. Evenmin is zeker dat meer cul
tureel bewustzijn daadwerkelijk leidt tot meer 
sociale samenhang. Wat wel vaststaat, is de kwets
baarheid van cultureel erfgoed dat geen direct aan
wijsbaar maatschappelijk of economisch belang 
dient. En een eenzijdig erfgoedbeleid draagt het ge
vaar in zich dat wat nu niet binnen de prioriteiten 
past, voorgoed verloren gaat. Een al te zwartgallig 
doemscenario? Misschien wel. Toch is waakzaam
heid geboden als de rechtvaardiging van erfgoed-
behoud zo nadrukkelijk wordt gekoppeld aan de 
bijdrage die de sector moet leveren aan moeilijk te 
beheersen maatschappelijke vraagstukken. 

De rol van waakhond zal de sector zelf op zich 
moeten nemen, want herziening van het erfgoed
beleid zit er op korte termijn niet in. Het nieuwe ka
binet is van plan de huidige koers op dit punt on
verkort voort te zetten. De cultuurparagraaf van het 
coalitieakkoord van CDA, PvdA en CU wordt ge
dragen door de volgende stellingname: 'Cultuur
beleid draagt bij aan sociale samenhang en aan een 
vitale economie. Een rijk cultureel leven [...] is es
sentieel bij het creëren van trots en gemeen
schapsgevoel in onze samenleving'. Nou maar ho
pen dat er ook in de toekomst nog genoeg erfgoed 
behouden blijft om trots op te zijn. 

www.erfgoednederland.nl 
www.erfgoedhuis-zh.nl 
www.noord-holland.nl 
www.mph-nh.nl 
www.cultureelerfgoednh.nl 
www.minocw.nl/cultuur/publicaties 



Hollands Spoor 
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum o f monument in Holland onder de 
aandacht gebracht. Frits Gierstberg (hoofd Tentoonstellingen van het Nederlands Fotomu
seum) en Mattie Boom (conservator Fotografie in het Rijksmuseum Amsterdam) bespreken 
dit keer de tentoonstelling en het boek: 

Dutch Eyes. Een nieuuie geschiedenis uan defotografie in Nederland 

Dutch Eyes is de openingstentoonstelling uan het Nedetlands Fotomuseum. Vanaf 18 april zit het Foto
museum op de nieuive locatie 'Las Palmas' op de Wilhelminakade in Rottetdam. De selectie uan tentoon
gestelde merken bestaat uit zoueel mogelijk originele en 'uintage'foto's en is gemaakt op basis uan het ge
lijknamige boek dat dit uootjaar uerschijnt. De hoop is dat het boek Dutch Eyes een nieuiu standaatdiuerk 
luordt uoor de geschiedenis uan defotografie in Nederland. Frits Gierstberg is nauiu betrokken bij de otga-
nisatie uan de tentoonstelling en Mattie Boom is mede-auteut uan het boek, waaraan ueel deskundigen een 
bijdrage hebbengeleuerd. Fotografie krijgt als kunstuorm de afgelopen decennia steeds meer ruimte. Degro-
te musea uerzamelen en beheren fotokunst, maar ook bij particulieren zijn foto's populair. De Nederland
sefotokunst is een begrip in het buitenland. Hoog tijd dus uoor een ouerzichtstentoonstelling. 

Het Nederlands Fotomuseum 
Het Nederlands Fotomuseum presenteert op meer 
dan 1000 m 2 expositieruimte in 'Las Palmas' een rijk 
geschakeerd tentoonstellingsprogramma van histo
rische en hedendaagse, Nederlandse en internatio
nale fotografie. Behalve aan de internationale high-
lig hts en grote namen besteedt het museum uitvoerig 
aandacht aan de rol van de fotografie inde samenle
ving, de beeldcultuur en de media. Daaronder vallen 
toegepaste vormen van fotografie (mode, weten
schap etc), de verbanden met film, video, internet 
en interactieve media, fotografie in kranten en tijd
schriften en privéfoto's. In de geklimatiseerde de
pots beheert het Nederlands Fotomuseum 129 ar
chieven, bij elkaar vier miljoen negatieven en een 
groot aantal dia's en afdrukken. Ook zijn er docu
menten over leven en werkvan tal van fotografen. Er 
worden archieven van topfotografen bewaard, maar 
ook bijzondere fotoalbums en werk van amateur
fotografen. Verder verzamelt het museum comple
te, invloedrijke Nederlandse fotoprojecten. Voor
beelden hiervan zijn Hollandse Taferelen (1989) van 
Hans Aarsman en Honderd Zomers, Honderd Winters 
(1994) van Bertien van Manen. Door die veelzijdig
heid toont de collectie niet alleen de geschiedenis 
van de Nederlandse fotografie, maar ook ruim een 
eeuw Nederlandse geschiedenis in beeld. 

Het Nederlands Fotomuseum is in 2003 ont
staan uit het samengaan van drie instellingen: het 
Nederlands Foto Instituut, het Nederlands Fotoar
chief en het Nationaal Fotorestauratie Atelier. De 
collecties van deze instellingen vormen de ruggen
graat van het museum. De museale functie van het 
museum richt zich op de specifieke conservering en 
het beheer van het kwetsbare fotomateriaal, maar 
daarnaast ook op de kennis over fotografen en de 
geschiedenis van de fotografie. Het Nederlands Fo
tomuseum beoogt zijn ruime ervaring in het res
taureren van foto's verder uit bouwen door samen
werking met deskundige collega's uit andere 
musea, maar wil de opgedane kennis daarnaast ook 
beschikbaar stellen voor de geïnteresseerde bezoe
ker van museum of website. Een voorbeeld hiervan 
is het op de website te volgen project 'Da-
guerreobase', speciaal bedoeld voor instellingen 
die daguerréotypieën - een techniek uit de 19de 
eeuw, die eenmalige 'schijnpositieve' beelden ople
vert (afb. 1) - conserveren, restaureren en onder
zoeken. Het doel is om gezamenlijk zoveel mogelijk 
gegevens te verzamelen om tot een historisch over
zicht te komen van deze vroegste vorm van fotogra
fie. Een ander voorbeeld van de wens om zoveel mo
gelijk kennis te delen is de uitnodiging aan 
bezoekers van de website om advies in te winnen 
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Afb. 1 Portret van een jonge uroutu, Albertus Pieterse, ca 
1850, daguerréotypie. Rijksmuseum Amsterdam, 
inv.nr. RP-F-F14459-A. 

over de optimale bewaarcondities van fotografisch 
materiaal. Ook de amateur-fotograaf komt aan bod. 
Er worden elk voorjaar amateur-dagen georgani
seerd. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld een work
shop over de door Hannes Wallrafen in de jaren 
tachtig ontwikkelde zogenaamde geregisseerde fo
tografie. Deelnemers van de workshop krijgen on
der deskundige leiding de gelegenheid om zich de 
theorie eigen te maken en die in praktijk te brengen. 

Het Nederlands Fotomuseum heeft, kortom, 
deskundigheid in huis op veel terreinen van de fo
tografie. Regelmatig worden daarom discussies 
georganiseerd over actuele onderwerpen, zoals de 
rol van de oorlogsfotograaf of de vraag of fotogra
fen luie schilders zijn. De kennis en deskundigheid 
van de medewerkers van het museum zijn terug te 
zien in publicaties, debatten en symposia, educa
tieve activiteiten en op het internet. Daarmee wil 
het museum een toonaangevend kenniscentrum 
zijn van de fotografie in Nederland, niet alleen voor 
de professional, maar voor iedereen die geïnteres
seerd is. 

Een nieuwe geschiedenis 
Het boek Dutch Eyes is geschreven als naslagwerk 
voor de Nederlandse fotografie. Een van de aanlei
dingen voor het verschijnen van het nieuwe stan

daardwerk over de Nederlandse fotografie is de 
brede belangstelling voor het werk van Nederlan
ders in binnen- en buitenland. Rineke Dijkstra, 
Hellen van Meene en Erwin Olaf worden door bui
tenlandse verzamelaars en musea gecollectioneerd 
en er zijn veel meer Nederlandse fotografen die in 
galeries overal ter wereld bekend zijn en meetellen. 
De populariteit van de Nederlandse fotografie is 
ook te danken aan het Nederlandse fotoboek: de 
prachtige 'beeldboeken' van Johan van der Keuken, 
Ed van der Elsken en Cas Oorthuys uit de jaren vijf
tig en zestig zijn collector's items en in de interna
tionale standaardwerken over dat onderwerp zijn 
ze ruimschoots vertegenwoordigd. De fotografie is 
daarnaast echt 'museaal' geworden en behoort de
finitief tot het cultureel erfgoed. In het Nederlands 
Fotomuseum worden onder andere de complete 
negatievenarchieven van Van der Elsken en Oort
huys bewaard en worden nog eens 127 andere na
latenschappen van 20ste-eeuwse Nederlandse fo
tografen gekoesterd. Rijksmuseum en Stedelijk 
Museum verzamelen actief fotografie (afb. 3). De 
fotografie is op dit moment ook bij het grote pu
bliek ongekend populair: Nederland telt verschil
lende fotomusea die alleen tentoonstellingen op 
dit terrein laten zien. 

Zo ontstond de behoefte aan een nieuw en om-

Afb. 2 Portret uan tien studenten, Israël David Kiek, 
1887, albuminedruk. Rijksmuseum Amsterdam, 
inv.nr. RP-F-F20847. 
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Afb. 3 Spijkenisse, Jannes Linders, 1990, foto. Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. NG-1991-2-19. 

vangrijk onderzoek naar het specifiek Nederland
se in de fotografie, naar de wordingsgeschiedenis, 
de tradities en de historische ontwikkeling van een 
betrekkelijk jong medium in Nederland. Het was 
immers al weer 28 jaar geleden dat het Leidse 
Prentenkabinet, Het Haags Gemeentemuseum en 
het Stedelijk Museum een eerste poging tot dui
ding deden met drie tentoonstellingen over de 
ontwikkeling van de fotografie in Nederland en 
het bekende en vaak geraadpleegde overzicht in 
drie delen Fotografie in Nederland bij de Staatsuitge
verij uitbrachten. Deze instellingen waren destijds 
de enige in Nederland die iets aan fotografie de
den. Nu, na zoveel jaar zijn we in Nederland vele 
actief verzamelende instellingen, fotocollecties 
en fotomusea rijker. De tijd was rijp om de stand 
van zaken op te maken en om hoogtepunten, maar 
ook onbekende foto's en nieuwe ontdekkingen te 
laten zien. Dutch Eyes. Een nieuiue geschiedenis van de 
Nederlandse fotografie moest een prikkelend over
zicht bieden en werk van zoveel mogelijk Neder
landse fotografen behandelen. Bovendien is het 

rijk geïllustreerde boek er tevens in een Engelse 
editie voor geïnteresseerden in het buitenland. 

Vanuit een wervende proloog waarin de eigen
tijdse ontwikkelingen in de Nederlandse fotografie 
van dit moment uitgebreid aan de orde komen, 
gaat het boek terug naar de oorsprong en komen 
vragen aan de orde over beroepsfotografen, over de 
productie en het gebruik van foto's in het Neder
land van de 19de eeuw. Hoewel de markt in Neder
land toen klein was en de Nederlanders vooral de 
Franse en Engelse fotografie 'volgden', was de ver
spreiding van fotografie gedurende de 19de eeuw 
ruim en werd er ook veel buitenlandse fotografie 
gezien in Nederland. Nederlandse fotografen 
blonken in deze periode vooral uit in het vastleggen 
van de waterwerken en de aanleg van spoorwegen 
en bruggen. In de 19de eeuw ontstond in het atelier 
van de Leidse studentenfotograaf Israël David Kiek 
het 'kiekje' (afb. 2). 

