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Rudolf Dekker 

'Schijnheilig atheïst'. 
Bernard Mandeville als pamflettist tijdens het Costerman-
oproer in Rotterdam in 1690* 
Gedurende de laatste halve eeuw is de Engelse schrijver van Nederlandse afkomst Bernard 
Mandev i l l e (1670-1733) uitgegroeid tot één van de meest populaire schijvers uit de vroege 
18e eeuw. Z i j n naam wordt i n één adem genoemd met die van H u m e , Swift en Defoe, en 
hij wordt erkend als iemand die zowel A d a m Smi th als Voltaire b e ï n v l o e d d e . 1 Z i j n werken 
worden heruitgegeven en er verschenen de laatste jaren tientallen studies over hem. 2 

Deze groeiende populariteit is deels een gevolg van de herwaardering van het literaire 
genre dat Mandev i l l e beoefende, de satire. O o k profiteert Mandev i l l e van de aandacht die 
i n de ideeëngesch ieden i s is ontstaan voor wat minder bekende figuren. He t is waar dat zijn 
humoristische gedichten, dialogen en essays geen hoogstaande filosofische verhandelingen 
zijn, maar desondanks frappeert de inhoud. Z i j n slogan 'private vices, publ ic benefits' heeft 
Mandev i l l e onsterfelijk gemaakt. Zi j staat dan ook voor een hoogst originele visie op de eco
nomie. Gebreken als hebzucht, wellust, ijdelheid, spilzucht en zelfs misdadigheid worden 
door Mandev i l l e , in tegenstelling tot eerdere auteurs, positief gewaardeerd, want zij st imu
leren volgens hem de economie. D e optelsom van particuliere zonden leidt daardoor onge
wi ld tot een sterke samenleving. Deze moraal van de Fabel van de bijen maakte Mandev i l l e 
tot een voorloper van het economisch liberalisme. O o k inzake onder meer religie verwoord
de Mandev i l l e een zeer tolerant standpunt. Voor de ethiek hield Mandevi l le ' s boodschap 
grote consequenties in . H i j rekende af met de gedachte van eerdere moralisten dat persoon
lijke deugdzaamheid een voorwaarde was o m een goed openbaar bestuurder te zijn. 

D e vraag is echter of we Mandev i l l e letterlijk moeten nemen. D e tendens van de laatste 
tijd is dat er een steeds gecompliceerder beeld van Mandevi l le ' s ideeën verrijst. Het is veel 
te simpel Mandev i l l e te zien als een sarcastisch misantroop met een uiterst pessimistische 
kijk op het karakter van de mens. Z i j n werken bevatten op vele plaatsen een dubbele bodem, 
waardoor zi jn boodschap toch te r i jmen is met de klassieke opvattingen over eer en deugd. 
Mandev i l l e bediende zich mogelijk op veel plaatsen van een humorist isch stij lmiddel met 
een lange traditie, de omkering. E e n recent biograaf spreekt daarom van 'the two M a n d e v i l -
les', waarbij hij hem enerzijds omschrijft als 'a pious Chr i s t ian , an ascetic, and an unusually 
austere moralist, who finds corruption even i n apparently laudable or at least innocent acti-
vities', en anderzijds als 'a cynic, a scoffer of all virtue and religion ...'.3 

Mandev i l l e blijft voor moderne onderzoekers een raadsel. D e titels van aan hem gewijde 
studies spreken boekdelen: The ambivalence of Bernard Mandeville, Mandeville: Cynic or Fooi, en 
Paradox and Society . 4 He t Mandevi l le-onderzoek moet nog vele lacunes opvullen. E é n van de 

* Deze tekst is een bewerking van een lezing gehouden voor het Historisch Genootschap Roterodamum op 16 okto
ber 1990. Een Engelse versie verscheen in History ofEuropean Ideas. Met dank aan Estelle Cohen, die mij het belang 
van Mandeville 's deelname aan het oproer duidelijk maakte. Peter Altena dank ik voor zijn commentaar op de 
Engelse versie en de verwijzing naar de Onpartydige gedachten, die in de laatste alinea wordt geciteerd. 

1 Zie bijvoorbeeld Peter Gay, The Enlightenment. An inlerpretation (2 dln.; London 1973) II, 15. 
2 In zijn geboorteland bleef Mandeville echter onbekend, ondanks een pleidooi van J . R . Evenhuis en een verta

ling van de 'Fabel van de Bijen'. Zie J . R . Evenhuis, 'Bernard de Mandeville (1670-1733). De sociaal-
macchiavellist uit Rotterdam', Degids 145 (1982) 187-197; Bernard Mandeville, Fabel van de bijen, vert. Jean Scha-
lekamp (Weesp 1985). 

3 Hector Monro , The ambivalence ofBernard Mandeville (Oxford 1975) 1. 
4 M . J . Scott-Taggert, 'Mandevil le: Cyn ic or Fooi', Philosophical quarterly 16 (1966)221-32; Louis Schneider, Paradox 

and society. The work of Bernard Mandeville (New Brunswick-Oxford 1987). 
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grootste is de relatie tussen zijn ideeën en zijn persoonlijke leven. De achtergrond voor Man
deville's denken heeft men tot nu toe uitsluitend gezocht in literaire en filosofische invloe
den, wijzend op onder anderen Montaigne, Hobbes en Bayle. Het ontbreken van een ver
band met zijn persoonlijk leven is verklaarbaar: tot op heden beschikken we slechts over een 
handvol feiten. De sociale context, zo belangrijk in de moderne ideeëngeschiedenis, ont
breekt volkomen. Dat geldt met name de mogelijke invloed van zijn Nederlandse achter
grond.5 Over zijn leven voor zijn vestiging in Engeland rond 1698, en eigenlijk voor de publi-
katie van zijn eerste Engelse pamflet in 1704, is zo weinig bekend dat een beschrijving in 
biografieën hooguit twee bladzijden vult. Recent onderzoek in Nederland kan deze lacune 
echter voor een deel vullen. Het blijkt dat Mandeville ook in zijn moedertaal literaire aspira
ties had en er is zelfs een gedicht van hem bewaard gebleven. De sleutel voor een beter begrip 
blijkt inderdaad te liggen in zijn land van herkomst. 

De familie Mandeville 

De familieachtergrond is essentieel om Bernard Mandeville goed te kunnen plaatsen. In te
genstelling tot wat door Voltaire en latere schrijvers is verondersteld, hebben de Mandevil-
les, ondanks de klank van hun naam, geen enkele relatie met Frankrijk. De eerste voorvader 
van Mandeville die getraceerd kan worden, diens betovergrootvader Joannes, leefde rond 
1580 in Leeuwarden.6 Diens aldaar geboren zoon Michael, Bernards overgrootvader, 
schreef zich in 1595 als student medicijnen in aan de universiteit van Franeker.7 In 1601 
trouwde hij met Maria van de Rade, de dochter van een uit Antwerpen afkomstige typograaf 
en drukker, die zich in Franeker gevestigd had. In hetzelfde jaar werd hij in Nijmegen be
noemd als stadsdokter en als rector van de Latijnse school. Een dergelijke combinatie van 
functies was in de 16e eeuw niet ongebruikelijk, Michael paste kennelijk nog in het humanis
tisch ideaal van de universele geleerde. Overigens gaf hij het rectorschap op in 1607, in ruil 
waarvoor zijn salaris als dokter werd verhoogd. Hij verwierf in 1617 het burgerrecht van de 
stad en werd het jaar daarop in de vroedschap opgenomen en benoemd tot schepen, functies 
die hij tot een jaar voor zijn dood zou blijven uitoefenen. Het echtpaar kreeg tien kinderen. 
Vier stierven onder de tien jaar, hoge kindersterfte was niet ongewoon in die tijd. De enige 
dochter trouwde met een advocaat voor het Hof van Utrecht. De vijf overige zoons gingen 
allen naar de universiteit. Vier studeerden te Franeker. De oudste studeerde theologie en 
rechten, - hij werd predikant -, de tweede rechten, de derde medicijnen, de vierde Latijn. 
De grootvader van Bernard, Immanuel, studeerde rechten te Leiden. Vermoedelijk werden 
de zoons door hun vader bewust over verschillende academische disciplines verdeeld, want 
dat was een vrij gebruikelijke opvoedkundige strategie. In 1635 en 1636 werd de familie 
slachtoffer van de pestepidemie in Nijmegen, de ouders en hun tweede zoon stierven. Imma
nuel Mandeville werd in de opengevallen functie van zijn vader benoemd. Behalve dat werd 

5 M . G o l d s m i t h z a l h i e r o v e r e e n a r t i k e l i n Dutch Crossing p u b l i c e r e n o n d e r d e t i t e l ' B e r n a r d M a n d e v i l l e a n d the 
v i r t u e s o f t h e D u t c h ' . 

6 V a n d e - f a m i l i e M a n d e v i l l e b e s t a a t t h a n s e e n g o e d e g e n e a l o g i e : R A . C h r i s t i a a n s , ' D e M a n d e v i l l e ' , > a r i 0 « t Cen

traal Bureau voor Genealogie 33 (1979) 118-125. V o o r d e g e n e a l o g i e v a n d e m o e d e r v a n M a n d e v i l l e , d é f a m i l i e V e r 

haa r , b l i j v e n w e a a n g e w e z e n o p K B . K a y e , The fable of the hees ( O x f o r d 1924) I I , 3 8 2 - 3 8 5 . 

7 O v e r d e M a n d e v i l l e s a ls s t a d s d o k t o r e n v a n N i j m e g e n , z i e : H . D . J . v a n S c h e v i c h a v e n , ' D e genees - e n h e e l k u n s t 

i n O u d - N i j m e g e n ' , i n : I d e m , Penschetsen uit Nijmegen 's verleden. Tweede bundel ( N i j m e g e n 1901) 2 3 4 - 2 4 8 ; L . J . R o 

g ie r , ' U i t d e g e s c h i e d e n i s v a n d e b e o e f e n i n g d e r g e n e e s k u n d e , i n z o n d e r h e i d te N i j m e g e n ' , Numaga 7 (1960) 160-163. 
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hij ook inspecteur van de Latijnse school. H i j zette dus de traditie van universele geleerdheid 
voort. In 1656 werd hij tot professor benoemd op de overigens weinig vooraanstaande hoge
school van de stad, die slechts tot 1679 functioneerde. H i j overleed i n 1660. H i j en zijn v rouw 
hadden elf kinderen, waarvan er vier niet ouder werden dan vier jaar en twee na hun doop 
uit de bronnen verdwijnen en vermoedelijk ook j o n g overleden zi jn . Een zoon, Wolter, stu
deerde medici jnen i n Le iden en volgde in 1661 zijn vader op als stadsgeneesheer en profes
sor. Twee andere zonen gingen niet naar een universiteit, één maakte ca r r i è re i n het staatse 
leger, de ander werd opperchirurgijn van de V O C . 

D e vierde zoon, M i c h a e l , de vader van Bernard , werd geboren in Ni jmegen in 1639. In 
1666 ging hij in Le iden rechten studeren. Kennel i jk bekwaamde hij zich ook in de medicij
nen, want nog i n hetzelfde jaar werd hij benoemd tot pestdokter in Ni jmegen . 8 Twee jaar 
later vestigde hij zich als medicus te Rot te rdam. 9 H i j werd er benoemd tot stadsgeneesheer 
en gasthuismeester. O o k werd hij in 1681, 1684 en 1685 benoemd in de schepenbank van 
Schieland, een rechtsgebied dat door de stad was aangekocht. H e t was een betrekkelijk lage 
rechterlijke functie, maar i n elk geval kwam zijn juridische studie hem hier te stade. Verder 
verwierf hij in de jaren 1673-1675 en 1686-1690 de rang van luitenant in de schutterij. O n d e r 
kolonel en kapitein was dit de hoogste rang. Dat hij een bloeiende praktijk had blijkt uit de 
vele malen dat zijn naam vermeld staat bij de doodschulden van overledenen. 1 0 H i j trouwde 
te Beek, een dorp vlakbij Ni jmegen, i n 1667 met J u d i t h Verhaar, wier vader kapitein ter zee 
was, in dienst van de Admira l i te i t van Rot terdam. He t echtpaar kreeg vier kinderen. V a n 
twee is niets anders dan een doopaantekening bewaard, vermoedelijk stierven zij jong. V a n 
een dochter, geboren i n 1684, weten we slechts dat ze i n 1709 in het huwelijk trad. Al l een 
zoon Bernard , geboren in Rot terdam in 1670, volgde de voetsporen van zijn vader en groot
vader. H i j ging als zestienjarige studeren i n Le iden en promoveerde in maart 1689 in de filo
sofie. Daa rna verbleef hij enige tijd i n zijn ouderlijk huis. Bi j de opzienbarende gebeurtenis
sen die in het najaar van 1690 i n Rot terdam plaatsvonden zouden zowel hij als zi jn vader 
nauw betrokken zijn. We zullen hierna zien hoezeer deze gebeurtenissen een stempel op de 
jonge Mandev i l l e hebben gedrukt. 

D e Mandevi l les waren een familie, waarvan de zoons gedurende vier generaties als regel 
een universitaire studie volgden, of het nu rechten, medicijnen of een andere studie was. Ze 
kwamen terecht in beroepen als doctor medicinae, predikant, advocaat, beroepen die globaal 
dezelfde status met zich meebrachten. 1 1 D e dochters trouwden als regel met mannen in de
zelfde beroepsgroep. D e beoefenaren van dergelijke beroepen waren doorgaans afkomstig 
uit de bovenste laag van de middenstand. H u n status was geringer dan die van adel en bur
gerlijk patriciaat, hun f inanciële positie veel bescheidener dan die van grote kooplieden en 
hoge ambtenaren. Toch kon een academische opleiding een goede opstap zijn naar verdere 
statusverwerving. Voor een doctor medicinae waren de ambten van stadsgeneesheer en een 
professoraat statusverhogend, en i n dat opzicht waren de directe voorvaderen van Bernard 
Mandev i l l e zeker succesvol. He t bekleden van overheidsambten, die niet rechtstreeks aan 

8 G A Nijmegen, O u d Stads Archief (OSA) , Resolutie vroedschap d.d. 3 augustus 1666. Het besluit werd geno
men ' O p requeste van Michae l Mandeville der medicinen doctor versoeckende tot pestdoctor op een redelijck 
tractement te mogen werden geadmitteert'. 

9 Het eerste spoor van Mandevil le in de Rotterdamse archieven is het testament d.d. 6 september 1668 ( G A Rot
terdam, Notarieel Archief 1037/156). 

10 Zie de indices op het Notarieel Archief van Rotterdam en die op de weeskamerregisters. 
11 Wi l l em Frijhoff, 'Non satis dignitatis...Over de maatschappelijke status van geneeskundigen tijdens de Repu

bliek', Tijdschrift voor geschiedenis 96 (1983) 379-407. De familie Mandevil le wordt genoemd op p. 391, noot 41. 
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het beroep gebonden waren, was van nog groter belang, zoals het verwerven van een zetel 
in de vroedschap van een stad, het lidmaatschap van een schepenbank of een officiersrang 
in de schutterij. Het voorbeeld bij uitstek van een succesvol doctor in deze tijd was Nicolaes 
Tulp, die het bracht tot vroedschap, schepen en burgemeester van Amsterdam. 1 2 Dat zulke 
ambten profijtelijk waren wisten de Mandevilles, en Bernards grootvader profiteerde van 
zijn vroedschapsplaats bijvoorbeeld door twee zoons op kosten van de stad te laten studeren 
Het waren vermoedelijk ook politieke overwegingen waarom hij als doopgetuigen voor zijn 
kinderen meermaals een burgemeester, een schepen en de stadssecretaris liet opdraven wat 
wijst op een bewust streven naar sociale stijging. Ook Bernards vader liet twee van zijn'kin-
deren dopen door iemand die het later tot lid van de Rotterdamse vroedschap bracht. 

Het Costermanoproer 

Op 17 september en 5 oktober 1690 vonden in Rotterdam gebeurtenissen plaats die het leven 
van vader en zoon Mandeville diepgaand zouden beïnvloeden: gewelddadigheden die de ge
schiedenis zijn ingegaan als het 'Costermanoproer'. De aanleiding had enige weken eerder 
plaatsgevonden. Pachtersbedienden hadden enkele mannen betrapt met een vaatje wijn 
waarover geen accijns was betaald. Bij de vechtpartij die volgde, werd een pachtersbediende 
doodgestoken. Onderzoek wees uit dat het geen gewone smokkelaars waren, maar eerzame 
burgerschutters, die tijdens hun nachtwacht een verversing hadden gehaald. Eén van hen 
Cornelis Costerman, werd gearresteerd. Hij bekende de fatale steek te hebben toegebracht.' 
De baljuw van de stad, Jacob van Zuijlen van Nievelt, eiste de doodstraf. De schepenbank 
bevestigde deze straf, die op 16 september in het openbaar zou worden voltrokken. 

