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A . K . de Meijer O.S.A. 

Augustijnen aan het Spaarne. 
Nogmaals het graduale van 1493-1494* 

Lotgevallen van middeleeuwse manuscripten nagaan brengt voor de onderzoeker mee, dat 
hij of zij veelal letterlijk of figuurlijk op reis moet. In haar bijdrage tot de geschiedenis van 
het middeleeuwse boek in Haarlem, voert de schrijfster,1 op speurtocht naar een laat 15e-
eeuws graduale, de lezers al van New York via Aken naar de Spaarnestad terug. Wie nu ge
negen is met ons opnieuw langs vrij weinig verkend terrein de tocht voort te zetten door een 
deel van Italië en Noord-Afrika, om via het Saksenland en een bezoek aan Dordrecht, naar 
Haarlem weer te keren, zal tot de bevinding komen dat het graduale, voornamelijk in de 
verluchting, een tweede verhaal vertelt. Het blijkt een Augustijns familiestuk te zijn. 

Het met twee pijlen doorboorde hart, attribuut van Sint-Augustinus,2 dat in steen gehouwen 
aan drie zijden de rechtersteunbeer van het laatgotische koorportaal der Haarlemse Grote 
of St.-Bavokerk opsiert, wil natuurlijk nog niet betekenen, dat de bisschop van Hippo in deze 
parochiekerk bijzondere verering genoot. Ook mag men niet veronderstellen dat de naar 
Augustinus vernoemde kloosterorde, die dit attribuut als haar symbool pleegt te bezigen en 
zich tegen het einde van de 15e eeuw in de Spaarnestad vestigde, deze kerk in eigendom had 
of er regelmatig de liturgische diensten verzorgde. Wat hiervan dan wel de betekenis is, daar
over later. 

Evenmin mag worden aangenomen, wanneer geen duidelijker indicaties voorhanden 
zijn, dat het graduale, hier aan de orde gesteld, aan de Bavo zal hebben toebehoord, omdat 
daarin op f. 265v haar patroon in miniatuur is afgebeeld.3 Zou hij voorin het boek en in gro
ter formaat verbeeld zijn geweest, dan was een dergelijke toeschrijving bij voorbaat niet uit 
te sluiten. 

Kort achtereen kwam dit graduale verschillende malen in de publiciteit, namelijk in de 
bovengenoemde, fraai uitgevoerde, studie over de boeken van de Bavo en in het hetzelfde 
jaar uitgekomen verslag van de Groningse codicologendagen.4 In dit laatste wordt het gra
duale in drie bijdragen vermeld.5 Alle auteurs, de een met meer, de ander met minder twijfel 
stellen dat het door de kerkmeesters van de Haarlemse St.-Bavo voor deze kerk is besteld. 

* Bijzonder hartelijke dank aan Mevrouw W . C . M . Wüstefeld, die mij de foto's van de miniaturen in De Ried 
Ms. 92 uitleende, en aan de Rare Books and Manuscripts Divis ion van de New York Public Library, Astor, Le -
nox and Ti lden Foundations, die welwillend verlof gaf deze hierbij te laten afdrukken. 

1 W . C . M . Wüstefeld, De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek 
in Haarlem (Hilversum 1989, Hollandse Studiën 24). Het betreft het hoofdstuk: 'Haarlemse families als dona
teurs van een graduale, circa 1494', 70-81. 

2 Di t attribuut ontleent zijn oorsprong aan de Belijdenissen van St.-Augustinus, boek ix , u , 3, waar hij (in de verta
l ing van Gerard Wijdeveld (Utrecht 1963) 252) schrijft: ' G i j hadt ons hart met U w liefde doorschoten en wij 
droegen U w woorden met ons mee, als pijlen door ons binnenste geboord'. 

3 Wüstefeld, De boeken, 102 (afb. 83). 
4 Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988, 

uitg. Jos M . M . Hermans (Grave 1989, Nijmeegse codicologische cahiers 10-12). 
5 R . Nieuwstraten, ' "Floracy en i l luminacy" in Haarlem. Een eerste verkenning rond de penwerkversiering en 

margedecoratie van handschriften met een Haarlemse herkomst', in: Middeleeuwse handschriftenkunde 59-95, en 
wel p. 61 '... de kerkmeesters van de Haarlemse Sint Bavo, die in 1497 [!] een Graduale voor die kerk bestelden 
(New York, Public Library, Ms.92), een handschrift dat gerekend moet worden tot de Spierinck-groep'; K . van 
der Hoek', De Noordhollandse verluchter Spierinck, Haar lem en/of Beverwijk, circa 1485-1519' ibidem, 163-182, 
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He len Wüstefe ld heeft intussen i n haar bijdrage over de Haarlemse meesters ca. 1445-
1520 i n de catalogus bij de tentoonstelling 'De gouden eeuw van de Noordnederlandse m i 
niatuurschilderkunst ' haar mening gewijzigd. Z i j stelt dat het graduale vermoedelijk door 
een aantal vooraanstaande Haarlemse families besteld was voor het recentelijk aldaar ge
stichte klooster van de Augusti jneneremieten. 6 

O p grond van interne krit iek en documenten uit het gemeentearchief van H a a r l e m me
nen wij dat dit vermoeden juist is en dat het handschrift eigendom geweest moet zi jn van 
het Augustijnenklooster van de Spaarnestad. 

Het handschrift 

Zoals het met zeer veel uit de middeleeuwen stammende Noordnederlandse handschriften 
het geval is, verdween i n de Reformatietijd ook het graduale uit de Haarlemse kerk waarvoor 
het bestemd was. Het is niet bekend waar het terecht is gekomen en welke omzwervingen 
het heeft meegemaakt, voordat het i n 1895 uit p r ivé-bez i t belandde i n de Pub l ic L i b r a r y van 
New York, waar het nu als Ms .92 te boek staat. 7 Tot voor kort is het bestaan en de verblijf
plaats van dit manuscript i n Neder land onopgemerkt gebleven. 8 

Het betreft hier een bij de eucharistievieringen gebruikt boek. D a a r i n zijn voor het gehele 
jaar de te zingen wisselende gezangen met Gregoriaans notenschrift afgeschreven. D e kopi
ist, Leonardus van A k e n , heeft op het einde van het boek zi jn naam twee maal bekend ge
maakt, i n een zesregelig Lati jns rijmpje en i n een kleiner colofon, waarin hij zegt, dat hij 

frater is, dus behoort tot een religieuze orde. H i j voltooide het graduale op de feestdag van 
Sin t -Caec i l ia (22 november) 1494 en hij was met het afschrijven begonnen op de octaafdag 
van Sint-Augustinus (4 september) 1493. D e plaats waar hij het werk klaarde heeft hij er ech
ter niet bijgegeven. 9 

D e reden waarom de codex als een i n Noord-Neder land vervaardigd boek onbekend bleef, 
is de door de inventarisator der Amerikaanse handschriften toegevoegde herkomst: Proven-
ce of Piemonte. H i j zag i n Aqu i sg ranum niet de Latijnse naam voor A k e n , maar die van 
Aix-en-Provence (Aquae sextiae) en lokaliseerde het manuscript i n Zu id -Frankr i jk of i n het 

en wel p. 173: 'New York, Public Library, M s . 92 ... dat zal hebben toebehoord aan de Grote of St.Bavokerk 
te Haarlem'; p. 174: 'Aangezien voorts Sint-Bavo afzonderlijk is afgebeeld (fol. 265v), is het zeer aannemelijk 
dat we hier te maken hebben met een graduale dat door Haarlemse notabelen geschonken is aan de St.-Bavo'; 
W . C . M . Wüstefeld, 'Haarlemse kerkmeesters als bestellers van boeken' ibidem, 291-307, en wel p. 292: '... het 
jongste [dateert] uit 1493/1494 (New York, Publ ic Library, M s . 92)'. Wüstefeld, De boeken, 70, spreekt het ver
moeden uit dat het graduale wel voor de Bavokerk bestemd is geweest. Vanwege de 'Augustijnse' elementen 
betwijfelt zij het toch en denkt dan liever aan een klooster, waarbij twee mogelijkheden zich voordoen, namelijk 
het Regulierenklooster van O . L . Vrouw Visitatie en dat van de Augustijneneremieten. Duidelijk is zij gepor
teerd voor het laatste, maar er ontbreken haar bewijzen dat de afgebeelde vooraanstaande families relaties had
den met dit klooster (p. 80-81). De kwestie blijft daarom voor haar onopgelost. 

6 The Golden Age of Dutch Manuscript Painting, tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 
Utrecht (Stut tgar t -Zür ich 1989) 234. 

7 S. D e R i c c i and W.J . Wilson, Census ofMedieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada, l i (New 
York 1961') 1329 ( = nr. 92). Iets uitvoeriger beschrijving Wüstefeld, De boeken, 71, noot 178. De codex bevat 
iv + 306 + i i i ff. en meet 533 x 395 mm. 

8 Nieuwstraten, 'Floracy', 61, deelt mede dat M . Thierry de Bye Dolleman, bekend Haarlems genealoog, haar 
aandacht vestigde op het bestaan van dit manuscript en dat zij de verblijfplaats ervan door een toeval kon vast
stellen. 

9 Van der Hoek, 'De Noordhollandse verluchter', 173-74; Wüstefeld, De boeken, 70. 
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Afb. 1. Openingsinitiaal van het graduale, mo
gelijk de kopiist Leonardus van Aken voorstel
lend (New York, Public Library, Ms.92, f. 1). 
Foto Publ. Libr. New York. 

aangrenzende Noordital iaanse P iemonte . 1 0 N u w i l de achternaam V a n A k e n niet zeggen, 
dat Leonardus - in de Karels tad geboren of aldaar i n een klooster ingetreden - de codex ook 
daar heeft afgeschreven. Dat dit i n H a a r l e m is gebeurd, kan afgeleid worden uit de verluch
ting. D a a r zi jn immers enkele Haarlemse families afgebeeld, zoals uit de erbij geschilderde 
wapens valt op te maken. 

De kopiist 

O p het eerste gezicht is ons van broeder Leonardus van A k e n niet meer bekend dan zijn 
voornaam en de plaats van zijn geboorte en/of klooster van intrede. Z o u het handschrift niet 
door minia turen verlucht z i jn geweest, dan hadden wij i n het duister getast bij het achterha
len van de kloosterorde waartoe hij behoorde. D e Haarlemse verluchter Spierinck heeft ech
ter naar alle waarschijnlijkheid een portretje van de afschrijver geschilderd in de openings
ini t iaal van het graduale. In de letter A van de tekst: 'Asperges me', zien wij een monnik die 
aan een lezenaar zit te schrijven. H i j is gekleed i n het zwarte habijt van de August i jnen
eremieten en heeft het kapje over het hoofd getrokken (afb. 1). 

W i j mogen aannemen dat de miniaturist , die er - zoals ook bij de twee andere door hem 
vervaardigde minia turen - zi jn naam bij vermeld heeft: Spie ( = Spierinck), gevolgd door een 
nog onopgeloste afkorting pelmet het jaartal 1493, hier de Akenaar Leonardus wilde vereeu
wigen door hem schrijvend aan zijn graduale i n de eerste letter af te beelden. Daarui t volgt 

10 De Benedictijnen van Le Bouveret hebben deze plaatsbepaling overgenomen in hun Colophons de manuscrits occi-
dentaux des origines au xvie siècle, iv ( L - O ) (Fribourg 1976) 39 ( = nr. 12426). 
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dan dat Leonardus waarschijnlijk een monnik was van het Augustijnenklooster van Haar
lem. Er komen nog twee scènes in het handschrift voor waarin wij Augustijnen in miniatuur 
zien afgebeeld (afb. 2 en 8). In de helaas slechts spaarzaam overgeleverde documenten, die 
betrekking hebben zowel op het Akense als het Haarlemse Augustijnenklooster, komt zijn 
naam niet voor. Er bestaan ook geen opgaven met meer namen van alle bewoners der beide 
kloosters, noch van een ander convent, dat in die tijd tot dezelfde ordesprovincie behoorde.11 

Aan Spierinck hebben wij het derhalve te danken, dat hij een ons tot nu toe onbekende Au
gustijn heeft voorgesteld. 

Sint-Augustinus 

Het zal nauwelijks verbazing wekken, nu wij een tipje van de sluier over het graduale hebben 
opgelicht, dat er in dit aan de Haarlemse Augustijnen toebehoord hebbende handschrift 
- zoals verderop zal blijken - ook een afbeelding van Sint-Augustinus wordt aangetroffen 

(afb. 2). 1 2 Op f. 245v staat hij in de ondermarge als bisschop met een koormantel om, een 
mijter op het hoofd en de bisschopsstaf in de hand achter drie knielende geestelijken, van 
wie er twee gekleed zijn in het zwarte Augustijnenhabijt, terwijl de derde een superplie 
draagt ten teken dat hij priester is. Aan de andere kant knielt een echtpaar met zoon. Achter 
dezen staat de Heilige Barbara - herkenbaar door haar attribuut: de toren met de ven
sters - die haar handen beschermend boven de geknielden houdt. Jammer genoeg is bij het 
echtpaar geen wapen geschilderd, zodat zij naamloos de geschiedenis zijn ingegaan. Tussen 
de twee groepen door hebben wij een uitkijk op de zee, waar enkele schepen varen, terwijl 
in het midden op het strand een kind knielt, dat met een lepel water in een kuiltje schept. 
Dit tafereeltje stelt de bekende legende voor die vertelt dat Augustinus, bezig met het schrij
ven van zijn beroemde boek De Trinitate, eens in gepeins over dit mysterie verzonken langs 
het strand liep en daar een jongetje - vaak afgebeeld als Christuskind of engeltje - aantrof, 
dat zeewater in een zandkuiltje schepte. Op de vraag van Augustinus wat het daar aan het 
doen was, zei het kind, dat het de zee in dat kuiltje wilde overbrengen. Toen Augustinus ant
woordde, dat dit een onmogelijke zaak was, zei het kind: Zo is het ook voor de mensen een 
onbegonnen werk het geheim van de Heilige Drieëenheid te willen doorgronden. 

Wij moeten op deze miniatuur dieper ingaan, overtuigd als wij zijn, dat zij in de kwestie 
rond de herkomst van het graduale een sleutelpositie inneemt. Er zit namelijk meer aan vast 
dan men geneigd zou zijn te denken. Eerst iets over de legende zelf en vervolgens over de 
manier waarop deze is uitgebeeld. 

12 

11 Toch lijkt het niet onwaarschijnlijk dat Leonardus lid was van het Akens convent. Er is een aanwijzing, dat dit 
klooster een scriptorium bezat, waar Leonardus het métier geleerd zou kunnen hebben. N. de Tombeur ver
meldt namelijk in zijn in 1717 geschreven Provinciae Belgicae descriptio, tome iv 281 (Ms. in Provinciaal Archief 
O S A Gent), dat prior Tilman van Ahrweiler (f1505), die meer dan 30 jaar aan het hoofd van zijn convent stond, 
'een antiphonarium en een graduale op perkament heeft geschreven, dat nog dagelijks gebruikt wordt' (Scripse-
rat unum Antiphonarium et unum Graduale in membrana, quibus adhuc hodie utimur), zie 'Documents pour 
servir a 1'histoire médiévale de la province augustinienne de Cologne. Extraits des registres des prieurs géné-
raux (1357-1506)' edd. N. Teeuwen et A. de Meijer, Augustiniana 11 (1961) 405, noot 573. 

12 In de litanie van alle heiligen (liturgie van paaszaterdag) wordt hij aangeroepen als 'Sancte Pater Augustine' 
Wüstefeld, De boeken, 80. 
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* B . ^...n m , ̂ _ — 

.liïr luialiaSömaSni 

Afb. 2. Legende van St. Augustinus met het Christuskind. Links twee Augustijnen en een priester, 
rechts een onbekend echtpaar met zoon en St. Barbara (New York, Publ. Libr., Ms.92, f. 245v). Foto 
Publ. Libr. New York. 

Oorsprong van de legende 

Het verhaal, waarvan de August inuskenner M a r r o u 1 3 de geschiedenis heeft beschreven, 
stamt uit het einde van de 12e eeuw. In oorsprong was het bedoeld o m als exempel te dienen 
voor degenen die aan het gelovige kerkvolk over de D r i e ë e n h e i d iets duidelijk moesten ma
ken. Caesarius van Heisterbach (11240) heeft het i n zijn Dialogus miraculorum opgenomen, 
waardoor het i n de middeleeuwen grote populariteit genoot. D e gebeurtenis zou z ich heb
ben afgespeeld aan de oever van de Seine, waar een niet met name genoemde theologiepro
fessor van de Parijse universiteit met dit probleem worstelde. Thomas van C a n t i m p r é bij 
Brussel, l i d van de orde der Domin icanen , die als vele andere orden leven volgens de door 
August inus geschreven kloosterregel, heeft het 'voorval ' i n zijn Biënboec (1263) 1 4 verplaatst 
van de Seine naar het strand van de Midde l landse Zee en de onbekende theoloog verrui ld 
voor de grote kerkvader August inus, bisschop van het Noordafrikaanse H i p p o (nu A n n a b a , 
vroeger Böne , i n Algerije). V a n hem was immers bekend dat hij over de Trinitei t een groot 
werk had geschreven. Moge l i jk omdat men v ia de Ci s t e rc i ënse r van Heisterbach nog wist 
dat het verhaal betrekking had op een naamloze Parijse theoloog, heeft het nog heel lang 
geduurd voordat de legende een haast verplicht onderdeel zou worden i n de iconografische 
cycli die het leven van August inus uitbeelden. In die van de 14e eeuw komt zij nog niet 

13 H.I. Marrou, 'Saint Augustin et 1'ange. Une légende médiévale', in: L'hommedevant Dieu. Mélanges qffertsau Père 
Henri de Lubac, u (Théologie, 57) (Paris 1964) 137-149. 

14 Zie W.A. van der Vet, Het biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen ('s-Gravenhage 1902) 135-136, en 
C M . Stutvoet-Joanknecht, DerByenBoeck. Demiddelnederlandse vertalingen van 'Bonum universaledeapibus'van Tho
mas van Cantimpré en hun achtergrond (Amsterdam 1990) 192 ( = Boek n, c. 47). 
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Afb. 3. Augustinus met de eremieten van Monte Pisano - Overreiking van de regel - Augustinus 
met het Christuskind. Fresco van Benozzo Gozzoli in de St. Augustinuskerk te San Gimignano. Foto 
Fotocelere Torino. 

voor,15 evenmin in het iconografisch programma dat de Parijse Augustijn Jacques Legrand 
(ca. 1365-1415) speciaal voor zijn medebroeders opstelde.16 Dit laatste bevat achtenveertig 
uit te beelden voorstellingen met twee- of meerregelige verzen om die er eventueel onder aan 
te brengen. 

Een halve eeuw na Legrands dood schilderde Benozzo Gozzoli tussen 1463-1465 zijn be
roemd geworden zeventien episoden uit het leven van Sint-Augustinus in de Augustijnen
kerk van San Gimignano, in de buurt van Siena. 1 7 Hier treffen wij, voor zover bekend, voor 
het eerst de legende aan van Augustinus met het engeltje, dat door zijn kruisnimbus duide
lijk het Christuskind voorstelt (afb. 3). 

Eremieten en Kanunniken van St. -Augustinus 

Dit fresco, verbonden met een ander legendarisch verhaal over Augustinus, kreeg een pole
misch stempel opgedrukt in de reeds lang heersende strijd tussen de Eremieten van St.-
Augustinus en de Reguliere Kanunniken van St.-Augustinus. De controverse ging over de 
vraag wie van de twee de oudste en echte zonen van Augustinus waren. Beide orden be
schouwden zich toen nog als door hem gesticht. Uitgangspunt van deze strijd was de rust
plaats van het gebeente van Hippo's bisschop, Pavia. In deze Noorditaliaanse, op zo'n 30 
km ten zuiden van Milaan gelegen, voormalige residentie van de koningen der Longobarden, 
staat een zeer oude kerk, de S.-Pietro in Ciel d'Oro (St.-Pieter met de gouden hemel). De 
crypte bevat het gebeente van de filosoof-martelaar Boethius, hier omstreeks 525 begraven. 
Naar dezelfde kerk bracht koning Luitprand circa 725 de relieken van Sint-Augustinus over, 

15 J. et P. Courcelle, Iconographie de St. Augustin, I Les cycles du XlVe siècle (Paris 1965). 
16 Idem, l i : Les cycles du XVe siècle (Paris 1969) 17-23, 191. 
17 Ibidem, 85-106, 189. 
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die hij op Sardinië - waarheen na de inval van de Islam in Noord-Afrika het lichaam van 
de kerkvader was gebracht - had losgekocht. Naast de kerk bouwde hij een klooster voor Be
nedictijnen. Deze monniken werden in 1221 vervangen door Reguliere Kanunniken van St.-
Augustinus.1 8 

Intussen waren in verschillende streken van Noord-Italië groeperingen ontstaan van in 
gemeenschap volgens dezelfde regel van Augustinus levende kluizenaars. Deze groepen 
werden in 1256 door paus Alexander IV in één orde verenigd, de Eremieten van St.-
Augustinus, later een van de vier grote bedelorden. Ook zij wilden bij het graf van Augusti
nus een klooster hebben, hetgeen hun in 1327 gelukte met verlof van de paus. In de bulle 
'Veneranda sanctorum patrum' van 20 januari 1327 werden door paus Joannes xxn de geza
menlijk door Kanunniken en Eremieten van St.-Augustinus in de kerk te verrichten liturgi
sche diensten geregeld.19 Weldra echter ontaardde de vreedzaam bedoelde coëxistentie van 
beide groepen in onenigheden in de kerk en in een felle pennestrijd over de vraag voor wie 
Augustinus nu zijn bekende regel2 0 had geschreven: voor de lekenmonniken van het in zijn 
ouderlijk huis te Tagaste begonnen klooster, of voor de clerici van het episcopium van Hippo, 
nadat hij daar bisschop was geworden. De Eremieten voerden hun oorsprong terug tot het 
eerstgenoemde klooster, de Kanunniken tot dat van Hippo, beiden echter zonder historisch 
fundament. 

Augustinus eremiet of kanunnik? 

Kort na de stichting van het klooster te Pavia verschijnen er door Eremieten geschreven trak
taten over het leven van Augustinus en over het ontstaan en de verbreiding van de orde.21 

Na zijn bekering en doop te Milaan in 386-387, zo beweerden zij, was Augustinus in contact 
gekomen met daar in de buurt wonende eremieten, speciaal met de Heilige Simplicianus. 
Van hem zou Augustinus het zwarte eremietenhabijt hebben gekregen en een aantal eremie
ten om in zijn vaderstad een klooster te beginnen.22 Zo ging Augustinus van Noord-Italië 
uit op weg naar Ostia, de havenplaats van Rome, om zich daar in te schepen voor Afrika. 
Door Toscane trekkend, zou hij hebben gehoord dat daar in de buurt van Pisa (Monte Pisa-
no) en in Centumcellae, gelegen op enige afstand van de tegenwoordige havenstad Civita-
vecchia, zich verschillende apart wonende kluizenaars bevonden, ver van de menselijke sa
menleving, zoals in de 4e eeuw Paulus, de eerste eremiet, en Antonius Abt in Egypte. Deze 
groepen zou Augustinus bezocht hebben en hen in een gemeenschap bijeen hebben ge
bracht, hetgeen een kloosterstichting betekende. In Centumcellae zou hij twee jaar hebben 

18 F. Gianani, La basilica di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia nella storia e nell'arte (Pavia 1965) 7-12. 
19 De bulle is afgedrukt in: Bullarium Ordinis Eremitarum S. Augustini, ed. L . Empoli (Romae 1628) 195-202, en in: 

Codex diplomaticus Ord. E. S. Augustini Papiae, i (1268-1400), edd. R. Maiocchi et N. Casacca O S A (Papiae 1905) 
13-19. 

20 Kritische uitgave: La R'egle desaint Augustin, 1. Tradition manuscrite; 2. Recherches historiques, ed. L . Verheijen O S A 
(Paris 1967). 

21 Naast enkele anonieme o.a. Nicolaus de Alessandria, Sermo de beato Augustino (1332); Henricus de Frimaria, 
'Tractatus de origine et progressu ordinis fratrum heremitarum et vero ac proprio titulo eiusdem' (1334), ed. 
R. Arbesmann O S A , Augustiniana 6 (1956) 37-145; Jordanus de Quedlinburg (de Saxonia), Liber Vitasjratrum 
(wrsch. 1357), edd. R. Arbesmann et W. Hümpfner (New York 1943) en diens 'Vita S. Augustini' ed. J. Hom-
mey O S A in zijn Supplementum Patrum (Paris 1686) 569-625. 

22 Legrand (zie noot 16) 19 ( = nr. xxn): 'Hic adiungit se sancto Simpliciano et fratribus suis heremitis habitum 
eorum sumens'; ibidem ( = nr. xxm): 'Hic Augustinus profecturus in Affricam petit a sancto Simpliciano sibi 
donari aliquos fratres cum quibus ordinem plantare valeat'. 
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gewoond en daar voor de eremieten zijn regel hebben geschreven. 2 3 O p deze dubieuze grond 
werd Centumcellae - waar nu nog een zeer oude hermitage te v inden is, die door archeolo
gen wordt uitgegraven en gerestaureerd -beschouwd als het oudste klooster van de August i j 
neneremieten. M e n wijst er nog de cel aan waar August inus woonde en daar, behalve zijn 
regel, ook het eerste gedeelte van zijn De Trinitate schreef. 

Deze legende en die met het engeltje heeft pr ior Domenico S t rambi (f1492) i n één fresco 
laten opnemen in de cyclus over het leven van August inus, die hij Benozzo G o z z o l i liet schil
deren i n de absis van de Augusti jnenkerk te San G i m i g n a n o . 2 4 N o g geen twint ig jaar na de 
voltooiing van dit fresco (1465) bereikte de controverse tussen K a n u n n i k e n en Eremieten 
van St.-Augustinus haar hoogtepunt. 

He t generaal kapittel van 1482 bepaalde dat elk convent van de Augustijneneremieten het 
door prior-generaal Ambros ius van C o r i ("f1485) geschreven boek moest aanschaffen over 
het leven van Sint-Augustinus en de 'verdediging van de orde', als 'antwoord op de aantijgin
gen van de zogenaamde Reguliere K a n u n n i k e n van de congregatie van Fr is ionar ia ' (Rome 
1481), die beweerden dat August inus geen eremiet was maar een kanunnik. Tevens moest 
i n elke Augusti jnenkerk van enige betekenis een afbeelding worden geschilderd van Sint-
August inus i n ordeshabijt met daaronder de titel: Sint-Augustinus, stichter van de orde der 
broeders Eremie ten . 2 5 

D e andere partij antwoordde met diverse geschriften op 'de dwalingen van degenen die 
schrijven, dat August inus een eremiet was'. Paus Sixtus iv legde i n zi jn bulle Qui Apostolis 
praecepit van 11 mei 1484 de strijdenden het zwijgen op, maar de controverse bleef nog tot 
i n de 17e eeuw doorsudderen. 2 6 

Verbeelding van de legenden 

K e r e n wij nog even terug naar het reeds genoemde fresco i n San G i m i g n a n o (afb. 3). M e n 
zou geneigd zijn te veronderstellen, dat de groep eremieten rechts op de voorgrond die van 
Centumcellae voorstelt, maar Domenico St rambi volgde de traditie van M o n t e Pisano, zoals 
uit de inscriptie onder het fresco is op te maken . 2 7 D e legende van Sint-Augustinus met het 

23 Heinr ich von Friemar, Tractatus (zie noot 21) 106: 'Beatus Augustinus fratribus nostris in Centumcellis fuit per 
biennium conversatus regulamque suam et modum vivendi apud eos existens composuit et eis manu propria 
tradidit, quam postmodum nostri ordinis fratribus Romana ecclesia confirmavit'; Legrand (zie noot 16) 20 ( = 
nr. xxv): ' H i c Centumcellis Augustinus collationem facit fratribus'. E r is nog een tweede, minder frequente, 
traditie - een andere hand schreef die bijvoorbeeld bij genoemde passage van Heinr ich von Friemar in M s . 
501 van de Biblioteca Angelica te Rome - die zegt, dat Augustinus zijn regel gaf aan de eremieten van Monte 
Pisano, cf. Arbesmann, Henricus de Frimaria , 54. 

24 Zie over Strambi en de achtergrond van de fresco's D . Cole A h l , 'Benozzo Gozzoli 's frescoes of the life of St. 
Augustine in San Gimignano: their meaning in context', Artibus et historiae nr. 13 (vu) (Firenze-Wien 1986) 
35-53. 

25 Analecta Augustiniana 7 (Romae 1917) 277, 279. 
26 De bulle is afgedrukt in: Bullarium OESA, 321-324. Toen wij deze studie zo goed als voltooid hadden, ontvingen 

wij van een ons bevriende auteur een overdruk van diens bijdrage over deze kwestie met uitgebreide literatuur
opgave, z i e K . E l m , 'August inusCanonicus-August inusEremita . AQuattrocento causecélèbre ' , in: Christiani-
ty and the Renaissance. Image and Retigious Imagination in the Quattrocento, edd. T. Verdon and J . Henderson (Syracu-
se, N . Y . 1990) 83-107. 