Aan het eind van de 19de eeuw vinden dan voor 
het eerst debatten plaats over fotografie als kunst 
en organiseren de ambitieuze amateur-fotografen 
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Afb. 4 Onthulling van 'Naatje op de Dam', Amsterdam 27 augustus 185 6, Pieter Oosterhuis, 1856, stereofoto. Rijks
museum Amsterdam, inv.nr. RP-F-F14243. 

zich in verenigingen. Zij publiceren hun 'pictura-
listische' werk in tijdschriften en nemen deel aan 
fototentoonstellingen in Europa en Amerika. Bij
zonder zijn de onbevangen foto's - veelal voorstu
dies-van de kunstenaars George Hendrik Breitner 
en Willem Witsen. In aparte hoofdstukken wordt 
nog eens uitgewerkt waarin Nederland zich onder
scheidde: de fotografie van de stad en het land
schap. Deze hoofdstukken voeren de lezer vanuit 
de 19de eeuw de 20ste eeuw in. In het hoofdstuk 
over het Interbellum komen traditie en de fotogra
fie als volkskunst en het modernisme elkaar tegen. 
Daar worden foto's van fototypograaf Piet Zwart of 
van Jan Kamman en Paul Schuitema naast foto's 
van boeren van Willem van Malsen geplaatst. 

Het specifiek Nederlandse wordt behandeld in 
het hoofdstuk over fotografie en engagement, 
waarin de foto's van de fotografen van de groep 'de 
ondergedoken camera' uit de Tweede Wereldoor
log worden getoond, met als hoogtepunt het kleu-
renwerk van Frits J. Rotgans. De betrokkenheid 
komt later ook tot uitdrukking in de journalistieke 
fotografie voor weekbladen als Vrij Nederland. Uit
blinker is Koen Wessing die in de jaren zeventig in 
Zuid-Amerika prachtige reportages maakte van on
der andere de omwenteling in Chili in 1973. De Ne
derlandse identiteit komt daarnaast aan de orde in 
het hoofdstuk 'Van Zeeuws meisje tot Dirty Girl ' 
waarin wordt onderzocht hoe het zelfbeeld van de 
Nederlanders tot uitdrukking komt in de vele foto
opdrachten die in ons land, met name door het 
Rijksmuseum en het Stadsarchief Amsterdam, aan 

fotografen worden gegeven om aspecten van onze 
samenleving en onze eigen geschiedenis vast te 
leggen. Een pendant van dit hoofdstuk dat betrek
king heeft op de 'blik op onszelf, is het hoofdstuk 
'Blik op de Ander' dat de fotografie in Indonesië en 
de West (Suriname, de Antillen) behandelt en veel 
nieuw en aantrekkelijk materiaal toont. Vanzelf
sprekend komen de belangrijkste Nederlandse fo
toboeken in een apart hoofdstuk aan bod. Ook de 
wisselwerking tussen kunst en fotografie in de ja
ren zeventig en tachtig wordt beschreven, aan de 
hand van foto's van Gerard Fieret, Sanne Sannes, 
Ed van der Elsken en Bas Fan Ader. 

Dutch Eyes 
De expositie Dutch Eyes geeft een rijk overzicht van 
de geschiedenis van de fotografie in Nederland, en 
volgt in opzet het hierboven beschreven boek. 
Werk van bekende fotografen als Eva Besnyö, Rine-
ke Dijkstra, Ed van der Elsken en Aart Klein ont
breekt uiteraard niet, maar door de thematische 
aanpak zijn ook foto's te zien van veel minder be
kende fotografen. Thema's die aan bod komen zijn 
geselecteerd op hun belang voor de geschiedenis 
van de fotografie en de cultuurgeschiedenis van 
Nederland. Daaronder vallen het landschap, foto
grafie uit de voormalige koloniën, het fotoboek en 
geëngageerde fotografie. Ook de vroege amateur
fotografie komt aan bod. Daarnaast wordt de be
zoeker een blik geboden op de vroege wetenschap
pelijke fotografie, op de fotomontage uit het 
Interbellum en op fotografie als kunstvorm. Hier-



bij is ook het aantal fotografische technieken rijk 
geschakeerd, van de daguerréotypie tot de ciba-
chrome en van de stereofotografie (afb. 4) tot de 
panoramafotografie. In een apart gedeelte worden 
films van Nederlandse fotografen getoond. De ge
toonde foto's zijn afkomstig uit talloze Nederland
se museumcollecties en archieven. Het Rotterdam
se vormgeversbureau Waacs maakt speciaal voor 
Dutch Eyes een ruimtelijk ontwerp. Het Fotomuse
um ontwikkelt speciale webpagina's over de ge
schiedenis van de Nederlandse fotografie. Ook 
weblessen voor scholieren en een lezingenreeks 
staan op het programma. Een ruime gelegenheid, 
kortom, voor een kennismaking met de rijke foto
geschiedenis van ons land. 

DUTCH EYES 113 

Nederlands Fotomuseum 
Las Palmas, Wilhelminakade, Rotterdam 
www.nederlandsFotomuseum.nl 
info@nederlandsFotomuseum.nl 

Dutch Eyes, een nieuwe geschiedenis van de fo
tografie in Nederland 
19 april 2007 t/m 26 augustus 
di t/m vr 10-17 uur 
za, zo en feestdagen 11-17 uur 

Boek: Flip Bool et al (red.), Een nieuwe geschiede
nis van defutogrujïe in Nederland - Dutch Eyes, Rot
terdam 2007, ISBN 13-978-90-400-83372 (Ne
derlands), 13-978-90-40-83808 (Engels), prijs 
€ 69,95, z ' e : www.dutch-eyes.nl. 
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Cees Barnhoorn, Noordurijk, oud, nieuw, van alles wat 
(Zaltbommel: Aprilis, 2006, 144 blz., geïll., ISBN 
90-5994-125, prijs € 19,50). 

Dit boek van Cees 
Barnhoorn is een senti-
mental journey back in 
time. Noordwijk, een 
Zuid-Hollands dorp in 
de duinen, kent van 
oudsher twee kernen: 
Noordwijk aan Zee, het 
vissersdorp en Noord-
wijk-Binnen, het bol-
Iendorp. De zeekern 
leefde vroeger van de 

visserij, het binnendorp leefde voornamelijk van de 
bollenteelt. De twee dorpskernen hadden ieder een 
sterke identiteit: een katholiek en een protestants 
deel. 

Dit werkje, een verzameling van tekeningen, 
gaat voornamelijk over het verdwenen vissersdorp 
Noordwijk aan Zee. De visserij bracht aan het begin 
van de 20ste eeuw steeds minder inkomsten op. 
Het toerisme naar de duinen en stranden was ech
ter in opkomst en ging een steeds belangrijkere rol 
spelen. Veel vissershuizen moesten wijken voor een 
heuse boulevard met grote hotels en gebouwen. 
Dit zou het karakter van het zeedorp voorgoed ver
anderen. Noordwijk-Binnen heeft daarentegen zijn 
originele karakter wel weten te behouden. Natuur
lijk heeft ook hier de tijd niet stilgestaan. Maar de 
meeste huizen bleven, tot op de dag van vandaag, 
behouden. 

Barnhoorn is een getalenteerd tekenaar. Hij 
weet de oude dorpskern aan zee, met de kleine vis
sershuizen, mooi weer te geven. Daarbij vergeet hij 
ook de mensen niet. Het vissersleven in al zijn fa
cetten komt aan bod, de lange perioden dat de 
mannen op zee verkeerden en natuurlijk de achter
blijvende vrouwen die thuis het gezin en het huis
houden draaiende moesten houden. Het was een 
hard bestaan vol onzekerheden en altijd de vraag of 
de man wel behouden terug zou komen van zee. 
Daarnaast heeft dit boek ook veel tekeningen van 
spelende kinderen. 

Al bladerend door dit boek vraag je je af wat de 
bron is van de schetsen. Is het fantasie of heeft de 
auteur het opgetekend uit de verhalen van oudere 
generaties? De tekeningen van de vissershuizen 
hebben, zo nu en dan, wel een bronvermelding. De 
auteur wil een beeld schetsen van hoe men leefde en 

werkte, iets wat volgens hem met foto's niet kan. 
Dat is best mogelijk, veel vooroorlogse foto's zijn 
opnames van straten, kerken en dorpspleinen. 
Mensen komen daar sporadisch op voor. Mis
schien toevallig poserend voor hun huis, maar het 
leven van alledag in een dorp komt doorgaans niet 
aan bod. Barnhoorn heeft daar in een leemte willen 
voorzien. Het is een leuk 'bladerboek' voor diegene 
die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van een 
'verdwenen dorp'. Vooral oudere generaties Noord-
wijkers zullen dit boekje met plezier inkijken. 

Liesbeth Brama 

Eelco Beukers en ïh imo de Nijs, Het bijzondere uan 
Holland, Een geschiedenis uan Holland in 25 uerhalen, 
met een essay uan Jan Blokker en met medewerking uanEric 
Strijbos en Yuonne Wassink (Hilversum: Verloren, 
2005,156 blz., geïll., in kleur, ISBN 90-6550-880-
5, prijs €14,-). 

Het aantrekkelijke 
boekwerk Het bijzon
dere uan Holland ver
scheen ter opluiste
ring van de 'Holland-
maand', waartoe de 
provinciebesturen 
van Noord- en Zuid-
Holland november 
2005 hadden uitge
roepen ter gelegen
heid van het zilveren 
regeringsjubileum 
van koningin Beatrix. Het Provinciaal Historisch 
Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland gaf de 
opdracht en de beide provincies maakten de uitga
ve financieel mogelijk. 

De auteurs, die ook de drijvende krachten waren 
achter de vierdelige Geschiedenis uan Holland, be
schrijven in 25 kernachtige hoofdstukjes van elk 
vijf bladzijden de gedaanteverandering van het ge
west: 'Van een nauwelijks bewoonde, moerassige 
uithoek van Europa heeft het zich in duizend jaar 
ontwikkeld tot een modern, welvarend en zeer 
dichtbevolkt stedenlandschap' (blz. 8). De verha
len beschrijven 'bekende en minder bekende ge
beurtenissen uit de Hollandse historie', opgehan
gen aan een bepaalde plaats en een bepaald jaar en 
gevangen onder een soort krantenkop, zoals: 
'1425, Den Haag: Vergiftigd gebedenboek wordt 
Jan van Beieren fataal' (blz. 19). De geschiedenis 
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wordt dus behandeld aan de hand van watje niet al
leen 'plaatsen van herinnering' maar zelfs 'mo
menten van herinnering' zou kunnen noemen. Het 
moment wordt dan aangegrepen voor eerst een 
specifiek en dan een wat algemener stukje ge
schiedschrijving. In dit geval komen het Holland
se gravenhuis, het gebruik van geweld bij kwesties 
van troonsopvolging en de Hoekse en Kabejauwse 
twisten voor het voeüicht. 