Het vonnis riep veel weerstand op. De doodstraf werd in de Republiek weliswaar regelma-

12 Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (2 dln.; Amsterdam 1963) I, 348-351. 
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tig toegepast, maar dat doorgaans uitsluitend op lieden uit de lagere klassen. Dat een burger 
zo'n strenge straf kreeg, zelfs als het een ernstige misdaad gold, was ongebruikelijk. Zijn bur
gerrecht zorgde er in dit geval slechts voor dat Costerman niet aan de galg kwam, maar met 
het zwaard werd terechtgesteld. Ook de overtreding die tot het gevecht had geleid, werd 
Costerman niet zwaar aangerekend. Belastingontduiking was wijdverbreid en de toenemen
de belastingdruk leidde aan het eind van de 17e eeuw in verschillende plaatsen tot rellen en 
oproeren, ondermeer in Haarlem in 1690 en Amsterdam in 1696.13 Veel belastingen waren 
door de overheid verpacht. Degeen die het meest bood tijdens een openbare verkoping, ver
wierf het recht een belasting te innen. Alles wat hij meer binnenhaalde dan de pachtsom 
was zijn winst. Deze belastingpachters en hun bedienden waren alom gehaat. Bovendien 
kwamen er ook geruchten in omloop dat Costerman onschuldig was en dat de baljuw de gra
tie, die door de stadhouder was verleend, had genegeerd. 

Op de dag van de terechtstelling nam de spanning in de stad aanzienlijk toe. Het feit dat 
de beul zo zenuwachtig was dat hij wel vijf keer moest slaan voordat hij het hoofd van de 
romp wist te scheiden, droeg daartoe bij. Zulke onhandigheid leidde wel vaker tot rellen bij 
een terechtstelling. De spanning ontlaadde zich pas de volgende avond, toen een menigte 
bijeen kwam voor het huis van de pachter van de wijnaccijns. De stedelijke overheid had 
niet veel middelen om een oproerige menigte in te tomen. Een politieapparaat was er niet, 
behalve enkele schoutsdienaren. De ordehandhaving was een zaak van de schutterij, be
staande uit de mannelijke burgerij van de stad. Erg effectief was het optreden van de schutte
rij niet. Bij andere oproeren tegen pachters waren de schutters ook vaak laks in hun optre
den, het waren geen personen voor wie men graag in het geweer kwam. In dit geval was de 
aanleiding bovendien de terechtstelling van een mede-schutter, wat het animo niet vergroot 
kan hebben. De menigte kreeg dus vrij spel en plunderde het huis in enkele uren totaal. De 
huisplundering was in de 17e eeuw de traditionele vorm die een oproer aannam. 

Na de plundering keerde de rust terug. De stedelijke overheid nam geen verdere maatre
gelen. Maar het nieuws had nog dezelfde dag het regeringcentrum Den Haag bereikt. De 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland zonden een onderzoekscommissie en 
soldaten naar de stad. Een dergelijke inmenging van de provinciale overheid in stedelijke 
aangelegenheden leidde altijd tot conflicten. Zoals gebruikelijk in de Republiek kwam er een 
compromis uit de bus. Behalve de commissie werd slechts een deel van de soldaten in de 
stad toegelaten. 

Niet iedereen vond dat Costerman met de plundering van het pachtershuis voldoende 
gewroken was. Er verschenen pamfletten waarin werd opgeroepen ook met de baljuw af te 
rekenen. Baljuw Van Zuijlen van Nievelt was toch al een gehate figuur, zowel onder het ge
wone volk als onder de regenten van de stad. Allerlei oude grieven kwamen naar boven. De 
voornaamste was wel dat hij zijn ambt had misbruikt. Hij zou mensen hebben afgeperst on
der bedreiging hen strafrechtelijk te vervolgen en hij zou boetes in eigen zak hebben gesto
ken. 1 4 In de vroege ochtend van 5 oktober was er een pamflet aan de Beurs aangeplakt, waar
in de baljuw werd uitgemaakt voor 'schijnheilig atheïst' en andere lelijke dingen. In de laat-

13 R . M . Dekker Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw (Baarn 1982); Idem, 'Het Kostermanoproer 
in 1690, complot of spontane beweging?', Rotterdams jaarboekje (1981) 192-207. 

14 Dat een schout of baljuw bekostigd werd met een deel van de opbrengst van de boetes was overigens gebruike
lijk. Zie L . Hovy, 'Schikking in strafzaken in Hol land tijdens de Republiek', in: Scrinium et scriptura. Opstellen 
betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan professor dr. J. L. van der Gouw (Groningen 1980) 413-430. Zie 
ook: R . M . Dekker, 'Corruptie en ambtelijke ethiek in historisch perspectief', De gids 194 (1986) 116-121. 
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ste regels werd opgeroepen de man 'de voet te lichten'. De Rotterdammers dromden te sa
men om het te lezen. Ook de majoor van de landssoldaten en een zoon van Van Zuijlen rin
gen het paskwil lezen, volgens de later afgelegde verklaring van de eerste. De majoor noemde 
het een godtloos pasquil', de reactie van Van Zuijlen jr was 'lek bidde, siet dat lezen eens 
aen, sulcke duijvelse dingen worden aengeplackt, dat comt uijt het gepeupel niet voort maer 
mjt andere menschen'. De majoor wist Van Zuijlen jr veiligheidshalve naar een nabij koffie
huis te loodsen. 1 5 Schoutsdienaren werd door omstanders belet het pamflet af te scheuren 
Achteraf wezen tijdgenoten dit pamflet aan als 'de trompet van allarm'. Nog dezelfde mid
dag laaide het geweld op, ditmaal heftiger dan tevoren. Een menigte kwam bijeen voor het 
huis van de baljuw. De deelnemers maakten zich meester van een kanon en schoten de deur 
aan spaanders. Nadat vervolgens de huisraad kort en klein was geslagen, werd zelfs de gevel 
omvergehaald. De baljuw was inmiddels zijn huis ontvlucht met de soldaten die teverLefs 
hadden getracht de menigte af te weren. De triomf van de oproerlingen was totaal, want een 
dag later werd Van Zuijlen door het stadsbestuur uit zijn ambt ontheven. Hoe juichend de 
stemming onder de Rotterdamse burgerij was, blijkt uit het feit dat een stempelsnijder er 
brood inzag een gedenkpenning in goud en zilver te slaan met als opschrift 'Ubi interficere 
fas est ibi destruere' (Waar het geoorloofd is te moorden is het ook geoorloofd te verwoes
ten). De ene zijde van de penning toont het afgehouwen hoofd van Costerman de andere 
het verwoesten van het huis van de baljuw - Bovendien liet een andere ondernemer het 
oproer afbeelden op chine-de-commande porselein. Dat was een hele investering want het 
dessin moest naar China worden gezonden en het porselein vandaar geïmporteerd worden 
Toch vonden de bordjes en kopjes grif aftrek. Wel vaker werden oproeren in prenten vastge
legd, maar deze verbeeldingen van het oproer waren uniek in de Republiek en bevestigen 
de betrokkenheid van de hoogste lagen van de Rotterdamse burgerij 

Vader en zoon Mandeville als oproerstokers 

Het Costermanoproer heeft een omvangrijke schriftelijke neerslag gevonden. Naast berich
ten m de pers berusten in de archieven enkele strekkende meters rapporten, verhoren getui
genverklaringen, vonnissen, brieven, enzovoorts. Michael en Bernard Mandeville worden 
op verschillende plaatsen genoemd. Het meest belastend is de verklaring van een echtpaar 
dat Bernard Mandeville algemeen bekend stond als de auteur van het paskwil dat op 5 okto
ber de gemoederen m beweging had gebracht dat van de 'Schijnheilig atheïst'. Ze zeiden 
dat hij abzoluyt gehouden wert voor den autheur van het bovengenoemde pasquil' " Een 
andere getuige bevestigde dit met de woorden: 'De zoon van doctor Mandeville, die heeft 
het pasquil gemaak dat 's nachts was aangeplakt'.18 

Er zijn meer getuigenissen die in dezelfde richting wijzen. Verschillende mensen vertel
den dat de tegenstanders van Van Zuijlen bijeenkwamen ten huize van oud-burgemeester 

f ° 7 9 . 
15 A l g e m e e n R i j k s a r c h i e f D m H a » ( i » » i t r „ r . , „ „ u _ n _ _ J / u m m m 

16 A . O . v a n K e r k w i i k . ' D e H n * ™ ™ ™ . ; ! - n. j. , < ™ [ m , = n ,l„ 

17 G A R o t t e r d a m O S A 1151. D e g e t u i g e n w a r é n C o r n e l i s W a e r s e n z i j n v r o u w . D e v e r k l a r i n g b e v i n d t z i c h b h 
he t d o s s i e r v a n d e o n d e r z o e k s c o m m i s s i e v a n W i l l e m I I I S o e v m d t z i c h b i j 

yiom) n u i , a l d a a r 107. D e b e t r e f f e n d e b r i e f k o n m e t w o r d e n t e r u g g e v o n d e n . 
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Afb. 2. Bordje met afbeelding van het oproer. 
Museum Boymans-van Beuningen. 

Pieter de Meij. Diens toenmalige dienstmeid verklaarde later dat het gezelschap doorgaans 
's avonds bijeen kwam. Men was zo druk bezig dat op haar aankondiging dat het eten klaar 
was, De Meij zei 'Hier is geen tijd van eten, maar van te schrijven van Jaap van Zuijlen'. 
Ze wist zeker dat het gedicht de 'Schijnheilig atheïst' hier was gemaakt. Onder de aanwezi
gen had ze dokter Mandeville met zijn zoon herkend. De gedichten werden op grote schaal 
overgeschreven en een vrouw, Anna de Naaister, deelde ze uit in de stad. Zijzelf had al vier 
dagen voor de plundering enkele van de paskwillen gehoord of gelezen.19 Volgens het eerder 
genoemde echtpaar zou vader Mandeville in het openbaar hebben aangekondigd dat er nog 
fellere pamfletten dan dat van de 'Schijnheilig atheïst' op komst waren. 

De beschuldigingen tegen de oude Mandeville gingen trouwens nog verder. Hij zou zich 
op 5 oktober onder de oproerlingen hebben bevonden en ook daar had hij zich publiekelijk 
op laten voorstaan. Misschien besefte hij later dat dat onverstandig was, want dat zou verkla
ren waarom hij op 23 november met elf van zijn schutters naar een notaris ging om een ver
klaring te laten vastleggen. De schutters verklaarden dat ze getrouwelijk in de wapenen wa
ren gekomen en dat een aantal van hen tot vijf uur 's ochtends bij openbare gebouwen had 
gewaakt.20 Wilde Michael Mandeville zich aldus van een alibi voorzien? 

Als Mandeville de auteur was van 'Schijnheilig atheïst' dan sluit zijn Nederlandse werk 
in elk geval goed aan bij zijn latere werken. Zijn eerste Engelse publikaties behoren tot het
zelfde genre van het satirische gedicht, ze werden eveneens als goedkoop pamflet uitgegeven 
en verschenen eveneens anoniem. Ook in de enige persoonlijke getuigenis over Mandeville, 
de ontmoeting op latere leeftijd die Benjamin Franklin heeft beschreven, herkennen we de 
jonge Bernard. Franklin trof Mandeville in een herberg waar deze, grappenmakend, de ziel 

19 G A Rotterdam, O S A 1151, verklaring d.d. 6 mei 1691, afgelegd voor de commissie van Wi l l em III. 
20 G A Rotterdam, Notarieel Archief 1206 f. 115, akte d.d. 23 november 1690. Mandevil le behoorde overigens niet 

tot het groepje dat expliciet zei tot vijf uur te hebben gewaakt. 
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was van een regelmatig bijeenkomend clubje gelijkgestemden, dus ongeveer zoals we ons 
het gezelschap ten huize van De Meij moeten voorstellen.21 

Hoewel slechts één exemplaar bewaard is gebleven, was de 'Schijnheilig atheïst' in een 
grote oplage gedrukt. De drukker werd achteraf geïdentificeerd als Johannes Borstius, een 
bekend drukker, uitgever en boekhandelaar. Twee getuigen hadden hem het pamflet'zien 
aanplakken. Volgens andere getuigen behoorde hij tot het gezelschap dat bij burgemeester 
De Mey over de vloer kwam. Interessant zijn ook de opmerkingen van Ericus Walten, een 
Rotterdams publicist en tijdgenoot. Deze schreef enkele beschouwingen over het oproer 
waarin hij probeerde aan te tonen dat het ontstaan was op instigatie van een factie binnen 
het regentenpatriciaat. Tijdens een gesprek met zijn drukker - kennelijk Borstius - , zo 
schrijft Walten, vertelde hij 

mij niet alleen openhertig, en bij sijn neus neer, dat hij aldereerst hadde gedrukt het be
kende pasquil, beginnende 'Schijnheylig Atheïst' (hetwelk de trompet van allarm was...), 
en dat het hem te drukken was gegeven van personen dewelke dependeerende waren van 
eenige regenten der stad Rotterdam, die hij ook seekerlijk geloofde dat daarvan wis
ten...'.22 

Mandeville's 'trompet van allarm' luidde als volgt: 

Ter eeren van J A C O B Z U Y L E N van N I E V E L T , Officier van Rotterdam. 

Schijnheyligh Atheïst, Liefhebbent hoere vel, 
Geltsughtigh dwingelandt, uytbroedsel van de Hel, 
Verstoorder van de rust, bederver der gemeente, 
Die Weeuw noch Wees ontsiet, maer suigt uit haer gebeente, 
Het merg en levens Sap, op dat het lichaem droogt, 
Dit is het rechte wit, dat gij O schellem beoogt, 
Gedenckt u val genaekt, gij sult haest straf ontfangen 
Voor al u boos bedrijf, zijt waerdigh op gehangen 
Aen d'alderhoogste Galg, voor alle man ten toon 
Gij in het mid', o Guyt: aan yder zijd een Soon 
Wat wonder dat het recht, des Hemels komt ontwaken 
Om dat gy 'tReght verkracht, gerechtigheyt doet schaken 
Het heyl gy derven moet, soo gy u niet bekeert 
Daerom dees boosheyt staekt, eer dat gy wert begeert 
Van d'onderaertsche Poel, om eeuwig daer te branden. 
Want al sulck helsgespuys, dat moet daer seker landen. 
O Burger Vaderen ligt dees Schelm de voet, 
Eer dat het iemant van u kinderen self doet.23 

21 B. Franklin, 'Autobiography', in: Works, ed. J . Bigelow (New York 1904) I, 92. 
22 Ericus Walten, Remonstrantie (z.p. z.j. [1692?]). Zie: W.P .C . Knuttel , 'Ericus Walten', Bijdragen voor Vaderlandsche 

geschiedenis en oudheidkunde (1900) 345-455. Volgens Knuttel schreef Walten zijn stukken op instigatie van de bur
gemeester Bartholomeus van de Velde. De positie van Van de Velde is onduidelijk, mogelijk voer hij een mid
denkoers. De stukken van Walten hadden de bedoeling aan te tonen dat een regentenfactie het oproer had geor
ganiseerd, maar ze waren evenmin positief ten opzichte van Van Zuijlen. In 1692 werd Van de Velde uit de 
vroedschap gezet. 
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TcreeicnvanjACOB Z U Y L E N 
van N I E V E L T , 

Officier van Rotterdam-

Afb. 3. Gedrukte versie van 'Schijnheylig 
Atheïst'. G A Rotterdam, Bib. X I I F 40. 

Schijnheilig Atheift, Liefhebbcnt lioerc vel, 
Gtitluchtigh dwingeland, uytbrocdrel van deHef, 
Verftoorder van de ruft, bederver der gemeente, 

Die Wecuw noch Wees ontliet, maet fuigt uit haar gebeente, 
Het merg en levens Sap, op dat het lichaem droogt, 
Dit is het rechte wit, dat gy O fchellem beoogt, 
Ccdenckt u val genaekt, jjy fult hacft ftraf ontiangen 
Voor al u boos bedrijf, z\)t wacrdigh op gehangen 
Aan d'alderboogftc Galg, voof alle man ten toon 
Gy in het mid', o Guyt: aan ydcr lijd een Soon 
Wat wonder dat het recht, de» Hemels komt ontwaken 
Om datgy'tRecht verkracht, gerechtigheyt doet fchaken 
Het hcyl gy derven moet, foo gy o niet bekeert 
Daerom dees boosheyt ftaeke , eer dat gy wert begeert 
Van d'ondcr acrtlche Poel, cm eeuwig daer te branden 
Want al lillek helsgefpuyi, dat moet daer feker lande». 
O Burger Vaderen ligt dcce Schelm de voet, 

Aan d'alderboogftc Galg, voof alle man ten toon 
Gy in het mid', o Guyt: aan ydcr zijd een Soon 
Wat wonder dat het recht, de» Hemels komt ontwaken 
Om datgy'tRecht verkracht, gerechtigheyt doet fchake 
Het hcyl gy derven moet, foo gy u niet bekeert 
Daerom dees boosheyt ftaeke , eer dat gy wert begeert 
Van d'ondcr acrtlche Poel, om eeuwig daer te branden 
Want al fulck helsgefpuyi, dat moet daer feker landen. 
O Burger Vaderen ligt dcce Schelm de voet, 
Eer dat het iemand van u kinderen felf doet. 