27 De prior van San Gimignano, P. Giuseppe Pucci O S A , heeft op mijn verzoek twee vrienden, D o m Nicola Vasatu-
ro O S B en de heer Franco Guazz in i , gevraagd de niet gemakkelijk te lezen tekst - de Courcelle's vermelden die 
niet - over te schrijven, waarvoor ik hun hartelijk dank zeg. U i t de twee mij toegezonden transcripties, die ken
nelijk hiaten vertonen en wat het Lati jn betreft grammaticaal niet overal juist zijn, meen ik het onderschrift 
ongeveer als volgt te moeten lezen: Q V A L I T E R A V G V [ S T I N U S ] C S V I S I T A T I S H E R E M I T I S D E M O N T E P I S A N O A . . . S T D A T A M 
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A u g u s t i j n e n a a n h e t S p a a r n e 

A f b . 4. H e t H a a r l e m s A u g u s t i j n e n k l o o s t e r ( l inks boven) e n de St. B a v o (rechts). D e t a i l v a n de kaar t 

v a n H a a r l e m u i t G . B r a u n & F. H o g e n b e r g , Civitates orbis terrarum, d l . 6 (1574). Fo to U B U t r e c h t . 

e n g e l t j e z o u z i c h d a n h e b b e n a f g e s p e e l d o p h e t n a b u r i g e s t r a n d b i j S . J a c o p o i n A c q u a v i v a 

( L i v o r n o ) o f b i j M a r i n a d i P i s a . T o c h w i l l e n w i j d e m e e s t g a n g b a r e t r a d i t i e , d i e v a n C e n t u m 

c e l l a e , v o l g e n . H e t fe i t k o m t o p h e t z e l f d e nee r . D e h e r m i t a g e v a n C e n t u m c e l l a e , w a a r 

A u g u s t i n u s , v o l g e n s d e l e g e n d e , t w e e j a a r g e w o o n d z o u h e b b e n , w a s t o e g e w i j d a a n d e H e i l i 

ge D r i e ë e n h e i d . B e h a l v e d a t A u g u s t i n u s h i e r z i j n r e g e l g e s c h r e v e n z o u h e b b e n e n a a n d e 

d a a r v e r b l i j v e n d e e r e m i e t e n g e g e v e n - i n w e r k e l i j k h e i d m o e t d a t g e b e u r d z i j n i n h e t N o o r d a -

f r i k a a n s e l e k e n k l o o s t e r v a n T a g a s t e - z o u h i j h i e r , z o a l s g e z e g d , o o k b e g o n n e n z i j n m e t h e t 

s c h r i j v e n v a n z i j n b e r o e m d e b o e k De Trinitate. D e z e l e g e n d e l e g t i n i e d e r g e v a l d e v e r b i n d i n g 

m e t d e e p i s o d e l i n k s o p d e s c h i l d e r i n g a f g e b e e l d : d e o n t m o e t i n g m e t h e t C h r i s t u s k i n d o p 

h e t n a b i j g e l e g e n s t r a n d v a n d e M i d d e l l a n d s e Z e e , z o a l s w i j r e e d s m e d e d e e l d e n . 2 8 I n d e R o 

m e i n s e t i j d w a s d a a r d e n u i n g e s l o t e n h a v e n v a n J a n u s , d i e l a t e r v a n B e r t a l d o w e r d g e n o e m d 

e n t e g e n w o o r d i g v a n S a n t ' A g o s t i n o hee t . I n d e l o o p d e r e e u w e n heef t d e z e e z i c h h i e r t e r u g 

g e t r o k k e n e n i s e e n n i e u w e h a v e n p l a a t s o n t s t a a n : C i v i t a v e c c h i a . 2 9 

E I S REGVLAM A DNO NOSTR[o]lHESV XPO SVB CVIVSDAM SCITVLI EFFIGIE / SECVS LITv[s][s]lMILITVDINEM MARIS AD 

P A R V A M F O V E A M D E [ A R D ] V A A C D I F F I C I L I I N D I V I D V E T R I N I T A T I S [ C O J G N I T I O N E E S T [ I ] T I T I N F O R M A T V S . Vr i j vertaald: 

'Hoe Augustinus, na de eremieten van Monte Pisano bezocht en hun de regel gegeven te hebben, door Jesus 
Christus, die hem op het strand verscheen in de gedaante van een bijdehandje, over het navorsen van het moeilij
ke geheim van de ondeelbare Dr ieëenheid werd onderricht door dit te vergelijken met het overbrengen van de 
zee in een klein kuiltje'. M e t dank aan Dr. Alfred Dekker, die de Latijnse tekst grondig heeft willen bestuderen. 

28 Een curieuze bijkomstigheid is, dat toen de Augustijnen zich in 1922 voor de tweede keer in Haar lem vestigden 
en daar een middelbare school begonnen zij het convent en de school toewijdden aan de Heilige Drieëenheid: 
het Triniteitslyceum aan de Zijlweg. N a opgegaan te zijn in de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp 
werd de school op 1 augustus 1990 gesloten. Het bijbehorend convent werd reeds in 1984 opgeheven. 
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Welke traditie men ook voorstaat, de bedoeling van Domenico Strambi lijkt ons in dit 
fresco duidelijk naar voren te komen, namelijk om door middel van deze drie 'voorvallen' 
te laten uitbeelden dat Augustinus, vóór hij van Milaan uit naar Noord-Afrika terugkeerde, 
eremiet was, zijn orde van Eremieten hetzij in Monte Pisano of in Centumcellae heeft ge
sticht, er zijn regel heeft geschreven en een begin maakte met zijn boek over de Heilige 
Drieëenheid. 

De propagandisten van de legenden 

Het komt ons eveneens niet als een toevalligheid voor, dat de eerste uitbeelding van de Au-
gustinuslegende met het engeltje op de muur van de kerk te San Gimignano verscheen. Wij 
hebben al gezien dat dit voorval werd gecombineerd met de legendarische traditie, die bena
drukt dat Augustinus als eremiet Toscane aandeed op zijn reis naar Afrika. Deze twee 'ge
beurtenissen' leefden zeer sterk bij de Augustijnse Observantencongregaties die, ontstaan 
tegen het eind van de 14e eeuw, zich in de loop van de volgende snel over Europa verspreid
den. De terugkeer naar de oorspronkelijke levensstijl van de Augustijnen - zij waren immers 
in 1256 uit diverse eremietengroepen tot één orde samengevoegd - en een striktere beleving 
van Augustinus' kloosterregel hangen nauw samen met de algemene hervormingsbeweging 
die in geheel West-Europa, onder anderen door Geert Grote met zijn Moderne Devotie, op 
gang kwam. Het was mede een reactie op de verdeeldheid in de Kerk door het Westers 
Schisma, waardoor twee, later drie pausen in Rome en Avignon elkaar het primaatschap be
streden, een verdeeldheid die doorwerkte in bisdommen en kloosterorden. De bedelorden, 
als Minderbroeders en Dominicanen, maar ook Benedictijnen en Cisterciënsers, zelfs Au
gustijner Kanunniken - denk aan de congregatie van Windesheim - namen deze hervor-
mingsdrang van elkaar over.30 A l deze hervormingsbewegingen ondervonden in de meeste 
gevallen de steun van de stedelijke regeringen, die de Observanten - soms met sterke 
hand - hielpen bestaande conventen over te nemen of nieuwe te stichten. 

Zo ontstonden ook binnen de Augustijnenorde Observantencongregaties,31 die weliswaar 
met de oorspronkelijke orde verbonden bleven, maar toch van hun generale oversten een 
bepaalde zelfstandigheid verkregen met een eigen organisatie, met eigen jaarlijkse kapittels 
en statuten, en met een eigen algemene overste, die de titel kreeg van vicaris-generaal. De 
eerste Observantencongregatie van de Augustijnen was die van Lecceto, gelegen in de buurt 
van Siena en gesticht in 1385, één jaar na het overlijden van Geert Grote. 

29 La chiesa della SS. Trinita nella tradizione ereraitica agostiniana. Salvaguardia e recupero, a cura di E . Brunor i (Allumiere 
1987) 15-19. Boven de ingang van de kamer die Augustinus hier bewoond zou hebben, was vroeger een inscriptie 
aangebracht {ibidem, 17) - o.a. overgeleverd door J . Marquez O S A , Origen de los Frayles Eremitanos de la orden de 
S.Agustin...(Salamanca 1618)-in de Italiaanse vertaling van I. Rampin i (Tortona 1620) 119-met de tekst: 'Sive 
viator es, sive inquilinus, Eremiticam venerare domum, venerare sacellum, ubi praefulgidum il lud Ecclesiae 
Chris t i lumen Augustinus egregium De Trinitate opus inchoavit. Quod mirifico coelestis pueri iuxta Bertaldi 
litus sibi apparentis oraculo intermissum, in Afr ica tandem iam senex absolvit' (Bezoeker of bewoner, vereer 
deze hermitage en het heiligdom, waar dat schitterende en heilige licht van Christus ' Kerk Augustinus zijn be
roemde werk De Trinitate begon. Door de wonderlijke uitspraak van het hemels K i n d , dat hem op het nabijge
legen strand van Bertaldo verscheen, hield hij met het schrijven op en voltooide het pas op hoge leeftijd in 
Afrika). 

30 Zie voor de hervormingsbewegingen in de verschillende orden: Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im 
spdtmittelalterlichen Ordenswesen, hrsg. von K . E l m (Berlin 1989) (Berliner Historische Studiën 14, Ordensstudien 
VI). 

31 Een overzicht hiervan door E X . M a r t i n O S A , 'The Augustinian Observant Movement', in: Reformbemühungen 
325-345. 
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Bij deze Observantencongregatie wilde Domenico Strambi dat het convent van San Gi 
mignano - hij wordt daar voor het eerst vermeld in 1445 - zich zou aansluiten, hetgeen ook 
het verlangen was van de stadsregering. Zijn medebroeders wilden echter van geen hervor
ming weten. Gedesillusioneerd vertrok Strambi in 1450 naar Parijs om het doctoraat in de 
theologie te behalen. De stad San Gimignano bekostigde zijn verblijf en studie aldaar.32 

Na zijn promotie in 1457 door het stadsbestuur teruggeroepen, nam Strambi zijn hervor
mingsplan weer op, hetgeen wederom niet gelukte. Eerst in 1481 werd de aansluiting van 
het convent bij Lecceto een feit, dank zij het bevel van de prior-generaal en de aandrang 
van het stadsbestuur, waarna pauselijke bevestiging volgde op 20 maart 1483.33 De op zijn 
initiatief vervaardigde en in 1465 voltooide schilderingen van het leven van Sint-Augustinus 
hadden intussen wereldfaam verworven. 

In Spanje was ook een Observantencongregatie ontstaan, waartoe het klooster van Barce-
lona behoorde. Voor dit klooster schilderden Jaime Huguet en zijn leerlingen in de jaren 
1460-1470 een Augustinuscyclus, waarin deze wordt afgebeeld in het habijt van de Eremie
ten en ook de legende met het engeltje is opgenomen.34 

In de Duitse landen treedt het verschijnsel van kloosterhervorming op in het begin van 
de 15e eeuw, namelijk in onderscheiden conventen van de vier ordesprovincies.35 Het sterkst 
was dit het geval in die van Saksen-Thüringen, waar de krachten werden gebundeld - eerst 
door Heinrich Zolter (tl460) en daarna door Andreas Proles (1429-1503) - tot een zelfstandi
ge Saksische Observantencongregatie, die dwars door de provincies heen liep, vanzelfspre
kend niet altijd met instemming van de betreffende provinciaals. De meest bekende vicaris-
generaal was Proles' opvolger Johann von Staupitz (ca. 1468-1524), onder wiens bestuur 
Martin Luther in 1505 te Erfurt in de orde trad. Tot deze congregatie behoorde, zoals we nog 
zullen zien, in 1493 het klooster van Haarlem, evenals Enkhuizen en in 1516 ook Dordrecht. 

In de Lage Landen wordt de legende met het Christuskind - de kruisnimbus is duidelijk 
herkenbaar - voor het eerst in het Haarlemse graduale ten tonele gevoerd. In het licht van 
het bovenstaande is het niet verwonderlijk, dat Augustinus hier is afgebeeld in het habijt van 
de Eremieten.3 6 Daaruit moet noodzakelijk de conclusie worden getrokken, dat het hand
schrift is vervaardigd enkel en alleen voor het Haarlemse Augustijnenklooster. 

De Augustijneneremieten in Haarlem 

Na deze nogal lange uitweiding over Sint-Augustinus, die wij om kerkhistorische en icono
grafische redenen meenden uitvoerig te moeten behandelen, wordt het nu tijd te gaan zien 
hoe en wanneer de Augustijnen zich aan het Spaarne vestigden. Voordat er tot een klooster-

32 Deze en volgende gegevens ontlenen wij aan Cole A h l , 'Frescoes', die in het stadsarchief van San Gimignano 
diepgaand onderzoek heeft verricht. Zie ook A . Ronen, 'Gozzoli 's St.-Sebastian altarpiece in S. Gimignano', 
Mitteilungen des kunsthistorischen Inslituls in Florenz 32 (1988) 77-126. 

33 Zie Analecta Augustiniana 13 (1929-30) 272-273. 
34 Courcelle, Iconographie n 133-141. 
35 A . Kunzelmann O S A , Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, Bd. v, Die sachsisch-thüringische Provinz und die 

sachsische Reformkongregation bis zum Untergang der beiden ( W ü r z b u r g 1974) 383-523. 
36 Spierinck heeft weliswaar de legende van Augustinus en het engeltje geschilderd in het uit 1487 daterend getij

denboek van Joest Willemsdochter van Foreest, dat zich te Wenen bevindt ( Ö N B , codex 2734), maar Augustinus 
staat daar als bisschop in liturgische kleding, niet in eremietenhabijt. Zie O. Pacht-U. Jenni , Die illuminierte 
Handschriften und Inkunabeln der Oesterreichischen Nationalbibliothek, Reihe I, Bd. 3: Hollandische Schule (Wien 1975) 
afb. 290, cf. Wüstefeld, De boeken, 76. 
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Afb. 5. Jacob Enghbrechtsz. en familie in aanbidding van de gegeselde Christus (New York, Publ 
Libr. Ms.92, f. 39v). Foto Publ. Libr. New York. 

stichting werd overgegaan moeten de August i jnen reeds lang i n H a a r l e m bekend zijn ge
weest, omdat zij er van Dordrecht uit - gesticht i n het laatste kwart van de 13e eeuw - op 
termijn kwamen, dat w i l zeggen bij de burgerij inzamelingen hielden voor het onderhoud 
van het klooster en zijn bewoners. A l s tegenprestatie diende de terminaris i n de parochiekerk 
assistentie te verlenen door te preken en biecht te ho ren . 3 7 He t is ons niet bekend waar de 
Augusti jnen i n H a a r l e m een termijnhuis hadden, alwaar de op termijn komende broeders 
een tijdelijk onderdak vonden. N a a r analogie echter met andere steden zal er wel een ge
weest zi jn. O v e r de termijnen van Dordrecht zul len we aanstonds nog horen. 

Volgens de traditie - exacte gegevens zijn niet overgeleverd - verzochten vooraanstaande 
Haarlemse burgers de Dordtse August i jnen bij de St.-Jacobskerk van het gelijknamige gilde 
een klooster te beginnen. D i t moet gebeurd zijn v ó ó r 6 mei 1490. O p die dag namelijk neemt 
generaal Anselmus van Montefalco de societas S.Iacobi (het St.-Jacobsgilde) op i n de gebeds
gemeenschap van de orde . 3 8 O p 20 oktober - het jaar is niet gegeven - werden de van D o r 
drecht afkomstige August i jnen door de 'geestelyke luyden ende vanden He ren vander stede' 
plechtig naar de St.-Jacobskerk geleid 'om daer een klooster te beginnen ende een goed leven 
vander O b s e r v a n t i ë n ende na der regele te leven', zo vermeldt Die Chronycke van Hollant, Zee-
lant ende Vrieslant.39 Welk jaar ta l hier ingevuld moet worden is onzeker. He t varieert tussen 
1489 en 1491. T o m b e u r 4 0 vermeldt i n zi jn verzamelde bronnen betreffende het Haarlemse 
klooster zowel 1489 als 1491. A m p z i n g houdt het op 1491. Het meest waarschijnlijk lijkt ons 
het jaar 1489. D e adfiliatie van het St.-Jacobsgilde door de generaal op 6 me i 1490 zal bedoeld 

37 In de Haarlemse kerkrekening van 1487 lezen wij: 'Item noch een sermoen van een Augustyn v m stuvers', zie: 
B. de Boer O F M , 'Observanten en Gaudenten te Haarlem. Fragmentarische kroniek naar gegevens uit de Haar
lemse stads- en kerkrekeningen van vóór 1500', Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in 
de Nederlanden 26 (1957) 266. 

38 'Concessimus litteras confraternitatis societati Sancti Iacobi de Harlemensi', Rome, Generaal Archief Orde 
der Augustijnen, D d 8, f. 66v, afgedrukt in: Teeuwen-De Meijer, 'Documents', 403 ( = nr. 971). 

39 De bekende Divisiekroniek van Cornelius Aurelius (ca. 1460-na 1523). S. Ampz ing , Beschryvinge ende Lof der stadt 
Haerlem (Haarlem 1628; nadruk 1974) 520, citeert de uitgave van Dordrecht 1591, f. 246. Voor de ligging van 
het convent zie afb. 4. M e t dank aan Dr . A . D . A . M o n n a ( U B . Utrecht) door wiens bemiddeling wii van deze 
kaart een foto kregen. 

40 De Tombeur, Provinciae Belgicae descriptio, 541. 
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zijn als dankbetuiging voor datgene wat de Haarlemmers in 1489 voor de orde hebben ge
daan.4 1 

Onder de 'Heren vander stede' zullen er stellig enkelen zijn geweest met wie de Augustij
nen uit Dordrecht bevriend waren, althans een meer dan gewone relatie hadden. Het vermoe
den lijkt gerechtvaardigd hierbij bijvoorbeeld te denken aan Jacob Oem van Wijngaarden, 
de baljuw van Kennemerland, overleden in 1527. Tot dit vermoeden kwamen wij na lezing 
van een in 1989 gepubliceerde studie over enkele epitafen uit het Haarlemse St.-Janskloos-
ter.42 Jacob had een zoon Tieleman, priester-religieus van het St.-Jansklooster, die samen met 
zijn achterneef Dirk van Raaphorst, alias van Noordwijk, staat afgebeeld op een Kruisigings
triptiek, dat zich thans bevindt in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en 
waarvan men aanneemt dat het kort na 1525 is geschilderd, mogelijk ter nagedachtenis aan 
de in 1518 overleden Tieleman. Op het linker zijluik staat achter Tieleman Oem van Wijn
gaarden Sint-Jan de Doper, patroon van de Jansheren. Achter de eveneens geknielde Dirk 
van Noordwijk op het rechter zijluik verschijnt Sint-Antonius Abt, die hier moeilijk gezien 
kan worden als de patroonheilige van Dirk. 'Misschien werd hij afgebeeld, omdat hij de pa
troonheilige van de Antoniusbroederschappen was. In Dordrecht, de vaderstad van het ge
slacht Oem van Wijngaarden, bestonden twee van dergelijke broederschappen. Eén had haar 
zetel in het Minderbroederklooster, de andere, waarvan de aanzienlijksten van de stad deel 
uitmaakten, was gevestigd in het Augustijnenklooster. Onder de leden van dit laatste gilde be
vonden zich nogal wat telgen uit het geslacht Oem van Wijngaarden. Een van hen was Jacob 
Oem van Wijngaarden, vader van de afgebeelde Heer Tieleman', aldus het commentaar van 
mevrouw Van Bueren. 4 3 

De Oems van Wijngaarden hadden vanaf de stichting van het Dordtse klooster nauwe 
betrekkingen met de Augustijnen aldaar. Matthijs Balen 4 4 en Van Heussen-Van Ri jn 4 5 heb
ben een nu verloren handschrift van Herman Oem over de kerkgeschiedenis van Dordrecht 
benut voor hun aantekeningen die op het Augustijnenklooster betrekking hebben. Daaruit 
blijkt dat een der eerste prioren Godschalk Oem was. Hij legde in 1293 de eerste steen van 
de kloosterkerk. Prior Claes Oem zou in 1400 de oprichter zijn geweest van de reeds genoem
de Antoniusbroederschap.46 Tegen deze achtergrond lijkt een eventuele bemoeienis van Ja
cob Oem van Wijngaarden om Dordtse Augustijnen naar Haarlem te halen verklaarbaar. 

Niet lang na 1490 blijken er moeilijkheden te zijn ontstaan, zowel binnen ordesverband 
als met de Haarlemse burgerij. Vanuit Rome gelast de prior-generaal op 6 juni 1492 een 
door hem ingestelde commissie, bestaande uit de provinciaal van de Keulse provincie -
waartoe de conventen van Dordrecht en Haarlem behoorden - en twee van diens voorgan-

41 Ook Kunzelmann, Augustiner-Eremiten, Bd . IV, Die kölnische Provinz bis zum Ende des Mittelalters ( W ü r z b u r g 1962) 
177, kiest voor 1489. H . F. van Heussen en H . van R i jn , Kerkelijke Historie en Outheden der zeven Vereenigde Provinciën, 
4: Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland... (Leiden 1725) 54, geven het jaar 1490. 

42 Truus van Bueren, 'Gegevens over enkele epitafen uit het Sintjansklooster te Haarlem', Oud Holland 103 (1989) 
121-151. 

43 Ibidem, 136. Een opmerkelijke coïncidentie vermeldt zij op p. 147, noot 118, over de verblijfplaatsen van het 
drieluik. In 1894 uitgeleend voor een tentoonstelling in Utrecht, bevond het zich in de pastorie van de St.-
Augustinuskerk in de Spinhuissteeg te Amsterdam(C). In de crisisjaren omstreeks 1935 was de Nederlandse 
Augustijnenprovincie genoodzaakt verschillende in hun huizen aanwezige schilderijen te verkopen. Koper was 
de kunsthandel Katz te Dieren. Tijdens de bezetting werd Joods kunstbezit door de Duitsers geconfisqueerd. 
Het drieluik kwam terecht bij Hermann Goering. N a de oorlog keerde het naar Nederland terug, werd in bruik
leen gegeven aan het Bisschoppelijk M u s e u m te Haarlem en verhuisde in 1974 naar Utrecht. 

44 Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1677) 124. 
45 Van Heussen-Van R i jn , Kerkelijke Historie, 3: Oudheden engestichten van het rechte Zuid-Holland... (Leiden 1725) 542. 
46 Ibidem, 543. Een ledenlijst van de Dordtse Antoniusbroederschap, ibidem, 543-544. 
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gers, vier termijnen van het Dordtse klooster aan het nieuwe convent van Haarlem toe te 
wijzen, dit ten behoeve van de daar wonende broeders en tot instandhouding van het kloos
ter (pro fratrum necessitate et loei conservatione). Termijnen werden tot de belangrijkste 
inkomsten van een bedelordeklooster beschouwd, in die zin, dat een ander convent, hetzij 
van dezelfde of van een andere ordesprovincie, daar geen inzameling mocht houden. De ge
neraal voegde er de clausule aan toe: totdat het klooster gebouwd zou zijn en over voldoende 
inkomsten kon beschikken (cum ipse locus sit edificatus et satis habundet).47 

De uit Dordrecht overgekomen broeders bleken weldra niet te voldoen aan de verwachtin
gen die de Haarlemmers zich gesteld hadden, want - zo gaat de Divisiekroniek4 8 verder 
- 'elk nam met hem eweg, dat hij krijgen konde ende liepen der mede henen'. Van een orden

telijk observant kloosterleven kwam zodoende weinig terecht, waarom 'die vaders ende fon-
datoors' van het klooster in het geheim afgevaardigden stuurden naar Saksen 'overmidts dat 
sy gehoord hadden dat daar broeders vander Observantiën ende van goeden leven woonach
tig waren'. Met de vicaris-generaal van de Saksische Observantencongregatie - in die jaren 
Andreas Proles - werd een overeenkomst gesloten, dat deze de jonge stichting onder zijn hoe
de zou nemen. Hij zond 'van stonden aen seven Priesters ende twee Lekenbroeders binnen 
Haerlem om een goed leven vander Observantiën in den selven Klooster te beginnen ende 
werden met groter solemniteyten van der geestelickheyd ende van den notabelsten poorte
ren van Haerlem binnen der stad in 't klooster geleyd op ons Heren Hemelvaertsavond [ = 15 
mei] in het jaer van drieentnegentig [ = 1493]'. 

De negen Duitse Augustijnen namen het convent van hun Dordtse medebroeders over. 
Oorspronkelijk van de Keulse provincie ging het nu ressorteren onder de Saksische Obser
vantencongregatie. Mogelijk is dat niet zonder slag of stoot gegaan, zoals bij andere orden 
ook nogal eens strijd ontstond, wanneer Observanten soms met hulp van de wereldlijke 
macht conventen van Conventuelen overnamen." Of de Dordtse broeders uit het huis zijn 
gezet, is niet bekend; in ieder geval - zoals wij aanstonds zullen zien - zijn er minstens twee 
gebleven. Dordrecht schijnt het toch niet gelaten aanvaard te hebben. De vrede werd pas 
een paar jaar later getekend, zoals is op te maken uit de goedkeuring van de prior-generaal 
op 26 januari 1496 van Rome uit gegeven (Approbavimus concordiam factam inter conven-
tum Harlemensem et Dordracensem pro bono pacis).5 0 

Wanneer prior en convent op 6 augustus 1494 met de gildebroeders en -zusters van St.-
Jacob een overeenkomst sluiten, waarbij dezen de Jacobskerk met twee huizen en drie 'ca-
meren' afstaan om daar een nieuw klooster te bouwen en alle in de kerk aanwezige goederen 
voor de eredienst in bruikleen geven,51 worden twee Augustijnen genoemd die zeker niet uit 
het land van Saksen afkomstig zijn. Dezen zijn Jan Domburch als subprior en Harpert van 
Dordrecht als procurator. De eerste wordt op 16 december 1485 in dezelfde functie vermeld 
bij het Augustijnenconvent te Middelburg. 5 2 De achtergeblevenen-misschien waren er nog 
meer - zullen zeker in de eerste jaren hun Duitse medebroeders behulpzaam zijn geweest 
met de Nederlandse taal. 

47 Rome, Generaal Archief OSA, Dd 8, f. 67v, afgedrukt in: Teeuwen-De Meijer, 'Documents', 409-410 (= nr 994) 
48 Zie noot 39. 

49 R.R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, n (Utrecht-Antwerpen 1957), het hoofdstuk: 'De 
observantiebeweging', 97-175. 

50 Rome, Generaal Archief OSA, Dd 8, f. 68v, afgedrukt in: Teeuwen-De Meijer, 'Documents', 604 ( = nr 1015) 
51 Ampzing, Beschryvinge Haerlem, 404-406; Van Heussen-Van Rijn, Kerkelijke Historie 4, 55-56; F. Allan, Geschiede

nis en beschrijving van Haarlem n (nadruk Haarlem 1973) 442-444. 
52 Rome, Generaal Archief OSA, Dd 8, f. 64, afgedrukt in: Teeuwen-De Meijer 'Documents', 385 ( = nr. 916). 
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Een jaar eerder, 13 juli 1493, had dezelfde prior Nicolaas Ottoszoon van Stendal5 3 

met de proost en de pastores van de St.-Bavo afspraken gemaakt over begrafenissen in 
de kloosterkerk.54 Deze overeenkomst schijnt de aanleiding geweest te zijn om in het waar
schijnlijk toen in aanbouw zijnde koorportaal van de Bavo het wapen van de Augustijnen
orde aan te brengen.55 Het klooster, gelegen tussen de Achterstraat en de Hagestraat, 
tegenover het nu nog bestaande St.-Jacobsgasthuis, kon van toen af normaal gaan functio
neren en kwam blijkens vele voorrechten in aanzien bij stadsregering en burgerij. De 
overgang van de stad Haarlem naar de Reformatie maakte in 1579 ook aan dit klooster 
een einde.56 

De Haarlemse families 

Wij hebben reeds terloops medegedeeld dat er in het graduale op miniaturen enkele 
door de erbij geschilderde wapens te identificeren vooraanstaande Haarlemse families 
voorkomen, die zoals zal blijken in relatie stonden met het Augustijnenklooster over het 
Spaarne. 