De momenten van Hollandse herinnering zijn, 
binnen de kaders van een aardig overzicht en na
tuurlijk netjes verdeeld over de beide provincies, 
origineel geselecteerd. Zo begint het boek met de 
merkwaardige groep van zes mannen die zichzelf in 
1113, voor het eerst ooit, 'Hollanders' noemt. Na
tuurlijk komen en passant allerlei Holland-weetjes 
langs, zoals dat de naam is gebaseerd op 'Holdland' 
(houtland) en dat er in Holland meer ketters zijn 
geëxecuteerd dan waar dan ook in de Lage Landen. 
Niet de verlening van stadsrecht aan de grote steden 
werd gekozen maar die aan Geervliet, het Noord-
Hollands kanaal in plaats van het Noordzeekanaal 
en de watersnood van 1916 (directe aanleiding voor 
de afsluiting van de Zuiderzee) in plaats van die van 
1953. Juist uit de overvolle 20ste eeuw zijn de 'mo
menten van herinnering' knap gekozen: de katho
lieke revival bij het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Nood in Heiloo, de eerste souvenirwinkel in 
Marken, de eerste moskee in Den Haag, en het 
werkdorp Nieuwesluis in de Wieringermeer, waar 
Joodse vluchtelingen werden opgeleid voor een 
nieuw bestaan in Israël - daar merkt de lezer de, he
laas ook typisch Hollands te noemen, 'koude' om
gang met de vluchtelingen op, culminerend in het 
wrange feit dat het de Duitse bezetter later lukte van 
de 'gastheer' de adressen van de werkdorpers te ver
krijgen, wat voor velen van hen een enkele reis Maut-
hausen betekende (blz. 114). 

Aparte lof verdient de beeldredactie van dit boek, 
gevoerd door Eelco Beukers tekst en productie 
(Utrecht) met medewerking van TGV teksten en 
presentaties (Leiden). De illustraties zijn zonder 
uitzondering goed en eigenzinnig gekozen, met 
weinig clichés en veel verrassingen. De bronnen 
zijn zeer divers (kunst, prenten, archeologische 
vondsten, objecten, prachtige foto's - zie bijvoor
beeld de Rotterdamse haven in de jaren 1880 op blz. 
92) en de bijschriften zijn precies lang genoeg. Aan 
het beeldelement is duidelijkveel zorg besteed; daar 
kunnen mijns inziens veel andere historische pu
blicaties een voorbeeld aan nemen. Ook de keuze 
voor lopende tekst, met achterin een literatuurop

gave per hoofdstukje, een illustratieverantwoording 
en registers op de namen van personen en plaatsen, 
verhoogt de lees- en bladerbaarheid van het boek. 

Het boek wordt afgesloten door een essay van Jan 
Blokker, 'Holland, een stad van Wormer tot Brielle' 
(blz. 133-148), voorzien van prachtige zwartwit fo
to's, luist hij gaat in op de vraag wat er nu zo eigen 
is aan dit gewest. Hij benadrukt in het essay de dub
belzinnigheden van Holland: de strijd tossen katho
liek en protestant; het dichtbij hebben en tegelijker
tijd ver weg houden van de zee; de maakbaarheid die 
van urgentie tot ideologie wordt; de 'ware hollandi
tis' versus hetveranderingsvirus; en de stedelijkheid 
die binnen Nederland jaloezie opwekt maar ook als 
arrogant en bot ervaren wordt. Daarbij geeft hij een 
wat mij betreft nu al klassieke verbetering van het 
adagium 'God created the world, but the Dutch cre-
ated Holland': 'Je kunt op z'n mooist zeggen dat 
Onze-Lieve-Heer, of de natuur, in deze uithoek van 
het continent honderdduizenden jaren lang de boel 
de boel heeft gelaten, en dat de eigenwijze schepse
len die er met alle geweld toch wilden wonen nog 
een hoop werk hebben gehad om alles een beetje op
gedweild en aan kant te krijgen' (blz. 142). En het 
echte antwoord op de vraag naar het bijzondere van 
Holland past bij hem uiteindelijkin vijf regels - maar 
dat moet u zelf lezen. 

Annemarieke Willemsen 

Yvonne Brentjens en Titus M. Eliëns, K.P.C. De Bazel 
(1869-1923). Ontwerpen uoor het interieur (Zwolle: 
Waanders, in samenwerking met Den Haag: Ge
meentemuseum, 2006,240 blz., geïll., ISBN 978-90-
40081-88-0, prijs € 29,25). 

De tentoonstelling 
K.P.C. de Bazel (1869-
1923). Ontwerper uoor de 
elite was in 2006 te zien 
in het Gemeentemu
seum in Den Haag en 
in het Drents Museum 
te Assen. In dit boek, 
dat als publicatie bij de 
tentoonstelling ver
schenen is, doet kunst
historica Yvonne 
Brentjes verslag van 
het onderzoek dat 
daaraan ten grondslag 
lag. De auteur is in 2002 gepromoveerd op het oeu-
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vre van G.W. Dijsselhof (1866-1924), tijdgenoot van 
De Bazel. 

Het boek is fraai geïllustreerd met historische 
foto's van vooral meubels en interieurs, en met 
kleurenfoto's van ontwerptekeningen uit onder an
dere het De Bazel-archief dat bewaard wordt in het 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Centraal 
staat de stijlontwikkeling van de meubelontwerpen 
en meubels van De Bazel in relatie tot diens ont
werpmethodiek en symboliek. Van de eerste zoge
naamde Egyptische stoel toten met het hoofdkan
toorvan de Nederlandsche-Handelmaatschappij in 
Amsterdam, het wordt allemaal uitvoerig en gede
gen onder de loep genomen. De vermelding op het 
boekomslag dat dit onderwerp nog niet eerder zo 
uitvoerig in een publicatie is behandeld, is dan ook 
terecht. Het bronnenonderzoek is degelijk, zeer 
nauwkeurig en grondig uitgevoerd. Vele primaire 
en secundaire bronnen zijn geraadpleegd, vooral 
het archief van De Bazel in het NAi. De auteur put 
uitvoerig uit briefwisselingen met opdrachtgevers, 
vakgenoten en critici en de ontwerpen worden 
nauwkeurig geanalyseerd. 

Het boek is goed geschreven maar voor een leek 
is het niet makkelijk leesbaar, zeker niet als men 
het boek beschouwt als een tentoonstellingscata
logus. Voor kunsthistorici is dit boek heel interes
sant, maar pittig. Het geeft veel minutieuze infor
matie over de meubels en ontwerpen, De Bazels 
tijd- en vakgenoten en de opdrachtgevers. De 'ont-
werpfilosofie' van De Bazel, die als timmerman 
zijn loopbaan is begonnen, heeft een dieperlig
gende achtergrond die gebaseerd is op de theoso
fie en de symboliek van oosterse religies en de vrij
metselarij. Dit is geen gemakkelijke materie, maar 
wel heel interessant. Zowel De Bazel als zijn goe
de vriend en collega J.L.M. Lauweriks waren lid 
van de Theosofische Vereeniging in Amsterdam. 

Grofweg kunnen in het oeuvre van De Bazel 
drie fases worden onderscheiden: de vroege pe
riode tot 1895 waarin hij nog onder de invloed was 
van zijn leermeester P.J.H. Cuijpers, de periode 
1895-ca 1901 waarin hij samen met Lauweriks een 
eigen ontwerpatelier (Atelier voor Architectuur, 
Kunstnijverheid en Decoratieve Kunst) had en de 
periode vanaf 1904, toen De Bazel zijn eigen werk
plaats voor kunstnijverheid oprichtte, 'De Ploeg' 
in Amsterdam. 'De Ploeg' bleef bestaan tot in 
1923, het jaar waarin de architect overleed na een 
lang ziekbed. 

De Bazel had een elitaire clientèle: artsen, advo
caten, bankiers, zakenlieden, maar ook kunste

naars, schrijvers en intellectuelen. Het boek is 
chronologisch opgebouwd aan de hand van de op
drachtgevers en hun opdrachten voor meubels, in
terieurs en gebouwen. De eerste negen hoofd
stukken behandelen meubelontwerpen voor 
particulieren uit de periode 1895-1904. Van de be
sproken meubels, ontwerpen en interieurs wordt 
niet alleen de achtergrond en rol van de opdracht
gever besproken, maar ook de ontwerpmethode 
van De Bazel, het wiskundig ontwerpsysteem van 
de rriangulatuur: het ontwerpen op basis van de 
(Egyptische) driehoek. In de vroege periode staat 
deze triangulatuur centraal. Dit ontwerpen op sys
teem is ook de grondslag voor de ruimtelijke ont
werpen, en dus ook voor de architectuur. De latere 
ontwerpen, ongeveer vanaf 1902/1904, laten een 
ontwerpsysteem zien dat uitgaat van vierkanten en 
daaromheen of erin getrokken cirkels. Deze vor
men de basis voor alle proporties en de ornamen
ten van het meubel. Later spelen ook esoterische, 
boeddhistische invloeden een rol in de vormgeving 
van het oeuvre. Van 1895 tot ca 1910 heeft De Bazel 
zich vrijwel uitsluitend gericht op het ontwerpen 
van woonhuizen, interieurs en meubels voor parti
culieren, ontwerpen voor de persoonlijke levens
sfeer. De wieg voor prinses Juliana uit 1908-1909 
springt eruit. 

De laatste vier hoofdstukken behandelen, naast 
kleine interieuropdrachten voor particulieren, ont
werpen voor institutionele gebouwen, arbeiders
woningen en grote villa's. Het jaar 1915 vormt een 
keerpunt in de loopbaan van De Bazel. Van het be
sloten woonhuis richt hij zich nu op glasserviezen 
'voor het volk', op arbeiderswoningen- en meubi
lair en op kantoorgebouwen. Er treedt een verso
bering op in zijn ontwerpen voor meubels. De kost
bare en verfijnde meubels worden nu vaker dan 
voorheen ook door machinale zagerijen en hout
bewerkers gemaakt. 

Hij ontwierp in de periode 1910 tot aan zijn 
dood in 1923 een aantal grote villa's voor fabri
kanten en bankiers en kantoorgebouwen zoals het 
gebouw voor de Nederlandsche Heidemaatschap
pij in Arnhem. In deze periode kreeg hij de groot
ste opdracht uit zijn carrière, een nieuw hoofd
kantoorvan de Nederlandse Handel-Maatschappij 
aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Ook kreeg De 
Bazel opdrachten voor arbeiderswoningen in Am
sterdam en in Philipsdorp bij Eindhoven. Daar
naast ontwierp hij een bibliotheek voor de letter
gieterij in Amsterdam en de inrichting van het 
interieur van het Rembrandthuis als museale in-
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stelling. Terecht merkt de auteur op dat laatstge
noemd interieur bij de laatste restauratie/recon
structie van het Rembranthuis in 2000-2003 n e " 
laas verloren is gegaan. 

Ook de interieurs en meubels van bovenge
noemde gebouwen worden uitvoerig besproken, 
waarbij centraal staat dat voor De Bazel interieur en 
exterieur onafscheidelijke begrippen zijn. In deze 
latere ontwerpen is de strakkere, sobere ontwerp
stijl van De Bazel te zien die de auteur als volgt ken
merkt: 'Oosterse ornamentiek' wordt gepaard aan 
een bijna uitgekleed Engels classicisme. De op
dracht voor het hoofdkantoor van de Nederland-
sche Handelsmaatschappij in 1916 was De Bazels 
grootste en meest tijdrovende project. De inge
bruikname van dit gebouw in 1926 heeft hij niet 
meer meegemaakt. Toen hij stierf was slechts het 
betonskelet gereed. Zijn collega's van 'De Ploeg' 
hebben het gebouw in de geest van De Bazel vol
tooid; slechts enkele ontwerpen voor meubels en 
interieur zijn dan ook van zijn eigen hand. Het ge
bouw is terecht de geschiedenis in gegaan als een 
totaalkunstwerk. Ook in dit ontwerp past De Bazel 
het proportiesyteem toe, met als basis een recht
hoek van 360 x 320 cm in zowel de gevels, als het 
interieur, tot in de kleinste details. 