Het 'Schi jnhei l ig a the ïs t ' was niet het enige schimpdicht dat in oktober 1690 verspreid werd. 
E r zijn er in totaal zo'n dertig verschillende overgeleverd, deels gedrukt, deels in handschrift. 
Sommige auteurs verraden hun ontwikkel ing door Latijnse motto's. Zi j moeten afkomstig 
zijn geweest uit de kleine k r ing van de Rotterdamse elite. Daartegenover staan meer volkse 
liedjes, zoals 'Een nieuw klucht ig lied van het leven en bedrijf van Jacob van Zuijlen' , een 
straatlied dat gezongen moest worden op een algemeen bekende wijs ( 'De schele van Delft ') . 
O o k uiterlijk verschilden de pamfletten, die voor het volk waren gedrukt i n ouderwetse go-
thische drukletters, de andere i n modern romeins schrift. 

Deze pamfletten zijn slechts voor een klein deel opgenomen in de grote pamflettenverza
melingen, zoals die van de Konink l i jke Bibliotheek. D e meeste zijn te v inden in de dossiers 
die door de rechterlijke macht zijn aangelegd. D e grootste verzameling werd echter aange
legd door het slachtoffer zelf, baljuw V a n Zui j len van Nievelt . Vermoedelijk niet voor zi jn 
amusement, maar als ammuni t ie tegen zijn tegenstanders. Deze collectie bevindt zich thans 
in het familiearchief. 

V a n 'Schi jnhei l ig a theïs t ' bestaan drie contemporaine afschriften in handschrift en een 
gedrukte versie. De laatste is een quarto vel, waarop het is gecombineerd met een achtregelig 
gedicht, getiteld ' O p de doot van Kornel i s Kosterman' . In de in handschrift overgeleverde 
versie komt deze combinatie niet voor, de getuigen vermelden evenmin iets over deze combi
natie. Mogel i jk is het niet de eerste gedrukte versie, maar een latere. Van andere gedichten 
weten we dat ze in verschillende edities zijn gedrukt. 

Ten slotte kreeg het gedicht korte tijd later een nog veel grotere en zelfs landelijke versprei
ding. Het werd integraal opgenomen in de Europische Mercurius, een maandelijks nieuwso
verzicht. In het uitvoerige bericht over het Costermanoproer werden vier schimpgedichten 
volledig afgedrukt. Volgens de schrijver van het artikel was dat van de 'Schijnheil ig a theïs t 
niet eens het 'bitterste', dat was een gedicht dat als 'de echo' bekend kwam te staan, één van 
de weinige waarin een andere naam dan alleen die van V a n Zui j len viel , namelijk die van 
de schepen Johan Steenlack, in de hier afgedrukte versie alleen met init ialen aangeduid . 2 4 

23 G A R o t t e r d a m , B i b . X I I F 4 0 ( g e d r u k t v e l ) ; t e k s t e n i n h a n d s c h r i f t : G A R o t t e r d a m , O S A 1931; A R A I I , C o l l e c 

t ie V a n Z u i j l e n v a n N i e v e l t (109) 27 , no . 4 4 8 . 

2 4 Europische Mercurius (1690) 7 9 - 9 1 . 
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Interpretatie en vergelijking 

De achttien regels van Mandeville's gedicht vormen een korte, maar krachtige aanklacht 
tegen baljuw Van Zuijlen van Nievelt. Opmerkelijk is dat de aanleiding voor de volkswoede, 
de terechtstelling van Costerman, ongenoemd blijft. De actie tegen de baljuw was inmiddels 
een doel op zichzelf geworden. 

Het 'Schijnheilig atheïst' verwijst naar Van Zuijlens religieuze opvattingen. Hij was aan
hanger van de orthodoxe stroming binnen de Hervormde Kerk; sinds 1680 was hij ouder
ling. Volgens zijn tegenstanders was zijn vroomheid echter slechts een facade. Ook in andere 
pamfletten komt dit element terug. In een ander gedicht luidt het: 

....och lacie 
die eens geraeckt is uit de gratie 
en van burgers en van sulcke heeren 
die ommegaan in swarte kleren, 
hij magh wat spartelen of wat vroeten, 
hij staat op bolle en gladde voeten 
en die op sulcke suylen staat 
seer lightelijc te gronde gaet. 

De predikanten waren verdeeld tussen meer vrijzinnigen en meer orthodoxen, die aanhan
gers van Van Zuijlen waren. In de gedichten werden de vrijzinnigen in bescherming geno
men, bij voorbeeld tegen de beschuldiging van socianisme: 

Die ons stipts Gods waerheyt leeren 
Schelt men voor Sociniaen. 

De beschuldiging van socianisme was gebruikelijk om denkbeelden of personen van afwij
king van de orthodoxe leer te beschuldigen. Dezelfde dichter keert zich vervolgens tegen de 
'pronkluie proponentjes', 'verlicte ventges', die door Van Zuijlen werden geprotegeerd. El 
ders vinden we de regels: 

Gaat Predikanten, troost 
Uw' Ouderling, en loost 
Veel tranen op zijn wangen. 

Religieuze strijd, soms gepaard met oproeren, kwam in de 17e eeuw herhaaldelijk voor in de 
Republiek, met als grootste uitbarsting de strijd tussen remonstranten en contra-remon
stranten tijdens het Bestand. In Rotterdam duurde de godsdienstige verdeeldheid langer en 
was deze groter dan elders. De remonstranten bleven er talrijk en hun invloed bleef ook bin
nen het stadsbestuur bestaan. Rechtstreekse betrokkenheid van predikanten bij oproeren 
kwam meer dan eens voor. Politiek en godsdienst waren in de Republiek niet te scheiden. D J . 
Roorda telde tijdens de Orangistische oproeren van 1672 in de Hollandse steden tien predi
kanten die rechtstreeks tot oproer zouden hebben aangezet.25 Daarvoor zijn in 1690 geen 

25 D J . Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen 
enjaches (Groningen 1978); Vgl . D J . Roorda, 'Party and Faction', Acta historiae Neerlandica 2 (1967) 188-221. 
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aanwijzingen, maar wel zouden twee predikanten na het oproer van 5 oktober de stad 
zijn rondgegaan om op instigatie van het stadsbestuur schuldigen te zoeken of - volgens 
een andere getuige - juist te 'diverteren' degenen die 'getuigenisse der waarheid' wilden ge
ven. 2 6 

Het 'liefhebbend hoerevel' refereert aan de elders expliciet genoemde beschuldigingen 
dat de baljuw een frequent bezoeker was van bordelen en dat hij vrouwelijk dienstpersoneel 
en gevangenen misbruikte.27 A l vijfjaar eerder was er een pamflet verschenen over het sek
suele leven van Van Zuijlen, 'De balliuw van Rotterdam in zijn hemd' 2 8, waarin de regels: 

Een Spaensse pok-kreng, die zig zelf door ontugt temt 
't Is Nyvelt, zijn er luy die hieraen twijf'len mogten? 
Zijn eygen vrouw zal 't stuck bewyzen door zijn hemt. 

Met andere woorden, de baljuw werd ervan beschuldigd aan syfilis te lijden. Volgens een 
andere bron zou hij zelfs 'sodomie', homoseksualiteit, tolereren, en mogelijk zelf bedrijven, 
een delict waarop de doodstraf stond. Constantijn Huygens jr noteerde in zijn dagboek dat 
de baljuw werd beschuldigd van 'horribele dingen, die men niet konde naer seggen', een ver
wijzing naar het 'crimen nefandum', zoals sodomie ook wel werd aangeduid.29 Het overlij
den van de baljuw in 1695 leidde weer tot een hausse van schimpdichten en in een gedicht 
dat toen werd verspreid staan de regels: 

Voorstander van 't vervloekte quaat 
D'sodomijtsz geit afkooper.30 

Het 'geldzuchtig dwingeland' slaat natuurlijk op zijn afpersingspraktijken. Ook deze be
schuldiging vinden we in andere pamfletten terug. Zelfs bedelaars waren niet veilig voor 
Van Zuijlen, ze moesten fors betalen voor een vergunning om te bedelen, zo blijkt uit een 
strofe uit een voor het lagere volk bestemd lied: 

De bedelaers wilt dit verstaen 
En mochten niet uyt bidden gaen 
Mosten een lootje halen, let wel, 
Twaelf stuyvers te betalen. 

De wens ook zijn beide zonen aan de galg te zien bundelen komt voort uit het feit dat hij 
hen op onwettige wijze aan stedelijke functies had geholpen. In andere liederen werd ook 
zijn vrouw zwart afgeschilderd: 

26 A R A , H H 5984, 123 en 170. 
27 De waarheyt naakt ten toongestelt: Behelsende de voornaamste schelmstukken diejacob van Zuylen van Nievelt, gewesen hailjuw 

tot Rotterdam bedreven heeft (Dordrecht; Jacob van Lingen 1690). Plaats en drukker zijn verzonnen; voor zijn 
komst naar Rotterdam had Van Zuijlen de functie van richter in het graafschap Lingen gehad. 

28 'Gedruckt aen de Smeer-Maeze in 't Jaer onses Heeren 1685'. 
29 fournaal van Constantijn Huygens, den zoon (2 dln.; Utrecht 1876-1877) I, aant. d.d. 28 oktober 1690. Vgl . R . M . 

Dekker, 'Sexuality and court life in the late seventeenth century: The diaries of Constantijn Huygens, jr., Eigh-
teenth century life (te verschijnen). Over sodomie in het algemeen: Theo van der Meer, 'De wesentlijke sonde van 
sodomie en andere vuyligheden'. Sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730-1811 (Amsterdam 1984). 

30 A R A , collectie Van Zuijlen van Nieveld 27, f. 467 v. 
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Op het Leven en Bedrijf van 

JACOB VAN Z U Y L E 
Stemme: Van de Schele van Dcift 
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Afb. 4. Liedjes tegen Jacob van Zuijlen van Nievelt. A R A , Collectie Van Zuijlen van Nievelt. 

E e n Tooveres van buyten, 
Geli jckt sy in der daet 
(...) Tot in haer darmen quaet. 

D e laatste twee regels refereren aan het toen gangbare patriarchale gezagsmodel, waarbij 
bestuurders als 'vaders' en het volk als 'kinderen' werden beschouwd. In twee regels geeft 
Mandev i l l e hier de traditionele legi t imering van een revolutie: waar vaders falen, mogen 
kinderen ingrijpen. In andere liedjes wordt het wat simpeler gesteld: 

Jaep Z u y l e n die moet uyt de Stad 
D e soldaten op 't hasepadt 
H i j is een hoerejager/ let wel 
E n oock een mensche plager: 

In alle gedichten worden het slechte karakter en de schurkenstreken van de baljuw V a n Z u i j 
len bezongen, vaak eindigend met een opwekking daar wat aan te doen. Publieke zonden 
zoals zijn corruptie, worden in een adem genoemd met zijn persoonlijke zonden, met name 
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zijn seksuele escapades. M e t andere woorden, de spotdichten weerspiegelen de traditionele 
opvatting van directe samenhang tussen persoonlijke en publieke deugd. Een gedicht opent 
bovendien met het leggen van een relatie met de algehele achteruitgang van het land: 

Doen z ig de gulde Eeuw, het onderst boven wende, 
Ge lyk een wankel Rat , met droefheyd en elende... 

D e 'Schijnhei l ig a theïs t ' past i n de lange traditie die het hekeldicht i n de Republ iek had. In 
de 16e eeuw was de Ops tand tegen Spanje al gepaard gegaan met een grote produktie van 
hekeldichten en satires. D e allegorie van de bijenkorf, die Mandev i l l e gebruikte in de Fabel 
van de bijen kan heel goed ge ïnsp i ree rd zi jn op de bekendste satire uit deze tijd, Den byencorf 
der h. Roomsche kercke van M a r n i x van St. Aldegonde. D i t in 1569 gepubliceerde pamflet werd 
i n de 16e eeuw elf keer herdrukt en i n de 17e en 18e eeuw nog eens twint ig keer. 3 1 O o k later 
deden politieke en religieuze conflicten de dichtaders herhaaldelijk vloeien. D e neerslag in 
pamflettenverzamelingen en in rechterlijke dossiers getuigt hiervan. Spotdichten werden 
vaak, net als Luthers stellingen, aangeplakt op de kerkdeur of aan het huis van het slachtof
fer. Nie t ongebruikelijk was het ze te schrijven op briefjes die men deponeerde i n het kerk-
zakje, in de wetenschap dat ze dan hun weg verder wel vonden . 3 2 O o k dichters van naam 
beoefenden het genre. Vondel schreef enkele klassiek geworden hekeldichten in de jaren 
1620 toen in Ams te rdam de strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten hoog was 
opgelopen. Ze zijn wel beschaafder dan die uit 1690, maar zi jn loten aan dezelfde s tam. 3 3 

Het collectief schrijven van dit soort gedichten in gezelschap past weer in de Nederlandse 
rederijkerstraditie die teruggaat tot de late middeleeuwen. 

Herhaaldel i jk heeft de overheid het maken van paskwillen verboden. In 1601 werd bij
voorbeeld i n D e n H a a g een verbod gepubliceerd om ' l ibellen, paskwillen, refreinen, liedjes 
of andere geschriften op personen te maken en dichten en op deuren, ramen of andere plaat
sen te plakken, uit te geven, op de straten te werpen, te schrijven en te zingen'. In 1613 werd 
in Brielle het maken en verspreiden van paskwillen en l ibellen verboden. In hetzelfde jaar 
werd te Schoonhoven het verspreiden en zingen van 'disfameuse liedjes' op de belasting
pachters verboden. Ams te rdam publiceerde in 1649 een verbod op 'fameuse l ibe l len ' . 3 4 O o k 
de provinciale overheid vaardigde dikwijls plakkaten uit op dit gebied. 3 5 

Slechts bij ui tzondering zijn de teksten van zulke spotliederen bewaard. We zijn van het 
toeval afhankelijk. Zo zijn enkele van de briefjes met spotdichten die in Dordrecht in 1651 

31 Marnix van St. Aldegonde, Den byencorf der h. Roomsche kercke, ed. W. A. Ornée en L . Strengholt (Zutphen 1974) 
35. 

32 Tijdens onrust in Dordrecht in 1651 kwam dit voor. Ook te Groningen in 1772 in de kwestie rond de hoogleraar 
F. A. van der Marck, zie J. Lindeboom, Frederik Adolfvan der Marck. Een achttiende-eeuwsch leraar van het natuurrecht 
('s-Gravenhage 1947) 90. 

33 R.C. Bakhuizen van den Brink, 'Vondel met Roskam en Rommelpot', in: Idem, Studiën en schetsen over vaderland-
sche geschiedenis en letteren II (Den Haag 1870) 1-86; Zie P. Geyl, 'De dateering van Vondel's roskam', Tijdschrift 
voor Nederlandsche taal- en letterkunde 30 (1911) 308-313; A. Kluijver, 'Vondel's roskam', Mededeelingen der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde 53, serie A (1922) 311 e.v. Kluijvers stelling dat Vondel klassieke 
auteurs navolgde is zeker juist, maar daaruit volgt niet zijn conclusie dat het gedicht om die reden weinig te 
maken heeft met wat er zich in Amsterdam afspeelde. 

34 GA Den Haag, OSA 611, f. 173-174; GA Brielle, OSA Keuren 1596-1644, f. 68-69; Streekarchief Krimpener-
waard, OSA Schoonhoven 208, f. 22 v; GA Amsterdam, OSA Keurboek M , keur d.d. 20 mei 1649. Met dank 
aan H.J. van Rees en H . Roodenburg voor deze verwijzingen. 