In totaal zijn er negen miniaturen waarop 'eigentijdse' personen voorkomen. Wüstefeld 
vindt het daarom dan ook een bijzondere codex, 'want er is geen enkel ander Nederlands 
boek bekend waarin zoveel families zijn afgebeeld'.57 Van die negen hebben wij reeds de ko
piist vermeld5 8 en een onbekend echtpaar met zoon, beschermd door Sint-Barbara bij het 
tafereel van Sint-Augustinus met de twee Augustijnen en een priester.59 Er komen nog twee 
miniaturen in het graduale voor waarop, wegens het ontbreken van familiewapens, onbe
kende personen zijn geschilderd. Op f. 265v knielt een priester, gekleed in superplie, voor 
Sint-Bavo.60 Deze priester, 'maar dit berust geheel op speculatie' voegt Helen Wüstefeld 
daaraan toe,61 zou Mr. Johannes Roeper ("f1499), onderpastoor van de Bavokerk kunnen 
zijn. Zij baseert deze uitspraak op het feit dat aan de voeten van de priester een boek ligt 
en van Roeper bekend is, dat hij twee boeken aan de St.-Bavo schonk. Hoe dit ook zij, feit 
is wel, dat Mr. Roeper de Augustijnen kende. Hij maakte als notaris een afschrift - mogelijk 
stelde hij ook het origineel op - van de overeenkomst van 13 juli 1493 tussen de pastores van 
de Bavo en het convent van de Augustijnen.62 Onbekend zijn tot nu toe ook de priester met 
zijn broer(?), die op f. 262v voor Sint-Adrianus knielen. 6 3 

Resten dan de vier miniaturen met personen, die Thierry de Bye Dolleman naar de erbij 
geschilderde wapens voor Wüstefeld identificeerde. Vooreerst de priester Mr. Willem van 

53 Lector Nicolaas, afkomstig uit Stendal ten noorden van Magdeburg, wordt in oktober 1489 genoemd als prior 
van het klooster Himmelpforten bij Wernigerode (bisdom Halberstadt), zie Kunzelmann, Augustiner-Eremiten 
v , 226. 

54 Van Heussen-Van R i jn , Kerkelijke Historie 4, 54-55; Al len , Geschiedenis Haarlem, 440-442. 
55 Zie p. 53. Di t meldt o.a. J . Hoeben, Zeven eeuwen Haarlem, i : Open om 't Sant, op en om Bakenes (Haarlem 1965) 48. 
56 Wi l l em Janszoon Verwer, Memoriaelbouck. Dagboek van de gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581, van aantekenin

gen, noten en index voorzien door J . J . Temminck (Haarlem 1973) 442-444. 
57 Wüstefeld, De boeken, 80. 
58 Zie p. 55-56. 
59 Zie p. 56. 
60 Wüstefeld, De boeken, 102, afb. 83. 
61 Ibidem, 78. 
62 Zie noot 54. 
63 Wüstefeld, De boeken, 78, afb. 82. 
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*- Afb. 6. Introïtus van het pinksterfeest. In de initiaal de nederdaling van de H . Geest over Mar ia 
en de apostelen. In de benedenmarge St. Anna te Drieën te midden van Willem Enghbrechtsz. en fa
milie met de beschermheilige St. Willem van Malevalle en St. Gudula (New York, Publ. Libr., Ms.92, 
f. 252). Foto Publ. Libr. New York. 

Schoten (ca. 1462-1496) in de marge van f. 218.64 Welke zijn relaties waren met de Augustij
nen te Haarlem is ons niet bekend. 

Wel zekerheid daaromtrent hebben wij, via verschillende in het Haarlemse Gemeentear
chief bewaard gebleven koopakten, over Jacob Enghbrechtsz. ("("1505), schepen, burgemees
ter en kerkmeester van de Bavo, met zijn vrouw en kinderen afgebeeld op f. 39v (afb. 5). 
Eveneens over diens broer Willem Enghbrechtsz. en familie op f. 252 (afb. 6). Ten slotte 
geldt hetzelfde omtrent Jan Ghijsbrechtsz. (|na 1517) met echtgenote of zus - een tweede 
wapen ontbreekt - op f. 28v (afb. 7), die in de tijd van het ontstaan van het graduale schepen 
van Haarlem was en in 1516 wordt vermeld als kerkmeester van de Bavo. Gedrieën staan 
zij borg voor prior en convent, wanneer dezen van Henrick Aertsz. in augustus 1493 een 
naast het klooster gelegen schuur met erf kopen.6 5 

Jacob Enghbrechtsz. - wiens naam met die van zijn medekerkmeesters in grote letters te 
lezen is op de boog van het zuidertransept van de Bavo, omdat zij in 1500 'dit wuift mit die 
twe grote bogen deden maken' 6 6-koopt in juli 1493 voor prior Nicolaas Stendal, 'met Jacob 
Enghbrechtsz. hant' heet het, een schuur met erf en tuin en drie cameren in de Achter
straat.67 De bovengenoemde koop van augustus 1493 gebeurt ook door Jacob 'des convents 
voicht' of beschermheer. 

Jan Ghijsbrechtsz., daarbij ook als borg vermeld, treedt in mei 1494 met prior Nicolaas 
op als koper van een huis in de Hagestraat.68 

In de meeste tussen 1493 en 1501 gesloten transacties fungeert echter Willem Engh
brechtsz. als 'voecht des selven convents'. Zijn naam komt er zevenmaal in voor.69 

Duidelijk is derhalve, dat de drie genoemde heren zeer nauw met het Augustijnenconvent 
van Haarlem verbonden waren en tot de schenkers van het graduale voor de kloosterkerk 
gerekend mogen worden. Als bijkomstigheid dient nog vermeld te worden, dat op de minia
tuur met Willem Enghbrechtsz. (afb. 6) als diens patroon figureert de Heilige Willem van 
Malevalle (f1157). Deze in de Augustijnenorde vereerde eremiet wordt vaak - zoals ook 
hier- ten onrechte verwisseld met hertog Willem van Aquitanië. Hij staat hier dan ook afge
beeld met een helm op en in de linkerhand een vaandel met drie Franse lelies. Als we ons 
niet vergissen is Sint-Wilhelmus gekleed in het Augustijnenhabijt. 

64 Ibidem, 75, afb. 78. 
65 Gemeentearchief Haarlem ( G A H ) , nr. 76: Registers van transporten van onroerende goederen 1470-1811, register 5 

(1492-1495), f. 61. 
66 J . J . Graaf, 'Plaatsbeschrijving der St. Bavo-kerk te Haarlem', Bijdragen voorde Geschiedenis van het bisdom Haarlem 

4 (1876) 10. 
67 G A H , nr. 76, register 5, f. 56v-57. 
68 Ibidem, f. 83v. 
69 Namelijk in j u n i 1494 bij de koop van een halve schuur met erf en een halve steeg in de Dijkstraat {ibidem, 

f. 89); in januari 1495 bij de koop van een huis met erf in de Hagestraat {ibidem, f. 105); in mei 1495 bij de koop 
van een huis met erf in de Dijkstraat {ibidem, f. 117) en in jun i 1496 bij de koop van een huis en drie cameren 
naast het convent gelegen, die eigendom waren van Willems zuster Lysbet, weduwe van J an Scryvers ( G A H , 
nr. 76, register 6 (1495-1498) f. xxxvv) . Vervolgens in jun i 1499 bij de aankoop van een huis met erf in de H a 
gestraat naast het klooster ( G A H , nr. 76, register 7 (1498-1501) f. 46); bij een lening voor de 'tymmeringe" van 
het klooster in juni 1499 {ibidem, f. 47) en ten slotte in april 1501 bij de koop van een huis in de 'Houtcoeperstege', 
waarin de kerkmeesters van de St.-Bavo, de prior en het convent en Wi l l em Enghbrechtszn. ieder voor een vier
de deel participeren {ibidem, f. 106). 
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Afb. 7. Jan Ghijsbrechtsz. met zus of echtgenote (New York, Publ. Libr., Ms.92, f 28v). Foto Publ. 
Libr. New York. 

Ten slotte dienen wij, naar aanleiding van de genoemde documenten, nog mede te delen 
dat prior Nicolaas van Stendal eind 1494 is opgevolgd door een ook van over de huidige 
landsgrenzen afkomstige broeder Leonard Heubtbes van Münnerstadt (Oost-Franken), 
voor het eerst genoemd in de koopakte van januari 1495.70 Hij blijft in deze functie waar
schijnlijk tot eind 1509, begin 1510. In februari 1510 namelijk treedt Jan van Limmen, sub
prior, op 'inde stede vanden prior, alsoe zy noch geen prior en hebben'.71 Hetzelfde gebeurt 
in mei 151072 'inden name vanden prior die gecozen ende noch niet gecommen en is'. Subpri
orjan van Limmen blijkt nog waarnemend prior te zijn in maart 151173 en in mei van dat 
jaar 7 4 'inde stede vanden prior die welke gecozen mer noch niet gecomen en is'. Eerst in 
februari 151375 bij de verkoop van een huis 'staende in de Smeetstraet' aan Geryt van Berc-
kenrode verschijnt broeder Jan Louwerijsz. als prior, waarschijnlijk geen Duitser. 

I n k l e d i n g s s c è n e 

Eén verluchting uit het graduale van Haarlem (afb. 8) moeten wij nog bespreken, 'de be
langrijkste, maar tevens de meest moeilijk te duiden afbeelding', vindt Helen Wüstefeld. 7 6 

Deze deskundige op het gebied van de Nederlandse verluchte handschriften vermeldt daar
bij, dat het een bijzondere afbeelding is en dat haar slechts één andere uit het begin van de 
16e eeuw bekend is. Het betreft de inkleding van een monnik in een voor ons althans duide
lijk te herkennen Augustijnenmilieu. 

In een hoge zetel is een prior - geen abt - van de Augustijnen gezeten, die een voor hem 
neergeknielde en in het wit geklede priester-de man draagt de tonsuur-in het Augustijnen
habijt helpt. Op de achtergrond staan drie van zijn medebroeders zingend achter een leze-

70 Zie noot 69. Van Leonard van M ü n n e r s t a d t is verder niets bekend. 
71 G A H , nr. 76, register 10 (1507-1510), f. 130v. 
72 Ibidem, register 11 (1510-1513), f. 17. 
73 Ibidem, f. 56v. 
74 Ibidem, f. 71. 
75 Ibidem, f. 163v. 
76 Wüstefeld, De boeken, 72. 
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Afb. 8. Inkleding van een Augustijn (New York, Publ. Libr., Ms.92, f. 2v). Foto Publ. Libr. New 
York. 

naar. De verluchter Spierinck7 7 heeft bij deze scène zijn naam geschreven en daaraan nog 
een naam toegevoegd, waarvan slechts een gedeelte leesbaar is. 'Er lijkt evenwel de naam 
'Barbara' te staan, wellicht de dag aangevend [4 december] waarop Spierinck zijn werk vol
tooide'.78 Zouden wij hier de verbinding mogen leggen met de miniatuur op f. 245v (afb. 2)? 
Zoals wij gezien hebben,79 staat daar Sint-Augustinus achter drie geestelijken, van wie er 
twee Augustijn zijn en één in superplie geklede priester, wiens tonsura goed zichtbaar is. 
Tegenover dit groepje knielt een echtpaar met zoon waarachter de Heilige Barbara staat. 
Nu zou het kunnen zijn, dat de geknielde figuren één familie vormen, zoals dat het geval 
is bij de uitbeelding van Jacob en Willem Enghbrechtsz. en hun gezinnen (afb. 5 en 6). Dan 
zouden wij, verder speculerend, de priester uit de miniatuur van f. 245v op die van f. 2v 
(afb. 8) terugzien - zijn priestertonsuur is aanmerkelijk verschillend van die der zingende 
Augustijnen - die op de feestdag van Sint-Barbara, de beschermster van zijn familie, dus 
op 4 december 1493, in het Haarlemse Augustijnenklooster werd ingekleed. 'Links van de 
afbeelding staat de kerkvader Hieronymus, misschien de beschermheilige van de onbeken
de monnik'.8 0 Een volgend vermoeden zou kunnen zijn in de zittende prior met lectorsbaret 
Nicolaas van Stendal verbeeld te zien, die op 15 mei van dat jaar de leiding van het convent 
overnam.81 Het is mogelijk dat Spierinck op St.-Barbara's dag zijn miniatuur voltooide, 
maar het kan ook zijn, dat hij de gebeurtenis van die dag - misschien in opdracht van de 
genoemde, maar onbekende, Haarlemse familie-heeft willen vereeuwigen. Spierinck heeft 
wel meer op miniaturen en in door hem geschreven codices zijn naam en die van een heilige 
toegevoegd, daarmee volgens Wüstefeld aangevend, dat hij op haar of zijn feestdag de minia
turen voltooide. Zo in Ms.Ottobon.lat.2916 van de Bibliotheca Apostolica Vaticana op f. 9: 
'Odulfphi] 1497' ( = 13 juni), en in Ms.1040 van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, dat hij 

'1 In de studies over hem, vermeld in noot 1 en 5, hebben de auteurs nog niet met zekerheid kunnen achterhalen 
wie hij was en waar hij precies werkte. 

78 Wüstefeld, De boeken, 72. O p de foto is het woord 'Barbare' voluit leesbaar. 
79 Zie p. 56. 
80 Wüstefeld, De boeken, 72. 
81 Zie p. 67. 
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Augusti jnen aan het Spaarne 

zowel geschreven als verlucht heeft, staat op f. 95 de verzuchting: ' O c h leest doch een ave 
mar ia voer den scriver o m goeds wil len. Spierinck 1508 Sil[vestri] ' ( = 31 december) . 8 2 

Ten slotte wi l len wij een poging wagen om de nog onopgeloste afkorting pel, zoals He l en 
Wüstefe ld die met [?] vermeldt bij de openingsinit iaal en bij deze min ia tuur , 8 3 waar zij twee
maal voorkomt, namelijk boven de voorstelling en eronder, te verklaren. K l a a s van der 
H o e k 8 4 leest de afkorting als precl en pre, waarvoor ook hij geen oplossing weet. 

D e foto van de aan de orde zijnde min ia tuur goed bekijkend, komt het mij voor, dat er 
iets anders staat. Nie t de afkorting pre, maar pro, de letter p heeft namelijk een door de stam 
naar voren buigend lijntje. Z o u er een afkortingsstreepje boven de letter p staan, dan moet 
dit inderdaad gelezen worden alspre, maar dat staat er niet. N a de eerste letter met afkorting, 
pro dus, volgt een andere, die zowel een c kan zijn als een t. D i t laatste lijkt mij waarschijnlij
ker dan het eerste. V a n deze tweede letter uit zie ik meer een naar beneden afbuigend afkor
tingslijntje komen dan dat hier een nieuwe letter / zou staan, temeer daar er onder de min ia 
tuur weer staat: Spie ( = Spierinck), gevolgd door pro en 1493. In de bovenrand staat dan: Spie 
prot... 1493 Barbare. 

H o e moeten wij dit n u verklaren? M i j dunkt, dat Spierinck hier de afkorting heeft wi l len 
aangeven vanprotestor, zoals deze op precies dezelfde wijze geschreven voorkomt bij Cappe l -
l i , 8 5 met vermelding 15e eeuw. H e t geheel zou dan de betekenis hebben: Ik Spier inck ver
klaar deze min ia tuur geschilderd te hebben i n 1493 op het feest van Sint-Barbara . 

Conclusie 

Samenvattend mogen wij vaststellen, dat het nut t ig is gebleken - vooral van het standpunt 
van de Augustijnenorde uit gezien - aan de herontdekking en beschrijving van het H a a r l e m 
se graduale een nabeschouwing te verbinden. Daardoor kon de herkomst met zekerheid 
worden bepaald. Belangrijkste winst is natuurli jk het feit, dat van het Haar lemse August i j 
nenklooster een handschrift - tot n u toe het enige - is teruggevonden. 

O n z e speurtocht rond dit manuscript bracht ons ver van huis, maar toonde ons de oor
sprong, overlevering en uitbeelding van de bekende legende van August inus met het k i n d 
aan het strand van de zee tegen de achtergrond van de controverse tussen K a n u n n i k e n en 
Eremieten van St.-Augustinus. 

Teruggekeerd op de basis kon de ontstaansgeschiedenis van het Haarlemse Augusti jnen
klooster nader worden vastgesteld en de relaties van dit convent met de i n de minia turen 
van de codex afgebeelde Haarlemse families worden aangegeven. 

He t graduale moge dan ver van zi jn oorspronkelijke verblijfplaats i n de Pub l ic L i b r a r y 
van N e w York bewaard worden, door de grondige studie, die He l en Wüstefe ld eraan gewijd 
heeft en met veel afbeeldingen publiceerde, is het weer wat dichter bij huis gekomen. Dat 
wij enkele openstaande vragen tot een oplossing konden brengen stemt ons en, naar wij ho
pen, de lezer tot voldoening. 

82 Handschriften en Oude Drukken in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (Utrecht 1984) 267-269 ( = nr. 127), en Van der 
Hoek, 'De Noordhollandse verluchter', 163, met afbeelding. 

83 Wüstefeld, De boeken, 71, zie afb. 1 en 8. O p de eerste foto is dit echter niet te onderscheiden. 
84 Van der Hoek, 'De Noordhollandse verluchter', 174. 
85 A . Cappell i , Dizionario di abbreviature latine ed italiane (Mi lano 1949') 294. 
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J . Kok 

'Ontijdige liefde'. De ontwikkeling in het vóórkomen van 
gedwongen huwelijken, Noord-Holland 17e-20e eeuw * 

Inleiding 

Door de eeuwen heen is voorhuwelijkse seksualiteit sterk aan tijdsinvloeden onderhevig ge
weest. Dit bewijzen de opmerkelijke ontwikkelingen in 'gedwongen huwelijken', die in bui
tenlandse studies zijn aangetoond.1 Statistische gegevens over gedwongen huwelijken bie
den belangrijke informatie over het gedrag rond vrijen en trouwen in de samenlevingen van 
het verleden, informatie waarmee de beschrijvingen van toenmalige moralisten, reizigers 
en volkskundigen kunnen worden aangevuld of zelfs getoetst.2 De ontwikkelingen in ge
dwongen huwelijken zijn vanuit een aantal verschillende invalshoeken verklaard. In dit arti
kel probeer ik na te gaan of deze invalshoeken ook voor gedwongen huwelijken in de Neder
landse geschiedenis vruchtbare inzichten opleveren. 

Gedwongen huwelijken kunnen worden opgevat als een schending van de christelijke 
kuisheidsnorm, waarbij seksualiteit uitsluitend aan gehuwden voorbehouden was. De afna
me van gedwongen huwelijken in bepaalde perioden is wel in verband gebracht met pogin
gen van kerken en religieuze bewegingen om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Zo 
zouden lage percentages in Engeland en Frankrijk in de 17e eeuw verklaard kunnen worden 
uit respectievelijk het Puritanisme en het Jansenisme.3 In de vroege 19e eeuw zou voorechte
lijke seksualiteit in de Verenigde Staten zijn afgenomen door de grote toeloop van jongeren 
naar de kerken.4 Omgekeerd wordt de verslapping van de kuisheidsnorm of van het toezicht 
op de naleving ervan aangehaald als verklaring voor de toename van gedwongen huwelijken 
in verschillende Europese landen in de 18e eeuw.5 

Ook in Nederland zijn er enige aanwijzingen dat de percentages in de loop van de 18e eeuw 
stegen. De verklaringen hiervoor liggen eveneens overwegend in de sfeer van veranderingen 
in de moraal. Noordam spreekt over een 'erotisering', die hij in verband brengt met toegeno-

* Met dank aan Wantje Fritschy en Jan Lui ten van Zanden voor hun commentaar op eerdere versies van dit arti
kel. 

1 Zie P . E . H . Hair , 'Br idal pregnancy in rural England in earlier centuries', Population studies 20 (1966) 233-243; 
P. E . H . Hair , 'Br ida l pregnancies in earlier rural England further examined', Population studies 24 (1970) 59-70; 
E . Shorter, 'Illegitimacy, sexual revolution and social change in modern Europe', Journal ojinterdisciplinary history 
2 (1971) 237-272; P. Caspard, 'Conceptions prénupt ia les et développement du capitalisme dans la Pr inc ipau té 
de Neuchatel (1678-1820), Annales ESC 29 (1974) 989-1008; D . S. Smith en M . S. Hindus , 'Premarital pregnancy 
in Amer ica 1640-1971: an overview and interpretation', Journal of interdisciplinary history 5 (1975) 537-570; Chr . 
Vandenbroeke, 'Het seksueel gedrag in Vlaanderen sinds de late 16e eeuw', Bijdragen tot de geschiedenis 62 (1979) 
193-230. 

2 Zie voor moralisten over huwelijksgedrag in Nederland onder andere, D . Haks, Huwelijk en gezin in Holland in 
de 17e en 18e eeuw. Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17e- en 18e-eeuwse huwelijksleven (2e druk, 
Utrecht 1985). Voor een confrontatie van cijfermatig materiaal met de uitspraken van reizigers en waarnemers: 
J . Kok , 'Voorechtelijke verwekkingen in Noord-Hol land in de negentiende eeuw', Bevolking en gezin (1989) 1, 
49-81, aldaar 49-50, 54-55, 69-70. 

3 L . Stone, Thefamily, sex and marriage in England 1500-1800 (Harmondsworth 1979) 391, F. Lebrun en A . Fauve-
Chamoux, 'Lemariage et la familie', i n : J . Dupaquier(red.), Histoire de la population francaise. 2. De la Renaissance 
d 1789 (Parijs 1988) 203-347, aldaar 313-314. 

4 Smith en Hindus, 'Premarital pregnancy', 550-553. 
5 Zie aangehaalde werken in noot 3, en bijvoorbeeld D. Levine, Family jormaüon in an age ofnascent capitalism (Lon

den 1977) 130. 
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men individuele vrijheid.6 Een concretere invulling geeft Stokvis. Zowel in het politieke als 
in het godsdienstige leven van de late 18e eeuw zou volgens hem een aantasting van het tradi
tionele gezag hebben plaatsgevonden. In de nieuwe godsdienstige stromingen (het piëtisme 
en het rationalisme) werd de verantwoordelijkheid voor het handelen bij het individu gelegd: 
'Men gehoorzaamde niet langer automatisch aan traditionele regels en leidslieden'. Met na
me in de Franse Tijd werd het kerkelijk gezag sterk geërodeerd. 7 Hofstee meende dat de 
mensen uit de hogere burgerij in de ban raakten van Verlichtingsdenkbeelden over huwelijk 
en seksualiteit, en dat zij hun dienstboden en knechten de vrije teugel lieten.8 Het historisch 
onderzoek naar de ontwikkelingen in Nederland is voornamelijk beperkt tot de periode 
1750-1850. Hierdoor bestaat het gevaar dat ontwikkelingen die al eerder zijn ingezet toege
schreven worden aan de specifieke omstandigheden in deze periode. Alleen onderzoek over 
een langere termijn kan dit bezwaar wegnemen. 

Een aantal auteurs wijst erop dat het huwelijksgedrag niet alleen een zaak was van nor
men en waarden, maar evenzeer van economische omstandigheden en vooruitzichten. In 
het traditionele ('agrarisch-ambachtelijke') huwelijkspatroon was het regel dat alleen een 
huwelijk gesloten werd wanneer het jonge paar zelfstandig een huishouden kon opzetten. 
Wanneer de bestaansmogelijkheden verslechterden betekende dit uitstel van de huwelijks
plannen en nam de kans toe dat men pas door de confrontatie met een zwangerschap tot 
een huwelijk overging. Volgens Vlaamse historici zouden bevolkingsgroei en versnippering 
van het grondbezit in de periode tussen 1750 en 1850 geleid hebben tot een langdurige eco
nomische en demografische crisis, waarin stijgende huwelijksleeftijden gepaard gingen met 
stijgende percentages gedwongen huwelijken.9 In het Zuidhollandse Maasland was geen 
sprake van een demografische crisis, terwijl de percentages gedwongen huwelijken toch ble
ken toe te nemen.1 0 Het is echter de vraag of de ervaring van Maasland volstaat om bovenge
noemde stelling te weerleggen, en of ontwikkelingen in andere delen van Holland wellicht 
meer met Vlaanderen te vergelijken zijn. 

Een bepaald niveau van gedwongen huwelijken in een bepaalde periode is geen resultante 
van alleen culturele of economische ontwikkelingen. Van groot belang zijn plaatselijke of 
regionale tradities op het gebied van de verkering. Dergelijke tradities zijn uitdrukkingen 
van duurzame culturele patronen met een meer of minder grote tolerantie tegenover voor
echtelijke seksualiteit. Zowel in de internationale als in de Nederlandse literatuur wordt ver
wezen naar traditionele gebruiken wanneer het er om gaat de vaak opvallende lokale ver
schillen in het voorkomen van gedwongen huwelijken te verklaren.11 Maar de aard van deze 

6 D.J . Noordam, Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negen
tiende eeuw (Hilversum 1986) 168; D.J . Noordam, 'Zedeloos Nederland? Seksuele losbandigheid rond 1800: v i 
sies, remedies, realiteit', in : G . H e k m a e n H . Roodenburg(red.), Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellin
gen in Nederland 1300-1850 (Nijmegen 1988) 197-209, aldaar 208; D.J . Noordam, 'Lust, last en plezier, vier eeu
wen seksualiteit in Nederland', in : R . E . Kistemaker (red.), Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, 
seksualiteit en moraal vroeger en nu (Amsterdam 1987) 127-170, aldaar 152. 

7 P. R . D . Stokvis, De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog 
(Zwolle 1987) 187-188, 190-191. 

8 E.W. Hofstee, De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een historisch-
demografische en sociologische studie (s.1. 1978) 82 e.v. 

9 M . C . Gyssels, 'Het voorechtelijk seksueel gedrag in Vlaanderen 1700-1880', Tijdschrift voor sociale geschiedenis 
10 (1984) 71-104, aldaar 80. Zie ook Chr. Vandenbroeke, Vrijen en trouwen van de middeleeuwen tot heden. Seks, liefde 
en huwelijk in historisch perspectief (Brussel/Amsterdam 1986) 203. 

10 Noordam, Maasland, 164 en Noordam, 'Lust', 151. 
11 Caspard, 'Conceptions prénuptiales ' , 993-996; P. Laslett, 'Introduction: comparing illegitimacy over time and 

between cultures', in P. Laslett, K . Oosterveen and R . M . Smith (red.), Bastardy and its comparative history. Studies 
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gebruiken en de sociale context waarin ze konden (voort)bestaan is nog nauwelijks onder
zocht.12 

In dit artikel bespreek ik de gegevens van 28 Noordhollandse plaatsen. In de eerste para
graaf beschrijf ik de ontwikkelingen in het verloop van gedwongen huwelijken van de 17e 
tot de 20e eeuw. Vervolgens onderzoek ik in hoeverre het tijdsverloop verklaard kan worden 
vanuit veranderingen in godsdienst en moraal en vanuit veranderingen in economische per
spectieven. Daarna ga ik na of traditionele verkeringsgebruiken een rol kunnen hebben ge
speeld, en in welke maatschappelijke omstandigheden dergelijke gebruiken en collectieve 
houdingen ten aanzien van voorechtelijke seksualiteit geplaatst moeten worden. 

Het tijdsverloop van gedwongen huwelijken 

De cijfermatige gegevens die mij ter beschikking staan zijn divers van oorsprong. Behalve 
uit eigen onderzoek naar een aantal plaatsen in de perioden 1815-1834 en 1890-1909 put ik 
uit geneaologisch materiaal en uit - niet gepubliceerde - gezinsreconstructies. Deze gege
vens zijn omgewerkt tot vergelijkbare cijfers (zie Bijlage 1). Wat hier vermeld moet worden 
is dat voor de berekening van het percentage gedwongen huwelijken niet het aantal gesloten 
huwelijken het uitgangspunt vormt, maar het aantal eerstgeborenen. De term 'gedwongen 
huwelijken' moet hier dan ook begrepen worden als 'voorechtelijk verwekte eerstgeborenen'. 
De plaatselijke cijfers van voorechtelijke verwekkingen en de herkomst van het materiaal 
zijn vermeld in de overige bijlagen. 

De niveaus van gedwongen huwelijken verschilden sterk van plaats tot plaats. Dit neemt 
niet weg dat zich in veel plaatsen gelijktijdig een zelfde ontwikkeling voordeed. Om deze 
ontwikkeling zichtbaar te maken zijn de gegevens van dicht bij elkaar gelegen plaatsen sa
mengevoegd (zie Bijlage 2). Het betreft een zevental gemeenten in de Zaanstreek en een vijf
tal gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Voor de negentiende eeuw zijn slechts lange-
termijn gegevens van een tweetal, ver van elkaar gelegen, gemeenten beschikbaar (Texel en 
Naarden). In afbeelding 1 Nis het aldus gereconstrueerde verloop van het percentage voorech
telijke verwekkingen tussen 1610 en 1899 weergegeven. 