Het hoofdstuk geschreven door Titus Eliëns 
gaat over de glasobjecten en glasserviezen die De 
Bazel ontwierp in opdracht van de Glasfabriek 
Leerdam van 1916 tot 1923. Eliëns beschrijft het 
ontwerpen op systeem en daarnaast De Bazels bij
drage aan de technische ontwikkeling van de voor
oorlogse glasfabricage en zijn belang voor deze 
bloeiperiode van de Glasfabriek Leerdam. 

Het boek besluit met een sterke epiloog waarin 
De Bazel nog eens in zijn tijd wordt geplaatst en 
waarbij ook De Bazels eigen interieur wordt be
sproken. Kritiek van tijdgenoten zoals Berlage, Lau
weriks en Oud geven aan dat De Bazel door hen be
wonderd werd, niet makkelijk te plaatsen is en dat 
de 'uiterste verfijning van vormbehandeling' zijn 
leidraad was. 'Doordrenkt van esoterie was De Ba
zels geestesgoed bovendien alleen voor ingewijden 
te begrijpen'; dit geldt tot op de dag van vandaag. 

De auteur is kritisch ten aanzien van de mening 
van andere auteurs over de persoon en architect De 
Bazel, zoals kunsthistorici Reinink (gepromoveerd 
op De Bazel) en De Groot. De auteur benoemt dit 
als volgt: 'Situeerden eerdere monografieën de ar
chitect tussen traditie en vernieuwing, tussen oost 
en west, in dit boek komt hij vooral naar voren als 
een meubelontwerper die opereerde binnen een 

denkbeeldige driehoek van "stof, gevoels- en denk
kracht" en die daarmee als vanzelf tussen kosmos 
en kapitaal belandde'. De complexe, achterliggen
de materie van De Bazels ontwerpmethoden en de 
symboliek van zijn werken maken, zoals eerder op
gemerkt, deze degelijke en mooi geïllustreerde mo
nografie voor de gemiddelde kunstliefhebber en 
tentoonstellingsbezoeker niet makkelijk toegan
kelijk. De epiloog besluit met het, volgens de 
auteur, nog altijd zeer treffende in memoriam ge
schreven door de architect J.J.P. Oud. 

Alice Gut 

K. Brinkman, Geus gevreesd en Spaans benauwd. Oor
logsdreiging, gebeurtenissen, maatregelen en ontwikkelin
gen in de Zwijndrechtse waard en haar omgeuing geduren
de de periode 1566 tot circa 1600 (Alblasserdam: 
Historisch Genootschap Heerjansdam, 2006, 143 
blz., ISBN 90-71287-14-9, prijs € 18,-). 

Op 15 september 2006 
vond in de Hervormde 
dorpskerk te Heer
jansdam de presenta
tie plaats van Geus ge
vreesd en Spaans be
nauwd. De uitgave is 
rijk geïllustreerd, goed 
verzorgd, gebonden 
en voorzien van een 
harde kaft. Helaas 
past deze uitstekende 
verpakking niet bij de 
inhoud. Zowel op me
thodisch, composito
risch als inhoudelijk 
vlak schiet de auteur tekort. 

Geboeid door geschiedenis en een gemis con
staterend aan publicaties over de Tachtigjarige 
Oorlog in de Zwijndrechtse waard formuleerde 
Brinkman drie doelen voor zijn publicatie: het zoe
ken naar authentieke bronnen voor min of meer 
bekende feiten, het verzamelen van meer gegevens 
en die benutten om het bestaande, doch onvolledi
ge beeld aan te vullen. 

Voor zijn onderzoek baseerde hij zich op de re
soluties van de Staten van Holland, de correspon
dentie van Willem van Oranje, die onlangs door het 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis op het in
ternet is geplaatst, op het dagboek van broeder 
Wouter Jacobsz. over de jaren 1572-1579 en de 
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Utrechtse kroniek. Onderzoek in archieven bleef 
noodgedwongen achterwege (blz. 14). Schitterend 
materiaal uit het Dordtse gemeentearchief en uit de 
Grafelijksheidsrekenkamer in het Nationaal Ar
chief is daardoor niet in de publicatie verwerkt. Van 
enige bronnenkritiek is geen sprake. Resoluties, 
brieven en het dagboek van Jacobsz. zijn volgens 
Brinkman betrouwbare bronnen die het funda
ment vormen voor zijn 'werkstuk' (blz. 14). 

Geus gevreesd en Spaans benauwd bestaat uit 16 
hoofdstukken. De hoofdstukken 3 en 4 geven op 
basis van gedateerde literatuur een algemeen beeld 
van de sociale, economische en godsdienstige si
tuatie aan de vooravond van de Opstand. De over
last veroorzaakt door landlopers, watergeuzen en 
Spaanse en Staatse troepen en de wateroverlast van 
1566 en 1570 worden in de hoofdstukken 6 en 7 be
sproken. In de hoofdstukken 8 t/m 12 staan de oor
logshandelingen centraal. Daarna volgen hoofd
stukken over de oorlogslasten, het kerkelijke leven 
in de Zwijndrechtse waard en de wederopbouw na 
1576. Het laatste hoofdstuk bevat een terugblik en 
enkele conclusies. 

De opzet van het boek is nog al verwarrend. Een 
zeer vreemde plaats neemt bijvoorbeeld hoofdstuk 
5 in. Na een kort resumé over de bevolkingsomvang 
van de woonkernen in de Zwijndrechtse waard volgt 
aansluitend een opsomming van de onderwerpen 
die in de hoofdstukken 6 t/m 14 verder worden uit
gewerkt. In zowel hoofdstuk 4 als 14 wordt inge
gaan op de godsdienstige situatie voor de Opstand. 

Voor wat betreft de inhoud is het jammer dat een 
vakhistoricus niet om advies is gevraagd; veel fouten 
hadden dan voorkomen kunnen worden. Een paar 
voorbeelden. Plakkaten zijn geen ordonnanties tegen 
de ketterij (blz. 17). In 1565/66 werd de zeevisserij ze
ker niet door de geuzen belemmerd (blz. 26). Molens 
en andere strategische gebouwen werden niet uit
sluitend door de geuzen maar ook door Spaanse 
troepen verwoest (blz. 57). De onderschriften bij de 
opgenomen archiefstukken bevatten veel fouten 
(blz. 64, 65). Op blz. 82 zijn zelfs foutieve onder
schriften geplaatst. De zinsopbouw is soms verwar
rend en onbegrijpelijk: 'De vraag is of partijen bereid 
waren het resultaat van de besprekingen te Breda af 
te wachten dan wel zich tevens met het voortzetten 
van de oorlog bezig hielden' (blz. 60) of 'De Staten 
van Holland hanteerden vaak een omslag de morgen 
soms onder toevoeging van de verdeling van de last 
over gebruikers en eigenaren van de grond' (blz. 89). 
De titel heeft wel erg veel weg van de publicatie van 
A. Brouwer en I. Vellekoop over een soortgelijk on

derwerp: Spaans Benauwd. Strijdende Geuzen en Span
jaarden in het Maasmondgebied 15 68-15 75 uit 1984. 

Samenvattend kunnen we stellen dat Brinkman 
een boeiend beeld schetst van de eerste Opstands
jaren in de Zwijndrechtse waard, maar dat dit he
laas onvolledig blijft. Een analyse ontbreekt, even
als contextgegevens. Veel relevante informatie uit 
het Nationaal Archief en het Dordtse Gemeentear
chief ligt nog steeds op gebruik te wachten. Over de 
Zwijndrechtse waard had een vollediger verhaal ge
schreven kunnen worden. Een gemiste kans voor 
deze regionale publicatie, maar wel een oproep 
voor verder onderzoek. 

Adri P. van Vliet 

Pietl. Buijnsters, Geschiedenis van het Nederlandse an
tiquariaat (Nijmegen: Vantilt, 2007, 478 blz., geïll., 
ISBN go-77503-70-6, prijs € 45,-). 

PJ. Buijnsters(i933), 
emeritus hoogleraar 
Nederlandse histori
sche letterkunde aan 
de Radboud Universi
teit Nijmegen, heeft 
met zijn boek Geschie
denis van het Nederland
se antiquariaat een 
uniek, informatief en 
onderhoudend boek 
geschreven. De han
delaren in oude boe
ken zijn van divers 
pluimage. Aan de ene 
kant de elitaire anti
quariaten, met als tegenhanger de marktkramen 
met overwegend boeken voor een geheel ander pu
bliek. Hiertussen komen allerlei gradaties voor. 
Ook leraren (meest neerlandici), wiskundigen, ju
risten en economen, al dan niet met een einddi
ploma, treft men bij de antiquaren aan. De anti
quarische boekhandel (antiquaar ofveilinghouder) 
is niet denkbaar zonder de koper (institutionele of 
individuele koper/verzamelaar). De wisselwerking 
tussen deze partijen is fascinerend. De auteur 
heeft dit nu ongeveer 250 jaar oude samenspel tot 
onderwerp van zijn boek gemaakt. Buijnsters' 
boek heeft mij, terwijl ik al sinds mijn middelbare
schooltijd, zo'n halve eeuw geleden, een regelma
tig bezoeker ben van antiquariaten en boeken
markten, veel nieuwe achtergrondinformatie op-
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geleverd en bevestigde vaak eigen waarnemingen. 
Ons land bezit zo'n 650 antiquariaten. Deels 

zijn het winkels, maar ook komen er steeds meer 
verzendantiquariaten bij. De kennis van de in op
komst zijnde boekverkopers op internet is voor een 
groot deel gebaseerd op onderlinge prijsvergelij
kingen en de frequentie van het voorkomen van 
boeken - deze vorm van handel staat buiten het 
aandachtsgebied van het boek. Dat bestaat uit 21 
hoofdstukken van verschillende lengte, maar feite
lijk valt het uiteen in twee delen. Het eerste gedeel
te bevat de geschiedenis van de handel en het ver
zamelen van oude boeken in ons land vanaf circa 
1600, met een zwaar accent op periode van de 19de 
en het begin van de 20ste eeuw (128 blz.). Het twee
de deel, van 1900 tot heden (267 blz.), schenkt 
voornamelijk aandacht aan de antiquaren die lid 
zijn van de Nederlandsche Vereeniging van Anti
quaren (NVVA). 

Het eerste gedeelte opent, na een algemene in
leiding over het antiquariaat, met 'Een schemer
achtig begin: van antiquarius tot antiquaar'. In de 
18de eeuw ontstaat, naast de traditionele geleer
denbibliotheek, de boekverzameling met een uit
gesproken bibliofiel karakter. De handel in oude 
boeken maakte een breukdeel uit van de nieuwe 
boekenhandel. In de 19de eeuw waren er zeer veel 
oude boeken, maar anitiquaren met kennis van za
ken waren met een lantarentje te zoeken. De mees
te boeken verwisselden van eigenaar via boedelver
kopingen. Buijnsters voert ons langs de uitzonde
ringen in hetvak zoals de firma's S. en J. Luchtmans 
(Leiden), J. Altheer en Kemink (Utrecht), D. Groe-
be en J. Radink (Amsterdam), J.L.C. Jacob en W.P. 
van Stockum (Den Haag), J. van Balen & Zn. (Rot
terdam) en Isaac Anne Nijhoff (Arnhem) naar Ne
derlands meest geprezen antiquaar Frederik Mul
ler (1817-1881). Dit was een veelzijdig man, verza
melaar van historieprenten, uitgever, actief lid van 
de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des 
Boekhandels, boekhistoricus en antiquaar-veiling
houder. De firma Frederik Muller & Co heeftvoort-
bestaan tot 1960. Het voert te ver binnen dit bestek 
ook maar een enigszins compleet overzicht van 
Buijnsters boekte geven. De veelheid aan personen 
(antiquaren, veilinghouders, bibliothecaressen, 
belangrijke verzamelaars) maken dit onmogelijk, 
maar wij denken aan: A. Mensing, F. Lugt, F.C. 
Wieder, J.B.J. Kerling, Meijer Elte, Burgersdijk & 
Niermans, Wouter Nijhoff en F.W.G. Théonville. 