35 In het Groot placaetboeck ('s-Gravenhage 1658 en volgende delen) is via de indices op het trefwoord 'libellen' veel 
te vinden. 
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i n groten getale i n het kerkezakje werden gedoneerd, bewaard gebleven i n een dossier van 
het H o f van H o l l a n d . Het tegen een belastingpachter gerichte gedicht dat i n 1679 op de kerk
deur van de O u d e K e r k te Zaandam werd aangeplakt werd door de predikant in zi jn alma
nak genoteerd. 3 6 

Inhoudelijk sloten de gedichten uit 1690 aan bij eerdere, ze pasten in het traditionele dis
cours van het schimpdicht, waarin beschuldigingen in de seksuele, religieuze en politieke 
sfeer elkaar i n de ogen van tijdgenoten logisch aanvulden. Dezelfde beschuldigingen v inden 
we bij voorbeeld terug in het hierbovengenoemde Zaanse gedicht uit 1679. O o k daar zou 
de beschuldigde zich verrijkt hebben ten koste van weduwen en wezen, wordt hij uitgemaakt 
voor 'schelm', 'uitsuiper ' en 'heimelijk hoerjager', en wordt hij genoemd een 'burgerplager'. 
O o k hier wordt opgeroepen tot plundering: 

K o m t Pluto uit u saai, en wilt het ons versetten 
Ofte ghij, dondergod, doet het ons verpletten. 

O o k hier aan het einde een bedreiging van de auteur: 

Zoo zal ik mi jn aan hem toonen als een beul. 

D e Hollandse traditie van het hekeldicht laat z ich vergelijken met die in I tal ië , bestudeerd 
door Peter Burke. O o k daar was het genre, ondanks de schijnbaar grote vormvri jheid, ge
bonden aan vaste patronen. O o k daar was er een vloeiende overgang van persoonlijke bele
dig ing naar politiek protest. 3 7 H e t Nederlands woord 'pasquil ' , populai r in de 17e eeuw, was 
zelfs rechtstreeks afgeleid van het Italiaans 'pasquillo', naar het beeld Pasquino, waaraan de 
inwoners van R o m e hun schimpdichten ophingen, zoals Hol landers dat deden aan de deu
ren van kerken en beurzen. 

E e n typisch Hol lands element in het 17e-eeuwse schimpdicht is dat wellicht meer dan in 
de omringende landen het begrip corruptie centraal stond. He t begrip corruptie kreeg in 
de Republ iek eerder dan elders haar moderne connotatie, ambtenaren werden hier relatief 
vroeg aan strikte regelgeving gebonden. H e t werd hen verboden geschenken aan te nemen 
of een deel van ambtelijke inkomsten zelf te houden, en hun salarissen werden navenant ver
hoogd. D i t proces is evident aan te wijzen bij het hoogste publieke ambt, dat van raadpensio
naris. R o n d 1600 bestond een belangrijke deel van het inkomen van deze functionaris nog 
uit giften van bij voorbeeld buitenlandse vorsten, i n het midden van de 17e eeuw werd het 
aannemen hiervan streng verboden. Al l een vanwege deze instructie kon raadpensionaris J o -
han de Wi t t , in functie sinds 1653, gelden als het toonbeeld van onkreukbaarheid. Tegelij
kertijd werden de functionarissen steeds beter gecontroleerd. Tussen 1572 en 1810 werden 
niet minder dan 143 processen door het H o f van H o l l a n d gevoerd tegen van corruptie be
schuldigde baljuwen, waarvan V a n Zui j len er één was. Oudere historici zagen dit als bewijs 
van de grote corruptie die de Republ iek zou hebben gekenmerkt, maar het is integendeel 
een teken van toenemende i n d a m m i n g daarvan, of, beter gezegd, van veranderende opvat
tingen. M e t andere woorden, het ontstaan van een moderne ambtelijke moraal verliep in 
de Republiek sneller dan elders en dat is terug te v inden in de in 1690 geschreven hekeldich-

36 Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandam, Verz. J . H o n i g 1159. 
37 Peter Burke, Stadscultuur in Italië tussen Renaissance en Barok (Amsterdam 1988) 121-139. 
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ten. De voor Europese begrippen strenge moraal moet ook in het denken van Bernard Man
deville zijn weerslag hebben gevonden.38 

Voor een goed begrip van het Costermanoproer moeten we echter bovendien teruggaan in 
de geschiedenis van de stad Rotterdam, naar het rampjaar 1672, toen de Republiek werd 
aangevallen door de gecombineerde krachten van Frankrijk en Engeland. In dat jaar werd 
prins Willem III dank zij een volksbeweging tot stadhouder gekozen. In de Hollandse steden 
verloren staatsgezinde regenten hun posities, soms, zoals in Rotterdam, door toedoen van 
een volksbeweging. Ook in dat jaar werd in Rotterdam de publieke opinie bespeeld door 
middel van pamfletten. Eén van de drukkers was Johannes Borstius, die toen een zelfde rol 
speelde als achttien jaar later. De nieuwe regenten beloonden hem met een benoeming tot 
secretaris van de Weeskamer. Zijn vader, de predikant Jacobus Borstius, speelde eveneens 
een rol bij het oproer van 1672. Hij had dat al eerder gedaan, tijdens het hiervoor genoemde 
oproer in Dordrecht in 1651. Ook de benoeming van Van Zuijlen tot baljuw was een gevolg 
van de nieuwe politieke wind, in zijn geval ging het om rechtstreekse protectie door Willem 
III. Waarschijnlijk dankte Michael Mandeville zijn officiersplaats in de schutterij in 1673 
ook aan feit dat staatsgezinde officieren hun functies hadden moeten afstaan. 

In de jaren '80 raakten de Rotterdamse regenten echter opnieuw verdeeld. Eén factie 
schaarde zich rond Van Zuijlen, de andere rond burgemeester De Mey. Ook Michael Man
deville koos partij. Dat deze zich niet tevreden stelde met zijn praktijk als arts, blijkt uit zijn 
benoeming tot schepen van Schieland en uit zijn rang van officier in de schutterij. Zijn func
tie van schepen van Schieland is interessant, want ze werpt licht op de verhoudingen in de 
stad. In het baljuwschap Schieland, een rechtsgebied buiten de stad, bestond de rechtbank 
deels uit welgeboren mannen, die werden benoemd door de baljuw en burgemeesters van 
de stad te samen, en deels uit schepenen, die werden benoemd door de burgemeesters al
léén. 3 9 Zijn functie als schepen dankte Michael Mandeville dus uitsluitend aan protectie van 
de burgemeesterspartij en hij behoorde dus logischerwijze tot de tegenstanders van Van 
Zuijlen. De beide Mandevilles moeten hebben beseft dat er in 1690, net als in 1672, aantrek
kelijke banen zouden worden verdeeld. In zijn val zou de baljuw ongetwijfeld een aantal van 
zijn aanhangers meesleuren: schepenen, secretarissen, waarschijnlijk zelfs vroedschapsle
den. Wie weet welke carrière er voor de jonge Mandeville was weggelegd? De gebeurtenissen 
namen echter een andere wending. 

E p i l o o g 

Zoals we gezien hebben had het oproer in Rotterdam prompt tot ingrijpen van de provincia
le overheid geleid. De Staten van Holland zonden soldaten om te helpen met de ordehandha
ving en het Hof van Holland trok de rechtspraak tot zich. Het onderzoek naar de deelnemers 
leverde weinig op, slechts drie meelopers werden veroordeeld. Het Hof begon ook een proces 
tegen de voormalige baljuw. Toen ruim een jaar later een veroordeling vanwege ambtsmis
bruik onafwendbaar leek, bleek hoe belangrijk relaties waren in de Republiek. Door ingrij
pen van prins Willem III werd het proces onttrokken aan het Hof van Holland en verder 

38 R . M . Dekker, 'Corruptie en ambtelijke ethiek in historisch perspectief', 116-121. 
39 J . H . W . Unger, De regeering van Rotterdam 1328-1892 (Rotterdam 1892) X X X V I . 
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gevoerd voor de Hoge R a a d , waarop de stadhouder een betere greep had. E n inderdaad, 
in 1692 volgde - zonder enige motivatie - de vrijspraak van V a n Zui j len. 

Nadat V a n Zui j len opnieuw in zijn baljuwsambt was bevestigd, vierde hij een groots feest 
met zijn aanhangers - Constant i jn Huygens j r vermeldt het i n zijn dagboek. 4 0 H i j had er 
volop reden voor. Behalve dat hij i n zijn ambt was teruggekeerd, was hem een exorbitant 
hoge schadevergoeding uitgekeerd. Z i j n zoons en schoonzoon kregen lucratieve banen toe
bedeeld. M a a r dat was niet voldoende, V a n Zui j len nam wraak. Z i j n grote tegenspeler D e 
M e y en een aantal andere regenten werden uit de vroedschap en andere functies ontslagen. 
V a n Zuijlens gunstelingen namen de opengevallen plaatsen in , de reeds genoemde Johan 
Steenlack, bij voorbeeld, maakte een b l ik semcar r i è r e ; hij werd vroedschap en burgemeester. 
D e vele doorgehaalde namen i n het ambtenboek van dat jaar geven de omwenteling treffend 
weer. 4 1 E n ook zijn mindere tegenstanders werden getroffen. Begin 1693 werden er enkele, 
waaronder dokter Mandev i l l e en de drukker Borstius, zonder proces uit de stad verbannen. 
M i c h a e l Mandev i l l e vestigde zich i n Amste rdam, waar hij zes jaar later stierf. In kerkelijk 
opzicht zegevierden de orthodoxen. Dat had grote gevolgen voor het intellectuele leven in 
de stad Rotterdam. O n d e r meer verloor de vrijzinnige Pierre Bayle zijn leerstoel aan de II-
lustre School van de stad. Een onbedoeld gevolg was dat Bayle z ich nu wijdde aan het schrij
ven van zijn filosofische werken, die later zo'n grote invloed op Mandev i l l e zouden hebben. 

Bernard Mandev i l l e was na het oproer in 1690 teruggekeerd naar Le iden , volgens sommi
gen omdat hij besefte wat teveel i n het oog te zi jn gelopen. H i j g ing weer daadwerkelijk stude
ren en in 1691 promoveerde hij i n de medicijnen. Daa rna heeft hij waarschijnlijk een paar 
jaar door E u r o p a gereisd, ter educatie en ver buiten het bereik van de Hollandse justitie. 
D e reis bracht hem i n Engeland waar land, volk en politiek kl imaat hem kennelijk zo goed 
bevielen dat hij er zich definitief vestigde. 

Mandev i l l e refereert i n zijn latere werken af en toe aan H o l l a n d , maar nooit aan de ge
beurtenissen i n Rotterdam. Wanneer hij terloops schrijft dat zijn vader een ' leading physici-
an at both Rotterdam and Amste rdam' was, is die mededeling weliswaar formeel niet on
juist, maar toch ook niet geheel overeenkomstig de waarhe id . 4 2 U i t zi jn Rotterdamse jeugd 
had hij in elk geval goede ler ing getrokken. Dat blijkt uit zi jn in 1705 in Engeland gepubli
ceerde gedicht Thegrumbling bee-hive, later omgewerkt tot de Fabel van de bijen. 

D e gedichten die i n 1690 in de k r ing van Mandev i l l e ontstonden, weerspiegelden nog alle 
de traditionele moraal : ze koppelden persoonlijke zonden aan publieke ondeugden. Vanui t 
ideeën-h is to r i sch perspectief is het daarom niet zo belangrijk of Bernard Mandev i l l e inder
daad de auteur is van 'Schijnhei l ig atheïst ' , essentieel is dat hij een actief aandeel had bij 
het, mogelijk collectief, tot stand komen van dit en andere gedichten. Zeker is dat op dat 
moment voor hem de 'private vices' van V a n Zui j l en beslist geen 'public benefits' waren. 
Waarom werden de zonden die Mandev i l l e in de 'Schijnhei l ig a the ï s t ' bestreed, vijftien jaar 
later door hem geprezen? D e reden is simpel: de praktijk had bewezen dat misdaad loont, 
dat de grootste boef aan het langste eind trekt. Bal juw V a n Zui j len , de verpersoonlijking 
van het kwaad, was uiteindelijk de grote overwinnaar geworden, zijn moralistische tegen
standers hadden het onderspit gedolven. D e les van 1690 was echter gecompliceerder dan ze 
op het eerste gezicht lijkt. He t was - wat er in de pamfletten ook geschreven mocht zijn -
geen strijd tussen goed en kwaad. Bij nadere beschouwing blijkt dat de tegenstanders van 

40 Journaal Huygens II, 137, aantekening d.d. 18 oktober 1692. 
41 G A Rotterdam, O S A 800. 
42 Kaye, The fable of the bees, II, 384. 
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V a n Zui j len zelf allerminst brandschoon waren. D r u k k e r Borstius, bijvoorbeeld, was in 1676 
beticht van het verduisteren van collectegelden voor het Weeshuis en ook burgemeester De 
M e y was in duistere zaken ve rwikke ld . 4 3 M e t andere woorden, uiteindelijk handelde ieder
een uit eigenbelang. 

Het Costermanoproer vormde voor de familie Mandev i l l e het abrupte einde van haar so
ciale weg opwaarts. Dat kan ertoe hebben bijgedragen dat Bernard zich i n het buitenland 
heeft gevestigd. Belangrijker nog is dat zijn persoonlijke ervaring het pessimisme dat M a n 
deville later ten aanzien van de menselijke natuur tentoonspreidde beter begrijpelijk maakt. 
De gebeurtenissen van 1690 hebben i n zi jn Engelse werk ongetwijfeld doorgewerkt. O m uit 
te maken in welke mate en op welke wijze zou echter een grondige bestudering daarvan in 
het licht van deze nieuwe gegevens nodig zijn. Directe referenties zi jn er niet te vinden, op 
één ui tzondering na. Het betreft een passage uit de Free thoughts on religion, the church andnational 
happiness uit 1720, waarin Mandev i l l e de rechtssystemen van verschillende landen vergelijkt. 
H o l l a n d komt er slecht af: ' In H o l l a n d hebben de magistraten van elke stad in veel zaken 
een volstrekte macht, en men ziet daar menschen met de dood straffen, zonder dat zij publijk 
zijn terecht gestelt'. 4 4 He t citaat komt uit de Nederlandse vertaling die i n 1723 in Amste rdam 
verscheen. V i a een omweg kon Mandev i l l e dus toch nog zijn mening in ons land verkondi
gen. Belangrijker is echter dat zi jn rol bij het Costermanoproer één van de paradoxen i n 
zijn werk beter begrijpelijk maakt: ondanks al zijn pessimisme bleef Mandevi l l e de moralist 
van de 'Schi jnhei l ig atheïst ' . 

43 H . C . Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam (4 dln.; Zaltbommel 1974) I, 262. 
44 B. M[andeville], Onpartydige gedachten over de godsdienst, de kerk en des volks geluk (hm%ter Aam: Janssoons van Waes-

berghe, 1723) 423. Met dank aan Peter Altena voor deze verwijzing. De vertaling is ten onrechte toegeschreven 
aan Justus van Effen, die het werk wel in het Frans vertaalde (Pensees libres sur la réligion, l'église et le bonheur de 
la nation ('s-Gravenhage: Gebroeders Vaillant en N . Prévost, 1722). P.J. Buijnsters,/ttrftu van Effen (1684-1735). 
Leven en werk (Utrecht 1992) 186-190, 346. De receptie van Mandeville in Nederland is een aparte studie waard. 
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Peter Hofland 

De Afscheiding in Amsterdam, 1835-1839* 

In 1834 en volgende jaren verliet een deel van de orthodoxe l idmaten de Hervormde K e r k , 
vooral 'kleine luyden' : ambachtslieden, winkeliers en arbeiders. H u n eerste manifestatie 
van groeiend zelfbewustzijn in de 19e eeuw is, voornamelijk op plaatselijk niveau, een veel 
bestudeerd onderwerp. 1 Opval lend genoeg is naar de gebeurtenissen in Ams te rdam nog wei
n ig onderzoek verricht. M e t dit artikel, waarin vooral het verloop van de Afscheiding i n de 
hoofdstad centraal staat, wordt getracht een leemte op te vul len. D e rol van de plaatselijke 
(kerkelijke en wereldlijke) autoriteiten en van de provinciale en landelijke overheid wordt 
eveneens uitvoerig belicht: hoe reageerden zij toen verontruste gelovigen aangaven een 
eigen kerkgenootschap te wi l len stichten? Wat voor maatregelen namen zij o m de kerksplit-
sing tegen te gaan? Zaten de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten met hun reactie op een 
lijn? O m hoeveel en welke Amsterdammers ging het eigenlijk en wat motiveerde hen om 
de Hervormde K e r k te verlaten? Het zi jn met name deze vragen die hieronder aan bod ko
men. 

'De voorzienigheid heeft weer gewaakt over het erf der vaderen en er heerst een goede 
geest in de kerk', zo was het gevoelen tijdens de Algemene Synode van de Nederlandse H e r 
vormde K e r k i n 1833. 2 Ondanks dit duidelijke optimisme gaven verminderd kerkbezoek en 
een toenemende belangstelling voor buitenkerkelijke bijeenkomsten - de conventikels - ook 
reden tot zorg. R u i m een jaar later zou de afscheiding van de gemeente van U l r u m , onder 
le iding van de predikant H e n d r i k de Cock, een splitsing veroorzaken in de oude kerk. He t 
doel was een terugkeer naar en herstel van de oorspronkelijke Dordtse kerkorde. 