De grafiek laat zien dat er in de vroege 17e eeuw weinig voorechtelijke verwekkingen 
plaatsvonden, maar dat er sprake is van een snelle toename in beide regio's in de tweede helft 
van de 17e en de eerste decaden van de 18e eeuw. In de Kop van Noord-Holland zette zich 
de stijging gedurende de 18e eeuw voort. De Leidse arts J . Ie Franq van Berkhey lijkt goed 
op de hoogte te zijn geweest toen hij in 1773 schreef: "t Is aan onze stranden zeer gemeen 
eene Bruid bezwangerd te zien voor den Trouwdag (...)'.13 Dit laatste is echter niet zonder 
meer van toepassing op de 17e eeuw, zoals Schama suggereert.14 

in the history of Ulegitimacy and marital nonconformism in Britain, France, Germany, Sweden, North America, Jamaica and 
Japan (London 1980), 217-248, aldaar 53-59. Voor Nederland zie T h . Engelen en M . Meyer, 'Gedwongen hu
welijken op het Nederlandse platteland, 1812-1862', AAG Bijdragen 22 (1979) 190-211, aldaar 201 en G A . Kooy 
en M . Keuls, Enforced marriage in the Netherlands. A statistical analysis in order to test some sociological hypotheses (Wage-
ningen 1967) 42. 

12 Een beschrijving van Hollandse gewoonten geeft Haks, Huwelijk en gezin, 111-114, voor Twente zie F. Koorn , 
'Illegitimiteit en eergevoel. Ongehuwde moeders in Twente in de achttiende eeuw', Jaarboek voor vrouwengeschiede
nis 8 (1987) 74-98, 89-92. 

13 J . Ie Franq van Berkhey, Natuurlyke Historie van Holland, deel III, 2e stuk (Amsterdam 1773) 857. 
14 S. Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1988) 437. 

75 



'Ontijdige liefde' 

50 

• Z a a n s t r e e k + Kop v a n NH 
O T e x e l & Naar den 

Zaanstreek (1610/19-1800/09), in 1610-1629 alleen Krommenie. 
K o p van Noord-Hol land (1650/59-1810/19). 
Texel (1810/19-1890/99). 
Naarden (1820/29-1890/99). 

Afb. 1. Percentages voorechtelijk verwekte eerstgeborenen 1610-1899, gemiddelden per decade. 

Vergelijking met ontwikkelingen elders in Nederland in de 17e en 18e eeuw is nauwelijks 
mogelijk. Met enig voorbehoud kunnen we stellen dat vooral de ontwikkelingen in de Kop 
van Noord-Holland representatief lijken te zijn voor het verloop in andere provincies. In 
het Gelderse Duiven was het percentage gedwongen huwelijken in de periode 1731-1795 ho
ger dan in 1666-1730.15 In de omgeving van het Zuid-Hollandse Maasland is de stijging van
af 1780 zeer uitgesproken.16 Met het platteland van Vlaanderen is wel een vergelijking mo
gelijk. Vanaf 1600 tot het midden van de 19e eeuw lopen de Vlaamse percentages opvallend 
parallel met die in de Kop van Noord-Holland. 1 7 

In de eerste decaden van de 19e eeuw is een sterke toename van het percentage opgetre
den. Maar al in de decade 1820-1829 zette een langdurige daling in, die slechts tijdelijk werd 
onderbroken in de jaren veertig. De vraag is of de grafiek, die voor de 19e eeuw slechts op 
de gegevens van Texel en Naarden berust, ook de ontwikkelingen elders weergeeft. Uit ver
gelijking met gegevens van andere gemeenten blijkt dat dit zeker zo is. In de meeste andere 
onderzochte gemeenten in Noord-Holland is het nivo rond 1900 sterk gedaald ten opzichte 
van de eerste helft van de 19e eeuw. Dit geldt voor Hoogkarspel, Weesperkarspel, Wieringen, 
De Rijp (Bijlage 3), Laren, Westzaan en Heemstede (Bijlage 4). Dat de daling reeds in de 

15 A . Schuurman, 'De bevolking van Duiven 1665-1795. Een historisch-demografische studie', AAG Bijdragen 22 
(1979) 166. 

16 Noordam, Maasland, 162. 
17 Zie Chr. Vandenbroeke, Vrijen en trouwen, grafiek 17. 
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jaren twintig inzette, met een onderbreking in de jaren veertig, wordt, behalve door de cijfers 
van Naarden, tevens bevestigd door een onderzoek naar tien plattelandsplaatsen, verspreid 
over Nederland.1 8 Vermoedelijk zette de 19e-eeuwse daling zich in de eerste helft van de 20e 
eeuw voort. In 1959-1961 heeft Noord-Holland 14,5% gedwongen huwelijken.19 

Overzien we de gehele periode dan valt op dat, met name in de 18e en de eerste helft van 
de 19e eeuw, voorechtelijke seksualiteit zeer algemeen moet zijn geweest, zeker wanneer we 
bedenken dat geslachtsgemeenschap lang niet altijd in een zwangerschap resulteert. Onge
twijfeld vond dit in de meeste gevallen plaats tussen mensen met vergevorderde huwe
lijksplannen. De geslachtsgemeenschap was vermoedelijk een bezegeling van de belofte bin
nen afzienbare termijn te trouwen. Dit blijkt uit het feit dat in de 18e en het begin van de 
19e eeuw slechts een gering leeftijdsverschil bestond tussen zwangere en niet-zwangere brui
den. 2 0 Het is dus maar zeer de vraag of dergelijke huwelijken 'gedwongen' zijn geweest, in 
die zin dat men door een zwangerschap was overrompeld en onder druk van de omgeving 
een huwelijk had moeten sluiten. Het is trouwens ook maar de vraag wie er eigenlijk ge
dwongen werd. Een zwangerschap kan een bewuste zet geweest zijn om de toestemming van 
de ouders voor het huwelijk af te dwingen. Le Franq zinspeelde reeds op deze mogelijkheid: 
't Gebeurt wel eens dat een Meisje uit den band springt, met Ouders of voogden door haare 
ontydige Liefde te dwingen (...)'.21 

Godsdienst en moraal 

Ontwikkelingen binnen het protestantisme, 17e en 18e eeuw 

In de late 16e en de vroege 17e eeuw hadden de particuliere gereformeerde synodes van 
Noord- en Zuid-Holland een '(...) bijna excessieve belangstelling (...)' voor onderwerpen in 
de sfeer van huwelijk en gezin. 2 2 Met name in Noord-Holland werd veel geklaagd over huwe
lijken waaraan de bijslaap was voorafgegaan. Sommige schrijvers stellen op grond van deze 
aandacht dat voorechtelijke verwekkingen in Noord-Holland veel voorkwamen. Dat zou 
dan een gevolg zijn van het Noordhollandse 'nachtvrijen', of van het blijven voortbestaan 
van de oude katholieke huwelijksopvatting. Hierbij kwam het sacrament van het huwelijk 
tot stand door de belofte te trouwen, gevolgd door de bijslaap.23 Gezien de lage frequentie 
van gedwongen huwelijken in de vroege 17e eeuw is het echter aannemelijk dat het niet door 
dit 'probleem' op zich, maar bovenal door de wens om gedragsregulerend op te treden is 
geweest, dat de synodes dit onderwerp zo vaak bespraken. 

18 Engelen en Meyer, 'Gedwongen huwelijken', 216 en 219. De percentages gedwongen huwelijken en de absolute 
aantallen huwelijken bedroegen in 1820-29: 21,4 (1353), in 1830-39: 17,9 (1523), in 1840-49: 18,9 (1516) en in 
1850-59: 15,7 (1676). 

19 'Echtelijk levendgeboren eerste kinderen naar tijdsverloop tussen huwelijkssluiting ouders en geboorte', 
Maandstatistiek van de bevolking en de volksgezondheid 12 (1964) 39-41, aldaar 40. Wanneer we de cijfers voor de in 
bijlage 3 genoemde gemeenten omrekenen in percentages gedwongen huwelijken krijgen we voor de periode 
1890-1909 18,6%. 

20 Namelijk 0,2 jaar buiten, 0,9 jaar binnen Maasland (1670-1819), Noordam, Maasland, 164 en 0,5 jaar in 9 
Noordhollandse gemeenten (tabel 3), Kok, 'Voorechtelijke verwekkingen', 60, 62. 

21 Le Franq van Berkhey, Natuurlyke Historie, 1094. 
22 Haks, Huwelijk en gezin, 229. 
23 Haks, Huwelijk en gezin, 71-72; A.Th. van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw, II, Volkskuituur (Assen/Am

sterdam 1978) 30. 

77 



'Ontijdige liefde' 

In deze periode waren de Nederlandse calvinisten gedreven door een theocratische mis
sie. Alle levenssferen, waaronder het huwelijk, dienden aan de Bijbelse geboden te worden 
getoetst en de overheid werd opgeroepen hieraan mee te werken. Deze ging soms een heel 
eind mee in de bestrijding van ontucht. Een 17e-eeuwse Waterlandse willekeur stelde een 
hoge boete op het '(...) openbaar schandelijk en ongeregelt bedtloopen, niettegenstaande 
sulks geschiet op hope en belofte van malcanderen te sullen trouwen (...)'.24 Andere overhe
den ondervroegen het paar bij de inschrijving voor de ondertrouw. Wanneer zij bekenden 
'vleeschelijcke conversatie' gehad te hebben werden zij bestraft. 

In Amsterdam liet de stedelijke overheid de bestrijding van onzedelijkheid aan de kerk 
over. De Gereformeerde Amsterdamse kerkeraad besteedde dan ook in de vroege 17e eeuw 
de helft van zijn tijd aan de behandeling van tuchtzaken. Wanneer vermaningen niet het 
gewenste effect sorteerden, namelijk berouw en gedragsverbetering, volgde uitsluiting van 
het Avondmaal. Hoewel in de tuchtprocedures doorgaans discreet gehandeld werd konden 
bij gebrek aan berouw de in het kwaad volhardende lidmaten en hun zonden uitvoerig aan 
de gemeente worden voorgesteld. De vrees voor deze schande en de vrees voor het verlies 
van het kerkelijk lidmaatschap (en daarmee van de voordelen die de Gereformeerde kerk 
bood), maar ook de wens om aan het Avondmaal te mogen blijven deelnemen, maakten vol
gens Evenhuis dat de kerkelijk discipline erin slaagde om het gedrag van de gelovigen in de 
juiste banen te leiden. 2 5 Gold dit ook het seksueel gedrag vóór het huwelijk? Als we alleen 
afgaan op de in de kerkeraden behandelde tuchtzaken tegen bedrijvers van 'ontijdige liefde' 
moeten we konkluderen dat er weinig aandacht aan werd besteed.26 Maar de in de kerke-
raadsnotulen vermeldde tuchtprocedures hadden hoofdzakelijk betrekking op die gevallen 
die de gemeente in opspraak hadden gebracht. Echtparen wier eerste kind vlak na het huwe
lijk werd geboren gaven 'ergernis' en kwamen wel degelijk in aanmerking voor de censuur. 
De meer routinematig toegepaste sancties, zoals de vermaning bij het huisbezoek, werden 
vaak niet in de kerkeraadsnotulen vermeld.2 7 Meestal zullen 'gedwongen' huwenden er met 
zo'n vermaning van af zijn gekomen. Het is aannemelijk dat de intensieve aandacht voor 
de overtreding van de seksuele normen, die tot uiting kwam bij kerkdiensten en huisbezoek, 
een gedragsverandering heeft bewerkstelligd. Roodenburg constateerde dat na 1600 het 
schuldbesef om een voorhuwelijkse bezwangering duidelijk was toegenomen.28 De activitei
ten van de Gereformeerde kerkeraden zouden voorts een disciplinerend effect op de gehele 
Amsterdamse samenleving hebben gehad.29 

De effectiviteit van het kerkelijk gezag ging in Amsterdam al snel verloren. A l in de tweede 
helft van de 17e eeuw was dat merkbaar; de weigeringen om aan de bevelen van de kerkeraad 
te voldoen namen toe. Maar ook daalde het aantal tuchtgevallen sterk na 1680, wat wijst 

24 W. van Engelenburg, Geschiedenis van Broek in Waterland (van de 16e tot het begin van de 19e eeuw) (Haarlem 1907) 
144. 

25 R . B . Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, II, De kerk der hervorming in de gouden eeuw (Amsterdam 1967) 87, 165. 
26 Voor de 17e eeuw zie H . Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 

1578-1700 (Hilversum 1990) 255-257. Voor de 18e eeuw blijkt hetzelfde uit bijvoorbeeld G . J . Schutte, Een Hol
landse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De banne Graft (Den Haag 1989) 107 en uit het doornemen op dit 
punt van de kerkeraadsacta van enige plaatsen; Gemeentearchief Alkmaar, Archief van den kerkeraad der Ne
derlands Hervormde Gemeente te Alkmaar, inv. nr. 9, Kerkeraadsacta van den grooten en van den kleinen 
Kerkeraad, 7 j u n i 1765-30 november 1790 en inv. nr. 10, 1 maart 1791-2 jun i 1814; kerkeraadsacta Gereformeer
de gemeente Petten, 1734-1792, in kopie aanwezig op studiezaal Rijksarchief Noord-Hol land in Haarlem. 

27 E. Kloek, Wie hij zij, manofwijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd; drie Leidse studies (Hilversum 1990)99. 
28 Roodenburg, Onder censuur, 241. 
29 R . B . Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, II, 87, 165; Roodenburg, Onder censuur, óoo. 
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Afb. 2. Dienst in de Gereformeerde kerk van Assendelft, door Pieter Jansz. Saenredam, 1649. Rijks
museum Amsterdam. 

op een geringere inzet van de kerkeraad zelf.30 In de 18e eeuw zou de tucht alleen nog maar 
tegen de armere leden van de gemeente worden toegepast, met name wanneer ze diaconale 
gelden verbrasten. In de negentiende eeuw raakte de kerkelijke tucht in Amsterdam vrijwel 
geheel in onbruik.3 1 De Amsterdamse ontwikkelingen zijn - mogelijk met enige vertra
ging - ook op het platteland merkbaar. Noch in de kleinere steden noch in de dorpen wekken 
de gereformeerde kerkeraden in de tweede helft van de 18e eeuw de indruk een krachtig mo
reel gezag uit te oefenen. De belangrijkste reden voor het verslappen van de discipline in 
de 18e eeuw is de afnemende belangstelling van de kerkelijke autoriteiten zelf. Hun aan
dacht verschoof van de 'calvinisering van het dagelijkse leven' naar andere zaken.3 2 Maar 
het is ook de vraag of de voorgangers en kerkeraadsleden in deze periode het zedelijk gedrag 
van de gelovigen (nog) konden reguleren. Enerzijds was de sociale en culturele afstand vaak 
te groot om in het dagelijks leven van de gelovigen sturend te kunnen optreden. Anderzijds 
liet het moreel gehalte van de ambtsdragers zelf nogal eens te wensen over. De regelmatig 
voorkomende zedenschandalen rond predikanten zullen de kerk veel gezag hebben gekost. 
Eén zo'n tragische geschiedenis speelde zich in 1769 in Callantsoog af. De huishoudster van 
predikant Heijer, Elisabeth Weere, was door hem bezwangerd. Ze deden er alles aan dit ver-

30 R . B . Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, III, De kerk der hervorming in de tweede helft van de zeventiende eeuw: nabloei 
en inzinking (Amsterdam 1971) 15, 27-28; Roodenburg, Onder censuur, 136. 

31 Ibidem, IV, De kerk der hervorming in de achttiende eeuw: de grote crisis (Amsterdam 1974) 38, 39, en V, De kerk der 
hervorming in de negentiende eeuw: de strijd voor kerkherstel (Amsterdam 1978) 38, 142. 

32 Haks, Huwelijk en gezin, 229-230. 
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borgen te houden. Toen zij moest bevallen (van een tweeling) werd door de predikant slechts 
een 'onkundig vrouwspersoon' ingeschakeld. De kinderen, die spoedig stierven, werden 
door hem in de schuur begraven. Toen deze gebeurtenissen twee jaar later bekend werden 
vluchtten de predikant en zijn inmiddels wettige echtgenote. Ze werden bij verstek tot le
venslange verbanning veroordeeld.33 

Noordam heeft erop gewezen dat de Gereformeerde synode van Zuid-Holland heeft ge
probeerd om het tij van de zedenverwildering te keren, zij het vrij laat en met traditionele 
middelen als boet- en bededagen. De synode begon vanaf 1795 veel aandacht te besteden 
aan het onderwerp 'roepende zonden'. Er werd geijverd om het moreel gezag van de predi
kant te herstellen, onder meer door strikter toe te zien op zijn gedrag: 'Men zal hem bij het 
toewijzen aan zijne gemeente met den sterksten aandrang vermanen en onder de verplich
ting brengen tot een voorbeeldige en godzalige wandel (...)'.34 Opvallend is dat in de Noord
hollandse synode veel minder aandacht bestond voor de zedeloosheid. Dit onderwerp werd 
steeds door de Zuidhollandse afgevaardigden aangekaart.35 

Katholieken 

De protestantse censuur kon alleen belijdende leden treffen, vaak een minderheid van het 
kerkvolk. Bij de katholieken was de biecht een indringender en effectiever middel om de 
kuisheidsnorm te doen eerbiedigen. In Maasland en omgeving (1670-1819) waren hervorm
de bruiden driemaal zo vaak in verwachting als katholieke.36 In het 18e-eeuwse Noord-
Holland was dit verschil tussen protestanten en katholieken wel aanwezig maar lang niet 
zo uitgesproken. In de parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte in de Zijpe (1710-1799) tel ik 
17,8% voorechtelijke verwekkingen, bij de protestantse Zijpenaren in dezelfde periode 
24,1%. In Assendelft (1729-1809) zijn de verschillen in dezelfde orde van grootte, respectieve
lijk 19,3 en 24,0%. Ook in 1959-1961 is er in het voorkomen van gedwongen huwelijken 
slechts een gering onderscheid tussen protestanten en katholieken in Noord-Holland. In bij
na alle provincies is dit verschil groter.37 

Dat de verschillen tussen katholieken en protestanten in het algemeen zo gering waren 
kunnen we in verband brengen met de matige belangstelling voor godsdienstige zaken, die 
de Noordhollanders boven het IJ kenmerkt.38 Men was verdraagzaam jegens andersdenken
den, maar kon daarnaast ook geen inmenging in de eigen privé-sfeer velen. In de 18e eeuw 
was dit al waarneembaar. Zo schreef Le Franq (1773) over de Waterlanders: 'Zy zyn (...) on
gemeen kregel en onagtsaam (...) omtrent een Predicant die zig door een sterke zucht ter 
strenger overheerschinge veel bemoeit met ontydige en scherpe berispingen om hunne bur
gerlijke en huishoudelyke zaaken'.39 Over het algemeen zouden katholieken in noordelijk 
Noord-Holland qua intensiteit van het geloofsleven weinig verschild hebben van de overige 

33 Zie J . Baken, Sprokkelingen uit de historie van het zeedorp Callantsoog (Alphen aan den R i j n 1974) 72. 
34 D . J . Noordam, 'Zedeloos Nederland', 201-202. Citaat uit een rapport in R A N H , Archief van de classis A l k 

maar, Handelingen van de Noordhollandse synode (1801), inv. nr. 285. 
35 Zie noot 34. Doorgenomen zijn de handelingen van 1780 tot 1810 (inv.nr. 273-294). 
36 Noordam, Maasland, 165. 
37 'Echtelijk levendgeboren eerste kinderen', 41. 
38 Zie bijvoorbeeld A . Weiland, Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder. Een religiografie van de Beemster (1600-

1850-1950) (Groningen 1956)29, 60, 89e.v. e n A . J . Wichers, De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewust
wording van de 'overherigheid' (Wageningen 1965) 46. 

39 Le Franq, Natuurlyke Historie, 925-926. 
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bevolking.4 0 In een memorandum aan zijn opvolger wanhoopte de Zaanse pastoor Van Rijs-
sen (1699) aan zijn moreel gezag: 'Wat ik ook tegen deze duivelse gewoonte (het nachtvrijen, 
J. K.) aan prediking van het Woord Gods en andere middelen besteed heb, ik heb weinig be
reikt. Mocht ik eens, hierover zuchtend, mijn zware ambt neerleggen'.41 We mogen echter 
niet voorbijgaan aan het feit dat in de volledig katholieke dorpen Volendam en Laren (Gooi) 
het percentage voorechtelijk verwekte eerstgeborenen in de 19e eeuw zeer laag was (zie Bijla
ge 4). Kennelijk konden de morele voorschriften van de katholieke kerk en het effectief gezag 
van de pastoor in Noord-Holland het best gedijen in een isolement. 

Ontwikkelingen na 1850 

De daling van de percentages gedwongen huwelijken wordt in de recente Nederlandse histo
riografie eveneens geweten aan kerkelijk-godsdienstige ontwikkelingen. A l vanaf 1850 zou 
gesproken kunnen worden van een confessioneel 'moraliseringsoffensief', waarbij leden van 
de hogere burgerij ongewenst gedrag in de lagere volksklassen gingen bestrijden. Nieuwe 
initiatieven - variërend van huisbezoek tot zondagscholen - zouden de greep van de kerken 
op het huwelijksgedrag van de gelovigen hebben vergroot en het seksueel gedrag hebben 
beïnvloed. 4 2 

Een voorbeeld van dit offensief is uitgewerkt voor de Brabantse Kempen. De richtlijnen 
van het Vaticaan en de bisschoppen werden door de pastoors zeer effectief naar de plaatselijke 
bevolking vertaald. De ontwikkelingen in de taal en het gedrag van de mensen tonen aan hoe
zeer de anti-seksuele normen werden verinnerlijkt. Naaktheid en erotiek werden beladen met 
schaamte en contacten tussen ongehuwde jongeren werden zoveel mogelijk voorkomen. De
ze gedragsverandering uitte zich in een dalend percentage voorechtelijke verwekkingen.43 

Een dergelijk confessioneel offensief heeft in Noord-Holland in de tweede helft van de 19e 
eeuw waarschijnlijk alleen succes gehad bij de katholieken op het platteland. Immers, de 
percentages voorechtelijke verwekkingen waren in de volledig protestantse dorpen (Mar
ken, Huizen en Barsingerhorn) en in de steden Zaandam en Haarlem rond 1900 niet ge
daald (zie Bijlage 3). Maar in het overwegend katholieke Heemstede (Bijlage 4) daalde het 
percentages sneller dan elders. Ook de Texelse cijfers laten zien dat de daling van voorechte
lijke verwekkingen onder katholieken sneller verliep dan onder protestanten. De protestant
se geslachten hadden vóór 1850 28,9% voorechtelijke verwekkingen, daarna 21,4%. Bij de 
katholieke geslachten waren deze cijfers respektievelijk 19,2 en 6,4%.44 Onder de protestant
se wevers in Krommenie kwamen in de periode 1850-1875 twee en een half maal zoveel voor
echtelijke verwekkingen voor als onder de katholieke.45 

40 K . Norel , Leer ze mij kennen... de Noordhollanders (Leiden 1966) 72. 
41 Nota de multis prolibus illegitimis in Doopboek Katholieke parochie 'Zaerdam op 't Papenpad'. Vertaald af

schrift Streekarchief Zaanstad, Koog aan de Zaan. 
42 Zie H . Righart, 'Moraliseringsoffensief in de Nederlanden in de periode 1850-1880', in H . Peeters, L . Dresen-

Coenders en T. Brandenbarg (red.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland (Nijmegen 
1988) 194-208, aldaar 202-205, en D. Damsma, 'Van hoeksteen tot fundament. Het gezin in Nederland 1850-
1960', in: ibidem, 209-247, aldaar 222, 223. 

43 P. Meurkens, Sociale verandering in het oudeKempenland; demografie, economieën cultuur van eenpreindustriëlesamenleving 
(1840-1910) (Nijmegen 1985) 152-159. 

44 Het materiaal voor de Texelse gegevens is opgebouwd in 'parentelen', ofwel overzichten van alle nakomelingen 
van een aantal 17e-eeuwse stamvaders. Van deze geslachten kan gesteld worden dat de leden overwegend katho
liek, gereformeerd of doopsgezind waren. 

45 De cijfers zijn respectievelijk voor de protestanten 54,5% ( N = 22) en voor de katholieken 21,0% ( N = 19). 
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Afb. 3. Gezicht op Callantsoog, kunstenaar en jaartal onbekend. Provinciale Atlas, Rijksarchief in 
Noord-Holland, Haarlem. 

Resumerend kunnen we het volgende stellen. Vanaf het eind van de 17e eeuw tot het mid
den van de 19e eeuw werd door de kerkelijke autoriteiten de norm die voorhuwelijkse kuis
heid voorschreef minder fanatiek dan in de perioden daarvóór en daarna uitgedragen en 
afgedwongen. Maar dit verklaart mijns inziens nog niet afdoende waaróm 'zedeloosheid', 
met name op het eind van de 18e eeuw, zo sterk toenam. Sociaal-economische invloeden zul
len evenzeer een rol hebben gespeeld. 

Economische ontwikkelingen en huwelijkskansen 

De 18e-eeuwse stijging van de gedwongen huwelijken in Vlaanderen is toegeschreven aan 
een langdurige economische malaise. Een dergelijk somber beeld gaat zeker niet voor alle 
delen van Holland en evenmin voor alle beroepsgroepen op. Maar in de Kop van Noord-
Holland was de situatie inderdaad vrij slecht. De middelen van bestaan kwamen in de loop 
van de 18e eeuw steeds meer onder druk te staan. Voor Callantsoog was de koop- en walvis
vaart van groot belang, voor Petten de haringvisserij en het loodswezen. Ook op Texel was 
in de 18e eeuw bijna de helft van de beroepsbevolking in visserij of scheepvaart werkzaam.46 

Reeds in de eerste helft van de 18e eeuw is een produktiedaling in de walvisvaart en visserij 
te konstateren.47 Door de oorlogen met Engeland werden op het eind van de 18e eeuw de 
visserij en scheepvaart sterk belemmerd. Schepen werden gekaapt en bemanningen gevan
gen gezet. De invasie van een Engels-Russisch leger in 1799 tussen Callantsoog en Kijkduin 
bracht grote verwoestingen en plunderingen. De streek zou decennia nodig hebben om er 
boven op te komen. De schout van Callantsoogmeldde in 1810 dat het merendeel van de inwo-

46 P. Dekker, 'Pettemers ter zee in de 18e eeuw', in : P. Glas, L . F. van Loo, P. Morsch en J . Seveke, Petten, stiefkind 
van de zee. Grepen uit 1250jaar Pettemer historie (Schoorl 1989) 34; J . A . van der V l i s , t Lant van Texsel (Den Burg-
1975) 158, 259. S 

47 Z i e J . L . van Zanden, 'De economie van Hol land in de periode 1650-1805: groei of achteruitgang? Een overzicht 
van bronnen, problemen en resultaten', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 102 (1987) 
4, 562-609, aldaar 607. V ; 
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ners '(...) zeer dikwijls het allernoodigst Lichaamsonderhoud moeten derven, en (...) zich 
dikwijls met zeer schadelijk en ongezond voedsel moeten generen, ja de ingewanden van 
geslagte Beesten van de mesthoopen opzoeken en als Lekkernijen gebruiken'.48 

Voor Texel was de Franse Tijd evenzeer rampzalig. De Franse bezettingsmacht en vooral 
het verval van de rede brachten het eiland in grote problemen. Het Marsdiep werd omzeild 
doordat reders via een omweg (de Scandinavische en Duitse havens) Amsterdam wisten te 
bereiken. In het loodsendorp Den Hoorn moesten vele huizen worden afgebroken. Ook de 
Texelse schout schreef een somber verslag (1814); door de armoede was het aantal diefstallen 
nog nooit zo hoog geweest.49 De 19e eeuw bracht geen herstel van de werkgelegenheid in 
de scheepvaart. Door de aanleg van het Noordhollands Kanaal verdwenen het loodswezen 
en de lichterschipperij en waren de eilanden Texel en Wieringen gedwongen op landbouw 
om te schakelen. 

De Zaanstreek, vooral Zaandam, Oost- en Westzaan, werd evenzeer door het verval van 
de scheepvaart getroffen. De teruggang in de scheepsbouw en houtzagerij, die gedurende 
de hele tweede helft van de 18e eeuw merkbaar was, werd in de Franse Tijd versneld.50 In 
1770 werden te Zaandam nog ongeveer 25 schepen opgeleverd, maar tussen 1803 en 1826 
werd geen enkel schip meer gebouwd.51 De bevolkingsdaling in de Zaanstreek, tengevolge 
van het verlies van werkgelegenheid, versnelde eveneens in de Franse Ti jd . 5 2 Afbeelding 1 
laat zien dat ook in de Zaanstreek in de laatste decennia van de 18e eeuw het percentage 
voorechtelijke verwekkingen toeneemt. De (schaarse) gegevens uit de periode 1810-1819 
doen vermoeden dat deze ontwikkeling zich krachtig doorzette (zie Bijlage 2). 