In 1935 richtte Menno Hertzberger (1897-1982) 
de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren op. 

Bij de oprichting waren zestien Nederlandse anti
quaren en veilinghouders bijeen. Hieruit groeide 
de toonaangevende beroepsvereniging. De belang
rijkste antiquaren traden in het verloop van jaren, 
via een strenge ballotage, toe tot de N W A . Verre
weg de meeste kleine handelaars in tweedehands 
boeken voldoen niet aan de toelatingscriteria. 
Thans zijn 63 antiquariaten bij de NVVA aangeslo
ten, slechts ongeveer tien procent van de antiqua
ren. Deze groep krijgt verreweg de meeste aan
dacht van Buijnsters, maar weinig wordt gezegd 
over de boekendorpen (o.a. Bredevoort) en boe
kenmarkten (o.a. Deventer, Dordrecht en Leiden). 

Men kan als kritiek op Buijnsters boek aanvoe
ren dat hij het grootste deel van de oude boeken-
handelaren niet meevoert in zijn historisch over
zicht dat het tweede gedeelte van zijn boek 
uitmaakt. Anderzijds is het een onbegonnen werk 
archiefmateriaal te vinden over deze component 
van de handel. Veel boekschnabbelaars, schemeri
ge handelaren met weinig of geen kennis van za
ken, maken deel uit van deze component. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat daar geen bijzondere 
boeken te vinden zijn. En andersom treft men ook 
onder de NVVA-leden, vaak kundige zakenlieden, 
zeker niet altijd de eruditie aan die men zou ver
wachten. 

Over het antiquariaat tijdens de Tweede We
reldoorlog publiceerde Buijnsters al eerder een 
kleine, zeer lezenswaardige brochure (Amsterdam 
1997). De tekst ervan is verwerkt in het boek. De 
naoorlogse periode vormt, als eerder gezegd, het 
leeuwendeel van het boek. Het bevat veel materiaal 
verkregen uit interviews en geeft een boeiend, 
menselijk inzicht in ontstaan, bloei en soms ook 
weer teloorgang van veel antiquariaten. Het mate
riaal is te anekdotisch en te vers voor een objectie
ve beoordeling. Soms laat Buijnsters zich meesle
pen dooreen selectieve stigmatisering (menselijke 
geaardheid, politiek verleden) van bepaalde perso
nen; vaak op zich juist, maar er zijn vele grijstinten. 
Als jeugdig boekverzamelaar in het Haagse ben ik 
goed op weg geholpen door zowel Max Elte als H.J. 
Hanselaar. Samenvattend kan ik zeggen: een zeer 
lezenswaardig boek dat het aanschaffen volledig 
waard is. 

Bas de Groot 
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Bert van Gelder, 'Brand bij de Wehrmacht!' Verzetsgroep 
De Vonk Den Haag 1942-1943 (IJzendijke: 2006, De 
Zilverdistel, 224 blz., geïll., ISBN 978-90-75434-
13-2, prijs € 19,50). 

Deze omvangrijke stu
die betreft een geval 
van sabotage tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
en de daarna volgende 
repressie. In de avond 
van 13 oktober 1942 
werd een opslagplaats 
van hooi en stro dat 
toebehoorde aan de 
Duitse Wehrmacht in 
brand gestoken. De 
schade was groot: de 
waarde van het ver
brande hooi en stro 

werd begroot op 42.000 gulden. Verder was onder 
meer de loods waar het was opgeslagen geheel ver
woest. Bij het onderzoek dat door de Duitse en de 
Nederlandse politie werd ingesteld, bleek vrij spoe
dig dat men hier te doen had met een communisti
sche actie, gedragen door de verzetsgroep 'De 
Vonk'. Vele arrestaties volgden, die onder meer tot 
resultaat hadden dat de clandestiene CPN-afdeling 
in Den Haag werd 'opgerold'. Ervielen strenge straf
fen, zoals toen zes leden van 'De Vonk' in het voor
jaar van 1943 terecht stonden voor het 'Gericht des 
Admirals in den Niederlanden'. Vier werden ter 
dood veroordeeld en vervolgens geëxecuteerd, één 
kreeg tien jaar tuchthuis, één werd buiten vervolging 
gesteld. 

De auteur, socioloog van opleiding, wiens moe
der verloofd was met één van de zojuist genoemde 
veroordeelden, heeft zich intens verdiept in dit 
hoofdstuk uit de geschiedenis van bezet Neder
land. Het resultaat is een goed - misschien voor 
sommigen te gedegen - gedocumenteerd relaas, 
dat een waardevolle aanvulling biedt op bij voor
beeld het boek van Verrips over de CPN tussen 1938 
en 1991. Vooral wie geïnteresseerd is in ontwikke
lingen in het bezette Den Haag, bij de Duitse in
stanties maar ook bij de 'Nederlandse' politie, zal 
er veel niet of nauwelijks bekende gegevens in vin
den. Deze worden sine ira et studio vermeld, wat 
vooral opvalt bij de besch rijving van de zielzorg aan 
gevangenen in het zogenaamde 'Oranjehotel', zo
als die ook door Duitse geestelijken 'veilig buiten 
het bereik van vreemde ogen' (blz. 169) werd waar

genomen. De poging in de inleiding 'toen' (1942-
1943 en de jaren die daaraan onmiddellijk vooraf 
gingen) met de hedendaagse situatie te vergelijken, 
beschouw ik als geslaagd, al ben ik geneigd be
paalde verschijnselen anders te duiden. Zo lijkt mij 
de vóóroorlogse maatschappij door Van Gelder wel 
als erg dociel afgeschilderd. 

Eén opmerking betreffende de sabotage op 13 
oktober 1942: de auteur lijkt mij er te weinig oog 
voor te hebben dat het Duitse leger toentertijd, ze
ker ook in Nederland, in sterke mate was aange
wezen op paardentractie en dus afhankelijk van be
voorrading met hooi en stro. Hij vermeldt trouwens 
zelf, op blz. 57, dat communistische saboteurs in 
het Groningerland 'hooibergen en boerderijen' in 
brand staken. Wat dit aspect betreft, meen ik mij te 
mogen beroepen op tenminste één, naar mijn me
ning zeer gedegen, recente studie van Duitse her
komst, die benadrukt dat Hitiers Blitzkrieg in 1940 
eigenlijk maar in geringe mate een 'bliksemoorlog' 
is geweest. 

Philip Bosscher 

Pieter Hoogenraad, Leesbaar Hiluersum, Wandelen en 
jietsen langs hoogtepunten uan de Hiluersumse cultuurge
schiedenis, (Hilversum: Verloren, in samenwerking 
met de Hilversumse Historische Kring 'Albertus 
Perk', 2006, 96 blz., ingenaaid, geïll., in kleur, 
ISBN 90-6550-950-x, prijs € 9,90). 

Leesbaar Hiluersum is een boekje van handig formaat, 
wat tijdens de beschreven wandeling of fietstocht 
een plezierige bijkomstigheid is. Het is zeer rijk 
geïllustreerd en nodigt direct uit tot inzien en met 
name tot lezen. In een prettige verhaaltrant worden 
zowel de geschiedenis van Hilversum belicht als de 
ontwikkeling en het 'gevecht' om het behoud van 
de Hilversumse cultuurgeschiedenis. 

Het lezen van het boekje riep bij ons zoveel en
thousiasme op dat oudejaarsdag werd uitgekozen 
om de wandeling te gaan maken. Helaas ontbrak 
een aanwijzing waar je kunt parkeren in de buurt 
van het begin van de wandeling bij de Kerkbrink. 
De beide duidelijke kaartjes op de binnenzijde van 
de voor- en achterflap gaven hierbij geen steun. 
Echter parkeerplaats genoeg, zeker op deze bij
zondere zondag en de laatste dag van het jaar. 

De beschrijving van de route, samen met het 
wandelkaartje, maakte het overigens niet moeilijk 
om de route dichtbij de parkeerplaats op te pakken 
en te volgen. De teksten van de door de Hilversum-
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se Historische Kring 
'Albertus Perk' ge
plaatstbij de verschil
lende objecten waar 
je langs loopt en die 
in het hoofdstuk 
'Leesbaar Hilversum 
in historisch perspec
tief' , vullen elkaar pri
ma aan. Zoals dui
delijk in het boekje 
beschreven, is het 
Hilversumse cultuur
goed in de vorige 
eeuw zwaar verwaar
loosd. Historische pan
den hebben plaatsge
maakt voor nieuw
bouw uit de vorige 
eeuw. Gelukkig zijn 
er nog wat van deze 
panden in het cen

trum voor een te makkelijk gehanteerde slopers
hamer gespaard gebleven. 

Onze wandeling begon in het centrum van Hil
versum, terwijl de klokken van de rooms-katholie-
ke kerk Sint-Vitus het einde van de dienst aankon
digden en de jeugd aan het oefenen was met het af
steken van vuurwerk in het centrum. Het tweede 
deel van de wandeling brengt je buiten het centrum 
in een oase van rust. Langs prachtige statige villa's, 
het Rosarium en het Boombergpark kom je via So
ciëteit 'De Unie' en het Station van de Gooische 
Stoomtram weer terug bij het beginpunt. De vele 
kerken die Hilversum telt, wijzen op een tolerant 
gemeentebestuur. Daarvan getuigt ook de voorma
lige begraafplaats 'Gedenkt te Sterven' uit 1793 bui
ten de toenmalige bebouwde kom, nu een plaats 
voor culturele activiteiten. Net als in Scheveningen 
werden daar bekende Nederlanders begraven, zo
als hier de schrijver Jacob van Lennep. Een heerlij
ke wandeling die zeker uitnodigt om in het voorjaar 
te worden herhaald. Ook de fietsroute staat na deze 
ervaring hoog op het prioriteitenlijstje. 

Achter in het boekje vindt de lezer nadere infor
matie over de Kring 'Albertus Perk' en een verant
woording van het gebruikte beeldmateriaal. Voorde 
lezer die zich dan nog verder wil verdiepen is er een 
overzicht van recente publicaties die ongetwijfeld in 
de Openbare Bibliotheek, waar de Villa Erica nu de 
functie van kunstuitleen heeft, te vinden zijn. 

Peter Roodhuyzen 

Paul van de Laar, Leo Lucassen en Kees Mandema-
kers (red.), Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in 
Rotterdam uanaf het einde uan de negentiende eeuiu (Am
sterdam: Aksant, 2006, 158 blz., geïll., ISBN 90-
5260-209-3, prijs € 15,-). 

De bundel Naar Rotterdam 
presenteert de bevindin
gen van een in 2005 geor
ganiseerd symposium 
met de titel 'Rotterdam
mers van binnen en van 

NAAR 

buiten: de demografische 
en sociale ontwikkelingen 
in Rotterdam in de negen
tiende en twintigste eeuw'. 
Zes bijdragen zijn het re
sultaat, die voornamelijk 
handelen over de geschie
denis van diverse groepen 
migranten. Rotterdam is 
immers een migrantenstad bij uitstek. Bovendien 
blijkt de migrantengeschiedenis nieuwe inzichten 
op te leveren voor de algemene stadsgeschiedenis. 