Welke waren de oorzaken van de splitsing i n 1834? Begonnen i n het Groningse U l r u m , 
zouden in de jaren daarna tal van orthodox-protestantse gelovigen z ich losmaken uit her
vormde gemeenten. Was het kerkelijk reglement van 1816, door koning W i l l e m I ingevoerd, 
en de daaruit voortvloeiende meer gecentraliseerde organisatie met een grotere overheidsin
breng de aanleiding? O f vormden bepaalde sociaal-economische ontwikkelingen een factor? 
Was het misschien een u i t ing van ongenoegen over de nieuwe en revolutionaire ontwikkel in
gen die z ich in de maatschappij sinds het einde van de 18e eeuw voordeden? De gedachte 
die hieraan ten grondslag lag - de menselijke zelfstandigheid - was voor een deel van de 
gelovigen strijdig met de kern van hun geloof en met de oude gereformeerde belijdenis. In 
de jaren '20 van de vorige eeuw verscheen er een anoniem geschrift waarin gesproken werd 
over de verslapping in de Hervormde Kerk . D i t Adres aan alle mijne Hervormde geloofsgenoten 
zorgde voor veel ophef. D e auteur, D . Molenaar , werd door de overheid achterhaald en kreeg 
er een berisping voor. 3 O o k via de synodes werd door gemeenteleden en kerkeraden gepro
testeerd tegen wat men zag als het verval van de kerk, evenals het feit dat de overheid haar 
invloed te sterk had uitgebreid over de kerk. 4 D e hier genoemde factoren hebben bij de A f -

* Dit artikel is een bewerking van mijn M.O.-scriptie die ter inzage ligt in de bibliotheek van het Gemeentearchief 
van Amsterdam (hierna: G A A ) . Bauke Mar inus dank ik voor zijn commentaar en nuttige aanwijzingen. 

1 Met name de situatie in oost-Nederland, Zu id-Hol land en Utrecht is in kaart gebracht. Zie het overzichtsartikel 
van G . J . Schutte 'De Afscheiding van 1834 herdacht', in: BMGN 3 (1986) 405. 

2 W. Bakker e.a. red., De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis (Kampen 1984) 30. 
3 J .C . van der Does, De Afscheiding in haar wording en beginperiode (Delft 1933) 7. Het werkje van Molenaar werd 

gepubliceerd in 1827. 
4 Bakker, De Afscheiding van 1834, 22 en 27. 
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scheiding een grotere of kleinere rol gespeeld.5 Een aantal van deze oorzaken komen verder
op aan de orde. 

Tijdgenoten zélf typeerden de Afscheiding als een generatieconflict: 'jonge zelfbewuste 
leiders die rebelleerden tegen een gevestigde oudere generatie' en hiervoor een voedingsbo
dem vonden bij eenvoudige gelovigen.6 Niet zo heel ver verwijderd hiervan is de idee van 
de Afscheiding als voorbeeld van klassenstrijd.7 De voorganger en gemeente van Ulrum 
noemden zelf onbehagen over prediking en leer in de Hervormde Kerk als reden voor hun 
uittreden. In Amsterdam kwam ditzelfde motief naar voren als grond om tot afscheiding 
over te gaan. 

Het ontstaan van de afgescheiden gemeente in Amsterdam 

'Sedert eenige jaren overtuigd in mijn gemoed dat de waarachtige en volkomene leer der 
zaligheid niet meer door de predikanten van het hervormd kerkgenootschap in deeze stad 
geleerd werd ...' 8 Zo begon het rekest van de 43-jarige makelaar Nicolaas Obbes aan het 
stadsbestuur. Evenals Antonie Zwanenburg, 30 jaar en boekverkopersbediende, had hij in 
juli 1835 de hervormde kerkeraad een brief gestuurd, waarin hij verklaarde dat hij zich af
scheidde van het hervormd kerkgenootschap en verzocht om het schrappen van zijn naam 
en die van vrouw en kinderen uit de lidmaten- en doopregisters.9 De kerkeraad stelde een 
commissie in om hen te bezoeken. Het gesprek van de commissie met de verontruste gelovi
gen bleef zonder resultaat, want de leden meldden het 'persisteren' van Obbes en Zwanen
burg. 

Obbes verklaarde eveneens in zijn rekest dat hij zich met zijn gezin onthield van de her
vormde diensten en bijeenkomsten bezocht die georganiseerd werden door mensen die om 
dezelfde redenen verontrust waren. Ook stelde Obbes zijn huis open voor deze samen
komsten.10 Een bekend voorman van de afgescheidenen, dominee Hendrik Pieter Scholte 
uit Doeveren, bevond zich in het weekeinde na Obbes' briefin de stad en ging op verzoek 
van de verontruste gelovigen voor in de dienst. Toen dit zaterdagavond bekend was gewor
den, aldus Obbes, was er op zondagmorgen een veel groter aantal dan gewoonlijk in de bij
eenkomst tegenwoordig: hoewel velen niet behorend tot de gemeente, hebben wij hen dit 
niet verboden, 'daar wij geen geheim genootschap vormen, waarvan alleen de bepaalde le
den toegang hebben...'. 

Het rekest van Nicolaas Obbes geeft duidelijkheid over verschillende zaken die speelden 
bij het ontstaan van een afgescheiden gemeente in de hoofdstad. Allereerst gaf Obbes aan 
al enige tijd verontrust te zijn over de prediking in de Hervormde Kerk. Daarnaast was hij 
was vooral gesterkt in zijn overtuiging doordat rechtzinnige predikanten openlijk vijandig 
behandeld werden. Obbes' houding werd tenslotte ook bepaald door de kerkelijke bewegin
gen in de rest van het land, namelijk de sinds een jaar plaatsvindende afscheidingen van ge
lovigen. 

5 Zie voor een bespreking van de literatuur: Schutte, De Afscheiding herdacht. 
6 Schutte, De Afscheiding herdacht, 406-407. 
7 Schutte, De Afscheiding herdacht. Opgeworpen door Henr ië t t e Roland Holst. 
8 Gemeentearchief van Amsterdam ( G A A ) , Arch . 5181/206, stuknr. 9578. 
9 G A A , Arch . 376/33, blz. 130, 133. 
10 R u i m een jaar - tot 17 ju l i 1836 toen een huis aan de Bloemgracht werd gekocht - zou men bij afgescheiden 

gemeenteleden thuis diensten beleggen. 
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Afb. 1. 'Het bespreken van de preek' door Chr. Andriessen. Het onderschrift rechtsonder luidt: 'een 
fijn gereformeerd groepje en dood ouwerwetsch'. Orthodox protestanten werden vroeger wel aange
duid met 'fijnen'. Gemeentearchief Amsterdam, Topografisch Historische Atlas, collectie Van Eeg-
hen. 

Een openlijke breuk met de Hervormde K e r k elders kon dus blijkbaar ook invloed hebben 
op verontruste gelovigen in plaatsen waar het nog niet tot een openlijke afscheiding was ge
komen. A l in de jaren twint ig had de directeur van politie hiervoor gewaarschuwd: 'De 
schismatieke geest, welke z ich sedert dr ie jaren i n de Gereformeerde Gemeente heeft begon
nen te openbaren, wint hier meer en meer veld, vooral bij den minderen burgerstand en 
de smalle gemeente'. 1 1 Voor de overheid was de ontwikkel ing vooral gevaarlijk, aldus de 
procureur-generaal bij het Hooggerechtshof, omdat hun leiders leerden dat de wereldlijke 
macht geen gezag heeft i n kerkelijke zaken . 1 2 Vooralsnog kwamen deze verontruste gelovi
gen samen in buitenkerkelijke conventikels en was er geen sprake van de vorming van een 
aparte, afgescheiden gemeente. Nader onderzoek door de Amsterdamse politie wees uit dat 
de beweging kle in in omvang was . 1 3 

Wat zochten deze mensen in aparte samenkomsten wat ze blijkbaar in de hervormde dien
sten niet meer vonden? H e t is moeil i jk o m te spreken van een duidelijke theologie van de 
Afsche id ing . 1 4 E r is vooral sprake van een zich afzetten tegen de liberale, rationele r icht ing 
in de theologie van die dagen met haar streven naar een deugdzaam leven. Voor de afgeschei
denen was met name een fundamentele vraag of men al dan niet 'wedergeboren' was en zij 
wilden een antwoord op ingrijpende geloofsvragen die hen in beslag namen. D i t blijkt bij 
voorbeeld ook uit brieven die A n n a Oldenkamp, een 20-jarige Amsterdamse dienstbode, 
stuurde naar haar familie i n M e p p e l . 1 5 Z i j worstelt voortdurend met de vraag of zij behou-

11 F . L . Bos, Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, I (Kampen 1939-1946) 66. 
12 Bos, Archiefstukken, I, 66. 
13 Idem, 67. 
14 Bakker, De Afscheiding van 1834, 157. 
15 G A A , Arch . 743/99. De brief hier geciteerd is gedateerd 26 augustus 1836. 
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den is: 'ik heb de Domené zondag tweemaal gehoord, maar als ik daar aan denk dan is er 
niets overgebleven voor mij om bekeert te worden als de Heere het niet uit enkel genaden 
doet...'. 

Vele eenvoudige gelovigen hoopten in het nieuw te stichten kerkgenootschap een ant
woord op kwellende vragen te vinden. Met deze geloofsvragen - zo voelden zij het althans 
aan - kon men niet meer terecht in de Hervormde Kerk. 

De afgescheidenen 

Wat waren het voor Amsterdammers die de eerste jaren de overstap naar de afgescheiden 
gemeente maakten? De oudste lidmatenregisters van de afgescheiden gemeente geven ons 
het volgende beeld.1 6 De afgescheidenen vormden een redelijk getrouwe afspiegeling van de 
Amsterdamse maatschappij van die dagen. Onder hen waren veel (on)geschoolde arbeiders, 
ambachtslieden en zelfstandige beroepsbeoefenaren: sjouwers, boodschappenlopers, 
knechten, smeden en winkeliers. Een fabrikant, een rentenier en enkele landbouwers (af
komstig uit Abcoude) bevonden zich ook onder de leden. 

Het aantal vrouwen dat toetrad tot de afgescheidenen overtrof vrijwel elk jaar het aantal 
mannen, de meesten met (voor die tijd) typische vrouwenberoepen als dienstbodes en 
naaisters. Daarnaast was er ook de weduwe Johanna Judith Zeelt, een schatrijke grondeige-
naresse, die de afgescheidenen ondersteunde met haar kapitaal. 

Een vertegenwoordiger uit de hoogste maatschappelijke laag bevond zich ook onder de 
Amsterdamse afgescheidenen. De advocaat Anne Maurits Cornelis was een telg uit de voor
aanstaande familie Van Hall: zijn vader Maurits Cornelis was rechter bij de Amsterdamse 
arrondissementsrechtbank, zijn broer Floris Adriaan was na 1842 meermalen minister. An
ne Maurits Cornelis was natuurlijk een opvallende uitzondering te midden van de Amster
damse afgescheidenen, zeker in de ogen van de hogere kringen. Hij moest daarvoor boeten 
met de uitsluiting uit zowel zijn maatschappelijk milieu als uit zijn familie.1 7 

Wanneer we de samenstelling van de Amsterdamse afgescheidenen vergelijken met die 
van de stad Utrecht, dan lijkt de gemeente in de hoofdstad een wat betere afspiegeling van 
de maatschappij van die tijd. In Utrecht waren het uitsluitend (on)geschoolde arbeiders en 
kleine zelfstandigen die overgingen.18 

De reactie van de hervormde autoriteiten 

Nu voor het eerst sinds meer dan twee eeuwen een afsplitsing van de Hervormde Kerk dreig
de, werden de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten gedwongen om hun gedragslijn te bepa
len. Zoals we eerder zagen waren er al tekenen van verontrusting over de hervormde leer 
en prediking, voordat de afgescheidenen hieruit de radicale consequenties trokken en de 
kerk zouden verlaten. Toch bezat de Hervormde Kerk nog steeds een groot prestige en 'beh-

16 Voor 1835 en 1836 zijn deze gegevens uitgezocht. Zie hiervoor mijn scriptie, aanwezig in de bibliotheek van 
het Gemeentearchief van Amsterdam, bijlage 1. 

17 G . Kraan-van den Burg, Brandende harten; de geschiedenis van Maurits en Suze van Hall (Kampen 1961). 
18 A . Graafhuis, 'De sociale status van de Utrechtse afgescheidenen', in: A . de Groot en P. L . Schram red., Aspecten 

van de Afscheiding (Franeker 1984) 52-56. 

21 



De Afscheiding in Amste rdam, 1835-1839 

ZBD 

1843 1B30 1B33 laBD ia7D 

Afb. 2. Aantal personen dat toetrad tot de afgescheiden gemeente van Amsterdam (1835-1882, bo
venste lijn); aantal personen die opgaven zich te willen afscheiden van de Hervormde gemeente van 
Amsterdam (1835-1878, onderste lijn). Deze grafiek is gebaseerd op de lidmatenregisters van de afge
scheiden gemeente van Amsterdam (arch. 743/34-55) en op het register van personen die schriftelijk 
opgaven zich te willen afscheiden bij de hervormde gemeente van Amsterdam (arch. 378/732). O m 
de gegevens te complementeren is mede gebruik gemaakt van het Bevolkingsregister. 

chaamde i n de ogen van een groot deel der bevolking de con t inu ï t e i t van het christendom 
waar leden van geziene geslachten de kerkelijke functies bekleedden. 1 9 M a a r juist in het 

denken van leden van de hogere stand drongen nieuwe theologische opvattingen door, waar
door zij 'ver verwijderd raakten van de gereformeerde leer van zonde en verlossing...'. He t 
betekende een verwijdering van een deel van de gewone gemeenteleden die juist met deze 
vragen zaten. 

'Deze zijn alle menschen van geringen stand, vele zelfs bij naam bijna onbekend' . 2 0 Deze 
uitspraak van het classicaal bestuur over de afgescheidenen is typerend voor de kloof die er 
was tussen de kerkelijke leiders en (een deel van) de gelovigen. Treffend wordt dit laatste geïl
lustreerd door een Herderlijke brief, die zevenentwintig Amsterdamse predikanten in 1836 pu
bliceerden, een jaar nadat het in de hoofdstad tot een afscheiding was gekomen. 2 1 He t neer
buigende stuk met een 'bevoogdend toontje', 2 2 spreekt van mensen 

wier begrippen aangaande den inhoud van het Evangelie donker en verward zijn, wier 
godsdienstig gevoel overspannen is en die daarom hoogelijk zijn ingenomen met duistere 
en geheimzinnige ui tdrukkingen, waardoor dat gevoel opgewonden en gestreeld wordt. 

19 T h . van T i jn , Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren '50 der vorig, 
eeuw tot 1876 (Amsterdam 1965) 361 en 362. 

20 G. Augustijn red., Gereformeerd Amsterdam sedert 1835 (Kampen 1989) 9 en 10. 
21 Herderlijke brief van de gezamenlijke bedienaren van het Evangelie onzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus in de Nederduit-

sche Hervormde Gemeente te Amsterdam (Amsterdam 1836). 
22 Augustijn, Gereformeerd Amsterdam, 18. 
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D e hervormde predikanten meenden dat de afgescheidenen door hun handelwijze wanorde 
en verdeeldheid aanrichtten onder gelovigen. Z i j vonden het onnodig om in te gaan op de 
beginselen en bedoelingen van de afgescheidenen. 

D e publikatie van de Herderlijke brief had mede de bedoeling om toenemende geruchten 
tegen te gaan, als zou er sprake zijn van een grote uittocht uit de hervormde gemeente: 'alsof 
het getal dier afgescheidenen van onze Gemeente reeds vele honderden, j a zelfs duizenden, 
bedroeg'. He t aantal schriftelijke opzeggingen bedroeg volgens de Herderlijke Brief nauwelijks 
zeventig en, gaat de brief verder, dat terwijl velen van hen z ich niet ontzagen de Hervormde 
K e r k 'eene Secte' te noemen! 2 3 'Tegen zulke onbezonnen lieden, die niet bedenken wat zij 
doen, baten geene redenen, en behoeft ook het beste, en verreweg het grootste deel der Ge 
meente niet gewaarschuwd te worden'. 