Het is goed mogelijk dat de slechte omstandigheden van het eind van de 18e eeuw en in 
de Franse Tijd hebben geleid tot het uitstel van huwelijken. Helaas kan dit niet getoetst wor
den aan de hand van lange-termijn gegevens over huwelijksleeftijden en -cijfers. Van een 
negental gemeenten in twee steekperioden in de 19e eeuw zijn deze echter wel beschikbaar. 
Een statistische toets laat zien dat hoe hoger (in een bepaalde plaats) de huwelijksleeftijd 
en hoe lager de huwelijksfrequentie, des te hoger de percentages gedwongen huwelijken 
zijn. 5 3 Met andere woorden: waar minder mogelijkheden waren om frequent en jong te hu-

48 Geciteerd in L . Noordegraaf, 'Sociale verhoudingen en structuren in het Noorden', Algemene Geschiedenis der Ne
derlanden 10 (Bussum 1981) 361-383, aldaar 373. 

49 Van der Vl i s , Texsel, 292, 299-300, 318. 
50 S. Hart , Geschrift en getal: een keuze uit de demografische, economische en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse 

en Zaanse archivalia, 1600-1800 (Dordrecht 1976) 45 e.v. 
51 P.J. Middelhoven, Hout en trouw; de geschiedenis van een familiebedrijf, de wed. Stadlander en Middelhoven, houthandel 

te Zaandam (Zaandijk 1975) 30. 
52 A . M . vanderWoude, Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiede

nis van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (Wageningen 1972) 186. 
53 Het betreft hier de Spearman's- of rangcorrelatie coëfficiënt, voor een toepassing hiervan in de geschiedweten

schap zie J . T h . Lindblad, Statistiek voor historici (Muiderberg 1984) 149 e.v. Een perfecte positieve samenhang 
wordt uitgedrukt in het getal r s =1.0, het ontbreken van elke samenhang in r s =.00. De uitkomsten zijn als 
volgt: Mate van samenhang tussen de rangorde van negen gemeenten naar voorechtelijke verwekkingen en — respectievelijk -
de rangorde naar huwelijksleeftijd (mannen en vrouwen, eerste huwelijken, en waarvan de bruid niet zwanger was) en bruto 
huwelijkscijfers (gemiddeld aantal huwelijken per 1000 inwoners). 

voorechtelijke verwekkingen huwelijksleeftijd huwelijkscijfer 
man vrouw 

1815-1834 .23 .62 - . 4 8 
1890-1909 .48 .58 - .32 

Bron: zie bijlage 3. 
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wen kwamen voorechtelijke verwekkingen vaker voor. Dit verband is zowel in de periode 
1815-1834 als in 1890-1909 aanwezig. De sterkste samenhang bestaat met de huwelijksleeftijd 
van de vrouw. Het is mogelijk dat jonge vrouwen minder geneigd waren hun maagdelijkheid 
te bewaren wanneer ze daarmee het vroeger weinig aanlokkelijke bestaan van alleenstaande 
vrouw konden vermijden. 

Slechte jaren voor trouwlustigen waren ook de jaren veertig van de 19e eeuw. De bestaans
middelen (die al onder druk stonden door de 'aardappelcrisis') waren niet toereikend om 
de geboortegolf van na de Franse Tijd op te vangen. Hierdoor steeg in Noord-Holland de 
huwelijksleeftijd en daalde de huwelijksfrequentie.54 De hernieuwde stijging van de voor
echtelijke verwekkingen in deze periode zou uit deze belemmering van huwelijksmogelijk
heden verklaard kunnen worden. 

De rol van verkeringsgebruiken 

De grote verschillen tussen de dorpen maken bij voorbaat algemene uitspraken over 'het' 
platteland ontoereikend. Eén zo'n clichématig beeld is dat het in boerensamenlevingen 
'functioneel' zou zijn geweest om vóór het huwelijk vast te stellen of de toekomstige partner 
vruchtbaar is en opvolgers kan voortbrengen, met andere woorden als zwangerschapstest.55 

In Noord-Holland heeft dit geen rol gespeeld. In de volgende paragraaf wordt aangetoond 
dat juist in boerenmilieus in Noord-Holland de minste gedwongen huwelijken voorkwamen. 

In de 17e en 18e eeuw was het huwelijk al praktisch voltrokken bij de ondertrouw. Het 
kon alleen nog maar door de magistraat worden verbroken. Men kan zich voorstellen dat 
de ondertrouw het licht op groen zette voor geslachtsgemeenschap. Veel van de kinderen 
uit gedwongen huwelijken zouden dan in feite vlak vóór de officiële huwelijkssluiting ver
wekt zijn. Maar de geboorten in de zevende en achtste maand na het huwelijk springen er 
niet getalsmatig uit. Wel was het aandeel van deze geboorten vóór 1750 op het totaal van 
de voorechtelijk verwekte eerstgeborenen groter dan daarna.5 6 Niet alleen kwamen gedwon
gen huwelijken vóór 1750 minder vaak voor, ze kunnen ook in sterkere mate worden toege
schreven aan de ondertrouw. 

Als specifiek gebruik tijdens de vpjage is voor ons van belang het al enige malen genoem
de Noordhollandse nachtvrijen of 'kweesten'. Dit hield in dat een vrijer de gehele nacht bij 
zijn geliefde in haar slaapkamer mocht doorbrengen. Het kweesten was een oud gebruik dat 
in Noord-Europa en in de Alpen (bekend als 'Kiltgang' en 'fensterln') vrij algemeen geweest 
is. Een tweetal vragen moet hier beantwoord worden: in welke mate ging het kweesten ge
paard met voorechtelijke zwangerschappen en hoe sterk is het in Noord-Holland verbreid 
geweest? 

In Groot-Brittannië zou de pendant van het kweesten, 'bundling', niet tot voorechtelijke 
zwangerschappen hebben geleid.57 Een aantal beschrijvingen van het Nederlandse kweesten 

54 Hofstee, De demografische ontwikkeling, 99, 203. 
55 J . L . de Jager, Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities (Utrecht/Antwerpen 1981) 49-50. 
56 In de in Bijlage 3 genoemde plaatsen was het aandeel van de in de 7e en 8e maand na het huwelijk geboren 

kinderen op het totaal aantal voorechtelijk verwekte kinderen 23,3% in 1815-1834 en 16,7 in 1890-1909. Di t is 
minder dan wanneer het aandeel evenredig gespreid zou zijn geweest over de 8 getelde maanden (25,0%). Daar
entegen was in de K o p van Noord-Hol land vóór 1750 37,0% van de voorechtelijk verwekte kinderen in de 7e 
en 8e maand geboren, na 1750 29,1%. In de Zaanstreek bedragen deze percentages respectievelijk 31,7 en 25,5. 

57 Stone, Thefamily, 385. 
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wijst ook in deze kuise richting. De vrijer zou gekleed bovenop de dekens van zijn geliefde 
blijven liggen, iets wat le Franq van Berkhey bevreemdde. Hij vond de kweester dan ook: 
'(...) ongevoelig voor de drift der Natuure (...)'.58 Ging een kweester te ver dan riep het meisje 
de buurt wakker, die hem afstrafte.59 Maar andere tijdgenoten schreven onverbloemd over 
het seksuele karakter van dit gebruik.60 De pastoor van Zaandam berichtte in 1699 dat de 
vele 'onwettige' kinderen in zijn parochie het gevolg waren van het gebrek aan ouderlijk toe
zicht op de nachtelijke vrijages van de jongeren.61 

Nauwkeurige gegevens over de verspreiding van het kweesten ontbreken. Het gebruik zou 
'eens' overal in Holland bestaan hebben, maar in de 18e eeuw zou het alleen nog zijn voorge
komen in Kennemerland, de Kop van Noord-Holland en de eilanden.62 Scheltema schreef 
dat het kweesten op Texel rond 1760 was verdwenen ten gevolge van de bestrijding door kerk 
en overheid.63 Alleen van Wieringen en het Gooise vissersdorp Huizen is bekend dat de 
plaatselijke pendanten van het nachtvrijen tot in de twintigste eeuw zijn blijven bestaan.64 

Wieringen en Huizen hadden relatief zeer hoge percentages voorechtelijke verwekkingen 
(zie Bijlage 3). Het is dan ook aannemelijk dat het nachtvrijen in deze plaatsen hiervoor ver
antwoordelijk is geweest. Toch is de directe invloed van tradities waarschijnlijk beperkt ge
weest. De percentages zijn immers in andere plaatsen, waar gebruiken als het nachtvrijen 
niet (meer) voorkwamen, eveneens hoog. Bovendien zijn het geleidelijk verdwijnen van dit 
gebruik (zoals op Texel) en het stijgen van de percentages gedwongen huwelijken in de 18e 
eeuw tegengestelde ontwikkelingen. 

Het is mogelijk dat specifiek lokale tradities in een 'open' provincie als Noord-Holland 
in de 19e en 20e eeuw sneller dan elders in Nederland zijn verdwenen. Maar zelfs in een 
bij uitstek traditionele en gesloten samenleving als Marken blijken, op de lange termijn be
schouwd, mentale patronen aan verandering onderhevig. De Markers werden in 18e- en 
19e-eeuwse waarnemingen als 'zeer kuisch' omschreven.65 Bij het 'smokkelen', het nachtelijk 
samenzijn van nog niet verloofde stellen op een vissersschuit, zouden geen onbetamelijkhe
den zijn voorgekomen. Des te opmerkelijk is het daarom dat de percentages gedwongen hu
welijken in de loop van de 19e eeuw stegen (25,0% in 1815-1834 en 34,6% in 1890-1909). Dit 
bleef waarnemers niet onopgemerkt, wat voorspelbare verklaringen opleverde: '(..) ook op 
dit eiland heeft de "geest der eeuw" een wig geslagen in de oude levensstrengheid'.66 Het 
percentage gedwongen huwelijken bleef, in feite juist tegen de tijdgeest in, in de 20e eeuw 
doorstijgen, zodat Marken in 1959 de provinciale ranglijst bijna aanvoerde.67 

Hiermee is niet gezegd dat plaatselijke verkeringsgebruiken geen invloed hebben gehad; 

58 Le Franq, Natuurlyke Historie, 933. 
59 Scheltema, Volksgebruiken, 60, 165. 
60 P. van Cuyk , 'Brieven over Texel en de nabijgelegen eilanden' (1789), geciteerd in S.J. van der Molen , O, welk 

een ontzettende waterplas. Vergeten epistels over de Waddenzee (Baarn 1978) 176; F. A l l an (1855), geciteerd in J T . Bre-
mer, Wiringherlant, II. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en het volk van Wieringen sedert de 19e eeuw tot de 
afsluiting van de Zuiderzee (Schoorl 1980) 80. 

61 Zie noot 41. 
62 Van Cuyk , 'Brieven', 176 en Scheltema, Volksgebruiken, 197. 
63 Scheltema, Volksgebruiken, 60, 61. 
64 Bremer, Wiringherlant, 159; D.J . van der Ven, Van vrijen en trouwen op 't boerenland (Amsterdam/Mechden 1929)30. 
65 L e Franq, Natuurlijke Historie, 1007; S. S' Coronel, Schetsen uit het Markensche volksleven (Amsterdam 1862) 171; 

Eberhard Q . K . de Regt], Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd (Leiden 1877) 68-70. 
66 P. K u i n , Het eiland Marken (Groningen 1932) 52, zie ook 39. 
67 Namelijk 40,0% ( N = 42), bron: oorspronkelijk onderzoeksmateriaal geraadpleegd op het Centraal Bureau 

voor de Statistiek, Voorburg. 
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Afb. 4. Gezicht op Wormerveer, door Bendorp naar J . Bulthuis, circa 1790. Provinciale Atlas, Rijks
archief in Noord-Holland, Haarlem. 

ze zijn alleen niet tijdloos. H u n ontstaan, hun verdwijnen en hun werking zul len i n verband 
gebracht moeten worden met andere factoren. 

Huwelijksstrategie 

Het veiligstellen van welstand en bezit door middel van een 'strategie' waarin het van groot 
belang was dat zoon of dochter de juiste huwelijkspartner kreeg, speelde vermoedelijk een 
grote rol in het beperken van vóórechte l i jke seksuele contacten. Onderzoek i n M a a s l a n d 
(18e eeuw) wees uit dat zwangere bruiden daar het minst onder boerinnen voorkwamen . 6 8 

In de 19e eeuw is er ook op Texel een duidelijk verschil i n percentages voorechtelijke verwek
kingen onder boeren (16,9%) en niet-boeren (23,8%). He t verschil is niet toe te schrijven 
aan eventuele verschillen i n godsdienst tussen de beroepsgroepen op Texel. Dat blijkt al uit 
het feit dat onder katholieke boeren het percentage slechts 12,1 bedraagt, onder katholieke 
niet-boeren 18,2%. 

M e r k w a a r d i g is dat op het nabijgelegen Wie r ingen geen sprake is van een grotere 'voor
zichtigheid ' onder de boeren. D e Wier inger boeren hadden zelfs hogere percentages dan 
de rest van de bevo lk ing . 6 9 He t ligt voor de hand dit te verklaren uit het Wier inger 'nachtvrij-

68 Noordam, Maasland, 166. 
69 Namelijk in 1815-1834 52,1% (absoluut aantal eerstgeborenen 73) tegenover 37,5% onder niet-boeren (40) en 

in 1890-1909 46,9% (98) tegenover 34,5% (116). 
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en', maar de reden dat een dergelijk vrijagepatroon zich óók onder de boeren voordoet moet 
gezocht worden in de homogene aard van de Wieringer samenleving. Het gebrek aan 
standsverschil op het eiland blijkt uit de vele huwelijken tusen boeren, vissers en vaste land
arbeiders. Dit werd tevens in de hand gewerkt door de onderlinge afhankelijkheid van boe
ren en vissers. De wiervisserij maakte een grote mate van samenwerking noodzakelijk.70 De 
beslotenheid van de eilandgemeenschap blijkt uit de hoge mate van endogamie: in de 19e 
eeuw waren bij meer dan drie-kwart van de huwelijksparen beide partners geboren en geto
gen Wieringers. Dit maakte het mogelijk dat de controle op de vrijage in handen van leef
tijdsgenoten kon worden gelegd. Het was niet zo belangrijk wie met wie huwde, noch wat 
er vóór het huwelijk gebeurde, mits de schande van een onwettige geboorte vermeden kon 
worden. 

Elders in Noord-Holland werd het voorechtelijk gedrag onder boeren vooral bepaald door 
de overweging dat het behoud van het familiebezit in gevaar kon komen door onbezonnen 
vrijages. In Akersloot kwamen onder de rijkere boeren voorechtelijke verwekkingen dan ook 
minder voor dan onder de relatief armere.71 Er bestond hier een uitgesproken huwelijksstra
tegie; bijna alle zoons van rijke boeren slaagden erin een partner te vinden uit dezelfde 
welstandsklasse.72 

Kortom: boerenzonen en -dochters hadden zich méér dan anderen te conformeren aan 
de wens van de ouders om met een 'goede partij' thuis te komen. Een nadere analyse van 
de 19e-eeuwse huwelijksacten bevestigt deze stelling. In tabel 1 zijn de percentages voorech
telijke verwekkingen uitgesplitst naar de beroepen van de vaders van bruiden en bruidegoms 
in de in Bijlage 3 genoemde plaatsen. 

Tabel 1. Percentages voorechtelijke verwekkingen naar de sociale laag waar de vaders van 
de echtelieden middels hun beroep toe behoren, 1815-1834 (I) en 1890-1909 (II). 

vader bruidegom vader bruid vader beiden 
% N % N % N 

kleine burgerij I 40,4 161 36,7 191 37,3 51 
II 32,3 257 33,6 274 32,4 108 

boerenklasse I 32,4 102 33,0 115 25,0 36 
II 27,2 81 31,6 98 24,1 29 

arbeidersklasse I 40,5 116 41,4 128 41,4 29 
II 46,5 142 39,0 154 47,1 51 

N = het absoluut aantal eerstgeborenen. 

De eis tot een terughoudende en bezonnen vrijage gold vooral degenen die het bedrijf moes
ten overnemen. Onder de boerenzonen uit 1890-1909 die bij hun huwelijkssluiting (al) kon
den opgeven 'boer' te zijn, kwamen voorechtelijke verwekkingen beduidend minder voor 

70 Bremer, Wiringherlant, 77 en 136-138. 
71 In de hoogste vermogensklasse kwam slechts 6,3% voorechtelijke verwekkingen voor (absoluut aantal eerstge

borenen is 16), tegen 15,8% bij de overige boeren (19). Zie ook Noordam, Maasland, 166. 
72 D . Damsma en T. Zonneveld, Het verdeelde erf. Een onderzoek naar de wijze waarop de erfoverdracht plaats 

vond in de boerengemeenschappen van de Noordhollandse gemeenten Akersloot en Oudorp tussen 1830 en 
1880. Ongepubliceerd onderzoeksverslag (1980/1981), Documentatiecentrum voor Nieuwste Geschiedenis, 
Universiteit van Amsterdam. 
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dan onder boerenzonen die een ander beroep opgaven. De percentages zijn respectievelijk 
20,8 (absoluut aantal eerstgeborenen is 53) en 33,3 (33). 

Onder bepaalde omstandigheden kan het gedrag van de boeren tot een collectief, door 
alle maatschappelijke groepen gedeeld, patroon worden. Een voorbeeld hiervan is het ge
deelte van West-Friesland tussen Hoorn en Enkhuizen, bekend als de Streek. In de gemeen
ten hier woonden veel zelfstandige boeren en tuinders en vrij weinig - vaak inwonende -
boerenknechts. Van gesloten gemeenschappen is geen sprake. Zo was het dorp Hoogkarspel 
(zie Bijlage 3) in feite één lange straat die doorliep tot Westwoud aan de ene en Grootebroek 
aan de andere kant. Er kwamen slechts zeer weinig endogame huwelijken voor, minder dan 
10% in de 19e eeuw. De welvarendheid van de Streek ontbreekt in geen enkele reisbeschrij
ving. Hieruit kunnen ook de lage huwelijksleeftijden verklaard worden: 'De welvaart, die 
hier heerschte, heeft over het algemeen vroegtijdige huwelijken ten gevolge gehad(...). Bij 
gegoede boerenfamiliën is het een teleurstelling, als de kinderen op 18 a 19 jarigen leeftijd 
niet verloofd zijn'. 7 3 De grote welstand van de regio, de patriarchale arbeidsverhoudingen 
en de 'openheid' van de huwelijksmarkt hebben vermoedelijk tot een patroon geleid waarbij 
onthouding vóór het huwelijk een wezenlijk onderdeel van het huwelijksgedrag uitmaakte. 
Uit een beschrijving die le Franq van West-Friesland geeft krijgen we de indruk dat opvoe
ding en het ouderlijk toezicht hierin een belangrijke rol speelden: 'De moeders voeden hier 
haare Dogters, tot aan de jaren van onderscheid, in de gestrengste kuischheid op; en de Va
ders neemen hunne Zoonen ten nauwkeurigste in agt; zoo dat men de dartele Venusreien 
in deeze Streeken (...) te vergeefsch zoude zoeken'.74 Dat de voorhuwelijkse kuisheid inder
daad een collectief patroon was blijkt uit de (relatief) opvallend gunstige beschrijvingen van 
de 'moraliteit' van de Westfriese landarbeiders in de Landbouwenquête van 1890.75 Ook de 
herinneringen van streekbewoners aan de vrij-gewoonten bevestigen dit beeld: 'Nei 'oor, de 
ooievaar had hier zelden of nooit boeskip'.76 

Ontwikkelingen in de 19e eeuw 

Tabel 1 maakt het ook mogelijk de verschuivingen op te merken die in de loop van de 19e 
eeuw zijn opgetreden. In de periode 1890-1909 waren de voorechtelijke verwekkingen in de 
kringen van de kleine burgerij en de boeren afgenomen ten opzichte van 1815-1834, terwijl 
onder de zoons en dochters van arbeiders eerder van een toename sprake was. In de volgende 
tabel kunnen we deze ontwikkelingen nauwkeuriger bekijken aan de hand van het beroep 
van de bruidegom zelf (dat van de bruid werd zelden genoemd). 

Het hoge percentage onder de boeren in 1815-1834 is toe te schrijven aan de bijdrage van 
de Wieringer boeren. Wat vooral opvalt is de op het eind van de 19e eeuw sterk toegenomen 
differentiatie tussen de beroepsgroepen. Onder boeren, ambachtslieden en werklieden (am
bachtsknechten, geschoolde fabrieksarbeiders en boerenknechten) is een duidelijke daling 
te constateren, terwijl de percentages onder losse en ongeschoolde 'arbeiders', huisarbeiders, 

73 H . Blink, Van Eems tot Schelde. Wandelingen door oud en nieuw Nederland (Amsterdam, z.j) 75. 
74 Le Franq, Natuurlyke Historie, 970. 
75 Uitkomsten van het onderzoek naar de toestand van den landbouw in Nederland, ingesteld door de landbouwcommissie benoemd 

bij Kon. besluit van 18 sept. 1886 ('s-Gravenhage 1890), deel II: Blokker, Grootebroek, Twisk, Venhuizen en deel 
IV, p. 284 e.v. 

76 M . Zwaagdijk, 'Over vraie: Swedaiker spraak ±1890', De speelwagen 4 (1949) 330-332, aldaar 332. Zie in dit 
zelfde nummer ook W. Silver, 'Op het pad der minne', 372-374. 
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venters en vissers zelfs in meer of mindere mate toenemen. We kunnen ons voorstellen dat 
de eerstgenoemden door een toename van hun welstand ontvankelijker waren geworden 
voor de burgerlijke fatsoensnormen.77 Het zich spiegelen aan de burgerlijke gedragscodes 
en de wens tot statusbehoud vormen dan de verklaring voor de gedaalde percentages voor
echtelijke verwekkingen in deze beroepsgroepen. 

Tabel 2. Percentages voorechtelijke verwekkingen per beroepsgroep, 1815-34 en 1890-1909. 

1815-1834 1890-1909 
% N % N 

winkeliers/kooplieden 33,0 112 34,3 137 
vissers 34,0 97 36,7 158 
ambachtslieden 35,9 117 29,7 91 
boeren 37,8 167 23,5 102 
werklieden 40,7 273 34,9 106 
arbeiders 39,4 226 42,3 168 
overige 31,3 46 45,6 68 

Onder 'overige' vallen vooral huisarbeiders (wevers, spinners) 
en venters. N = het absoluut aantal eerstgeborenen. 

Besluit 

De mate waarin gedwongen huwelijken in een bepaald periode en in een bepaalde plaats 
voorkwamen is te zien als de resultante van een complex samenspel van culturele ontwikke
lingen, economische en demografische spanningen en traditionele vrijagepatronen. 

De opmerkelijke ontwikkeling in de gedwongen huwelijken kan als volgt verklaard wor
den. In de 17e eeuw werd de 'kuisheidsnorm', blijkens de lage percentages voorechtelijke ver
wekkingen, vrij algemeen nageleefd. Kennelijk was de calvinistische (en contra-reformato
rische) moraal, zo niet verinnerlijkt, dan toch met effectieve sancties afgedwongen. Reeds 
in de tweede helft van de 17e eeuw begon de effectiviteit van die sancties af te nemen. Moge
lijk ook vonden veranderingen in de huwelijksmoraal zelf plaats. Hoe dan ook, geleidelijk 
werden de innerlijke en uiterlijke weerstanden tegen voorechtelijke seksualiteit minder. 
Toen economische verslechtering veel mensen dwong hun huwelijk uit te stellen brachten 
velen de verwachte seksuele onthouding niet meer op. Het is mogelijk dat veel vrouwen, voor 
wie het huwelijk een overlevingskans kon zijn, in deze slechte tijden eerder in ruil voor een 
trouwbelofte hun maagdelijkheid opgaven. Dat in de 19e eeuw in de meeste plaatsen een 
daling in het percentage gedwongen huwelijken te zien is kunnen we toeschrijven aan de ge
stegen welstand van een aantal maatschappelijke groepen en de groeiende druk van burge
rij, kerken en armenzorginstellingen op het gedrag van de lagere klassen. In de loop van de 
negentiende eeuw probeerden de kerken opnieuw de mensen te doordringen van de zondig
heid van voorechtelijke seksualiteit. Waarschijnlijk is in Noord-Holland de katholieke kerk 
hierin het meest succesvol geweest. 

77 Voor de invloed van de achterblijvende welvaartstoename op de sociale positie en het gedrag van de ongeschool
de arbeiders, zie G . de Groot, ' "Door slapte gedaan gekregen". Losse arbeiders en hun gezinnen in Amsterdam 
tussen 1880 en 1920', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 14 (1988) 160-187. 
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A f b . 5. A f b e e l d i n g v a n het 'kweesten ' op het t i 
t e lb lad v a n Historie der queesters, op de Noordereilan
den van Hollandgebruikelik; met de voornaamste practij-
ken en aankleeven van dien. Vol aardige voorvallen, die 
onder dit queesten gebeuren, d o o r j a q u e s D a r d a n e l l i , 
v r i jheer i n 't l a n d si jner geboorte, tot V e r m a k e -
l i k h u i s e n . Tot Q u e e s t e n d a m : bi j K r e e l i s M e l i s 
z e n groot l i e fhebber v a n 't queesten, 1683. 

Traditionele verkeringsgebruiken hebben zeker een rol gespeeld, maar ze vormen geen 
'autonome' of 'tijdloze' factor in de verklaring van gedwongen huwelijken. Ze zijn eerder 
op te vatten als uitdrukking van de betekenis van paarvorming en huwelijk in de plaatselijke 
sociale structuur. Zo maakte in de kringen van (welgestelde) boeren de wens tot behoud en 
uitbreiding van het familiebezit strikt ouderlijk toezicht op het doen en laten van de jeugd 
noodzakelijk. De lage percentages in bijvoorbeeld Akersloot en Hoogkarspel kunnen zo ver
klaard worden. In endogame en besloten gemeenschappen, waar tevens weinig welstand te 
verdedigen viel, werd de controle op de vrijage meer aan de leeftijds- en buurtgenoten over
gelaten. Hieruit kunnen collectieve houdingen ontstaan zijn met een hoge mate van toleran
tie ten opzichte van voorechtelijke seksualiteit (Huizen, Wieringen). Dit deed zich echter 
niet automatisch voor in andere gemeenschappen (Marken) en zeker niet in geïsoleerde, ka
tholieke dorpen (Laren, Volendam). 

Het is moeilijk na te gaan in welke mate de beschreven constellatie van de factoren, die 
het voorkomen van voorechtelijke seksualiteit bepaalden, specifiek was voor Noord-
Holland. Wanneer ook statistische gegevens uit andere delen van Nederland ter beschikking 
komen kunnen bovenstaande hypothesen worden getoetst en verfijnd. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. De berekening van 'gedwongen huwelijken'. 

Het diverse onderzoeksmateriaal is als volgt vergelijkbaar gemaakt. De geboortedatum van elk eerst
geboren kind is vergeleken met de huwelijksdatum van de ouders, voorzover althans het onderzoek 
in kerkelijke huwelijk- en doopregisters, en - na 1811 - de Burgerlijke Stand deze data opleverde. Wan
neer het interval minder dan acht maanden bedraagt kan worden aangenomen dat het kind vóór het 
huwelijk is verwekt, en het huwelijk 'gedwongen' kan worden genoemd. Als maximaal interval is een 
periode van vijf jaar aangehouden. 

Opgemerkt moet worden dat in mijn berekeningen de noemer gevormd wordt door het absolute 
aantal eerstgeborenen, en niet door het aantal gesloten huwelijken, zoals in de studies van Engelen 
en Meyer en Kooy en Keuls (zie noot 11). De eerstgenoemde methode is nauwkeuriger omdat verteke
ningen ten gevolge van de mobiliteit en steriliteit van de echtparen worden vermeden. Zelfs wanneer 
het probleem van de mobiliteit wordt ondervangen, zoals in de bovengenoemde studies, zullen, ten 
gevolge van de onvruchtbaarheid van een deel van de huwelijken, de percentages 'gedwongen huwelij
ken' altijd wat lager zijn dan percentages 'voorechtelijk verwekte eerstgeborenen'. De in dit artikel ge
hanteerde cijfers zijn steeds percentages 'voorechtelijk verwekte eerstgeborenen'. 