Van de zes bijdragen zijn er twee beschouwend 
en vier met een empirische insteek. De empirische 
gegevens voor de onderzoeken zijn aangeleverd 
door de Historische Steekproef Nederland (HSN). 
De HSN is verbonden aan het Internationaal Insti
tuut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en houdt 
zich al enige jaren bezig met het in kaart brengen 
van de levenslopen van zo'n 80.000 personen die in 
de periode 1812-1922 in Nederland zijn geboren. 
Gekoppeld hieraan is het project 'Life Courses in 
Context'. Het doel van dit project is het inbedden 
van de gevonden levenslopen in een gemeentelijke 
of provinciale context. Ten slotte kunnen er sa
menwerkingsprojecten ontstaan, zoals het Rotter
damse immigrantenonderzoek onder leiding van 
Leo Lucassen. Deze immigranten zijn voor een be
langrijk deel niet in Nederland geboren, maar de 
HSN draagt wel gegevens aan over hun levensloop 
en die van hun nakomelingen. 

Bij het lezen van de artikelen vallen twee zaken 
op. Ten eerste het vergelijkend karakter van de on
derzoeken: verschillende immigratiestromen wor
den met elkaar in verband gebracht. Leo Lucassen 
merkt bijvoorbeeld op dat de Duitse immigranten 
eind 19de eeuw makkelijker integreerden dan de 
bevolkingsgroepen heden ten dage, omdat eerst-
genoemden al een goede sociale positie hadden. 
Gerard van der Harst vergelijkt twee Nederlandse 
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immigrantengroepen, Brabanders en Zeeuwen, in 
de periode 1870-1920 en analyseert hun ruimteli j
ke spreiding in de stad. De groepen vestigden z ich 
aanvankelijk i n bepaalde buurten, maar verscho
ven - net als veel geboren Rotterdammers - naar de 
betere buitenwijken. Het sociologisch gangbare 
beeld van de ontheemde plattelander kan hiermee 
worden bijgesteld. 

Ten tweede valt op dat de artikelen over het a l 
gemeen heel prettig leesbaar zi jn. Dat is in het ver
leden vaak niet het geval geweest bij grootschal ig 
empir isch onderzoek, waarbij ingewikkelde theo
retische model len op de resultaten werden losge
laten o m tot een abstracte conclusie te komen . 
Door het vergelijkende karakter, de duidelijke pre
sentatie van de gegevens en de verklaringen die 
voor de resultaten worden gegeven, wordt de ge
schiedenis echter concreet gemaakt; niet i n de laat
ste plaats doordat ook andere bronnen worden 
aangedragen, zoals egodocumenten. Een even
wichtige balans tussen macro- en microgeschiede
nis is het gevolg. 

De bijdrage van Margaret Cho tkowsk i is wat mij 
betreft de meest inspirerende. In een kort kleurrijk 
artikel laat zij resultaten van diepgaand onderzoek 
z ien . Zij gaat mijns inziens ook een stap verder 
door in diverse bronnen na te gaan met wie de 
nieuwkomers - in haar geval twee groepen Itali
aanse immigranten - eigenlijk omgingen na aan
komst in de stad. Waar gingen zij het eerst heen, 
wie waren hun collega's en huwelijkspartners? 
O o k de getuigen bij de huwelijken spelen een ro l . 
Di t leidt tot een verrassend resultaat betreffende de 
geschiedenis van hun dagelijks leven. Een dergelijk 
cultuurhistorisch thema l igt ook ten grondslag aan 
het artikel van l an K o k over huwelijksmotivatie van 
Rotterdammers. In feite gaat het hier dus o m cu l 
tuurhistorisch onderzoek en dat is dan ook het der
de opvallende kenmerk van de bundel . 

In de s lotbeschouwing laat stadshistoricus Paul 
van de Laar zijn l icht schijnen over de waarde van 
immigrantenonderzoek voor de algemene stads
geschiedenis. De koppe l ing van cultuurhistorisch 
onderzoek aan stadsonderzoek lijkt een succesvol
le. Door onderzoek naar de mobi l i te i t van nieuwe 
groepen in de stad kan het soms statische karakter 
van de stadsgeschiedenis worden bijgesteld. De 
eerste onderzoeksmethode is die van het vergelij
kend onderzoek op basis van empirische gegevens, 
zoals we i n de bundel hebben gezien. Mis sch i en 
kan nog opgemerkt worden dat het hierbij niet zo
zeer gaat o m de vergelijking op zichzelf, als wel o m 

de conclusies die eruit volgen over bepaalde groe
pen o f bepaalde perioden. K o r t o m : het bouwen en 
bijstellen van de synthese. Ten tweede noemt Van 
de Laar de antropologische methode, die uitgaat 
van de symbolische (figuurlijke) beweging i n de 
stad. D i t onderzoek is in volle gang en zal onge
twijfeld leiden tot nieuwe publicaties. 

C . Stolk 

Ben Schoenmaker, Paul Beucker en A l a n Lemmers, 
Plein 4. De Geschiedenis van een logementen een departe
ment (Amsterdam: B o o m , 2006, 204 blz . , geïl l . , 
I S B N 90-85064-21, prijs € 19,50). 

Het uiterlijk van Den 
H a a g als regerings
centrum heeft i n het 
recente verleden ver
gaande veranderin
gen ondergaan. Zo 
hebben vrijwel alle 
ministeries een nieu
we hoofdzetel be
trokken. Opvallende 
u i t zonder ing is het 
ministerie van Defen

sie, dat nog steeds gevestigd is in een gebouwen
complex met als hoofdadres Plein 4. In dit fraai 
vormgegeven en ge ï l lus t r ee rde boekje, uitgegeven 
onder ausp i c i ën van het Nederlands Instituut voor 
Mi l i t a i re Historie , word t de geschiedenis van dit 
complex beschreven. 

De kern, ooit een klooster met aanhorigheden, 
wordt gevormd door het logement waar tussen 
1650 en 1796 de Rotterdamse afgevaardigden naar 
de Staten van H o l l a n d en de Staten-Generaal lo
geerden. H u n logement was de Maasstad waardig, 
zeker nadat het in de jaren 173 9-1746 naar ontwerp 
van Adr iaan Moens was verbouwd en uitgebreid. 
Met name in het voorgebouw is nog veel van de 
toen aangebrachte weelderige decoratie i n de vorm 
van bijvoorbeeld stucplafonds en gesneden trap-
balusters bewaard gebleven. 

Onder de Bataafsche Republiek werd Ple in 4 
spoedig het huisadres van de Agent van O o r l o g en 
van het Agentschap van Oor log . Daarna is het e i
genlijk steeds - met ui tzonder ing van de periode 
dat Nederland was ingelijfd bij het Franse keizer
rijk, een korte tijd daarna en tijdens de Duitse be
zett ing - de plaats geweest van waaruit de Neder
landse krijgsmacht (tot 1928 alleen 'het Leger hier 
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te lande', zoals dat toen werd aangeduid) werd be
stuurd. Aanvankelijk vonden een tijd lang ook an
dere regeringsorganen en -functionarissen in het 
gebouw een onderkomen, zoals 's Lands Archiva
ris, de befaamde mr. H. van Wijn, de Raad van Sta
te en de Hoge Raad van Adel. Hieraan kwam ech
ter definitief een einde in 1820, toen het 'Hotel van 
Oorlog' in zijn geheel de bestemming kreeg welke 
in die naam tot uitdrukking komt. 

De vele veranderingen en vooral uitbreidingen 
die het complex daarna heeft ondergaan, zijn door 
de auteurs consciëntieus gevolgd. Daarbij besteden 
zij zowel aandacht aan de constructie en de deco
ratie als aan de werkomstandigheden van diegenen 
die er hun arbeidsplaats vonden en vinden. Let bij
voorbeeld op de foto op blz. 58 van het door de 
auteurs betiteld als 'Delfts blauw toilet' (meer 
waarschijnlijk is dit een porseleinen pot uit Enge
land) bij de ministerskamer en de trap die speciaal 
is aangelegd voor de minister van Oorlog, Menno 
David van Limburg-Stirum (blz. 76) die liever niet 
voor de ogen van zijn ambtenaren met zijn houten 
been naar boven strompelde. 

Bij de beschrijving van de bouwwerkzaamheden 
valt op dat belangrijke architecten er een aandeel in 
hebben gehad, zoals de controversiële W.N. Rose, 
die op grote schaal gebruik maakte van in zijn tijd 
nieuwe bouwmaterialen als ijzer en zink, en G. 
Friedhoff, de ontwerper van onder meer de in
drukwekkende gevel aan de Kalvermarkt. De laatst
genoemde valt tegenwoordig weer op door de vier 
op zuilen geplaatste 'gevelbeelden' voorstellende 
waakzaamheid, vrede, oorlog en bescherming; de 
beelden zijn een tijd lang verwijderd en opgeslagen 
geweest omdat ze door vocht en vorst beschadigd 
waren. Overigens kan men stellen dat bij alle werk
zaamheden die na de 'Rotterdamse' periode aan 
het complex zijn verricht, afwerking en decoratie 
doorgaans vrij sober zijn geweest - ik ben geneigd 
te schrijven: even spaarzaam en sober als het Ne
derlandse defensiebeleid onder het Koninkrijk bij
na steeds is geweest. 

Deze uitgave kan niet alleen gekwalificeerd 
worden als goed leesbaar, maar ook als een dege
lijk stuk werk. De aangeboden informatie - niet 
zelden verlevendigd met illustratieve anekdotes -
maakt een zeer betrouwbare indruk; de bruikbaar
heid wordt stellig vergroot door de opgenomen 
lijsten van ministers en andere topfunctionarissen. 

Tot slot enkele kritische opmerkingen die ik 
echter niet als zwaarwegend beschouwd zou willen 
zien. Het ontgaat de lezer waarom op blz. 23 en 57 

vrijwel dezelfde afbeelding is gereproduceerd. En 
de op blz. 142 en 143 niet minder dan vier maal af
gebeelde Thaise maarschalk Piboel Songgram was 
uiteraard geen 'staatshoofd'. 

Philip Bosscher 

Irma Thoen, Het Huys ten Donck en de familie Groeninx 
uan Zoelen. 'Aluiaar mijne genoegens uereenigd zijn' (Otto 
Paulus Groeninx uan Zoelen, 18 2 0) (Zutphen: Walburg 
Pers, 2006,171 blz., rijk geïll., ISBN 90-5730-490-
2, prijs €39,50). 

Wie met de boot van 
Rotterdam naar Dor
drecht vaart, ziet ruim 
voorbij de Van Brienen-
oordbrug aan stuur
boordzijde ter hoogte 
van Ridderkerk net 
over de dijk een weel
de van hoge bomen 
opdoemen. Terecht 
vermoedt men daar 
het geboomte, rond
om een 'buiten' aange
legd. Van het landhuis 
zeifis niets waar te nemen door de op deltahoogte 
gebrachte dijk. Vóór de ophoging van de rivierdijk 
zal het Huys ten Donck, want daar gaat het over, de 
nodige indruk op passanten hebben gemaakt. 

Zo'n 300 jaar al is het landgoed in het bezit van 
de familie Groeninx van Zoelen. Huys ten Donck is 
een van de weinige goed bewaard gebleven fraaie 
buitenplaatsen in Zuid-Holland en in 1978 onder 
het beheer van een Stichting gebracht. In 1979 
werd het buiten officieel tot landgoed en natuur
monument verklaard. De Stichting Erfgoed Rotter
dam gaf de opdracht tot het schrijven van dit boek, 
waarbij aangetekend moet worden dat het een voor 
een groter publiek aantrekkelijk verhaal moest 
worden. 