D e commissie uit de hervormde kerkeraad, die de eerste afgescheidenen bezocht had o m 
hen te overreden terug te keren, slaagde hier niet in . Daarop legde kerkeraad in een aantal 
punten vast hoe er gehandeld moest worden wanneer ook andere personen aangaven zich 
te wi l len afscheiden van de Hervormde K e r k . 2 4 Verder gaf men de zaak in handen van de 
overheid. 

'Oude' wetgeving 

Alvorens i n te gaan op de rol van de overheid is het nodig een korte schets te geven van de 
verhouding tussen kerk en staat vóór 1834. 2 5 Tijdens de Republ iek was de Gereformeerde 
K e r k weliswaar een bevoorrechte kerk, maar een staatskerk zou het nooit worden. Voor haar 
voorrechten moest zij een zekere mate van overheidsbemoeienis accepteren. In de Franse 
tijd zou deze nog toenemen. In ru i l voor f inanciële steun ging de kerk accoord met een grote
re controle. 

He t lijkt erop dat er i n ons land, i n tegenstelling tot elders i n Europa , de eerste jaren na 
het herstel van de onafhankelijkheid eind 1813 weinig interesse was voor een debat over de 
verhouding tussen kerk en staat. D i t debat zou pas in een latere periode van het bewind van 
W i l l e m I ontstaan. D e vorst streefde na de woelingen van de revolutionaire periode allereerst 
naar herstel van orde en rust i n het koninkri jk. Zoals we verderop zullen zien is de opkomst 
van een nationale bureaucratie i n de nieuwe eenheidsstaat eveneens van invloed geweest op 
de houding tegenover de afgescheidenen. Idealen die leefden bij de verlichte burgerij vindt 
men ook terug bij verschillende hoge overheidsfunctionarissen. Ingrijpen door de overheid 
i n het kerkelijk leven kon noodzakelijk zi jn in verband met de 'opvoeding van het volk'. 

M e t wat voor regels kregen de afgescheidenen te maken toen zij zich buiten de bestaande 
kerkgenootschappen wi lden organiseren? H u n samenkomsten werden lange tijd belem
merd doordat de overheid de wetgeving uit de Franse tijd stringent toepaste. In de grondwet 
van 1815 waren geen nieuwe bepalingen opgenomen inzake de vrijheid van vereniging en 
vergadering: men was huiver ig voor de 'excessen' van de revolutie. Pas i n 1848 werd het 

23 In totaal gaven in 1835 52 en in 1836 194 mensen te kennen zich te willen afscheiden van de hervormde gemeente 
van Amsterdam; zie voor deze aantallen ook afb. 2. 

24 G A A , Arch . 376/36, blz. 147 en 148. 
25 Het volgende is met name gebaseerd op J . A . Bornewasser, 'The Authority of the Dutch State over the Chur -

ches, 1795-1853', in: A . C . Duke en C A . Tamse red., Britmn and the Netherlands (Vol. VI I ) Church and State since 
the Reformatwn ('s-Gravenhage 1981). 
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grondrecht weer ingevoerd. O n d e r koning W i l l e m I gold daarom nog het volgende artikel 
uit de Code Pénal: 

Geenerlei genootschap (of gezelschap) van meer dan twint ig personen, met het oogmerk 
om dagelijks of op zekere bepaalde dagen bijeen te komen, ten einde zich bezig te houden 
met voorwerpen van godsdienst ... zal opgericht mogen worden dan met toestemming 
van de hooge regeering , . . ' 2 6 

Het Openbaar Min is te r ie voerde aan dat het noodzakelijk was voor de overheid om allerlei 
verenigingen tegen te gaan die, 'hoe loffelijk soms ook, ligtelijk zeer gevaarlijk voor de open
bare rust konden worden. ' 2 7 De overheid wilde dan ook weten waar de afgescheidenen zich 
i n hun diensten eigenlijk mee bezig hielden. M e n verdacht hen er zelfs van nachtelijke bij
eenkomsten te houden 'waarbij het er niet altijd even stichtelijk noch zedelijk' aan toegegaan 
zou zijn. Daarover deden zelfs de wildste geruchten de ronde: 'dat men zich daarbij met al
lerlei zotheden bezig hield [waardoor] dan ook, volgens de verklaringen van ooggetuigen en 
onbevooroordeelden, deze godsdienstige bijeenkomsten ten gevolge hadden de grootste ze
deloosheid en ongebondenheid . . . ' 2 8 D i t soort beschuldigingen in de pers leidden er waar
schijnlijk ook toe dat er bij de bevolking grote belangstelling voor de afgescheiden bijeen
komsten was . 2 9 

De politieke situatie in Amsterdam 

Voor de hoofdstad was na het herstel van de onafhankelijkheid het tijdperk van een zelfstandi
ge stadsregering voorgoed voorb i j . 3 0 E e n gecentraliseerde ambtenarenstaat lag aan de basis 
van de verlichte despotie van W i l l e m I. Weliswaar mocht de oude Amsterdamse aristocratie 
weerde oude functies in het bestuur op zich nemen (aangevuld met nieuwe geslachten), gere
geerd werd er in 's-Gravenhage. 3 1 He t leidde bij de nazaten van de oude regenten zelfs tot 'eni
ge w r o k ' 3 2 ten opzichte van de ambtenaren aldaar en die i n Haar l em. Deze wrok werd mede 
gevoed door onenigheid tussen Amsterdam en 's-Gravenhage over het optreden van het stads
bestuur tijdens roerige momenten. Zo vond er, i n hetzelfde jaar van de kerkelijke afscheiding, 
een klein belastingoproer plaats in Amsterdam, het zogenaamde 'soeploodsoproer'. 

In regeringskringen was men van mening dat er - en men wees daarbij met name naar 
burgemeester Frederik van de Pol l - niet daadkrachtig genoeg gehandeld was om de orde 
te handhaven. N a het vernemen van de kritiek op zijn houding vroeg en kreeg hij in februari 

26 D. Deddens, Afscheiding - Wederkeer, 153. 
27 Algemeen Handelsblad, 3 december 1835 (verslag van het proces tegen H . P . Scholte). 
28 Ibidem. 
29 Zie verder 'politieoptreden'. 
30 Het college van B & W bestond deze periode uit: burgemeester Frederik van de Poll, benoemd 19 december 1828, 

ontslag op 13 februari 1836 ( N . H . , lidmaat 20 maart 1815); zijn opvolger was Wi l l em Danië l Cramer, benoemd 
1 maart 1836 ( N . H . , lidmaat 17 februari 1808); wethouders waren: Andreas Anthonius Reiiel ( R . K . ) , Petrus 
Johannes van Naamen van Scherpenzeel ( N . H . , lidmaat 21 oktober 1802), Fréderic van der Oudermeulen 
( N . H . lidmaat 23 jun i 1815, overgegaan naar de Engelse gemeente 2 september 1831) en Hendrik Jan Deutz 
van Assendelft (N . H . : volgens het Bevolkingsregister 1851, hij werd niet aangetroffen in de lidmatenregisters). 

31 Het volgende is met name gebaseerd op: T h . van T i jn , 'T ien jaren liberale oppositie in Amsterdam (1844-
1854)', Bijdragen voor de geschiedenis <kr Nederlanden X V I I (1963) 181-191. 

32 Idem, 182. 
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Afb. 3. Interieur van de kerk der afgescheide
nen aan de Bloemgracht. Gemeentearchief A m 
sterdam, Topografisch Historische Atlas, collec
tie Splitgerber. 

1836 zijn ontslag.33 De episode luidde een proces van vernieuwing in: langzamerhand na
men nieuwe 'heren' de plaatsen in van de oude Amsterdamse aristocratie34. 

Zover was het in 1835 nog niet, toen de afgescheidenen zich richtten tot de plaatselijke 
overheid. Voor het college van burgemeester en wethouders was de mededeling van Obbes 
dat hij geen diensten van de hervormde gemeente meer bijwoonde, niet zozeer van belang. 
Wel dat hij zich had herenigd met allen die tot de ware Gereformeerde Kerk behoren en dat 
men op zondag bijeenkwam. Dit laatste, met de aankondiging dat men indien mogelijk een 
eigen predikant zou beroepen en het feit dat men de Hervormde Kerk als zodanig niet meer 
erkende, gaf burgemeester en wethouders de overtuiging dat de afgescheidenen een nieuw 
kerkgenootschap wilden stichten. De grondwet gaf gelijke bescherming 'aan alle godsdien
stige gezindheden in het Koninkrijk bestaande'.35 

Van belang voor de houding tegenover de afgescheiden diensten was ook een artikel waar
in gesteld werd dat de openbare uitoefening van godsdienst alleen kon worden belemmerd 
ingeval van verstoring van de openbare orde. 

Tussen de brieven die Nicolaas Obbes stuurde aan de hervormde kerkeraad (juli 1835) 
en aan het stadsbestuur (oktober 1835) is er overleg geweest tussen de burgemeester en de 
politie over de bijeenkomsten van de afgescheidenen: de politie zou volstaan met het opma
ken van proces-verbaal. Over de verdere aanpak van de zaak was het college onzeker en men 
stuurde de brief om advies door aan de gouverneur in Haarlem. De gouverneur antwoordde 
B en W dat er overeenkomstig het wetboek van strafrecht moest worden gehandeld en dat 
vergaderingen van meer dan twintig personen verboden moesten worden.36 De brief van 
Obbes kenschetste hij als 'zonderling'. 

33 J . Z . Kannegieter, 'Het belastingoproer te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 32 (1935) 249-313. 
34 Van T i jn , Tien jaren, 183. 
35 Grondwet 1815, art. 191. Ook in andere artikelen was sprake van bepaalde rechten van bestaande kerkgenoot

schappen. 
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Een nieuw koninklijk besluit 

Konden de afgescheidenen vooralsnog alleen in gezelschappen bijeenkomen, met een Ko
ninklijk Besluit van juli 1836 trad een nieuwe fase in, waardoor het voor hen mogelijk werd 
om met meer dan twintig personen (en dus met de gehele gemeente) diensten te houden.3 7 

Het besluit was een reactie op het verzoek van de afgescheidenen om erkenning als kerkge
nootschap, ingediend onder leiding van de predikant Anthonie Brummelkamp. 

Allereerst werden de nieuwe kerkelijke gemeenten getypeerd als onwettig. Zij veroorzaak
ten onrust en verwarring doordat deze gemeenten zich als erkende kerkgenootschappen ge
droegen, predikanten beriepen, kerkeraden aanstelden en zelfs een 'zoogenaamde algemee-
ne synode' bijeenriep. Ondanks hun geringe aantal noemden zij zich de 'ware Gereformeer
de Kerk'. Deze zogenaamde Gereformeerde Kerk werd verboden en ontbonden. Maar wan
neer in een plaats een aantal lieden een gemeente van 'afgescheidene zouden wenschen te 
vormen, en toelating verlangen tot vrije uitoefening van hunne eeredienst' kon dit toege
staan worden wanneer de vereiste reglementen en kerkelijke organisatie overlegd werden. 
Toch overheersten in dit besluit nog de beperkende voorwaarden: er was de verplichting om 
een lijst in te dienen bij het plaatselijk bestuur met de namen, adressen en woonplaatsen 
van leden, evenals de dag en het uur waarop men samenkwam. Zo kon de politie de bijeen
komsten controleren en indien nodig de openbare orde handhaven. Verder moest men zelf 
zorg dragen voor de financiën en voorzien in de behoeften van de armen, zonder subsidies 
zoals de andere kerkgenootschappen. Hoewel het met dit besluit nu mogelijk was om onge
hinderd samen te komen, konden predikanten niet voorgaan, want zij kwamen immers niet 
voor op de ingeleverde lijst van de vacante afgescheiden gemeente van Amsterdam. 

Over de uitvoering van het Koninklijk Besluit - en vooral over de mate van strengheid -
werd een twist gevoerd tussen de Haagse departementen en tussen het hoger en lager be
stuur.38 De strikte lijn die men in 's-Gravenhage voorstond kreeg de overhand, maar zou 
er tevens toe leiden dat de afgescheidenen de gehoorzaamheid aan de overheid opzegden. 

Onenigheid in overheidskringen 

A l direct na de eerste zondagse bijeenkomst van de afgescheidenen in Amsterdam wezen 
de ministers van Eredienst en van Justitie er op dat er sprake was van echte erediensten: 
dominees gingen voor in ambtskleding en er vond bediening van sacramenten plaats. Was 
dit wel naar de geest van Willem s besluit? 

Er waren nog twee redenen waarom de twee genoemde ministers de koning adviseerden 
het besluit weer in te trekken: het was tijdens en rond de afgescheiden diensten gekomen 
tot grote volksoplopen op en rond de Bloemgracht en bovendien werden de diensten door 
meer mensen bezocht dan er op de ingeleverde lijst bij het stadsbestuur voorkwamen.39 Het 
hoofddoel van het Koninklijk Besluit was geweest de vergunning te beperken tot uitdrukke
lijk te vermelden gemeenten 'zonder hen bevoegd te maken om door alom rondreizende zen
delingen in andere plaatsen onrust te stoken ...'.4 0 

36 G A A , Arch . 5181/206, stuknr. 9626. 
37 Staatsblad 1836, nr. 42. 
38 Bos, Archiefstukken, III, 332-336. 
39 De afgescheidenen hadden een lijst ingeleverd met 346 namen, zie G A A , Arch . 5181/214, stuknr. 6583. 
40 Bos, Archiefstukken, IV, 38. 
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Dat de schuld voor de verstoring van de openbare orde gezocht moest worden bij de 'sepa
ratisten' stond voor deze ministers vast. Maar op het departement van Binnenlandse Zaken 
werd daar anders over gedacht: de minister van Binnenlandse Zaken wees de opinie van zijn 
collega's af. Hij vond in het besluit wèl een grondslag voor de afgescheidenen om dergelijke 
diensten te houden. Hoe men deze inrichtte moest men zelf weten. De secretaris-generaal 
van het Departement achtte het bedenkelijk dat 

nu reeds, op de eerste vertooning der kwaadwilligheid van een opgewonden gemeen, 
waardoor het niet aan de wet en aan het openbaar gezag, maar aan eene volksmenigte 
zou worden overgelaten te beslissen, wat in deze al of niet aan andersdenkenden kan wor
den toegestaan.41 

Hij kwam tot de conclusie dat een schorsing van de vergunning alleen kon plaats hebben 
wanneer de overheid niet bij machte was personen of eigendommen afdoende te bescher
men. In overheidskringen werd deze mening door slechts weinigen gedeeld.42 De heersende 
opinie in 's-Gravenhage was juist dat de godsdienstige bijeenkomsten 'moeten zijn en blijven 
zamenkomsten van bijzondere personen, die in stille afzondering, binnenshuis, blootelijk 
tot hunne godsdienstige oefening en onderlinge stichting bijeen zijn' zonder dat deze de ken
merken of de vorm hebben van eigenlijke uitoefening van eredienst.43 Wanneer deze lijn ge
volgd zou worden, betekende het dat de bijeenkomsten van de afgescheidenen niet meer zou
den zijn dan door de overheid erkende conventikels. Voor de afgescheidenen was dit onac
ceptabel: het stadium van gezelschappen, waar men zich beperkte tot onderlinge stichting, 
was men al gepasseerd. 

De discussie over de interpretatie van het besluit zou zich een halfjaar voortslepen. De 
gematigde lijn die burgemeester en wethouders van Amsterdam voorstonden, werd bijgeval
len door de gouverneur van Noord-Holland: 'ik mag het niet verzwijgen, dat ook mij, met 
bijbehouding in geval van het beginsel, eenige oogluiking in deze als het meest geraden toe
schijnt ...' 4 4 Het college van B en W wees erop dat dit in Amsterdam het meest aan te raden 
was: 'In eene stad als deze is de zaak, waardoor men de schijn heeft, de lieden het in de vorm 
moeijelijk te maken, wel te beproeven, maar hoogst bezwarend met goed gevolg vol te hou
den.' 4 5 Maar voor Van Maanen, de minister van Justitie, zou zo'n tolerante aanpak ertoe 
leiden 'dat de hoofden en menners der zoogenaamde Separatisten iedere toegevendheid en 
oogluikende toelating als eene schroomvalligheid en zwakheid van de zijde der Regeering 
zullen beschouwen' en daardoor 'zelfs van kwaad tot erger zullen overslaan, en in hunnen 
overmoed de werking en naleving van U . M . besluiten en voorschriften t'eenenmale zullen 
weten te verijdelen.'46 

Uit deze citaten komt duidelijk naar voren dat de plaatselijke en landelijke overheid op 
een verschillende lijn zaten. In Amsterdam stond men tolerantie voor om verdere escalatie 
te voorkomen, in 's-Gravenhage was de heersende gedachte handhaving van het eigen gezag 
én van de voorschriften. Hoewel koning Willem I uiteindelijk koos voor dit laatste stand-

41 Idem, III, 336. 
42 Idem, 319-338. 
43 Idem, IV, 341. 
44 Idem, III, 375. 
45 Idem, III, 350. 
46 Idem, III, 350. 
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punt, zou de kwestie abrupt eindigen toen de afgescheiden gemeente van Amsterdam be
sloot het besluit niet langer te respecteren. In een rekest van eind januari 1837 vraagt men 
volledige, openlijke godsdienstvrijheid, erkenning van de afgescheiden predikanten, de mo
gelijkheid tot bediening van de sacramenten en toegang tot de diensten voor mensen van 
buiten de stad.47 Men wenste niet langer gezien te worden als een associatie, maar men wilde 
erkenning als kerkgenootschap. De overheid wees de eisen af. Het rekest werd dan ook de 
reden om de samenkomsten van meer dan twintig personen geheel te verbieden. Aan het 
Amsterdams bestuur werd gelast om hier nauwgezet op toe te zien, indien nodig met inzet 
van politie en militairen. 