Bijlage 2. Percentages voorechtelijk verwekte eerstgeboren in de Zaanstreek en de Kop van 
Noord-Holland, gemiddelden per decade en absolute aantallen eerstgeborenen (1600-1909). 

decade Zaanstreek Kop van Noord-Holland 

% N % N 

1600-09 0,0 8 
1610-19 0,0 25 
1620-29 7,7 26 
1630-39 10,8 37 
1640-49 8,8 80 
1650-59 15,7 83 6,7 30 
1660-69 19,2 73 7,5 40 
1670-79 18,2 203 6,4 47 
1680-89 18,6 199 6,0 83 
1690-99 19,5 231 12,9 101 
1700-09 25,5 212 10,2 98 
1710-19 28,3 230 18,3 153 
1720-29 32,7 306 19,8 187 
1730-39 26,5 385 21,7 226 
1740-49 22,5 307 17,8 230 
1750-59 25,4 346 21,2 226 
1760-69 20,2 347 23,4 299 
1770-79 19,7 294 23,4 218 
1780-89 23,0 396 22,2 239 
1790-99 29,9 251 24,1 262 
1800-09 30,7 163 36,0 239 
1810-19 47,1 17 39,2 102 
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Texel Naarden 
1810-19 36,4 66 
1820-29 29,6 72 41,8 55 
1830-39 20,9 91 26,8 104 
1840-49 27,3 99 31,0 112 
1850-59 22,7 128 26,2 107 
1860-69 15,5 155 18,4 125 
1870-79 12,9 124 18,4 142 
1880-89 9,8 61 26,9 119 
1890-99 12,8 39 22,9 131 

Zaanstreek: Assendelft, K o o g aan de Zaan, Krommenie , Oostzaan, Westzaan, Wormerveer, Zaandam-West. 
K o p van Noord-Hol land: Callantsoog, Petten, Texel , Winke l en Zijpe. 
Wanneer het absolute aantal eerstgeborenen in een bepaalde decade minder dan 25 bedraagt is het percentage 
niet in Afbeelding 1 weergegeven. 
Bronnen: het materiaal voor de Zaanstreek is gebaseerd op klappers op kerkelijke trouw- en doopregisters, gemaakt 
door G . Oosterbaan, in manuscript aanwezig in Gemeentearchief Zaanstad, K o o g aan de Zaan. Het betreft hier 
steeds de registers van de gereformeerde kerk, behalve in Assendelft, waar ook de registers van de katholieke kerk 
zijn gebruikt. V o o r Callantsoog, Petten, Winke l en Zijpe is gebruik gemaakt van 'gezinssamenstellingen', uitge
voerd d o o r j . Baken, in kopie aanwezig in Rijksarchief Noord-Hol land in Haar lem. V o o r Callantsoog en Petten 
betreffen de samenstellingen gereformeerden, voor Winke l en Zijpe gereformeerden en katholieken. V o o r Texel 
is gebruik gemaakt van M . D . Dij t en J . S . M . Dij t , Texelse geslachten. Parentelen van de famüies Koning-Keyser, Vlaming 
en Bakker (Alphen aan de R i j n 1970)en Texelse geslachten II. Encyclopedie van Texelsefamilienamen. Parentelen van de families 
Dijt- Verherne-Zijm (Haarlem 1973). Voor Naarden tenslotte zijn de gegevens ontleend aan: N . Roessel, De bevolking 
van Naarden 1825-1899. Een historisch-demografische studie. (Doctoraalscriptie geschiedenis, Universiteit van 
Amsterdam 1987). 

Bijlage 3. Percentages voorechtelijke verwekte eerstgeborenen, i n negen Noordhollandse 
plaatsen. 

1815-1834 1890-1909 

% N % N 

Wieringen 49,1 171 350 157 
Huizen 47,3 112 52,5 180 
De Rijp 39,4 94 17,0 47 
Weesperkarspel 37,0 81 25,0 68 
Barsingerhorn 34 ;8 138 31,3 48 
Marken 25,0 80 34,6 107 
Hoogkarspel 19,5 82 8,1 62 
Haarlem 42,0 188 39,0 82 
Zaandam 31,5 130 32,0 97 

Bronnen: (steekproeven uit) huwelijksacten en geboorteacten, geraadpleegd in Rijksarchief Noord-Hol land i 
Haarlem. Voor Haarlem en Zaandam is de steekproef in de tweede periode beperkt tot 1899-1901. Zie voor ee 
meer gedetailleerde uitwerking van dit materiaal ook: J . K o k , 'Voorechtelijke verwekkingen in Noord-Hol land i 
de negentiende eeuw', Bevolking en Gezin (1989) 1, 49-81. 
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Bijlage 4. Overige gegevens. 

% N 

Volendam (1811-1890) 9,2 492 
Krommenie (wevers, 1825-1875) 34,7 49 
Akersloot (boeren, 1810-1875) 11,4 35 
Laren (1838-1840) ca 11 38 
Laren (1888-1890) ca 5 57 
Heemstede (1838-1840) ca 29 72 
Heemstede (1888-1890) ca 10 68 
Westzaan (1838-1840) ca 31 49 
Westzaan (1888-1890) ca 22 55 

Bronnen: Volendam: J . H . J . M . Albers, Volendam, 1811-1890. Een economisch, sociaal, en demografisch onderzoek 
van een vissersdorp in de negentiende eeuw (doctoraalscriptie geschiedenis, Universiteit van Amsterdam 1983). 
Krommenie en Akersloot: materiaal verzameld in kader van doctoraal onderzoeken van het Documentatiecentrum 
voor Nieuwste Geschiedenis, bereidwillig ter beschikking gesteld door D. Damsma. Laren, Heemstede en West
zaan: H . Floor ,J . Kelderman, A . van Koolwijk en A . Leurs, Archiefonderzoek naar het verband tussen gedwongen 
huwelijk en denominatie in Noord-Hol land aan het begin en het eind van de negentiende eeuw (werkstuk, z.p. 
1979). De cijfers zijn niet exact omdat enige buitenechtelijke geboorten en niet-teruggevonden huwelijken zijn mee
geteld. 

li 
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Arnold van der Valk 

Amsterdam in aanleg. 
Een proeve van toegepaste geschiedenis in de sfeer van de 
planologie 

Toegepast historisch onderzoek in de planologie 

Het planologisch bedrijf laat weinig ruimte voor reflectie. Planologen zijn door de aard van 
hun werk vaak gedwongen om haastwerk te leveren. Ongeduldige bestuurders willen snel 
adviezen, de selectie van relevante informatie vergt veel tijd, prognoses zijn omgeven met 
grote onzekerheid, er spelen belangentegenstellingen en de effecten van een bepaalde keuze 
op toekomstige beslissingen zijn lang niet altijd duidelijk. Als gevolg daarvan zijn planolo
gen snel geneigd om overhaast besluiten te nemen. Zij stellen een groot vertrouwen in weinig 
onderbouwde analogieën en vuistregels. Te vaak leggen zij een volstrekt gebrek aan respect 
aan de dag voor de historische context van een plek. Zij willen niet nadenken over de ba
sispremissen waarop een bepaalde ingreep stoelt. Niet zelden koesteren zij stereotype opvat
tingen over personen en organisaties. Ook ontbreekt bij hen het besef dat men in het verle
den op basis van argumenten keuzen heeft gemaakt.1 De auteur van dit artikel pleit voor 
historische en theoretische reflectie ter ondersteuning van het werk van planologen.2 

In de Verenigde Staten zijn hiermee belangrijke vorderingen gemaakt gedurende het af
gelopen decennium. Terwijl de Nederlandse planninghistorici ternauwernood de fase van 
heldenverering te boven zijn (biografische studies van pioniers), wordt daar de geschiedbe
oefening aan de planningscholen van gerenommerde universiteiten gedoceerd als integraal 
deel van de praktische training van planologen. Men richt zich daarbij met name op de vor
ming van een professionele instelling. De studenten moeten worden overtuigd van het nut 
van een serieuze historische aanpak, vooral bij het bepalen van de contouren van een pro
bleemsituatie en de bijpassende oplossingen. In het planologenjargon heet dat: het definië
ren van een keuzesituatie. 

Een geschiedkundige aanpak stelt planners beter in staat om actoren, organisaties, doel
stellingen en beleidslijnen te plaatsen in hun maatschappelijke context en in de tijd. Men 
noemt dit wel een institutionele benadering van ruimtelijke planning.3 Deze aanpak vormt 
een welkome aanvulling op de traditionele aanpak. Die kan worden gekenschetst als een l i 
neair proces waarin een aantal fasen wordt onderscheiden. Dat zijn: probleemverkenning 
(beschrijvend onderzoek); analyse (confrontatie van uitkomsten van onderzoek met doel
stellingen); programvorming; ontwerp; uitvoering en evaluatie-achteraf. De institutionele 
benadering vertrekt van de vooronderstelling dat het verleden een zware hypotheek legt op 
de toekomst doormiddel van normen en waarden, wettelijke regels, professionele vuistregels 
en machtsverhoudingen. 

Studie van een planningproces in het verleden laat de planoloog met andere ogen kijken 
naar vergelijkbare planningsituaties in het heden. Het verleden fungeert als contrast voor 

1 C . Abbott en S. Adler, 'Historical analysis as a planning tooi', in : Journal ofthe American Planning Association (lQ&ty 
467-473, aldaar 468. 

2 A . J . van der Valk, Amsterdam in aanleg. Planvorming en dagelijks handelen 1850-1900 (Amsterdam 1989). 
3 H . Schelsky, ' Ü b e r die Abstraktheiten des Planungsbegriffes in den Sozialwissenschaften', in : Zur Theorie der 

allgemeinen und der regionalen Planung (Düsseldorf 1969) 10-25; A . M . J . Kreukels, Planning en plannmpproces (Den 
Haag 1980). 
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Afb. 1. Dr. Samuel Sarphati (1813-1866). Histo
risch topografische atlas, Gemeentelijke archief
dienst Amsterdam. 

de tegenwoordige toestand. Zowel de verschillen als de overeenkomsten kunnen inzicht ople
veren met betrekking tot de relevantie van argumentaties en de gedragingen van mensen. 
In dit artikel gaat de belangstelling uit naar zaken als de vorm en werking van plannen op 
verschillende niveaus (stad, wijk, buurt, bouwblok, straat, kavel), de instrumenten voor het 
dagelijks handelen (vergunningen, premies, heffingen, uitvoering van infrastructurele wer
ken, aankoop en verkoop van gronden), publiek-private samenwerking, alsmede naar de 
mogelijkheden en beperkingen van nationale wetgeving ten aanzien van de ruimtelijke orde
ning. 

De planning van de stadsuitbreiding in de 19e eeuw is interessant omdat het een voorbeeld 
biedt van een gedecentraliseerde aanpak, waarbij elke stad als het ware een stelsel op de maat 
van haar bijzondere problemen kon voortbrengen. Zo'n stelsel op maat wordt door vele pla
nologen tegenwoordig beschouwd als de remedie tegen de voortwoekerende centralisatie en 
bureaucratisering in het openbaar bestuur, tegen de ondoorzichtigheid van de regelingen, 
de tijdrovende procedures en de onmacht om in te spelen op onvoorziene omstandigheden.4 

Bij dat laatste punt dient men te bedenken dat prognoses in de ruimtelijke planning vaker 
niet dan wel uitkomen. 

De bovengenoemde tekortkomingen in het stelsel van ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
planning worden in verband gebracht met een te ver doorgevoerde wettelijke regulering en 
uniformering.5 De uniformering van de procedures en planvormen op basis van landelijk 
geldende wettelijke regels heeft plaatsgevonden na 1902 (Woningwet van 1901, Basisbesluit 
Nationaal Plan van 1941; Voorlopige regeling 1950, Wet op de Ruimtelijke Ordening van 
1965, Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing 1985). Zo bezien kan de studie van het functio
neren van de ruimtelijke planning in Amsterdam tussen 1850 en 1900 dienst doen als een 
gedachtenexperiment met een gedecentraliseerd, regelarm stelsel. Ter vermijding van mis-

4 'Structuurplan naar maat; een visie vanuit de praktijk', in : Stedebouw en Volkshuisvesting 69 (1988) 117-122; A . 
Oskam e.a., Van structuurplan naar stadsplan? Dienst Ruimtelijke Ordening (Amsterdam 1988). 

5 Van der Valk, Amsterdam in aanleg. 
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verstanden: het is dus geenszins de bedoeling o m de uitkomsten van het historisch onderzoek 
te generaliseren en empir isch toetsbare hypothesen te formuleren over het gedrag van plan
nenmakers. He t gaat hier o m verkennend onderzoek van complexe unieke situaties i n het 
verleden. Da t biedt aanknopingspunten voor de reflectie op theoretische en institutionele 
vraagstukken i n het heden. Methodologisch is dit onderzoek op één l i jn te stellen met onder
zoek van actuele voorbeelden van planning i n het bui tenland. 6 

In deze gedachtengang past dus de keuze voor een actuele en i n moderne planologische 
concepten gegoten probleemstelling. D i e heeft betrekking op: 
1. de denkbeelden over de aanpak van ruimtelijke p lanning en de vorm en werking van plan

nen i n de stadsuitbreiding i n Ams te rdam tussen 1850 en 1900; 
2. de vraag naar de duurzaamheid van deze denkbeelden in de afgelopen honderd jaar; 
3. de relevantie ervan voor het heden. 

Vanzelfsprekend is het b innen het bestek van dit artikel niet mogelijk o m deze zaken uit
puttend te behandelen. 7 Allereerst zal de maatschappelijke context worden geschilderd 
waaronder de p lanning van de stadsuitbreiding z ich i n Ams te rdam i n de tweede helft van 
de 19e eeuw heeft voltrokken. 

Het decor en de acteurs 

D e bevolking van Amste rdam is tussen 1850 en 1900 gegroeid van 221.000 tot 511.000. In 
tegenstelling tot de meeste andere grote steden i n West-Europa heeft Ams te rdam weinig ge
profiteerd van de industrialisatie. D e bloei van de stad i n die periode was vooral te danken 
aan de havenactiviteiten, de handel in tropische produkten, de geld- en effectenhandel en 
de bouwactivitei ten. 8 D e vraag naar gezonde en betaalbare woningen overtrof in het derde 
kwart van de 19e eeuw het aanbod i n aanzienlijke mate. R o n d 1860 was de aandacht van 
het gemeentebestuur en van de lokale projectontwikkelaars vooral gericht op de bouw van 
dure woningen voor welgestelden. Desondanks vond er een uittocht plaats van welgestelden 
naar de omliggende agrarische gemeenten, zoals Nieuwer-Amste l en Sloten. Da t was te wij 
ten aan de hoge gemeente-belastingen, de stank van de grachten en de angst voor epide
m i e ë n . 

Vanaf 1875 wisten de grondeigenaren en de ondernemers i n de bouw een nieuwe bron 
van inkomsten aan te boren, namelijk de bouw van etagewoningen voor de middenstand. 
M e n noemde dat speculatiebouw. Speculatie had v ó ó r 1890 geen negatieve bijklank. He t 
betekende niets anders dan het bouwen van woningen i n de hoop dat er z ich op enig moment 
kopers/huurders zouden aandienen. D e golf van speculatiebouw stelde het stadsbestuur 
voor tot dan toe ongekende problemen. He t belangrijkste was wel de chaotische ui tbreiding. 
Het lukraak neerzetten van gebouwen leverde onder meer grote problemen op met betrek
k ing tot de ontwatering van de bouwterreinen, de bepal ing van de baan voor wegen, de 
ruimte voor openbare gebouwen en de financiering van infrastructurele voorzieningen. He t 
debat daarover brandde los in 1865. 

6 P. Dekker, Overheidsplanning in West-Europa (Alphen aan den Rijn 1989). 
7 Van der Valk, Amsterdam in aanleg. 
8 Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam; de maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren '50 der vorige eeuw 

tot 1876 (Amsterdam 1965); Van der Valk, Amsterdam tn aanleg; M . Wagenaar, Amsterdam 1876-1914. Economisch 
herstel, ruimtelijke expansie en veranderende ordening van het stedelijk grondgebruik (Amsterdam 1990). 
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Het gemeentebestuur had in die tijd weinig instrumenten ter beschikking om de ontwik
kelingen in goede banen te leiden, met name op financieel gebied. Amsterdam balanceerde 
in het midden van de 19e eeuw op de rand van een bankroet als gevolg van oude schulden, 
de hoge kosten voor armenzorg en de belastingontduiking door de welgestelden. Een meer
derheid van de politici in de gemeenteraad hield pleidooien voor overheidsinterventie en een 
investeringspolitiek. In de praktijk deinsden zij echter terug voor de financiële consequen
ties. Dat veranderde in 1867 toen de liberalen een meerderheid behaalden in de raad. Zij 
zongen enerzijds de lof van het particuliere bedrijfsleven maar lieten zich anderzijds verlei
den tot het aangaan van leningen ten behoeve van investeringen in publieke werken. De op
brengst van de grootste lening uit 1874 is in de daaropvolgende jaren onder meer gebruikt 
voor de modernisering van de haven, de verbetering van wegen en bruggen, de bouw van 
scholen en de bouw van arbeiderswoningen. Men hoopte de schulden af te betalen uit de 
stijgende belastingopbrengst. Die verwachting werd op de korte termijn (van één decen
nium) beschaamd. Ondanks de economische opbloei tussen 1870 en 1883 zijn in die periode 
de kosten voor openbare diensten sneller gestegen dan de extra opbrengst van de gemeente
belasting. Daardoor kwam het gemeentebestuur in een vicieuze cirkel terecht. Het op
schroeven van de gemeente-belastingen dreef de rijken de stad uit. De plaats van de vertrek
kers werd ingenomen door grote aantallen ongeschoolde arbeiders die geen bijdrage van be
tekenis konden leveren in de belasting. De toename van de aantallen armen verhoogde de 
kosten van de dienstverlening door de gemeente. Met het oog op deze ontwikkeling heeft 
het liberale gemeentebestuur rond 1880 een rem gezet op de investeringen in openbare wer
ken. 

Omstreeks 1890 heeft een coalitie van radicalen, roomskatholieken en protestanten de 
macht van de liberalen overgenomen. Vanaf dat moment zijn de investeringen in publieke 
werken weer toegenomen. Dat was niet zozeer te danken aan ideologische overwegingen als-
wel aan het pragmatische streven van de nieuwe machthebbers om nieuwe bronnen van in
komsten aan te boren via de exploitatie van monopolistische bedrijven voor de leverantie 
van water, gas en de naasting van telefoon en openbaar vervoer. Op deze diensten waren 
tot dan toe redelijke winsten geboekt door de particuliere concessie-houders. Dat ging wel 
ten koste van het peil van de dienstverlening. Die klachten vormden het excuus om over te 
gaan tot naasting. 

Aan het eind van de 19e eeuw moest het gemeentelijk apparaat worden aangepast aan de 
hogere kwaliteitseisen en de sterke toename van het takenpakket. Die toename lag onder 
meer op het terrein van de gezondheidszorg, het bouwtoezicht, de reiniging en de stadsuit
breiding. In die tijd werd een begin gemaakt met een proces van specialisatie en professiona
lisering, dat heeft voortgeduurd tot ongeveer 1980. In het algemeen gezien valt de stelling 
te verdedigen dat het gemeentebestuur in Amsterdam vanaf 1890 steeds beter is gaan func
tioneren. Amsterdam wordt daarom vaak als het voorbeeld voor de andere gemeenten ten 
tonele gevoerd. Het voorgaande vormt het decor waarin het eigenlijke stuk, dat betrekking 
heeft op planning en dagelijkse besluitvorming, zich afspeelt. 

Het plan tot verfraaiing van de oevers van de Amstel van dr. Samuel Sarphati 

Het eerste plan voor de uitbreiding en verfraaiing van Amsterdam in de 19e eeuw is opge
steld door dr. Samuel Sarphati. Het had onder meer betrekking op de bouw van een techno-
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logiemuseum (Paleis voor Volksvlijt), een hotel, de aanleg van parken en boulevards naar 
het voorbeeld van Parijs en de reservering van een gebied voor de bouw van arbeiderswonin
gen. Dit plan had betrekking op het gebied dat tegenwoordig omvat De Nederlandsche Bank 
aan het Frederiksplein, het Oost- en Westeinde, het Amstelhotel, de Weesperzijde en de Pijp. 
In 1862 werd er na jarenlange onderhandelingen een overeenkomst gesloten tussen de ge
meente en de projectontwikkelaar over deze zaken. Men noemde zo'n overeenkomst 'conces
sie'. Het omvatte een pakket bindende afspraken over zaken als de procedure bij de uitwer
king van het algemene plan, de overdracht van gronden, de aanleg van wegen, het welstands
toezicht en de inrichting van het plangebied. De kern ervan was de belofte van de gemeente 
om alle gemeentegronden gratis, in ruil voor bepaalde 'diensten' van de concessiehouder 
over te dragen aan de concessiehouder. Sarphati verplichtte zichzelf tot de opstelling van de 
uitwerkingsplannen en de financiering van de bouwactiviteiten. Wegen, parken en pleinen 
zouden na de aanleg kosteloos aan de gemeente worden afgestaan. 

Deze concessie liep voor beide partijen uit op een teleurstelling. De concessiehouder 
slaagde er niet in om het geld voor de bouw en aanleg bij elkaar te krijgen. Erger nog was 
de stijging van de grondprijzen in het concessiegebied ten zuidoosten van de bebouwde kom 
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vanaf 1865. Daardoor mislukten de pogingen van de Nederlandsche Bouwmaatschappij, die 
de concessierechten van Sarphati had overgenomen, om een groot aaneengesloten terrein 
te verwerven. Teneinde een faillissement te ontlopen moest de maatschappij vanaf 1867 luk
raak gronden verkavelen en ter verkoop aanbieden. De verkoop van bouwkavels bleek lucra
tiever dan de voorgenomen bouw van villa's en etagewoningen. De minder interessante stuk
ken grond in het concessiegebied werden doorverkocht aan grondspeculanten. Juist in ge
bieden met een sterk versnipperd grondbezit op flinke afstand van de bebouwde kom vonden 
kleinschalige ontwikkelingen plaats die door de tijdgenoten afkeurend werden aangeduid 
als 'onregelmatige stadsuitbreiding'. In die gebieden zijn veel huizen gebouwd in laaggele
gen polders, hetgeen ten koste ging van de gezondheid van de bewoners. 

Het ontwerp algemeen plan van uitbreiding van ir. J.G. van Niftrik uit 1866 

In 1864 is J.G. van Niftrik benoemd tot stadsingenieur. Hij luidde onmiddellijk de noodklok 
over de hierboven gesignaleerde uitwassen van het particulier initiatief en het gebrek aan 
leiding door de gemeente. Hij hield een vurig pleidooi bij de wethouder van publieke werken 
voor een planmatige ontwikkeling. Daarvoor vond hij in 1865 een gewillig oor, nadat er zich 
enkele incidenten hadden voorgedaan. Men moet dan denken aan de projectie van grote 
openbare gebouwen in het tracé van de belangrijkste doorgaande wegen (een museum op 
de Stadhouderskade voor het Leidseplein), aan de bouw van woningen in drassige gebieden 
(het Sofiapark nabij de Eerste Helmersstraat) en aan de oprichting van de Heinekenbrouwe-
rij nabij een gebied dat was bestemd voor de bouw van betere woningen. In 1866 gaven bur
gemeester en wethouders het groene licht voor de opstelling van een rooilijnenplan voor de 
uitbreiding in het gebied van de vestingwerken en de daaraan grenzende weilanden rond 
de bebouwde kom. In dat gebied had de gemeente de meeste grond in eigendom. 

Van Niftrik produceerde een monumentaal en alomvattend ontwerp voor de uitbreiding 
en verfraaiing van praktisch het gehele gemeentelijke territorium. De inspiratie daarvoor 
was vooral ontleend aan de laatste grote uitleg van Amsterdam in de 17e eeuw. Verder heeft 
hij waarschijnlijk ook gekeken naar de Parijse boulevards, de Engelse villaparken en de zo
neringsplannen voor de Duitse industriesteden. De verwerping van dit utopische ontwerp 
door de gemeenteraad in 1868 wordt tot op de dag van heden betreurd door stedebouwkun
digen. 

De verwerping van het algemeen plan van uitbreiding kan worden uitgelegd als de uit
komst van een botsing van twee tegengestelde opvattingen over planning. De stadsingenieur 
is de vertegenwoordiger van een technocratische benadering. Hij maakte zich sterk voor een 
alomvattend, bindend blauwdrukplan. In zijn visie was gemeentelijk grondbezit een condi-
tio sine qua non voor regelmatige stadsuitbreiding. Zijn pleidooi voor de onteigening van 
alle bouwterreinen en de opstelling van strenge bouwvoorschriften botsten met de denkbeel
den van de liberale meerderheid in de gemeenteraad. Een overgrote meerderheid van de 
raadsleden was geporteerd voor een vorm van publiek-private samenwerking, namelijk het 
concessiestelsel. In de ogen van die politici was een gedetailleerd vast uitbreidingsplan een 
nutteloze handenbinder. Zij bepleitten een globaal plan in hoofdlijnen als kader voor de be
oordeling en de stimulering van particuliere bouwprojecten. 

99 



Amsterdam in aanleg 

Het algemeen plan van uitbreiding van J. Kalff en ir. J.G. van Niftrik uit 1876 

In 1876, na tien jaar van passiviteit, werd er een nieuw ontwerp voor een algemeen plan van 
uitbreiding toegezonden aan de gemeenteraad. Het was opgesteld door stadsingenieur Van 
Niftrik en bijgewerkt door de directeur publieke werken, J . Kalff. Het plan ging vergezeld 
van nieuwe, strengere regels voor het bouwen. Zo werd er onder meer een bouwverbod afge
kondigd voor grond die door de raad was bestemd voor de aanleg van wegen. Verder werd 
er bij de dienst publieke werken een heel pakket van onuitgesproken gedragsregels en techni
sche normen ingevoerd. Deze zaken konden niet zwart op wit worden gesteld omdat ze dan 
ongeldig konden worden verklaard door de rechterlijke macht. Dit complex van expliciete 
en impliciete regels uit het laatste kwart van de 19e eeuw vormt het Amsterdamse stelsel van 
stadsuitbreiding. 

Het zogenaamde Plan Kalff wordt in de literatuur meestal afgeschilderd als een misluk
king omdat het wordt beschouwd als het stramien voor de krakkemikkige 19e-eeuwse wijken 
van Amsterdam. Dat zij zo. Vanuit een bestuurlijk-planologische optiek kan het plan ook 
worden opgevat als een succesvol beleidskader omdat het bijna dertig jaar met vrucht is ge
raadpleegd. Een nauwkeurig onderzoek naar de opstelling van concessies, de aan- en ver
koop van gemeentegronden, de opstelling van de gemeentebegroting en de verlening van 
bouwvergunningen tussen 1875 en 1900 leert dat het plan intensief is gebruikt als referentie
kader bij de dagelijkse besluitvorming. Dat is heel wat meer dan gezegd kan worden van de 
meeste moderne structuurplannen. Die verdwijnen enkele jaren na publikatie al in de prul
lenbak. Succes wordt dan gekoppeld aan de vraag: wordt het plan geraadpleegd, levert het 
argumenten pro en contra concrete voornemens van gemeentelijke instellingen en particu
liere bouwers. Als die vraag met ja kan worden beantwoord, heeft een plan zijn geld opge
bracht, ook al is de ruimtelijke ontwikkeling niet conform het ruimtelijk beeld in het plan 
verlopen. 

Het ruimtelijke beeld (inrichtingsprincipe) in het plan Kalff is, zoals de critici terecht op
merken, bepaald door de eigendomssituatie in Amsterdam in 1875. Het plan draagt alle 
kenmerken van een compromis tussen de botsende belangen van de grondeigenaren en 
bouwondernemers enerzijds en de gemeenteraad die probeerde mimimummaatstaven op 
het gebied van de openbare hygiëne, het verkeer en de openbare financiën te handhaven, 
anderzijds. De inrichting van de wijken op basis van dit plan en de daarbij behorende ge
dragsregels voor het bouwen, is naar moderne maatstaven gemeten lelijk en benauwd. 

Op de drempel van een nieuwe tijd 

Aan het eind van de 19e eeuw waren vrijwel alle weilanden binnen de gemeentegrenzen vol
gebouwd. Daarom werden er op grote schaal huizen gebouwd in de aanpalende gemeenten 
Nieuwer-Amstel, Watergraafsmeer en Sloten. Dat leverde problemen op met betrekking tot 
de aansluiting van doorgaande wegen, de ontwatering, de leverantie van drinkwater en gas 
en de belastingheffing. Het probleem van de krappe gemeentegrenzen werd na een twintig
jarige lobby bij de provincie en de Staten-Generaal (voorlopig) opgelost door een annexatie
wet uit 1896. Enkele buurgemeenten werden geheel of gedeeltelijk geannexeerd. Deze ge
beurtenis vormde de aanzet voor een politieke discussie over de noodzaak van een nieuw 
plan van uitbreiding, over het gebrek aan schoonheid van de nieuwe wijken, over de rol van 
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het gemeentebestuur en over nieuwe opvattingen over planning. In datzelfde jaar keurde 
de gemeenteraad een besluit tot de aankoop van gronden in het voor ui tbre iding bestemde 
gebied goed. Tevens werd besloten o m voortaan bouwgronden uit te geven in erfpacht. Deze 
maatregelen maakten een einde aan het traditionele, redelijk succesvolle Amsterdamse stel
sel van stadsuitbreiding. 

D e breuk valt samen met de verwerping van het zogenaamde P lan Lambrechtsen in 1900 
en de behandeling van de Woningwet in de Staten-Generaal. Het ui tbreidinsplan van de 
directeur van publieke werken, C . L . M . Lambrechtsen van R i t them, was een traditioneel 
ingenieursplan dat in hoofdzaak zou worden uitgevoerd door particuliere ondernemers. D e 
verwerping van dit plan viel samen met personeelsmutaties bij de gemeente. Directeur L a m 
brechtsen en stadsingenieur V a n Nif t r ik stapten op, de nieuwe directeur van publieke wer
ken J . van Hasselt en de architect H . P Berlage kregen de opdracht o m een nieuw ontwerp 
te maken. Da t was bedoeld als een onderlegger voor een onteigeningsplan voor het hele plan
gebied. Tegelijkertijd werd i n de Staten-Generaal het ontwerp-Woningwet behandeld. In de 
wet is de basis gelegd voor het moderne stelsel met bindende plannen, de verplichte voor
schriften ten aanzien van bouwen en wonen, de mogelijkheden voor grootschalige onteige
n ing en leningen van de rijksoverheid ten behoeve van de volkshuisvesting. 