Het is daarom niet een chronologisch verhaal 
geworden vanaf de bouw van het huis tot de bewo
ning in de huidige tijd; de auteur heeft op basis van 
in het omvangrijke familiearchief aanwezige per
soonlijke stukken bewust gekozen voor een verhaal 
dat de lezer inzicht zou bieden in het leven op en 
het beheer van dit landgoed. Dit archief, dat om
streeks 1964 is overgebracht naar het Gemeentear
chief van Rotterdam, is met name goed voorzien 
van stukken welke mr. Otto Paulus baron Groeninx 
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van Zoelen (1767-1848) en diens zoon Réné Fréde-
ric (1800-1859) betreffen. Zij figureren dan ook als 
basisinformanten voor de auteur. 

Thoen laat in vier hoofdstukken de lezer ken
nismaken met als eerste het huis en landgoed, ver
volgens met de Rotterdamse familie Groeninx, 
haar opkomst van handelaren tot regenten en als 
laatste met het leven op stand en het buitenleven 
zoals dat zich eind 18de en eerste helft 19de eeuw 
afspeelde bij regenten en de adel. Een inleiding en 
een epiloog completeren het boek. Duidelijk wordt 
hoe rijkdom en huwelijkspolitiek een grote rol heb
ben gespeeld bij het verwerven en handhaven van 
de machtspositie van het geslacht Groeninx en het 
in stand houden van het buiten. De trouw aan 
Oranje tijdens de patriotse en Franse tijd levert de 
familie in 1815 opname in de adelstand op; in 1832 
volgt de verheffing van Otto Paulus tot baron. De 
familie heeft dan al de banden met de Maasstad 
verbroken en resideert aan het Lange Voorhout te 
's-Gravenhage, maar betrekt als vanouds elke zo
mer het Huys ten Donck. De verdeftiging van de fa
milie blijkt zonder meer uit het feit dat diverse le
den lid waren van de koninklijke hofhouding. 

Het Huys ten Donck krijgt, gezien de opdracht, 
de volle aandacht van de schrijfster. Dankzij de ka
pitalen die de eigenaren in het huis hebben gesto
ken, is een statig landhuis in Lodewijk XV-stijl met 
een prachtig rococo-interieur bewaard gebleven. De 
vele rijke illustraties in het boek geven een indrin
gend beeld van de inrichting en versiering van het 
gebouw. De vele ontvangsten, het gastenboek, 
maar ook de dingen van alle dag zoals het reilen en 
zeilen van de huishouding, opvoeding van kinderen 
en vrijetijdsbesteding (het kaartspel werd intensief 
beoefend) passeren de revue. In de 20ste eeuw on
derging het landgoed verscheidene restauraties, 
mede omdat het geschikt gemaakt werd voor per
manente bewoning van de familie. Dat permanen
te eindigde in 1987 met het overlijden van de groot
moeder van de huidige conservatrice, jonkvrouwe 
Catharina Groeninx van Zoelen. Om de kosten van 
onderhoud van een 'lastpost' in een 'lustpost' te ver
anderen werd het huis vanaf 1980 opengesteld voor 
corporate entertainment, d.w.z. besloten feesten voor 
gezelschappen tot maximaal zestig personen uit het 
Rotterdamse bedrijfsleven. Daarnaast heeft Catha
rina een open oog voor de mogelijkheden van de 
buitenplaats tot nut van het algemeen. Zo werd de 
tennisbaan hersteld en ten dienste gesteld van de lo
kale tennisvereniging 'Het Donckse Bos'. 

Als aanvullende informatie: naast Huys ten Doek 

zijn voor het publiek, zij het eveneens onder res
tricties, nog twee Hollandse 'huizen' opengesteld 
voor publiek. Dat betreft het huis Bisdom van Vliet 
(Rotterdamse regenten) te Haastrecht en het huis 
Duivenvoorde (geslacht Wassenaar) te Voorscho
ten. Anders dan Huys ten Doek gaat het bij het huis 
Bisdom om een buiten, ingericht zoals in de eerste 
helft van de 19de eeuw, en bij Duivenvoorde om een 
'kasteel' meteen gemêleerd interieur, stammend uit 
diverse eeuwen. Het boek getuigt van een grote in
teresse van de schrijfster voor haar onderwerp en 
van accuratesse ten aanzien van de details. Het is 
prachtig uitgegeven en bevat een schat aan fraaie fo
to's van huis en landgoed. Het boek bevat een stam
boom van de familie, een uitgebreid notenapparaat, 
bron- en literatuurvermelding en een index. 

Toch rest een klein puntje van kritiek: het land
goed staat centraal in het verhaal, maar de lezer 
komt er niet achter hoe de familie de enorme be
dragen, in de loop van de eerste twee eeuwen no
dig voor het landgoed, heeft kunnen financieren. 
Daarnaast rijst toch ook de vraag naar de zakelijke 
netwerken van de familie in vorige eeuwen. Ga-
briëls laat in zijn werk over het stadhouderlijke 
stelsel zo duidelijk zien hoe in de tweede helft van 
de 18de eeuw de stadhouder met een eigen net
werk van 'luitenants' probeerde greep te krijgen 
op stedelijke en gewestelijke regeringen. Waren 
Otto Paul en zijn vader daar ook bij betrokken? Er 
wordt ook nog even ingegaan op problemen die de 
familie tijdens de patriotse en Franse tijd heeft er
varen. Maar welke die zijn geweest, blijft buiten 
beschouwing. 

Thea Roodhuyzen-van Breda Vriesman 

lan Willem Verkerk, Onbekend Zaandam Herkend 
(Zaltbommel: Aprilis, 2006, 119 blz., geïll., ISBN 
10-90-5994-157-8, prijs € 19,50). 

Zaandam is, hoewel 
gelegen in de Neder
landse provincie die 
het rijkst is aan offi
cieel als zodanig er
kende monumen
ten, bepaald geen 
'Monumentenstad'. 
De samensteller van 
dit mooi uitgegeven 
boekje (hij maakte bij
na alle foto's en is 



B O E K B E S P R E K I N G E N 125 

ook verantwoordelijk voor de tekst) laat evenwel 
zien dat men er kan genieten van interessante voor
beelden van historische bouwkunst. Bij de Grote 
Sluis staan twee degelijk gerestaureerde 18de eeuw-
se gebouwtjes, het Sluiswachtershuisje en het Ac
cijnshuisje, die ook door hun interieurs - met de ty
pisch Noordhollandse 'smuigers' (met tegels be
klede schoorsteenmantels) - een omweg waard 
zijn. De 'Bullekerk' aan de Westzijde (zo genoemd 
naar een glasraam waarop 'Stiers wreedheid', een 
spectaculair incident met een stier, is afgebeeld) is 
een mooi voorbeeld van een preekkerk uit de eer
ste helft van de 17de eeuw. De Oostzijderkerk is in 
oorsprong ouder maar heeft tegenwoordig een 
ïgde-eeuws aanzien. Voor de rooms-katholieke ge
meenschap werd in de jaren 1898-1900 naar ont
werp van Margry en Snickers de Bonifatiuskerk met 
haar stoere geveltoren en nog gaaf bewaard neo
gotisch interieur gebouwd. En daarmee is nog niet 
eens - deze opmerking is niet bedoeld als kritiek 
aan het adres van de samensteller! - het hele be
stand aan belangrijke monumenten van kerkelijke 
bouwkunst in Zaandam genoemd: zo staat er nog 
een interessante i7de-eeuwse huiskerk aan het Pa
penpad. Onder de monumenten van profane ar
chitectuur is wel het belangrijkste en tot ver buiten 
Nederland bekend, het Czaar Peterhuisje, waar de 
tsaar overigens maar enkele dagen heeft gewoond. 
Aan het indrukwekkende verleden van de Zaanse 
procesindustrie herinnert de verfmolen 'De Kat', 
waarvan de geschiedenis tot omstreeks 1780 te
ruggaat en die nog steeds in bedrijf is. 

Verkerk vergast ons echter niet alleen op een 
keuze aan historische monumenten. Eveneens be
steedt hij aandacht aan het waterbeheer en -verkeer. 
Daarom fotografeerde hij de indrukwekkende Bea
trix- en Wilhelminabruggen, het Zaangemaal dat 
een belangrijke functie vervult bij de bemaling van 
de boezem van de Schermer en de installatie voor 
de zuivering van rioolwater. Ook aandacht krijgen 
voorzieningen voor cultuur, zoals het in 1998 ge
opende Zaantheater, een ontwerp van Paul Carree 
en Wim Wester, het Zaans Filmtheater De Fabriek, 
het pop- en dancepodium De Kade en Fluxus dat in 
een modern vormgegeven gebouw onder meer 
huisvesting verleent aan een muziekschool en di
verse opleidingen op het gebied van beeldende 
kunst. 

Een ander aandachtsveld voor de auteur is na
tuurbehoud. Hiervoor heeft men in Zaandam on
der meer het naar E. Heimans genoemde Natuur
museum en een heemtuin in het naar de vroegere 

burgemeester In 't Veld genoemde park met als bij
zondere voorziening een dierenhotel voor insec
ten. DatZaandam een industriestad is, blijftin deze 
uitgave niet verborgen. De brug tussen cultuur en 
industrie wordt als het ware geslagen door de be
kende orgelfabriekvan Flentrop. Van de procesin
dustrie wordt aandacht besteed aan het bedrijf van 
Tate & Lyle, dat maïszetmeel uit maïs maakt, en 
aan de Mercurial Latistar, een zeer geavanceerd 
motorschip voor het vervoer van 'moeilijke' lading 
als tarwezetmeel. 

De charme van dit boekje ligt vooral in de wijze 
waarop hier een kaleidoscopisch beeld wordt ge
geven, dat eenieder die in Zaandam geïnteresseerd 
is, zal kunnen boeien. 

Philip Bosscher 

Aukje Zondergeld-Hamer, Een kwestie uan goed be
stuur. Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822) 
(Hilversum: Verloren, 2006, 400 blz., geïll., ISBN 
go-6550-935-6, prijs € 37,50). 

Dit proefschrift had, 
volgens de conclusie, 
een tweeledig doel: 
enerzijds een beschrij
vingvan de armenzorg 
in een kleine stad in de 
Republiek en wie daar
voor verantwoordelijk 
was; anderzijds het 
schrijven van een men-
taliteitsgeschiedenis 
over hoe bedeler en be
deelde over elkaar 
dachten. De bronnen 
lieten dat laatste niet 
toe: de armenzorg 
bleek vooral een zakelijke aangelegenheid: van 
sentimenten wordt in de stukken weinig gerept. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat Zondergeld tot de 
conclusie komt dat in Weesp armenzorg als een 
'kwestie van goed bestuur' werd gezien. De kleine 
sociale afstand tussen elite en armen is in haar ogen 
een reden waarom armenzorg als een noodzakelijk 
onderdeel van het beleid werd gezien. Iedereen kon 
tenslotte tot armoede vervallen en het hulp bieden 
aan de minder bedeelde medemens was een manier 
om het blinde lot voor ieder dragelijker te maken. 

Ze begint haar studie met een korte schets van 
de overgang van de katholieke 'goede doelen' naar 
de meer zakelijke aanpak door de protestanten. 
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Weesp - en andere steden in de Republiek - ba
seerde zich daarbij vooral op de aanpak van de lu
therse steden in Duitsland. Middeleeuwse instel
lingen zoals het gasthuis kregen een economisch 
fundament met inkomsten uit land, huizenbezit en 
collectes. Uit statusoverwegingen besloot Weesp 
in de 17de eeuw een burgerweeshuis op te richten 
en later kwam daar nog een armenweeshuis bij. 
Het gasthuis diende beide instellingen uit eigen be
zit een bruidschat mee te geven, met als gevolg dat 
de eigen begroting nauwelijks meer rond te krijgen 
was. 