Ruim twee jaar lang zou de situatie van niet-erkende, en feitelijk 'ondergrondse' gemeen
te duren. De afgescheidenen hielden samenkomsten, in groepjes van maximaal twintig, bij 
gemeenteleden thuis.4 8 Een enkele maal kwam de politie erachter dat meer mensen dan het 
toegestane aantal aanwezig waren en men greep dan in . 4 9 Toch ging, hoewel het onmogelijk 
was met de gehele gemeente te vergaderen, het gewone kerkelijke leven door zonder dat de 
overheid in staat was dit afdoende te verhinderen. Het was immers onmogelijk om al de sa
menkomsten van de kleine groepjes effectief te controleren. Te meer daar de afgescheidenen 
behalve op zondagen, ook op verschillende weekdagen en op steeds wijzigende adressen sa
menkwamen.50 

Pol i t i eop t r eden 

Op zondag 25 oktober 1835 liet commissaris De Lagh het huis van Nicolaas Obbes, waar 
de gemeenteleden zouden samenkomen, bewaken. Het aantal aanwezigen bedroeg volgens 
hem minder dan twintig personen, al twijfelde hi j of er al niet eerder mensen het huis waren 
binnengegaan. Ook over het feit of men zich al dan niet met godsdienstige zaken bezighield 
was hij onzeker. Een week later was, omdat slechts zeventien mensen de dienst bijwoonden, 
een optreden van de politie opnieuw niet nodig. 5 1 

Tot problemen kwam het toen de afgescheiden gemeente in de loop van het jaar 1836 ging 
groeien, maar het Koninklijk Besluit van Willem I in juli van dat jaar leverde een voorlopige 
oplossing, zodat men in principe voor de gehele gemeente diensten kon beleggen. De politie 
bleef op zondagen surveilleren op en rond de Bloemgracht. Tussen burgemeester, directeur 
van politie en de militaire commandant van de stad vond geregeld overleg plaats over te ne
men maatregelen rond de afgescheiden diensten. Rapporten van de politie werden aan het 
stadsbestuur voorgelegd en afschriften gingen naar de gouverneur in Haarlem en de over
heid in 's-Gravenhage. Vooral op grond van deze rapporten vormde de overheid zich een 
beeld van de afgescheidenen en zij waren tevens een basis voor het te voeren beleid. 

De politie was allereerst aanwezig op de Bloemgracht om de openbare rust te handhaven. 
Of men daarin slaagde is een telkens terugkerend onderwerp in politie-rapporten: 

47 G A A , Arch . 5181/222, stuknr. 790. 
48 G A A , Arch . 5181/224, stuknr. 2687. 
49 G A A , Arch . 5181/232, stuknr. 8112. 
50 G A A , Arch . 743/27, nr. 126, 136; Arch . 743/2, nr. 158 (art. 10); nr. 155 (art. 6), 156 (bijgevoegd art. 4), 161 

(bijgevoegd art. zonder n r ) 
51 Beide voorbeelden in: G A A , Arch . 5181/206, stuknr. 9728. 
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... op de straat hadden zich des morgens vroeg reeds eenige lieden geplaatst, die vooral 
na het uitgaan der voormiddagskerken zeer in aantal toenamen, doch deze bevonden 
zich daar blootelijk uit nieuwsgierigheid als lijdelijke toeschouwers, zoodat de vergade
ring ongestoord en in de beste orde uiteenging...52 

Commissaris De Lagh schat dat zich bij het uit elkaar gaan 'der vergadering in waarheid 
duizende menschen op de Bloemgracht bevonden.' 

Meestal bleef het bij het vreedzaam gadeslaan van de kerkgangers of wekten 'eenige Sepa
ratisten door hunne bijzondere kleding of houding den spotlust der menigte' op. 5 3 De offi
cier van justitie in Amsterdam schreef in een rapport aan de procureur-generaal te 's-
Gravenhage dat men met de nodige maatregelen tegen de verstoring van de openbare orde 
moest doorgaan zolang de toevloed der nieuwsgierigen zo groot bleef, 'wijl hierdoor de laag
ste klasse wordt in toom gehouden.'54 

Burgemeester en wethouders namen extra maatregelen om de rust te kunnen handhaven 
en zetten meer militairen in. Het ging vooral om voorzorgsmaatregelen, want na de verkre
gen vergunning om samen te komen zou het rond de afgescheiden diensten over het alge
meen zo rustig blijven dat ingrijpen op grote schaal niet nodig was. Toch werden de kerkgan
gers vooral de eerste weken door vele nieuwsgierigen gadegeslagen en soms bespot: 'bij het 
uiteengaan was die gragt en de overzijde overdekt met lieden van allerlei rang en stand, die 
alle stille toeschouwers zijn gebleven', met uitzondering van een enkel schimpend woord te
gen de leden.5 5 Een enkele maal werd er gedreigd met geweld. De ouderling Deteleff werd 
na een dienst gevolgd en nadat hij het huis van een afgescheiden gemeentelid was ingegaan, 
werd dit bestormd. Een detachement van zes kurassiers moest de rust herstellen.56 

In oktober 1836 was er volgens de politie sprake van een nieuwe ontwikkeling, toen een aan
zienlijke menigte zich aanmeldde om binnengelaten te worden, wat echter werd geweigerd, 
aangezien zij niet tot de separatisten behoorden.57 De voorwaarde dat bezoekers van de afge
scheiden samenkomsten moesten voorkomen op door henzelf ingeleverde naamlijsten heeft 
zo een remmende werking gehad op het aantal mensen dat de bijeenkomsten bezocht en 
waarschijnlijk ook op de aanwas van leden. Het was immers niet mogelijk zomaar eens een 
afgescheiden dienst bij te wonen wanneer men niet op de lijst voorkwam die de afgescheide
nen bij het stadsbestuur hadden ingeleverd. 

Overigens liet de politie aanvankelijk wèl personen toe die niet op de lijst stonden. Dit 
tot woede van minister Van Maanen, die in een rapport aan de koning deze houding sterk 
veroordeelde. Juist hier blijkt duidelijk het verschil in opvatting tussen de Amsterdamse en 
landelijke overheid. Het stadsbestuur was bereid de afgescheidenen de ruimte te geven, mits 
men de openbare orde maar niet al te zeer verstoorde. In 's-Gravenhage was men bang dat 
een toegeeflijke houding tegenover de afgescheidenen ook op andere terreinen negatieve ef
fecten zou hebben: 

52 G A A , Arch . 5181/215, stuknr. 6881. 
53 Bos, Archiefstukken, III, 340. 
54 Idem, III, 347, 348. 
55 Idem, III, 339. 
56 G A A , Arch . 5181/215, stuknr. 6882. 
57 Bos, Archiefstukken, III, 384. 
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de weerbarstigheid en onwil van slechtgezinden om zich aan de wetten te onderwerpen 
en de bevelen der Regeering te eerbiedigen en na te leven, zoude... leidden tot oogluiking 
in de handhaving van de wet en van het openbaar gezag [en] de hoogstverderfelijke gevol
gen van zoodanige oogluiking zouden zich voorzeker weldra ten aanzien van andere on
derwerpen als bijvoorbeeld belastingen, militie enz. insgelijks doen gevoelen.58 

Het lijkt erop dat bij deze kwestie van de handhaving van het gezag de gebeurtenissen in 
Amsterdam rond het eerder genoemde soeploodsoproer door de Haagse hoofden hebben 
gespeeld. 

Uiteindelijk zou de discussie over de te volgen aanpak niet veel invloed hebben op de gang 
van zaken rond de afgescheiden bijeenkomsten. Dat het in deze periode betrekkelijk rustig 
bleef rond de diensten lijkt vooral een gevolg van het tolereren van die samenkomsten door 
de overheid. Want juist nadat de afgescheidenen besloten hadden zich niet meer te zullen 
houden aan de regels van het Koninklijk Besluit, komt het in de hoofdstad tot volksopstoot
jes. De overheid trok de vergunning in en de afgescheidenen werden gedwongen om op
nieuw in gezelschappen bijeen te komen. 5 9 

58 Idem, III, 350. 
59 G A A , Arch . 743/1, notulen van 5 maart 1837. 
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Maar zowel 'het volk' als de politie wisten snel achter de meeste adressen te komen. Eind 
maart 1837 stuurde commissaris De Lagh aan de burgemeester een lijst met daarop de na
men en adressen. Hij meldde deze via zijdelingse informatie verkregen te hebben.60 

Nadat er op de ochtend van de 19e maart 1837 ongeveer twintig personen het gebouw aan 
de Bloemgracht waren ingegaan, belette de politie de toegang aan hen die zich daarna aan
meldden om binnengelaten te worden.61 Omstreeks half tien kwam er een koetsje aanrijden 
'waarin de gewezen Predikant van Raalte, benevens [de ouderlingen, PJH] Couprie en Hö-
veker zich nederzettende en er mede in grooten spoed wegreed, zoo dat het onmogelijk werd 
dat rijtuig bij te houden, ten einde te zien werwaarts die personen zich begaven.' 

De politie kwam er achter dat men zich had begeven naar het huis van Diedrich Budde 
op de Nieuwezijds Achterburgwal. De commissaris van die wijk, De Bie, begaf zich erheen 
en trof een honderdtal personen aan. Hij vroeg aan Van Raalte of men toestemming had 
voor de samenkomst, waarop deze bevestigend antwoordde 'zeggende voorts dat hem zulk 
een verlof was gegeven van de Heere, te weten van Christus en dat dit hem voldoende was. 
De Heer de Bie bragt hem te verstaan dat hij een verlof van de wereldlijke overheid nodig 
had Bezat hij dit niet, dan diende de vergadering onmiddellijk uiteen te gaan, wat Van 
Raalte ronduit weigerde, 'waarop de Heer de Bie hem als mede den bewoner van het huis 
aanzeidde dat zij zich in feitelijken opstand stelden tegen de wet, den Koning en alle open
baar gezag ...'. Ondanks deze waarschuwing weigerden de aanwezigen uiteen te gaan. Com
missaris De Bie volstond toen maar met het opmaken van proces-verbaal. Na het aanzeggen 
hiervan 'heeft voornoemde Van Raalte dadelijk een psalm doen zingen', waardoor De Bie 
belet werd verder te spreken. 

De handelwijze van de politie was, op deze eerste zondag na het intrekken van de vergun
ning, in overeenstemming met de instructies van de gouverneur die de maatregelen had 
overgelaten 'aan het doorzigt en de prudentie van Heeren Burgemeester en wethoude-
ren...'62 Men stond vooralsnog een voorzichtige lijn voor. Maar een week later lag er op de 
tafel van B en W een andere brief, met instructies uit 's-Gravenhage. Het bevatte een vanwe
ge Zijne Majesteit verstrekte last, de handelwijze van de separatisten met kracht en klem 
tegen te gaan en wanneer de afgescheidenen na een aanmaning niet uiteen gingen, de bijeen
komsten desnoods met aanwending van de sterke arm te ontbinden.63 Het college van B en 
W van Amsterdam trok hieruit de conclusie 'dat daar de voorschriften als nu stellig zijn, 
en omtrent de uitvoering van dezelve geen twijfel meer bestaan kan...' dienovereenkomstig 
gehandeld moet worden. Deze opdracht kreeg de ter vergadering aanwezige directeur van 
politie. 

Die zondag daaropvolgend, 26 maart, ontving commissaris De Lagh bericht dat er ruim 
twintig personen aanwezig waren in het huis van de bakker Hendrik Büter in de Lindestraat 
'en dat de toeloop aldaar zoo van Separatisten, als van nieuwsgierigen voor dat huis kracht
dadig toenam, ja zelfs dat de eerstgemelden door het publiek beleedigd werden en vele glas
ruiten met sneeuwballen waren ingeworpen geworden.'64 Toen de politie het huis binnenviel, 
bleken er ruim 300 personen aanwezig. De Lagh sommeerde hen uiteen te gaan, maar daar 
ik ... zag dat men aan mijne sommatie geen gehoor gaf, heb ik de vergaderden door mijne 

60 G A A , Arch . 5181/224, stuknr. 2687. De lijst omvat zeventien namen en adressen. 
61 Idem, stuknr. 2496. 
62 G A A , A r c h . 5166/41, blz. 119. 
63 Idem, blz. 140 en 141. 
64 G A A , A r c h . 5181/224, stuknr. 2694. 
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dienaren doen ruimen Er werden daarna agenten en militairen voor het huis geplaatst 
om de vertrekkende separatisten tegen het publiek te beschermen, evenals het huis zelf. Over 
deze turbulente zondag verhaalde een lid van de afgescheiden gemeente die we al eerder te
gengekomen zijn in een brief: 

ik heb hier de eerste Paasdag in een huis geweest daar zouden wij kerk houden, maar 
daar was het zoo druk dat de glazen die wierden daar maar ingegooid of het regende. 
En een poos daarna kwamen de dienders en haalde ze er maar bij de arm uit. En die daar 
overgesteld waren die zeide ransel die menschen maar van onder tot boven ... Zij hebben 
nogal geslagen, maar niet gewont.'65 

Na het uiteenjagen van de samenkomst waren een aantal afgescheidenen elders opnieuw bij
eengekomen. De handelwijze van de politie bij de verschillende samenkomsten bleek niet 
overal hetzelfde. Soms volstond men met het opmaken van proces-verbaal, maar meestal 
werden de afgescheidenen gedwongen uiteen te gaan. Door het wisselen van adres en de tij
den van de samenkomsten was het moeilijk alle bijeenkomsten afdoende in de gaten te hou
den. Ook een afnemende belangstelling van de Amsterdamse bevolking voor de afgeschei
den samenkomsten maakten het handhaven van de orde door de politie eenvoudiger. Het 
waren de afgescheidenen die, de situatie van verdeelde en 'ondergrondse' gemeente moe ge
worden, een uitweg uit de impasse zochten. 

Erkenning 

Eind 1838 bleek voor het eerst duidelijk dat in de kerkeraad het verlangen leefde naar 
meer eenheid in de gemeente. De kerkeraad trok enkele bijeenkomsten (die op verschillen
de plaatsen werden gehouden) in . 6 6 Op dezelfde kerkeraadsvergadering stelde de ouder
ling Siemons zelfs voor 'om op een afgelegen strand een huis te huren ten einde aldaar 
de gemeente te vergaderen'.67 Het curieuze voorstel werd vooralsnog als 'ontijdig be
schouwd', maar was al evenzeer een teken dat men de dan al anderhalfjaar durende situa
tie moe was. 

Toen de afgescheiden gemeente van Utrecht in dezelfde periode erkenning vroeg en 
kreeg, werd dit voorbeeld al snel onderwerp van bespreking in de Amsterdamse kerkeraad.68 

Het reglement dat door de Utrechtse gemeente bij de overheid was ingeleverd - een voor
waarde van de overheid voor eventuele erkenning - werd overgenomen met enkele kleine 
wijzigingen. Moeite had men vooral met de eis van de overheid dat de naam 'gereformeerd' 
niet gebruikt mocht worden. Het reglement werd aan de gemeenteleden voorgelegd en aan
vaard. Op 28 mei 1839 volgde de erkenning van de 'Christelijke afgescheiden gemeente' van 
Amsterdam door Willem I.69 

65 Zie noot 15 (ongedateerde brief). 
66 G A A , Arch . 743/2, nr. 164 (art. 10). 
67 G A A , Arch . 743/2, nr. 164 (art. 12): verwerping van het voorstel nr. 165 (art. 7). 
68 G A A , Arch . 743/2, nr. 175 (art. 1, 2), 176 (art. 1, 2), 178 (art. 2), 179 (art. 5). 
69 G A A , Arch . 5181/258, stuknr. 5519. 
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Conclusie 

V a n de factoren die aan het begin van dit artikel genoemd werden, en die een rol speelden 
bij de kerksplitsing van 1834, is het verschil i n geloofsbeleving tussen kerkleiders en gewone 
gelovigen in de hoofdstad aanwijsbaar, zoals de brieven van Nicolaas Obbes en A n n a Olden-
kamp aantonen. 