Interpretatie van de planningprocessen 

D e denkbeelden van de sleutelfiguur, J . G . van Nif t r ik , stadsingenieur van 1863 tot 1901, pas
sen uitstekend i n een lange Nederlandse stedebouwkundige en planologische traditie. Z i j 
kunnen het beste worden begrepen tegen de achtergrond van een programma voor regelma
tige stadsuitbreiding van de Nederlandse civiel-ingenieurs en architecten-in-gemeente-
dienst. 9 Dat p rogramma omvatte beginselen met betrekking tot de inr icht ing van nieuwe 
wijken, de situering van verkeerswegen, de zorg voor de volksgezondheid en de aanpak van 
planning. He t laat de invloed zien van Duitse theoretici, zoals Re inhard Baumeister en J o -
seph S t ü b b e n . Enkele ingenieurs en architecten ventileerden dissidente opvattingen over 
grondbeleid en esthetica. R o n d 1890 werd de betrekkelijke eenheid i n de rangen van de des
kundigen ten aanzien van de stadsuitbreiding verbroken door de uiteenlopende reacties op 
een spraakmakend boek van de Oostenrijkse kunsthistoricus C a m i l l o Sitte, Der Stddtebau 
nach seinen künstlerischen Grundsdtzen. E r tekenden z ich i n die tijd twee partijen af: de inge
nieurs en hygiën is ten aan de ene kant, de architecten als propagandisten voor esthetisch ver
antwoorde stadsuitbreiding aan de andere kant. Het programma voor regelmatige stadsuit
bre iding - zoals dat kan worden gereconstrueerd op basis van publikaties i n vakbladen van 
ingenieurs en architecten - biedt een goede basis voor de interpretatie van de ontwikkel in
gen en debatten over stadsuitbreiding i n Ams te rdam aan het eind van de 19e eeuw. 

E é n element i n de discussie kan niet voldoende worden geduid met behulp van het pro
gramma van regelmatige stadsuitbreiding. Dat is de langdurige controverse over de aanpak 
van de stadsuitbreiding tussen stadsingenieur V a n Nif t r ik enerzijds en de opvattingen dien
aangaande van de meerderheid der raadsleden anderzijds. Voor de interpretatie hiervan is 
echter een aanknopingspunt te v inden in de planningtheoretische li teratuur van de laatste 

9 Vergelijk P. de Ruijter, Voor Volkshuisvesting en Stedebouw (Utrecht 1987) 10 e.v.; zie Bijlage 1. 
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Afb. 3. J .G. van Niftrik, stadsingenieur van 
Amsterdam van 1863 tot 1901. Historisch topo
grafische atlas, Gemeentelijke archiefdienst A m 
sterdam. 

twintig jaar. Daarin wordt vaak gebruik gemaakt van twee tegengestelde grondvormen van 
planning en overheidsinterventie bij de beschrijving en classificatie van feitelijk waargeno
men processen. Unieke voorbeelden van planning uit de praktijk kunnen altijd ergens op 
een continuüm tussen de beide extreem geformuleerde ideaaltypen worden geplaatst. Die 
ideaaltypen worden hier in navolging van een sleutelpublicatie van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid aangeduid als sociocratie en technocratie.10 Hieronder wor
den de belangrijkste kenmerken van deze grondvormen samengevat. 

Schema van de grondvormen van planning 

kenmerken technocratisch sociocratisch 
1. sturingscentrum 
2. rol deskundige 
3. mate centralisatie 
4. rol van plan 
5. vorm van plan 
6. reikwijdte 
7. verloop planningsproces 

eenheid 
spil 
groot 
allesoverheersend 
vast eindbeeld 
alomvattend 
volgens tevoren vastgestelde 
stappen 

coalitie 
een uit velen 
gering 
relatief 
globale leidraad 
selectief 
cyclisch 

Het technocratische begrip van planning verwijst naar een sleutelrol voor technici en des
kundigen. Zij worden geacht om op basis van wetenschappelijke gegevens een alomvattend 
plan op te stellen dat kan dienen als beeld van de ruimtelijke inrichting in de toekomst en 
als draaiboek voor de te verrichten handelingen. Daarbij is het van elementair belang dat 
er bij de opstelling van het plandocument zo weinig mogelijk aan de aandacht van de plan
nenmakers ontsnapt. Waar dat toch het geval is, wordt het plan bijgesteld; zij het niet van 
harte. In de technocratische benadering wordt de overheid opgevat als sturingscentrum. In
dien na rijp beraad een plan wordt vastgesteld door de politici, dienen zij er voor te zorgen 
dat het wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Deze opvatting is onder meer gebaseerd op voor-

10 Beleidsgerichte toekomstverkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2: Een verruiming van het Perspec
tief (Den Haag 1983). 
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onderstellingen ten aanzien van de mogelijkheid van volledige consensus en de maakbaar
heid van de samenleving. 

Sociocratische plannenmakers plaatsen vraagtekens bij deze vooronderstellingen. Zij 
zien de overheid als een spiegel van de pluriforme samenleving. In een democratische sa
menleving kan er nimmer sprake zijn van een allesoverziend en beheersend sturingscen
trum. Planning en sturing is alleen mogelijk op basis van tijdelijke samenwerkingsverban
den tussen betrokken partijen binnen en buiten het overheidsapparaat. De formatie van der
gelijke verbanden levert winnaars en verliezers op. De verliezers zullen zich vaak verzetten 
tegen de uitvoering van hen onwelgevallige aspecten van een plan. Alleen al om die reden 
kan een plan nimmer een betrouwbaar eindbeeld bieden van de toekomstige situatie. Daar 
komt nog bij dat de onderbouwing door deskundigen altijd een hachelijk zaak blijft. Hun 
kennis is vaak subjectief gekleurd en onzeker. Omdat professionele plannenmakers en politi
ci nu eenmaal geen profeten zijn, moet er in elk plan ruimte worden ingebouwd om in te 
kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden. Dit mondt uit in een voorkeur voor indica
tieve, soepele plannen die zich beperken tot hoofdzaken. Plannen worden opgevat als een 
naslagwerk voor degenen die beslissingen moeten nemen over vergunningen, investeringen, 
de uitvoering van werken en al die andere dagelijkse activiteiten die tezamen een verande
ring van de ruimtelijke situatie bewerkstelligen. De plannenmaker wordt geacht de samen
hang tussen deze activiteiten zoveel mogelijk vooraf in kaart te brengen. Daaruit mag gerust 
de conclusie worden getrokken dat planning een vrijwel onmogelijke maar daarom niet min
der noodzakelijke opgave is. Het achterwege laten van planning leidt nu eenmaal tot onsa
menhangend handelen en opportunisme. 

De visie van Van Niftrik toont sterke overeenkomst met de grondvorm van technocrati
sche planning. De ideeën van de meerderheid van de Amsterdamse raadsleden van vóór 
1890 sluiten aan bij de opvattingen van sociocraten. De veranderingen in de aanpak van 
ruimtelijke planning in Amsterdam rond 1900 kunnen worden geïnterpreteerd als de over
winning van de technocratische benadering. 

Ten slotte is het zowel voor een juist begrip van de ontwikkelingen in de 19e eeuw als voor 
de huidige stand van zaken in de ruimtelijke ordening en planning leerzaam om doorlopen
de lijnen en breuken in kaart te brengen. Het moderne stelsel van ruimtelijke ordening en 
planning heeft tussen 1900 en nu grote veranderingen doorgemaakt. Afgaande op de resul
taten in de fysieke omgeving moeten die veranderingen als vooruitgang worden opgevat. 
Dat kan jammer genoeg niet worden gezegd over de procedures van planning, de planning
organisaties en de werking van plannen. Veel Nederlandse auteurs over actuele planningon-
derwerpen signaleren een ernstig gebrek aan soepelheid en een overdaad aan regels vanaf 
het moment van de introductie van de bindende bestemmingen in het uitbreidingsplan in 
1921. Deze tekortkoming ligt aan de basis van een vertrouwenscrisis betreffende de werk
baarheid van het vigerende wettelijke stelsel van ruimtelijke ordening in Nederland. Plan
nen van ruimtelijke ordening op het gemeentelijke niveau worden namelijk omgeven door 
zeer strikte regels ten aanzien van het grondgebruik. Die regels kunnen in de praktijk niet 
volledig worden gehandhaafd. A l te vaak wordt er vrij willekeurig van afgeweken. De discre
pantie tussen de theorie van het vaste plan enerzijds en de opportunistische praktijk ander
zijds, vormt een voedingsbodem voor cynisme. Dit noopt tot bezinning. In dit opzicht kan 
het volgroeide Amsterdamse stelsel van stadsuitbreiding uit het laatste kwart van de 19e 
eeuw als voorbeeld dienen. 
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Aanknopingspunten voor de huidige praktijk 

De aanpak van de ruimtelijke planning en de dagelijkse besluitvorming betreffende de stads
uitbreiding in Amsterdam in de tweede helft van de 19e eeuw kan worden bekeken als een 
experiment met een sociocratisch stelsel. Let wel, dat is niet hetzelfde als een liberaal stelsel. 
Daarbij heeft men organisatievormen, procedures van besluitvorming en planvormen be
proefd welke heden ten dage, in een tijdperk van deregulering, van publiek-private samen
werking en scepsis over het sturend vermogen van de overheid, nieuwe aandacht verdienen. 
Ook de nadelen en de mislukkingen kunnen planologen nu iets leren. Meer in het bijzonder 
gaat het om de volgende zaken. 

Allereerst kan men denken aan de verhouding tussen een globaal indicatief plan van uit
breiding enerzijds en de verschillende soorten uitwerkingsplannen anderzijds. In de context 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening slaat dat op de verhouding tussen het gemeentelijk 
structuurplan en bestemmingsplannen. Onder het Amsterdamse stelsel van stadsuitbrei
ding is een hele reeks van planvormen ontwikkeld die lopen van indicatief (uitwerkingsplan
nen bij algemene plan genummerd I t/m XI I , zoals aangenomen door de gemeenteraad in 
1877 en 1878) tot bindend (rooilijnplannen bij bouwconcessie). De problemen welke zich 
hebben voorgedaan met bindende uitwerkingsplannen voor grotere gebieden welke te 
vroegtijdig werden vastgesteld, kunnen ons tot lering strekken. Wijs geworden door schade 
en schande heeft het gemeentebestuur van Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw geko
zen voor plannen-op-maat. Elke concrete situatie vereist een specifieke aanpak. 

Indien de gemeente niet beschikt over voldoende grond, geld en deskundigheid is het on
vermijdelijk dat er nauw wordt samengewerkt met grote projectontwikkelaars tijdens de 
planvorming en de uitvoering. Indien de gemeente onder dergelijke omstandigheden toch 
op eigen houtje probeert haar eigen plannen erdoor te drukken zal dit alleen maar vertraging 
en chaos veroorzaken. 

Het huidige gemeentebestuur van Amsterdam, verwikkeld in onderhandelingen met pro
jectontwikkelaars over de bebouwing van de IJ-oevers, kan moed putten uit de observatie 
dat het mogelijk was om werkbare, veelomvattende contracten en concessies af te sluiten met 
grote kapitaalkrachtige bouwondernemers. Het waren de kleine grondexploitanten die de 
gemeente de meeste moeilijkheden bezorgden. Het lijkt er op dat ook tegenwoordig grote 
samenwerkingsverbanden van projectontwikkelaars zijn te prefereren boven vele kleine 
deelnemers. Daarbij is het wel zaak de antecedenten van de partners goed na te trekken. 
Door te dreigen met een faillissement kan een projectontwikkelaar immers alle afspraken 
op losse schroeven zetten, zo leert het geval van de Nederlandsche Bouw Maatschappij. 

Troostrijk is wellicht ook de gedachte dat de gemeente in de meeste gevallen wel degelijk 
een stevige greep kon houden op de werkzaamheden in de stadsuitbreiding. Haar belang
rijkste wapens tegenover onwillige particulieren waren haar grondbezit en haar bevoegdhe
den ten aanzien van de aanleg van wegen. Bij de onderhandelingen over overeenkomsten 
betreffende de overdracht van grond voor de aanleg van wegen kon de gemeente vergaande 
eisen stellen aan particuliere grondexploitanten. Dit feit krijgt extra relevantie in het licht 
van het het volgende. 

Het publiekrechtelijk instrumentarium (uitbreidingsplannen, hinderwetzones, politie
verordening, bouwverordening) was niet effectief vanwege handhavingsproblemen. In con
flictueuze situaties greep de gemeente vaak met succes terug op privaatrechtelijke instru
menten (voorwaarden in bouwcontract en bouwconcessie, erfdienstbaarheden om hinderlij-
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Afb. 4. Het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam in vergadering bijeen in 1895. 
Historisch topografische atlas, Gemeentelijke archiefdienst Amsterdam. 

ke bedrijven te weren, weigeren van recht van overpad of aansluiting aan gemeenteweg, wei
geren van aansluiting op gemeenteriolering, kettingbeding etcetera). Deze weg heeft ook te
genwoordig vaak de voorkeur van gemeenten. Het probleem is de vermenging van publiek
rechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden.11 

Het algemene plan van uitbreiding uit 1876 en de daarbij behorende voorschriften, en 
de concessies voor grote bouwondernemingen bevatten vele interessante juridische 
constructies die een maximum aan binding koppelen aan soepelheid ten aanzien van onze
kere ontwikkelingen. Bijlage 2 moge dienen als voorbeeld. Het bevat de tekst van een com
plexe bouwconcessie voor een vrij groot gebied, namelijk de tegenwoordige Kinkerbuurt in 
Amsterdam. Deze concessie kan vanuit een procedureel standpunt als succesvol worden be
schouwd. Dat wil zeggen, zij heeft haar diensten bewezen in de dagelijkse besluitvorming. 
Ook de evidente mislukkingen in dit opzicht, zoals de concessie Sarphati, zijn nog steeds 
leerzaam. 

Hoewel de wetgeving op de ruimtelijke ordening (en de jurisprudentie) doortrokken is 
van technocratische denkbeelden, zijn in de praktijk van de ruimtelijke ordening toch nog 
trekken van het sociocratische stelsel uit de 19e eeuw bewaard gebleven. Te denken valt aan 
de neiging om zoveel mogelijk zaken te regelen in de privaatrechtelijke sfeer. Ook kan wor
den gewezen op het streven van colleges van B&W om zoveel mogelijk speelruimte te creëren 
via afwijkings- en uitwerkingsbepalingen bij vaststelling van een bestemmingsplan. Deze 
neiging moet niet in een kwaad (legalistisch) daglicht worden gesteld.12 Vastheid, controleer
baarheid en rechtszekerheid zijn een groot goed maar kunnen gemakkelijk leiden tot on-

11 J .W. van Zundert, Overheidsbestuur en grondeigendom (Alphen aan den R i j n 1980). 
12 R . Cr ince Le Roy, Onrecht in ruimtelijke ordening (Deventer 1972). 
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werkbare situaties bij de uitvoering van een plan. Het zoeken naar armslag kan ook positief 
worden beoordeeld, mits men poogt werkbare organisatievormen en procedures te schep
pen binnen het kader van de geldende wetten. 

Daar staat tegenover dat de rechten van de burgers gemakkelijk in de knel kunnen komen 
indien de gemeente de privaatrechtelijke weg kiest. De publiekrechtelijke weg was en blijft 
echter onbegaanbaar zolang als er niet een adequate administratieve rechtspraak bestaat. 
Op dit punt zijn er hoopgevende ontwikkelingen aan de gang. Te denken valt aan de invoe
ringvan de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (Wet AROB) en de ko
mende decentralisatie van de behandeling van beroepszaken bij de Raad van State. 

Op een andere plaats heb ik, gebruik makend van de ervaringen uit de 19e eeuw, een bere
deneerd voorstel gedaan om een stelsel van ruimtelijke ordening in te voeren in Amsterdam 
dat beter past bij de huidige problemen en mogelijkheden.13 Dat dit geen academische lucht
fietserij" hoeft te blijven, moge blijken bij een vergelijking met de voorstellen die door de Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten in 1988 zijn ingediend bij het Ministerie van Binnen
landse Zaken in het kader van het zogenaamde D(eregulerings/decentralisatie)-project. 

Conclusie 

Het historisch planologisch onderzoek kiest een vertrekpunt in het heden. Een actueel be
leidsprobleem of een wetenschappelijke puzzel vormt de aanleiding. Eén van die problemen 
betreft het zoeken naar adequate planvormen voor grootstedelijke ontwikkelingen vanuit 
een sociocratische invalshoek. De ervaringen uit het verleden kunnen een rol spelen in het 
debat over het structuurplan-nieuwe-stijl, over de verhouding tussen overheid en particulie
re ondernemers, over de reorganisatie van het lokale openbaar bestuur en het evenwicht tus
sen vastheid en flexibiliteit in de planning. De diepgang, en daarmee de zin van een dergelij
ke studie, valt of staat vanzelfsprekend met kennis van en inzicht in de actuele planologische 
problematiek in combinatie met de beheersing van historisch-ambachtelijke vaardigheden. 

13 Van der Valk, Amsterdam in aanleg, 534. 
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Afb. 5. Plan tot bebouwing van de Stads- of Godshuispolder (Kinkerbuurt), behorend bij de conses-
sie voor de architect J . Redeker Bisdom uit 1883; zie bijlage 2. Historisch topografische atlas, Gemeen
telijke archiefdienst Amsterdam. 

Bijlage 1. Een manifest over regelmatige stadsuitbreiding uit 1878 van de hand van J .G. van Niftrik, 
stadsingenieur van Amsterdam. 

Het manifest bevat een aantal nuchtere aanbevelingen voor de praktijk. Een en ander is gegoten in 
de vorm van een puntsgewijze opsomming van problemen. Voor elk vraagstuk wordt vervolgens een 
algemeen geldig geachte technische oplossing aangedragen. Op een aantal punten komen overlappin
gen voor. Het programma luidt als volgt. 

1. Voordat er concrete plannen worden gemaakt voor de bebouwing van een gebied moet er eerst on
derzoek worden gedaan naar hoogte, situering en bodemgesteldheid in verband met de waterhuishou
ding. Er moet rekening worden gehouden met de ophoging van het terrein in het belang van het ver
keer en de gezonde bewoning. 
2. Er moet zorg worden gedragen voor een goede aansluiting tussen hoofdverkeerswegen in de be
staande wijken en in de geprojecteerde uitbreiding. 
3. Het gemeentebestuur moet zich buigen over de diepte van de bouwblokken met het oog op de gewen
ste verdeling van bewoners naar inkomens- en huurniveau langs de geprojecteerde straten. De ge
meente dient ervoor te zorgen dat ook in de straten met goedkope huizen de afvoer van hemelwater 
en fecaliën behoorlijk wordt geregeld. De aanleg van daartoe strekkende voorzieningen dient te ge
schieden onder toezicht van de gemeente. 
4. In het belang van de hygiëne moeten straten minstens één tot anderhalf keer zo breed zijn als de 
hoogte van de aanliggende huizen. Hoofdverkeerswegen moeten minimaal 20 meter breed zijn. In de 
zich concentrisch uitbreidende stad moeten alle delen door middel van een centrale rondweg (cein
tuurbaan) worden verbonden. Langs deze rondweg moet ruimte voor pleinen, markten en openbare 
gebouwen worden gereserveerd om afwisseling te brengen in de eentonige bebouwing. 
5. Bij de verdeling van verschillende soorten bouwblokken over het uitbreidingsgebied moet rekening 
worden gehouden met de lokale behoeften en omstandigheden. In een handelsstad moet vooral aan-

Bijlagen 
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dacht besteed worden aan de situering van pakhuizen en kantoren nabij waterwegen en spoorwegen. 
Bij fabriekssteden moeten de vervuilende bedrijven buiten de woongebieden worden geplaatst, zoda
nig dat zij bij de heersende windrichting geen onaangename rook en geur verspreiden over de woon
gebieden. Tevens moeten fabrieken bereikbaar zijn per as en over het water. Arbeiders behoren zo 
dicht mogelijk bij hun werkplaats te worden gehuisvest. Daarbij moet echter worden vermeden dat 
arbeiders worden geconcentreerd in bepaalde buurten: 'De zamenwoning en het in aanraking brengen 
dier bevolking met de meer gegoede klasse, is wenschelijk en noodig.' Langs de hoofdstraten kunnen 
de chefs en hoge beambten worden gehuisvest, langs kleinere woonstraten kunnen dan woningen van 
de tweede en derde klasse worden gebouwd voor arbeiders. In deze gemengde wijken moet voor de 
arbeiders groen worden aangelegd voor hun ontspanning. 
6. De aanleg van lange rechte straten moet uit een esthetisch oogpunt worden vermeden in die gevallen 
waarin dat vanuit een verkeerstechnisch en exploitatietechnisch standpunt bezien, opportuun is. 

Bron: J .G. van Nifrik, 'Antwoord op de vraag: verschillende steden in ons vaderland breiden zich uit, 
teneinde die uitbreiding regelmatig te doen geschieden, worden plannen ontworpen, welke zijn de 
voorwaarden waaraan die ontwerpen moeten voldoen?', in: Bouwkundige Bijdragen 22 (1878) 127-129. 

Bijlage 2. Bouwconcessie voor de grondexploitatie-maatschappij 'Overtoom' verleend door 
de gemeente Amsterdam op 10 februari 1883. 

No. 140. Voordracht van Burgemeester en Wethouders luidende als volgt: 
Amsterdam, 10 februari 1883 

Aan den Gemeenteraad 

De architect N . Redeker Bisdom, handelende namens de Naamlooze Vennootschap 'Overtoom, 
Exploitatie-Maatschappij van bouwterrein te Amsterdam,' heeft zich bij adres van 10 Maart 1882 tot 
ons gewend en daarbij, onder overlegging van een algemeen plan van bebouwing der aan die Maat
schappij toebehoorende gronden, gelegen in den Stads- en Godshuispolder, gedeeltelijk in deze Ge
meente en gedeeltelijk in de Gemeente Nieuwer-Amstel, vergunning verzocht, om de gronden, in deze 
Gemeente gelegen, volgens dat plan te mogen bebouwen. 

Met het plan in het algemeen, dat, voor zooveel betreft de richting der wegen, de aanwijzing van 
pleinen en het maken van een kanaal tusschen de Kostverloren Wetering en de Singelgracht, voldoet 
aan de dezerzijds te kennen gegeven wenschen, kunnen wij ons, evenals de Commissie van Bijstand 
in het beheer der Publieke Werken, vereenigen. 

Tegen den aanleg van het ontworpen kanaal tusschen de Kostverloren Vaart en de Singelgracht, 
welks aanleg eene wijziging van het uitbreidingsplan der Gemeente noodzakelijk maakt, bestaan niet 
alleen naar onze meening geene bedenkingen, wij achten dien aanleg wenschelijk. Bedoeld kanaal toch 
kan in de plaats treden van de, voor de tegenwoordige scheepvaart, onvoldoende Overtoomsche Vaart. 

Van de bedoelde wijziging is, in overleg met gemelde Commissie, het mede hierbij overgelegde plan 
opgemaakt, hetwelk tevens aan Uwe goedkeuring wordt onderworpen. 

Op grond van het bovenstaande, stellen wij U voor, het algemeene plan van bebouwing van de gron
den der Naamlooze Vennootschap 'Overtoom' goed te keuren en derhalve te nemen het volgende be
sluit: 

De gemeenteraad van Amsterdam, 

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders, d.d. 10 Februari 1883; 

Besluit: 
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I. goed te keuren het algemeen plan van bebouwing der gronden van de Naamlooze Vennootschap 
'Overtoom', gelegen in den Stads- en Godshuispolder, onder de Gemeenten Amsterdam en Nieuwer-
Amstel, voorgesteld op de bij dit besluit behoorende teekening; 

II. aan die Vennootschap vergunning te verleenen: 

a. om de, in de Gemeente Nieuwer-Amstel, ontworpen wegen en kanaal te doen aansluiten aan de 
in de Gemeente Amsterdam bestaande, of nog te maken wegen en kanaal; 

b. om den waterafvoer van de percelen, te bouwen langs de wegen waarvan het onderhoud en het be
heer aan haar verblijft, te doen geschieden, hetzij rechtstreeks op de, aan de Gemeente Amsterdam 
in privaat eigendom behoorende, Kostverloren Wetering of op het, daarmede gemeen te leggen, ka
naal, en zulks tot zoolang als, en op de voorwaarden waaronder in de gemeente Amsterdam in het 
algemeen, de waterafvoer der perceelen op de grachten en andere wateren wordt toegelaten; 

c. om over het kanaal ten hoogste drie, en over de Overtoomsche Vaart, één beweegbare brug te leggen. 

III. zich bereid verklaren om: 

a. te zijner tijd te aanvaarden den kosteloos te verstrekken eigendom van het kanaal en de kaden daar
nevens, strekkende van den oostelijken oever der Kostverloren Wetering tot aan de eigendommen der 
Gemeente Amsterdam, of die van het St. Pieters Gasthuis, zoo mede van de overige op bovengemeld 
plan ontworpen wegen, voor zoover zij op het grondgebied der gemeente Amsterdam liggen; en zulks 
nadat die werken, ten genoegen van en in overleg met Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
zullen zijn aangelegd; 
b. de kanaalboorden, de bestrating op de kaden langs het kanaal en de bruggen over het kanaal te on
derhouden en de laatsten bovendien te bedienen, wanneer aan de hierna sub 2 vermelde voorwaarde 
zal zijn voldaan; 
c. het binnen de gemeente Amsterdam komende gedeelte van het kanaal te maken binnen twee jaren 
nadat de hierna vermelde overeenkomst zal zijn gesloten; 
een en ander onder voorwaarde; dat met de Gemeente Amsterdam eene overeenkomst worde aange
gaan; waarbij de Vennootschap zich verbindt om: 
1. het bedoelde kanaal met de bruggen daarover en de kaden daarlangs, tot aan de rooilijn der te bou
wen huizen, alsmede de overige sub H l a bedoelde wegen, volgens het voormeld plan, kosteloos aan 
de Gemeente Amsterdam in eigendom af te staan; 
2. de buiten de grens der Gemeente Amsterdam gelegen kanaalboorden te beschoeien, de kaden daar
nevens te bestraten en de vereischte bruggen te bouwen, een en ander in overleg met en ten genoegen 
van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, zullende die werken daarna en naar gelang zij zijn 
uitgevoerd en opgeleverd, door laatstgenoemden in onderhoud en beheer worden overgenomen; 
3. de eventueel over de Overtoomsche Vaart te leggen brug mede te bouwen in overleg met en ten ge
noegen van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en die, zonder bezwaar voor die Gemeente 
en te haren genoegen, te onderhouden en te bedienen; 
4. aan de Gemeente Amsterdam uit te keeren de kosten van het bestraten en rioleeren der wegen, en 
het maken der verhoogde voetpaden, voor zoover die binnen de grens der Gemeente Amsterdam ko
men te liggen en zulks in reden van ƒ 4 per vierkanten meter weg, en zoodra met de uitvoering dier 
werken een begin is gemaakt; 
5. de bebouwing harer terreinen te doen geschieden volgens bovenvermeld plan en daarin geene wijzi
ging te brengen dan met toestemming van den Gemeenteraad van Amsterdam; 
6. hare gronden in beide gemeenten te onttrekken aan het polderverband en die niet te bebouwen noch 
te doen bebouwen, dan nadat door haar een authentiek bewijs is overgelegd, waaruit blijkt van de toe
stemming van het betrokken Polderbestuur tot die ontpoldering; en ook de bebouwing van een der 
vakken niet te ondernemen of toe te laten dat die ondernomen wordt, vóór dat het vak is opgehoogd 
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met zand of grond ten genoegen van Burgemeester en Wethouders, tot ten minste 0,2 m + A . p . voor 
de bouwterreinen en tot ten minste 0,65 m + A . p . voor de wegen, kaden en pleinen, waaraan dat vak 
is gelegen; 
7. bij den verkoop harer gronden, ten behoeve en ten nutte der aan de Gemeente Amsterdam over 
te dragen wegen en kanaal, de erfdienstbaarheid te vestigen, dat het verboden is leidingen te maken 
ofte hebben, tot het doen afloopen van faecaliën of door faecaliën verontreinigd huiswater in dat ka
naal of in de Kostverloren Wetering; 
8. met de bebouwing van de gronden in de Gemeente Amsterdam aan de Kinkerstraat niet aan te van
gen, vóórdat de waterafvoer van de aldaar te bouwen perceelen verzekerd zij door rioleering van die 
straat, hetzij naar de zijde der Singelgracht, hetzij door die te verlengen straat naar de zijde der Kost
verloren Wetering; 
9. aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam het recht toe te kennen om, in geval van niet na
koming van het sub 7 bepaalde, de loozing op het water der Gemeente Amsterdam onverwijld weg 
te nemen, en niet toe te laten, dat die weder hersteld worde, dan nadat is weggenomen hetgeen in strijd 
met de voormelde erfdienstbaarheid is gemaakt; 
10. tot de richtige nakoming der door haar aanvaarde verbintenissen eene waarborgsom, ter grootte 
door Burgemeester en Wethouders te bepalen, te storten, of op een deel harer eigendommen, mede 
door hen aan te wijzen, ten behoeve der Gemeente Amsterdam eene eerste hypotheek te vestigen, wel
ke waarborgsom of hypotheek, naar een door hen vast te stellen maatstaf, zullen worden verminderd 
of beperkt, naarmate door de Vennootschap aan hare verbintenissen wordt voldaan; 

IV. goed te keuren het bij dit besluit behoorende gewijzigde plan van uitbreiding der Stad, betreffende 
het gedeelte gelegen ten zuiden van de Singelgracht, tusschen den Overtoom en de Jacob van Len-
nepstraat; 

V. Burgemeester en Wethouders te machtigen, de hierboven sub IIIc bedoelde overeenkomst te slui
ten; 

V I . te verklaren, dat dit besluit vervalt, de Vennootschap niet aan hare verplichtingen is gehouden, 
en de waarborg zal worden teruggegeven, indien de Gemeente Nieuwer-Amstel hare goedkeuring aan 
het boven bedoelde plan van bebouwing dier Gemeente onthoudt; 

V I I . dit besluit te onderwerpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

Afschrift van dit besluit zal aan Burgemeester en Wethouders worden afgegeven. 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 

Van Tienhoven 

de secretaris 

De Neufville 

Bron: Gemeenteblad Amsterdam, j rg . 1883, Afdeling 1, nr. 140. 
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Tentoonstelling: Een eeuw apart, 350 negentiende-
eeuwse schilderijen uit het Rijksmuseum. 
Rijksmuseum, ingang van de Druckeruitbouw 
aan de Hobbemastraat 19. 
Vanaf 15 maart 1991; openingstijden di t/m za 10 
tot 17 uur; zo 13 tot 17 uur; maandag gesloten. 
Op de tentoonstelling is een tweetalige brochure, 
geïllustreerd met 30 afbeeldingen in kleur, voor 
een paar gulden te koop. 