De bronnen zijn vooral institutioneel - regle
menten, financiële overzichten, namenlijsten -
waardoor het verhaal van Zondergeld zich hoofd
zakelijk richt op de bedrijfsmatige kant van de in
stellingen. Ze behandelt een vrij compleet scala van 
armenzorg, dus is er ook aandacht voor onder
steuning door gildenbussen, de rol van de bank van 
lening, particuliere fondsen en vooral de diaconie. 
Juist omdat het gasthuis financieel steeds minder 
goed functioneerde, kwam de verzorging van de ar
men meer en meer in handen van de diaconie, die 
echter altijd een beroep kon doen op het stadsbe
stuur. Dat was ook niet zo vreemd, want de diake
nen waren vaak dezelfde personen als de stadsbe
stuurders, al bewaakten beide lichamen hun 
prerogatieven streng. En uiteindelijk was het stads
bestuur verantwoordelijk voor de armenzorg, een 
verantwoordelijkheid die het niet uit de weg ging. 
Het armenweeshuis werd ingericht als een werk
huis. Konden de burgerwezen nog kiezen uit een 
aantal beroepen, de arme kinderen werden opge
leid in de lakenfabricage, die voor redelijk wat in
komsten zorgde. Toen echter de vraag naar laken 
afnam, ging het ook het werkhuis minder voor de 
wind. Steeds opnieuw werden ad-hocoplossingen 
gezocht om aan inkomsten te komen. 

Zondergeld herkent geen vooropgezet beleid of 
duidelijke strategie van de elite in die oplossingen. 
Daarmee gaat ze in tegen bijvoorbeeld het beeld dat 
M . van Leeuwen schetst in zijn boek Bijstand in Am
sterdam ca 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en 
overlevingsstrategie (Zwolle 1992). Daar zou de ar
menzorg als bewust beleid zijn toegepast om soci
ale onrust te voorkomen en de standenstaat intact 
te houden. Zondergeld ziet in Weesp de armenzorg 
eerder als een maatschappelijke plicht van de bo
venlaag, een daad die de door het lot beter bedeel
den uit betrokkenheid deden voor de mensen aan 
de onderkant van de ladder. Dat valt uiteraard 
slecht te bewijzen door het ontbreken van bronnen 

waarin de motieven voor die armenzorg worden 
weergegeven. Het is een interpretatie van het ge
drag. Het verschil kan ook worden verklaard door 
de omvang van Weesp in relatie tot Amsterdam: 
misschien was er behalve de geringe afstand tussen 
de standen eenvoudigweg onvoldoende 'massa' 
om een gevaar voor de status-quo op te leveren. 

De studie geeft een vrij compleet beeld van alle 
instellingen en instituten die zich in Weesp in de 
genoemde periode bezig hielden met armenzorg. 
Nadeel is dat de hoofdstukken deels thematisch 
zijn geordend, waardoor dwarsverbanden tussen 
de verschillende vormen van armenzorg soms las
tig te leggen zijn, terwijl Zondergeld daarnaast een 
soort chronologie probeert aan te houden om de 
ontwikkeling in de tijd duidelijk te maken. Alleen 
doorbreekt ze die chronologie regelmatig, door in 
de tijd heen en weer te springen en de tijdsgrenzen 
van haar hoofdstukken niet te respecteren. Dat 
maakt het lastig om een samenhangend beeld te 
verkrijgen. Een ander nadeel is, dat de geboden in
formatie weinig inzicht geeft in de mensen achter 
de cijfers. Af en toe zijn er aardige anekdotes. Het 
feit dat die soms maar zijdelings met het onder
werp te maken hebben, is een indirect bewijs dat er 
te weinig materiaal voorhanden was om een echt 
'menselijk' verhaal te schrijven. 

Een laatste punt is de opbouw: Zondergeld heeft 
de neiging te beginnen met de conclusie, en dan 
vervolgens enige voorbeelden te geven. Die lijken 
dan wat overbodig en willekeurig: het was voor de 
lezer aangenamer geweest als ze door middel van 
concrete voorbeelden de lezer had geleid naar het 
inzicht in het abstracte proces dat erachter ligt. 
Daarmee zou het verhaal levendiger en spannender 
zijn geworden: er valt dan nog wat te ontdekken, 
'mee te denken'. Het lijkt er echter op dat deze be
zwaren vooral zijn veroorzaakt door de aard van de 
bronnen en daar kan de onderzoeker helaas niets 
aan veranderen. Het is een mooi uitgegeven boek, 
dat een breed beeld schetst van de armenzorg in 
een kleine gemeenschap. 

Fred Vogelzang 
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C.J. van Bochove e.a., NETu>erk. Jaarboek Visserijmu
seum, jaargang 17, 2006 (Vlaardingen: Vereniging 
Vrienden van het Visserijmuseum, 2007, 68 blz., 
geïll., ISBN 0925-7475, prijs € 10,-). 

Het jaarboek heeft 
een Vlaardings en 
Zuid-Hollands karak-

I ter. Er staan drie zeer 
lezenswaardige arti-

§ kelen in. Het eerste 
I gaat over het gebruik 
I van aas inde beugvis-
1 serij (1600-1900) met 

als titel: 'Prikken, 
zeepsop en tinnen 

haringen'. De auteur vraagt zich af of de prik het 
enige aassoort was dat geschikt was voor de beug
visserij - het vissen met lange vislijnen en haken -
of dat kabeljauw, schelvis heil- en tarbot uitsluitend 
in de prik beet. Nico de Vries weet hier 'prikkelend' 
over te schrijven. Het tweede artikel, 'Visvangst
strategie bij de Nederlandse Grote haringvisserij in 
de periode 1856-1863', is van de hand van Deense 
historicus Bo Poulsen. De meteoroloog Buys Ballot 
had destijds haringreders verzocht om hun schip
pers bepaalde waarnemingen te laten noteren. 
Poulsen analyseerde deze gegevens aan de hand van 
een aantal bewaard gebleven journaals van Vlaar-
dingse haringvissers en zet in dit artikel zijn con
clusies uiteen. Het derde artikel is van NETwerkre-
dacteuren Jan van der Voort en Alex Poldervaart: 'De 
Nederlandse Noordzeevisserij van N.V. Polygoon 
uit 1923'. Zij beschrijven hoe de film is vervaardigd 
en hoe de film destijds werd ontvangen. Het jaar
boek eindigt zoals gebruikelijk met de aanwinsten 
van het Visserijmuseum/Vlaardings Museum in het 
voorbijgaande jaar. 

Anita M.C. van Dissel (eindred.), Leeswijzer Michiel 
De Ruyter (Den Haag: Nederlands Instituut voor Mi 
litaire Historie, 2007, 36 blz., geïll., brochure). De 
brochure is gratis te verkrijgen via fax 070-3165851 
ofe-mail nimh@mindef.nl. 

Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-
1676) is de bekendste zeeheld van Nederland. Ter 
gelegenheid van zijn 400ste geboortejaar staan dit 
jaar vele nieuwe boeken op stapel en worden enke
le standaardwerken over hem herdrukt. Om het kaf 
van het koren te scheiden en de lezer te helpen een 

keuze te maken uit de tal
rijke publicaties over het 
leven en werk van De Ruy
ter, heeft het Nederlands 
Instituut voor Militaire 
Historie een leeswijzer sa
mengesteld. De boektitels 
zijn geclusterd in thema's 
als algemene geschiede
nis, maritieme geschiede
nis, leven en werk, tijdge
noten, schepen en kinder
boeken. In de leeswijzer 
Michiel de Ruyter zijn zo
wel wetenschappelijke ver
handelingen als geroman
tiseerde verhalen beschre
ven. De beredeneerde 
literatuurlijst werd op 23 
maart tijdens de opening 
van het 'De Ruyterjaar' in 
Vlissingen gepresenteerd. 

Frans Grijzenhout & Niek van Sas, De buryer van 
Delft. Een schilderij uanjan Steen (Amsterdam: Nieuw 
Amsterdam, 2007 (ook in het Engels), 126 blz., ge-
III., ISBN 90-868-9018-0, prijs € 19,50). 

Kunsthistoricus Grijzen
hout en historicus Van Sas 
ontsluieren in dit boek het 
raadsel van de identiteit 
van 'De burgemeester van 
Delft' en zijn dertienjarige 
dochter. Zij voeren de lezer 
in een fascinerende zoek
tocht van het Delft van om
streeks 1650 naar een adel
lijke verzameling in de 
i8de-eeuwse wereldstad 
Parijs en via Hoorn naar 
Pehrhyn Castle in Wales, 
waar het schilderij ander
halve eeuw heeft gehangen. In 2004 werd het aan
gekocht door het Amsterdamse Rijksmuseum. Ten 
slotte weten zij de afgebeelde man op Jan Steens 
schilderij te identificeren. Het verhaal gaat verge
zeld van tal van pakkende biografische gegevens die 
een nieuw licht werpen op het schilderij van lan 
Steen. 
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T o n H o k k e n en Jan Mouthaan (red.), Informacie en 
Enqueste (cd-rom, ideë le uitgave: zie ht tp: / /www. 
onserfgoed.com/ prijs € 15,-). Op deze cd staan: 

Bezorgd door R. Fruin , Enqueste ende Informatie upt 
stuck uan der reductie ende reformatie uan den schiltaelen, 
uoerhjts getaxeert ende gestelt geweest ouer de landen uan 
HollantendeVrieslant. Gedaen in denjaereMCCCCXCIIIf, 
uitgegeven vanwege de Maatschappij der Neder
landse Leterkunde, Leiden, E J . B r i l l , 1876, 8" 
xix[xx] + 334 [334] b lz . 

Eveneens bezorgd door R. Fruin , Informacie up den 
staet,faculteit ende gelegenheyt uan de steden ende dorpen uan 
Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe 
schiltaele. Gedaen in den jaere MDXIV, uitgegeven van
wege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
Leiden, A . W . Sijthoff, 1866,4 0 , X X X I V + 689 blz. 

Beide boeken zijn in 
P D F weergegeven en 
op tekst doorzoekbaar 
met behulp van Acro -
bat Reader. Van ge
deelten van het 16de-
eeuwse afschrift van 
de Enqueste zijn foto's 
opgenomen i n jpg-
formaat. Voorts is toe
gevoegd een ar t ikel 
van J .C. Naber, Een te
rugblik. Statistische be
merkingen uan de resulta

ten uan de Informacie uan 1514 (Bijdrage van het Sta
tistisch Instituut 1885 en 
1890, Amsterdam) en ge
deeltes uit Bouwstoffen uan 
het Middelnederlandse» woor
denboek (E. Verwijs en J. 
Verdam, vo l too id door 
F . A . Stoet e.a.). 

A d r i P. van Vliet, Een vriendelijkegroetenisse. Brieuen uan 
het thuisfront aan de uloot uan De Ruyter (Franeker: Van 
Wijnen, 2007, 350 blz . , geïl l . , I S B N 139789051 
942910, prijs € 49,50). 

Onlangs zijn duizen
den brieven van zee
varenden en hun 
thuisfront (heront
dekt i n de Nat ional 
Archives i n Londen. 
Tijdens de vele zee
oorlogen met Enge
land is dit materiaal 
buitgemaakt en naar 
L o n d e n gebracht . 
Deze 17de- en 18de-
eeuwse egodocumen
ten geven een schitte

rend inz icht in de leefwereld van de toenmalige 
briefschrijfsters en -schrijvers. In dit boek geven 
z o ' n honderd brieven, voorzien van een uitvoerige 
in le id ing en kleurenfoto's, een boeiende bl ik in het 
dagelijkse zeemansleven en in de gevoelens van de 
achterblijvers. 

isrouicu 
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