Voorniet-ingewijden is de 19de-eeuwse kunstcol
lectie in de zuidvleugel van het Rijksmuseum, de 
zogenaamde Druckeruitbouw, onbekend terrein. 
Toch behoort deze collectie, wat omvang en kwa
liteit betreft, tot de beste van ons land. 

Na een korte sluitingsperiode wegens herin
richting zijn de acht zalen van de Druckeruit
bouw sinds 15 maart j l weer voor het publiek 
opengesteld. Ruim 350 schilderijen geven een in
druk van het omvangrijke en gevarieerde 19de-
eeuwse kunstbezit van het museum: van Wy-
brand Hendriks en Wouter van Troostwijk vroeg 
uit de vorige eeuw tot en met de Haagse School, 
waaronder belangrijke werken van Jozef Israels, 
Mauve en de gebroeders Maris, en de Amster
damse Impressionisten met werk van Breitner en 
Isaac Israels. De Romantiek is vertegenwoordigd 
met topstukken van B.C. Koekkoek, Andreas 
Schelfhout en Cornelis Springer. De tentoonstel
ling omvat ook werk van buitenlandse kunste
naars zoals Goya, Delacroix, Courbet, Corot, 
Daumier en Whistier. 

De tentoonstelling geeft een goed beeld van wat 
in de vorige eeuw aan schilderkunst is voortge
bracht, en de bijbehorende brochure bevat infor
matie over hoe de verzameling tot stand is gekomen. 

Tot 1830 werden aankopen voor het Rijksmu
seum bepaald door het aankoopbeleid van de 
overheid. Nadien is de uitbreiding van de collec
tie hoofdzakelijk aan de goedgeefsheid van parti
culiere verzamelaars te danken geweest. 

Collectie Drucker-Fraser 
De kern van de negentiende-eeuwse kunstcollec
tie van het museum wordt gevormd door het le
gaat van het echtpaar Drucker-Fraser, bestaande 
uit enkele honderden werken van de Haagse 
School en van de Amsterdamse Impressionisten. 
Voor de presentatie van de collectie werd het mu
seum uitgebreid met de Druckeruitbouw. Hoe de 
schenking werd gerealiseerd, wie Drucker was en 
wat zijn voorwaarden en motieven waren, wordt 
hieronder nader toegelicht. 

In 1903 gaf het echtpaar Drucker-Fraser een 
deel van hun collectie werken van meesters uit de 
Haagse School, met name van Mauve, in bruik
leen aan het Rijksmuseum. O m dit bijzondere 
gebaar te honoreren werd de grootste zaal in het 
fragmentengebouw, de tegenwoordige Troost-
zaal, ontruimd om de werken een waardige plaats 
te bieden. Het succes van de presentatie was zo 
groot dat het echtpaar een jaar later het museum 
op de hoogte bracht van de intentie een belang
rijk deel van de collectie, inclusief de werken die 
zij tijdens hun leven nog zouden verwerven, te 
willen schenken. Daaraan verbonden zij echter 
een voorwaarde: er moest passende ruimte wor
den bijgebouwd, met een eigen ingang via welke 
bezoekers kosteloos toegang moesten krijgen. De 
toenmalige directeur van het Rijksmuseum Jhr 
B W . F. van Riemsdijk accepteerde het legaat met 
de voorwaarden. 

Zo kwam het dat de architect R J . H . Cuypers, 
die nog geen twintig jaar tevoren het Rijksmu
seum had opgeleverd, de opdracht kreeg zijn ei
gen schepping uit te breiden. Aan de zuidzijde -
de museumpleinkant- van het museum ontwierp 
hij een bijgebouw dat geheel bestemd was voor de 
nieuwe kunstcollectie. 

De schenkingen van het echtpaar werden in de 
jaren erna echter zo talrijk dat er in 1911 al weer 
aan uitbreiding moest worden gedacht. De ge
meente verzette zich aanvankelijk tegen de 
nieuwbouwplannen, omdat gevreesd werd voor 
verdere afbrokkeling van het architectonisch ge
heel. In het conflict met de gemeente gaf R J . H . 
Cuypers, hoewel hij zelf ook moeite met de bij
bouw had, tenslotte de doorslag. Hij vond dat de 
aanwinst die door het museum verkregen kon 
worden ruimschoots opwoog tegen het offer (ar
chitectonische verbrokkeling) dat gebracht moest 
worden. Zo kwam de aanbouw toch van de 
grond, zij het jaren later dan gepland. De nu in 
totaal acht zalen tellende Druckeruitbouw was 
eind 1916 weliswaar gereed gekomen, maar kon 
wegens de oorlog pas driejaar later met Drucker-
collectie worden ingericht. Behalve de meesters 
van de Haagse School, Mauve, J . Maris en Jozef 
Israels was de jongere generatie van de Amster
damse Impressionisten goed vertegenwoordigd 
met werken van Breitner, Isaac Israels, M . Bauer, 
Willem Maris, Bosboom, Weissenbruch. Ook 
van de nieuwere kunstgroeperingen was werk te 
zien, zoals van Jongkind, Van Gogh, Toorop, 
Witsen, Tholen en Voerman. 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft het echt-
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A . M a u v e , Morgenrit langs het strand, 1876, o l i eve r f op doek. 

D i t sch i lder i j , een v a n de hoog tepun ten u i t de D r u c k e r c o l l e c t i e , w e r d i n 1927 d o o r het ech tpaar 
D r u c k e r - F r a s e r aan het m u s e u m i n b r u i k l e e n gegeven. B i j een recente s c h o o n m a a k b e u r t w e r d het 
z a n d weer wi t , k w a m het z o n l i c h t t e rug e n k w a m e n de i n het ve r l eden overschi lderde paa rdev i jgen 
weer tevoorschi jn . 

paa r D r u c k e r - F r a s e r r ege lma t ig k u n s t w e r k e n i n 
b r u i k l e e n afgestaan. D e z e b r u i k l e n e n w e r d e n n a 
ve r loop v a n t i jd omgezet i n s chenk ingen . N a de 
d o o d v a n de echte l ieden, kor t n a e lkaar i n 1944 i n 
Z w i t s e r l a n d , g i n g de hele k u n s t v e r z a m e l i n g , 
v o o r zover d ie n o g niet geschonken was, over i n 
het bez i t v a n het R i j k s m u s e u m . B e h a l v e over 
sch i lder i jen , aqua re l l en en tekeningen , k reeg het 
m u s e u m n u de b e s c h i k k i n g over een be langr i jke 
v e r z a m e l i n g C h i n e e s por se le in en een - volgens 
kenners wat m i n d e r imposan te - col lect ie meube 
l en , tapi j ten en zi lver . 

J e a n C h a r l e s J o s e p h D r u c k e r w e r d i n 1862 i n 
A m s t e r d a m geboren . H i j was z i j n leven l a n g z o n 
de r beroep en leefde v a n het o m v a n g r i j k v e r m o 
gen dat z i j n vader h e m h a d nagela ten. O p jonge 
leeftijd ve rhu i sde hi j n a a r E n g e l a n d en t rouwde 
er met de Engelse M a r i a L y d i a Fraser . V a n u i t 
E n g e l a n d kocht hi j z i j n eerste w e r k e n v a n de 
H a a g s e S c h o o l . I n N e d e r l a n d bes tond toen bi j 
p r i v é - verzamelaars over het a lgemeen n o g m a a r 
w e i n i g be langs te l l ing v o o r deze recente kuns t 
s t r o m i n g . D i t i n tegenste l l ing tot E n g e l a n d e n de 
Veren igde Staten, w a a r a l grote collecties v a n de

ze meesters v a n het H o l l a n d s e l andschap w a r e n 
aangelegd. D r u c k e r was v a n hu i s u i t geen kuns t 
kenner, m a a r leerde het vak a l doende. H i j n a m 
niet , zoals vele a n d e r e n dat deden , een expert i n 
dienst o m de kwal i t e i t v a n z i j n a a n k o p e n te waar 
bo rgen , m a a r l iet z i c h v o o r l i c h t e n d o o r ve r sch i l 
l ende h a n d e l a r e n b i j wie h i j r ege lma t ig kuns t 
w e r k e n betrok. O o k op ve i l i ngen en tentoonstel
l i n g e n i n N e d e r l a n d en i n het b u i t e n l a n d deed hi j 
z i j n k u n s t a a n k o p e n . W a a r s c h i j n l i j k kocht hi j n ie t 
v a n kuns tenaars zelf, hoewel vaststaat dat hij be
v r i e n d was met J o z e f en Isaac Israels, H . W . M e s 
dag , M . B a u e r en W i l l e m M a r i s . 

D e beweegredenen v o o r D r u c k e r s s c h e n k i n 
gen z i j n d o o r z i j n N e d e r l a n d s e zaakgelas t igde D . 
B a r o n v a n H o g e n d o r p als volgt o n d e r w o o r d e n 
gebracht : A a n d e n d e r d e n b loe i t i j d der N e d e r 
landsche Sch i lde r s schoo l de plaats te ve rzekeren 
welke h a a r toekomt i n de voornaams te cu l tu re le 
i n s t e l l i ng op aanschouwel i jk gebied i n ons V a d e r 
l and . ' I n het R i j k s m u s e u m w a r e n de twee bedoe l 
de eerdere b loe i t i j den i n de kuns t , de 15de en de 
17de eeuw, wel goed ver tegenwoord igd , t e rwi j l de 
19de-eeuwse kuns t er zo goed als geheel on tbrak . 
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In Nederland was omstreeks 1900 een dergelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de cultuur een 
zeldzaam verschijnsel. Drucker heeft waarschijn
lijk de Engelse situatie tot voorbeeld gekozen, 
waar vermogende particulieren toen al grote wel
dadigheidsprojecten tot stand hadden gebracht. 
Natuurlijk is niet alleen altruïsme de drijfveer ge
weest tot het doen van weldaden; de verzekering 
van het voortbestaan van de eigen naam, gekop
peld aan cultuurgoed, zal mede bepalend zijn ge
weest. Drucker was een van de eerste grote verza
melaars van eigentijdse kunst die te kennen gaf 
zijn collectie aan de staat te willen overdoen. Het 
echtpaar Mesdag volgde dit voorbeeld, waaruit 
het Rijksmuseum H.W. Mesdag is voortgeko
men. 

In de periode dat het echtpaar Drucker-Fraser 
zijn schenkingen deed, werd het 19de-eeuwse 
kunstbezit van het Rijksmuseum aangevuld met 
verscheidene andere legaten. Door deze legaten 
kreeg het Rijksmuseum zo'n stevige basiscollec
tie moderne kunst dat daarop voortgegaan kon 
worden. Hiermee kwam men in feite op het ver
zamelgebied van het Stedelijk Museum terecht. 
Het Rijksmuseum ontving achtereenvolgens het 
legaat van R. Baron van Lynden in 1899/1900, 
waartoe behalve moderne Hollanders ook bui
tenlandse 19de-eeuwse meesters als Monet en 
Whistier behoorden, het legaat van J . B . A . M . 
Westerwoudt in 1907, bestaande uit 80 schilderij
en voornamelijk uit de Haagse School, voorts het 
legaat van A . van Wezel uit 1922 dat 80 Neder
landse en Franse schilderijen omvatte en ten slot
te de collectie van C D . Reich Jr. in 1923 met 
topstukken van Breitner, Corot, Fantin-Latour 
en Daumier. Daarnaast had het museum in de 
eerste twee decennia van deze eeuw nog twee be
roemde bruiklenen binnen zijn muren gekregen: 
in 1906 de collectie van C. Hoogendijk waaron
der ruim 30 schilderijen van Cézanne en vanaf 
1909 verscheidene topstukken van Vincent van 
Gogh uit de collectie van Mevrouw van Gogh-
Bonger, de weduwe van Vincent van Goghs broer 
Theo. M e n slaagde er niet in deze twee moderne 
kunst-collecties in schenkingen om te zetten. Dr 
F. Schmidt-Degener, die in 1922 tot hoofddirec
teur van het Rijksmuseum was benoemd, stelde 
onder meer vast dat de grens van het verzamelge
bied weer bij de Haagse School en de Amster
damse School moest worden gelegd. Zo werden 
verschillende bruiklenen van de, zeker vanuit ons 
huidig perspectief gezien, uiterst belangrijke col
lecties door de eigenaars teruggetrokken. De col

lecties raakten vervolgens verspreid en gingen zo 
zelfs grotendeels voor Nederland verloren. 

Herinrichting van de Druckeruitbouw 
Sinds 1949 wordt in de Druckeruitbouw niet 
meer uitsluitend de collectie Drucker-Fraser ge
toond. Van die tijd af is er een telkens wisselende 
keuze uit het totale 19de-eeuwse kunstbezit te 
zien geweest, dat, de buitenlandse scholen mee
geteld, uit meer dan 800 werken bestaat. Op de 
huidige tentoonstelling Een eeuw apart zullen vele 
werken te zien zijn die soms lange tijd in de de
pots waren opgeborgen of zich elders buiten het 
museum bevonden. 

Met het tonen van dit enorme bezit aan 19de-
eeuwse binnen- en buitenlandse schilderkunst 
wil het Rijksmuseum tevens de noodzaak onder
strepen om de zuidvleugel, waarin de collectie is 
gehuisvest, ingrijpend te renoveren. Op het ogen
blik laat de klimaatbeheersing nog te wensen 
over, zodat het 's zomers te warm en te vochtig is 
en 's winters te droog. 

Nog steeds is, dankzij de eis van Drucker, de 
moderne kunstverzameling via een eigen ingang 
aan de Hobbemastraat gemakkelijk, maar sinds 
de jaren '20 niet meer kosteloos, toegankelijk. Zo 
behoeft men niet eerst het hele museum te door
kruisen om tenslotte de Druckeruitbouw te vin
den en omzeilt men tevens de grote bezoe
kersstroom die via de hoofdingangen het mu
seum betreedt. 

Literatuur: 
Engel, E .R 'Het ontstaan van de verzameling 

Drucker-Fraser in het Rijksmuseum' in Bulle
tin van het Rijksmuseum (1965), p. 45 ev. 

Heijbroek, J.F. 'Het Rijksmuseum voor Moder
ne Kunst van Willem Steenhoff. Werkelijkheid 
of utopie' in Bulletin van het Rijksmuseum (1991), 
nr. 2. 

Loos, W. 'Een eeuw apart. 350 Negentiende-
eeuwse schilderijen uit het Rijksmuseum' in 
de brochure bij de tentoonstelling. 

Tentoonstellingscatalogus De Haagse School. Hol
landse meesters van de 19de eeuw, Den Haag, 
Haags Gemeentemueseum, 1983. 

113 



Museumnieuws 

Tentoonstelling: LambertusZijl 1866-1947. Beelden 
ontwerpen en modellen. 
Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dor
drecht. 
30 maart tot en met 26 mei 1991; openingstijden: 
di t/m za 10-17 uur; zon- en feestdagen 13-17 uur; 
maandag gesloten. 
Onder redactie van Jan Jaap Heij is een rijk geïl
lustreerd boek verschenen, waarin uitvoerig het 
oeuvre van Zijl, de achtergronden ervan en de 
reacties erop, besproken wordt. Prijs ƒ 3 0 , - ; (de 
tentoonstelling was eerder te zien in Assen en 
Eindhoven). 

In deze overzichtstentoonstelling wordt aandacht 
besteed aan een van de belangrijkste beeldhou
wers van ons land omstreeks de eeuwwisseling: 
Lambertus Zijl . 

Samen met zijn vriend Mendes da Costa heeft 
Zijl, geboren in 1866 in Kralingen-thans Rotter
dam - en overleden in 1947 in Bussum, aan het 
eind van de vorige eeuw richting gegeven aan de 
Nederlandse sculptuur. Het bekendst zijn wel de 
beelden en reliëfs die hij ontwierp voor de gevels 
van Berlage's Koopmansbeurs in Amsterdam. 
Ook voor kantoren, kerken en raadhuizen maak
te hij, in opdracht van architecten als Baanders 
en De Bazel, gevelversieringen. Daarnaast maak
te hij zelfstandige beeldhouwwerken zoals het 
monument voor Koningoin Emma in Amster
dam en talloze bronzen beeldjes van mens- en 
dierfiguren. Zijn werkterrein strekt zich ook uit 
tot decorateur van interieurs en ontwerper van 
ceramiek. 

Alle facetten van zijn artistieke werkzaamhe
den zijn op de expositie vertegenwoordigd. D i 
verse werken die niet in natura getoond kunnen 
worden, zoals architectonisch beeldhouwwerk en 
interieurs, worden in een diaprogramma aan het 
publiek vertoond. 
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Boeken in het kort 

Degenen die hun publicaties in deze rubriek ver
meld willen zien, worden verzocht de betreffende 
publicaties of mededelingen daarover te zenden 
aan H . J . Metselaars, rijksarchief in Noord-
Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 C H Haarlem, 
of F.J. van Rooijen, rijksarchief in Zuid-Holland, 
postbus 90520, 2509 L M 's-Gravenhage. 

Noord-Holland 

G. Lutke Meijer, De Amsterdamse haven door de eeu
wen heen, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 
1990, 112 blz. 
Ruim en gevarieerd geïllustreerd werk, waarin 
een overzicht wordt gegeven van de betekenis van 
Amsterdam als internationale haven. 

Peggy Chün-Fortunati en Cor Keppel, 122 jaar 
openbaar onderwijs te Breezand 1868-1990, Hippoly-
tushoef, Drukkerij Burghout, 1990, 136 blz. 
Behandeld worden het schoolgebouw en allen die 
door de jaren heen bij de totstandkoming en het 
onderhoud ervan waren betrokken, de achter
eenvolgende schoolhoofden en andere onderwij
zers, lijsten van leerlingen, het onderwijs, schooi
en oudercommissies, sport en ontspanning en ge
zondheidszorg. Het boek bevat vele foto's van on
derwijzers en leerlingen. 

J . P. Geus, Uit de historie van Koedijk en Huiswaard, 
Schoorl, Uitgeverij Pirola, 1990, 160 blz. 
De auteur heeft meer dan 50 jaar onderzoek ge
daan in gedrukte bronnen en archieven naar de 
geschiedenis van zijn geboortedorp, dat nu bij 
Alkmaar hoort. Het bevat vele gegevens over be
stuurlijke ontwikkelingen sinds de Middel
eeuwen, droogmaking, oorlogen plundering, on
derwijs, middelen van bestaan, armenzorg en 
folkloristische gebruiken 

Jan Groenhart, met tekst van Rob van den Dob
belsteen, Noord-Holland in aquarel, Wormerveer, 
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 1990, 96 blz. 
In de Topografische Atlas van Noord-Holland (in 
het rijksarchief in Haarlem) en het museum Wa
terland te Purmerend bevindt zich nogal wat 
werk van de kunstenaar Jan Groenhart. Dit boek 
bevat een tachtigtal gekleurde aquarellen die hij 
in de jaren 1988-1989 maakte van landschappen, 
boerderijen en dorpsgezichten die zo typerend 
zijn voor Noord-Holland boven het IJ. 

Zuid-Holland 

J W . Marsilje, e.a., Bloedwraak, partijstrijd en pacifi
catie in laat-middeleeuws Holland, Hilversum, Ned. 
Ver. tot beoefening van de Sociale Geschiedenis 
& Uitg. Verloren, 159 blz., Cahiers Sociale Ge
schiedenis, nr. 7. 
Deze bundel is ondermeer het resultaat van doc
torale werkcolleges in de jaren 1986 en 1987, ge
wijd aan de Hoeken en Kabeljauwen. Naast een 
vergelijking van de z.g. Hoekse en Kabeljauwse 
twisten met partijstrijd elders in Europa, en een 
bijdrage over ordeverstoring en partijstrijd in 
laat-middeleeuws Holland, zijn enkele meer 
lokaal-getinte artikelen opgenomen die zich af
spelen tegen de achtergrond van de steden Lei
den, Haarlem en Amsterdam. 

T. H . Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A . J . 
van Dissel, Het Rapenburg; geschiedenis van een Leid-
se gracht, dl. V: 's-Gravensteyn, Leiden, Rijksuni
versiteit, 1990. 
Dit deel uit de goed gedocumenteerde en rijk geïl
lustreerde serie over het Rapenburg behandelt de 
bouw- en bewoningsgeschiedenis van deze gracht 
in het gebied tussen Houtstraat en Kloksteeg, 
waarbij uitgebreid het kunsthistorisch aspect aan 
bod komt. 

Recensies 

Arkel 

M . J . Waale, De Arkelse oorlog, 1401-1412. Een poli
tieke, krijgskundige en economische analyse. Verloren, 
Hilversum 1990 (Middeleeuwse studies en bron
nen 17; ook verschenen als proefschrift Leiden). 
300 p., i l l . , ISBN 90-6550-224-6, prijs ƒ48 , - . 

Op 21 augustus 1401 zegde heer Jan van Arkel de 
leenband op jegens zijn leenheer Albrecht van 
Beieren, graaf van Holland. Deze stap, die neer
kwam op een oorlogsverklaring, was de opmaat 
tot een elfjarige episode in de geschiedenis van 
Holland die bekend staat als de Arkelse oorlog. 
Dit feodale geschil escaleerde tot een gewapend 
conflict, waarin de Hollandse graaf werd ge
steund door de graaf van Kleef, de stad Utrecht 
en de bisschop, terwijl de hertog van Gelre in 
1407 zijn zwager Arkel te hulp schoot. De strijd 
werd beëindigd op 26 juli 1412, toen de partijen 
vrede sloten. Daarbij trokken de Arkels aan het 
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kortste eind: zij moesten hun bezittingen, het 
Land van Arkel en de stad Gorinchem, overdra
gen aan de graaf. 

Dat Jan van Arkel de strijd tegen de Hollandse 
overmacht zo lang vol wist te houden lag ener
zijds aan zijn rijkdom - de jaarlijkse inkomsten 
van de Arkels waren naar schatting even hoog als 
de totale som die de grafelijke tresorier ieder jaar 
uit Holland en Zeeland ontving - , anderzijds aan 
de aard oorlogvoering in de late middeleeuwen: 
men beperkte zich tot korte en kleinschalige cam
pagnes waarin geen beslissingen konden worden 
afgedwongen, en welke werden afgewisseld met 
lange bestandsperioden, waarin men op het di
plomatieke vlak druk in de weer was. Wanneer 
het dan toch tot krijgshandelingen kwam, zoals in 
1402, 1405 en 1407/8, bleken de legers bovendien 
weinig effectief: open veldslagen werden verme
den en men concentreerde zich op het belegeren 
van steden en kastelen. Deze hadden over het al
gemeen weinig moeite om aanvallers buiten de 
muren te houden; zo mislukte in 1402 het Hol 
landse beleg van Gorinchem, en in 1405 konden 
de Arkelse sloten Hagestein en Everstein slechts 
door uithongering van de garnizoenen tot over
gave worden gedwongen. 

Naast de beschrijving van het politieke en mili
taire verloop van de oorlog heeft Waale veel aan
dacht besteed aan de vraag hoe de strijd werd ge
financierd. Uit de beschikbare gegevens, bijna 
uitsluitend overgeleverd van de grafelijkheid en 
steden van Holland, blijkt dat de oorlog aan de 
graaf ongeveer 15.500 nobel per jaar kostte, dat is 
nagenoeg even veel als zijn jaarlijkse inkomsten 
uit Holland en Zeeland. Hij slaagde erin om deze 
verdubbeling van zijn lasten bijna geheel af te 
wentelen op de steden, in de vorm van directe en 
indirecte belastingen en leningen. Dat bracht de 
financiële huishouding van de steden ernstig in 
het ongerede, want de sommen waar zij voor 
moesten opdraaien bedroegen naar berekening 
van Waale liefst zo'n 120-160% van hun normale 
inkomsten in vredestijd. Door middel van ver
koop van erf- en lijfrenten wisten de steden hun 
inkomsten ongeveer te verdubbelen, maar dan 
nog werd 60-80% van hun gerede geld opgeslokt 
door de oorlog. 

De Arkelse oorlog heeft met deze studie zijn 
definitieve beschrijving gekregen. Waale brengt 
aan het licht dat dit conflict geen fase was in de 
Hoeks-Kabeljauwse partijstrijd, zoals wel is ver
ondersteld, maar vermoedelijk puur een gevolg 
van de rivaliteit tussen Willem van Oostervant, 

zoon en opvolger van Albrecht van Beieren, en de 
naar Willems zin te machtig geworden Jan van 
Arkel, de belangrijkste raadsman van de graaf. 
Waarschijnlijk hebben ook economische belan
gen een rol gespeeld: er bestonden al geruime tijd 
fricties tussen Gorinchem en de Hollandse ste
den, Dordrecht voorop, over de scheepvaart op de 
Lek en Merwede. Daarnaast is de studie van bre
der belang omdat een aantal van de hierin ge
schetste aspecten van de vroeg 15e-eeuwse oor
logvoering licht werpen op bepaalde ontwikkelin
gen op het militaire vlak, welke op hun beurt veel
al onderdeel waren van of repercussies zouden 
hebben op algemeen-maatschappelijke proces
sen. In dit verband kan worden gedacht aan za
ken als de financiering van de oorlog door de bur
gerij, aan de slecht werkende praktijk van het sy
steem van de heervaart, als gevolg waarvan de 
Hollandse graaf er steeds meer toe overging om 
(buitenlandse) beroepssoldaten in te huren, maar 
ook aan het verdwijnen van het strijdtoneel van 
de ridder te paard en aan de belangrijker worden
de rol van het vuurwapen: alle fenomenen die sa
menhangen met de geleidelijke transformatie 
van Holland van een door de adel gedomineerd 
feodaal vorstendom naar een moderne, door bur
gerij en geldeconomie gedragen staat. 

De auteur heeft zijn studie minitieus uit de 
bronnen opgebouwd. Zo evalueerde hij vooraf de 
contemporaine verhalende bronnen, van welke 
de kronieken van Dirk Frankenszoon Pauw voor 
hem het meest van belang waren, en is de verwer
king van de financiële gegevens uit de archivalia, 
altijd weer moeilijk vanwege de verschillende 
soorten klinkende en rekenmunt en de steeds 
schommelende wisselkoersen, zorgvuldig uitge
voerd. Die koersen worden in de uitgebreide bij
lagen in een aantal tabellen verantwoord; aldaar 
wordt tevens een schat aan economische en ande
re gegevens afgedrukt en geïnterpreteerd. 

Het boek is fraai uitgegeven, hoewel het wordt 
ontsierd door nogal wat typografische slordighe
den in het gebruik van leestekens, spaties en 
woordafbrekingen. 

J.W.J. Burgers 
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