Een klein jaar na de opstelling van de Acte van Afscheiding of Wederkeering door de gemeente 
van U l r u m (oktober 1834), werd het duidelijk dat verontruste gelovigen in Amste rdam een 
eigen gemeente wi lden vormen o m zelf vo rm te geven aan hun geloofsinhoud. 

D e hervormde kerkeraad liet, na een vergeefse poging tot vermaning - persoonlijk gericht 
aan Obbes en aan Zwanenburg en in het algemeen aan haar leden v ia een Herderlijke Brief 
- de zaak verder over aan de wereldlijke overheid. D e kerkelijke autoriteiten waren niet of 

nauwelijks ge ïn te resseerd in de redenen waarom mensen de Hervormde K e r k de rug toe
keerden. E e n essentieel gegeven de eerste jaren na de Afscheiding is geweest dat het conflict 
niet werd uitgevochten op kerkelijk niveau, maar dat het de overheid was die het beleid ten 
aanzien van de afgescheidenen formuleerde. 

D e vraag naar de mate waarin de overheid haar invloed kon doen gelden in het kerkelijk 
leven was een belangrijk geschilpunt tussen de autoriteiten en de afgescheidenen. Deze strijd 
speelde tegen de achtergrond van het opkomende streven van grotere groepen naar inspraak 
en invloed in het maatschappelijk leven. Pas met de dood van W i l l e m I werd de overheidsin
vloed teruggedrongen. 

D e overheid i n 's-Gravenhage stond in de jaren dertig van de 19e eeuw een beleid voor 
waarbij de vorming van een nieuw kerkgenootschap zoveel mogelijk werd tegengehouden. 
M e n was van mening dat de afgescheidenen 'twist, tweedragt en misnoegen onder de ingeze
tenen' verwekten en dat hun samenkomsten schadelijk waren voor de openbare orde . 7 0 B o 
vendien, hun gedrag miskende het gezag der autoriteiten in hoge mate . 7 1 E n dat was eigen
lijk ook zo: de vorming van afgescheiden gemeenten 'was een demonstratie tegen de geves
tigde maatschappelijk-kerkelijke orde', zo werd het door verschillende Haagse en hervormde 
autoriteiten gevoeld. 7 2 Meerdere malen benadrukten deze autoriteiten ook het standsver
schil tussen hen en de afgescheidenen: ' i n de vergadering der Separatisten heeft zich nie
mand van naam of stand bevonden.. . ' 7 3 D i t laatste was ook niet verwonderlijk, want juist 
bij (een deel van) de laagste bevolkingsgroepen leefde sterk de worsteling met de vraag van 
het 'behouden zijn'. E e n vraag die i n de afgescheiden diensten aan de orde kwam. 

Was de Afscheiding voor de landelijke overheid in belangrijke mate een gezagskwestie, 
i n Ams te rdam had het bestuur een duidelijk andere mening over de vraag of men moest op
treden tegen deze samenkomsten: 'hoe kan het Stadsbestuur over iemands geloof, deelge
nootschap daarin, godsdienstige gevoelens, afscheiding al dan niet van anderen, oordelen? 
Waar en hoe heeft zij het recht daartoe? ' 7 4 D e oude idee van tolerantie tegenover andersden
kenden i n het geloof leefde nog steeds bij de leidende kringen in de hoofdstad. Tenminste, 
zolang de openbare orde niet al te zeer verstoord werd. Was dat wel het geval, dan werd er 
ingegrepen. 

70 Bos, Archiefstukken, III, 378 en 379. 
71 Idem, III, 358. 
72 Augustijn, Gereformeerd Amsterdam, 18. 
73 Idem, 9 en 10. 
74 Bos, Archiefstukken, III, 372. 
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Het college van burgemeester en wethouders was echter sterk gebonden aan de richtlijnen 
die uit 's-Gravenhage kwamen. Toen de afgescheiden gemeente om erkenning vroeg, rea
geerde het Amsterdamse bestuur met een verwijzing naar de hogere overheid, omdat 'de 
beschikking het door hen verzochte niet is van de competentie van het stedelijk bestuur'.75 

De afgescheidenen, die de vaagheden in de wetgeving benut hadden om de diensten vol
gens eigen visie in te richten, konden na aanscherpingen niet anders dan de gehoorzaamheid 
aan de overheid opzeggen. Het betekende dat men voor een langere periode een 'onder
grondse' gemeente werd. Het vervolgingsbeleid van de overheid had ook een ander effect: 
het vestigde juist de aandacht op de afgescheiden samenkomsten en 'werkte naar het publiek 
toe als een soort vogelvrijverklaring.'76 Ook in Amsterdam was dit het geval. 

Op meerdere wijzen trachtte de landelijke overheid de 'separatisten' tegen te gaan. Maar 
een strenge reglementering, forse boetes77, noch het uiteenjagen van vergaderingen werkten 
afdoende. Een verschil met de situatie elders in het land is dat er in Amsterdam geen inkwar
tiering door soldaten plaatsvond en ook de gerechtelijke vervolging 'zachter' van aard was: 
men volstond in het uiterste geval met geldboetes en de afgescheidenen kregen geen vrij
heidsstraffen opgelegd. Daarnaast was de afgescheiden gemeente van Amsterdam in deze 
jaren vacant. De 'stimulerende' rol die predikanten konden spelen in het proces om tot af
scheiding over te gaan, was meer op de achtergrond aanwezig.78 

Uiteindelijk zochten de afgescheidenen zelf een uitweg uit de impasse door de voorwaar
den van de overheid te accepteren. Daarmee was voor de autoriteiten de weg vrij om tot er
kenning over te gaan. 

75 G A A , A r c h . 5166/41, blz. 41. 
76 D. Deddens, Afscheiding- Wederkeer, 172. 
77 Zie de opgelegde geldboetes aan afgescheidenen in het G A A , archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg, 

5074, supl.inv.nrs 70-73. 
78 De invloed van afgescheiden predikanten op het kerkelijk leven van de Amsterdamse gemeente was er zeker: 

regelmatig namen predikanten als Scholte, Van Velzen en Brummelkamp deel aan de kerkeraadsvergadenngen 
(zie de notulen: G A A , arch. 743/1). Ook waren er familiebanden tussen hen en Amsterdamse gemeenteleden 
(zie J . A . Groen jr, 'Bi j ons in de Jordaan... Amsterdam en de Afscheiding van 1834', in : Ons Amsterdam, j rg . 
36 (1984) 246-250. 
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W.P.R.A. Cappers 

Aardse begrenzing van bloeddorst en ademnood. 
De vampier als fysiologische pendant van de drenkeling 

Sinds 1767 stimuleert de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen mensen om te water 
geraakten het leven te redden. Dit initiatief vormt de Nederlandse variant van de strijd tegen 
schijndood, die vanaf het midden van de 18e eeuw de aandacht trekt. De Maatschappij zet 
zich dan ook met name in om schijndode drenkelingen te redden. 

Het probleem rond het afpalen van de grens tussen leven en dood richt zich niet alleen 
op het rekken van het leven maar ook op het terugdringen van de dood. Gedurende de eerste 
helft van de 18e eeuw boog de intellectuele elite zich serieus over het probleem of begravenen 
in Zuidoost-Europa nog over zoveel levenskracht beschikten dat zij hun rustplaatsen konden 
verlaten om bloed uit het lichaam van levenden te zuigen en daarmee hun schemerbestaan 
te rekken. Deze zogenaamde vampiers toonden dus net als drenkelingen de vaagheid van 
de scheidslijn tussen leven en dood aan. 

Hoewel deze cultuurverschijnselen zich terzelfder tijd voordeden, zijn ze nooit in hun on
derlinge samenhang bestudeerd. Daarom zal hier vanuit mentaliteitshistorisch gezichts
punt worden beschreven op welke wijze de belangstelling voor drenkelingen en vampiers in 
de 18e eeuw op verschillende plaatsen in Europa ontstond. Vervolgens zal worden getoond 
hoe in de 19e en 20e eeuw de houding en ideeën omtrent deze schijndoden veranderden. 
De fysiologie van vampiers en drenkelingen zal hierbij de verbindende factor zijn. In geogra
fisch opzicht is de beschrijving zoveel mogelijk op Nederland in het algemeen en Holland 
in het bijzonder toegespitst. 

Kussen op leven en dood 

De strijd voor het bedreigde leven van drenkelingen en tegen het schemerbestaan van vam
piers is veelvormig en eeuwenoud.1 Bij het gevecht tegen verdrinking ligt de nadruk in Ne
derland tegenwoordig op preventie in de vorm van zwemles. Tot het begin van de 20e eeuw 
was er echter vrijwel uitsluitend aandacht voor het bijbrengen van drenkelingen.2 Deze be
langstelling voor te water geraakten was te danken aan de Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen, die in het vervolg kortweg als de Maatschappij wordt aangeduid. Dit genoot
schap werd opgericht omdat drenkelingen tot dan toe niet of nauwelijks - en dan ook nog 
verkeerd - werden geholpen. In een grote publiciteitscampagne probeerde de Maatschappij 
daarom vanaf 1767 mensen te instrueren hoe ze moesten handelen. Tot deze methoden be
hoorde ook de mond-op-mondbeademing. 

De veelvormigheid van vampiers komt naar voren in de al in de 18e eeuw ontstane sociale 
metafoor voor speculanten en belastinginners als uitzuigers.3 Hun taaiheid blijkt thans 

H . S . van Lennep, 'De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Een geschiedkundig overzicht', en 
W . T h . M . Frijhoff, 'Drenkelingen redden: ideaal en symbool', in: H . M . Brokken en W . T h . M . Frijhoffed., Idea
len op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992. Stichting Hollandse H i s 
torische Reeks III ('s-Gravenhage 1992). 
H . T h . de Booy, Grepen uit de geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1980 (Amsterdam 
1980) 69-76. 
G . Klaniczay, 'Decline of witches and rise of vampires in 18th century Habsburg monarchy', Ethnologia Euro-
paea. Journal of European ethnology 17 (1987) 178. 
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vooral uit de films over Dracu la , die veelal letterlijk in elkaar over lijken te vloeien. D a n k zij 
een griezeleffect als het morsen van bloed op het graf blijkt de graaf immers telkens weer uit 
zi jn schemerbestaan te kunnen terugkeren. 4 D e films zijn op hun beurt gebaseerd op de ro
man Dracula van de Ier B r a m Stoker uit 1897.5 D i t boek vormde het hoogtepunt van een genre 
dat gedurende de 19e eeuw in E u r o p a en A m e r i k a populair werd. In deze griezelverhalen 
stond de vampier eveneens symbool voor destructieve, seksuele aantrekkingskracht. 6 He t 
idee voor dit genre is weer aan het eertijds wijd verbreide geloof in vampiers ontleend. D e 
vampier maakte deel uit van de groep geesten, die volgens de religieuze volkscultuur het sche
mergebied tussen leven en dood bevolkten. Nadat iemand was gestorven, kon diens geest aan 
nabestaanden verschijnen. Spiegels werden afgedekt om te voorkomen dat de ziel van de over
ledene de ziel van een nabestaande in het dodenrijk zou meevoeren. 7 He t dolen van geesten 
kwam met name voor wanneer het overlijden, bij voorbeeld als gevolg van zelfmoord, niet met 
het gangbare ritueel strookte. Weliswaar was de kerk er in de middeleeuwen gedeeltelijk i n ge
slaagd de geesten te kerstenen door ze een plaats i n het vagevuur te geven, maar het geloof i n 
op aarde terugkerende doden bleek taai te z i j n . 8 Een vampier was de geest van een begravene, 
wiens l ichaam nog niet was ontbonden. H i j had daarom nog genoeg levenskracht om naar 
vers mensenbloed op zoek te gaan. 9 He t geloof i n vampiers kreeg gedurende de jaren 1725-
1755 plotseling veel aandacht. In Zuidoos t -Europa werden regelmatig l ichamen van overle
denen opgegraven die onder andere vanwege de aanwezigheid van bloed i n de m o n d als vam
piers werden herkend en vernietigd. Deze drastische maatregelen werden in M i d d e n - en 
West-Europa waaronder H o l l a n d door de maatschappelijke elite becommentar ieerd. 1 0 

U i t deze overzichten in vogelvlucht blijkt dat mond-op-mond-beademing en opzuigen 
van bloed beide reeds in de 18e eeuw de aandacht trokken. D e gelijktijdige interesse voor 
drenkelingen en vampiers heeft zoals gezegd tot nu toe in de geschiedschrijving nauwelijks 
aandacht gehad. Het is echter mogelijk een beter inzicht i n de opkomst van de drenkelingen-
zorg te krijgen, wanneer we haar met de gelijktijdig ontstane belangstelling voor het vampi
risme vergelijken. Hierb i j zal de fysiologie van vampiers en drenkelingen centraal staan. 
B innen de geneeskunde houdt de fysiologie zich bezig met het functioneren van het mense
lijk l ichaam. H e t medische onderzoek naar de levenskracht van vampiers en de levenszwakte 
van drenkelingen richtte z ich vooral op de grens die de dood aan dat functioneren oplegde. 
Wat betreft de inr icht ing van de maatschappij wordt onderscheid gemaakt tussen de rel i
gieuze volkscultuur op het platteland met daar in gekerstende elementen en de wereldlijke 
volkscultuur in de stad met daar in gemedicaliseerde componenten. 1 1 Hoewel de vampier 

4 Speelfilm encyclopedie. 50.000films (4e druk; Haarlem 1988) 291, 343, 470, 715-716, 1069. 
5 B. Stoker, Dracula (Harmondsworth 1979). 
6 M . L . Carter ed., The Vampire in literature. A critical bibliography. Studies in speculative fiction X X I (Ann Arbor 

1989). 
7 H . L . Kok , De geschiedenis van de laatste eer in Nederland (Lochem 1970) 155-156. 
8 R . C . Finucane, Appearences of the dead. A cultural history ofghosts (Londen 1982). M . Gielis, 'Dood, hiernamaals 

en terugkerende doden volgens de kerkelijke verkondiging en de exempelliteratuur', Volkskunde 91 (1990) 
189-239. 

9 S. Hoek, Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Litteratur. Forschungen zur neueren Litteraturge-
schichte X V I I (Berlijn 1900) 29-34. 

10 P. Barber, Vampires, burial, and death. Folklore and reality (New Haven en Londen 1988) 5-28. 
11 M . Vovelle, 'Les attitudes populaires devant la mort (1800-1920)', in : La religion populaire. Paris, 17-19 octobre 

1977. Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 476 (Parijs 1979) 275-282. 
G . Rooijakkers en T h . van der Zee, 'Ten geleide. Van volksgeloof naar religieuze volkscultuur' in : G . Rooijak-
kers en T h . van der Zee ed., Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk. 
Sporen (Nijmegen 1986) 7-11. 
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geen typisch Nederlands verschijnsel is, heeft het hier eveneens de aandacht getrokken. Dit 
artikel zal zo veel mogelijk aan de hand van voorbeelden uit Holland worden toegelicht. Zo 
geeft het artikel een aanzet voor de constructie van een completer beeld van de vampier, voor 
zover dit fenomeen sinds de 18e eeuw in Nederland en meer speciaal in Holland voorkwam. 

Het artikel is als volgt opgebouwd. Eerst zal worden gewezen op de grote belangstelling 
die de fysiologie van vampiers en slachtoffers trok bij zowel de lokale bevolking als bij het 
merendeel van de commentatoren. Daarna zal worden beschreven, hoe deze interesse van 
de maatschappelijke elite en haar verwarring over de interpretaties van de verschijnselen sa
menhingen met de vrijwel gelijktijdige opkomst van de angst voor schijndood. Getoond zal 
worden, op welke wijze deze plotselinge belangstelling voor vampirisme en schijndood met 
het nieuwe tijdperk van de Verlichting en de empirische kijk van medici op het menselijk 
lichaam verband hield. Vervolgens zal worden beschreven hoe geneeskundigen en geestelij
ken de angst voor vampiers als bijgeloof bestreden en de angst voor schijndood als serieus 
probleem medicaliseerden. De medicalisering van de schijndood zal aan de hand van de ac
tiviteiten van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen worden beschreven. Binnen 
deze samenhang zal worden gewezen op het merkwaardige feit dat de Maatschappij het ge
loof in watergeesten nooit als belemmering voor de hulpverlening heeft beschouwd en be
streden. 

Vervolgens zal worden uiteengezet hoe in de 19e eeuw de opkomst van de zwemsport ver
band hield met de verdringing van de drenkeling en hoe de metamorfose van de vampier 
tot literaire metafoor samenhing met de groeiende belangstelling voor seksualiteit. Wat be
treft de seksuele aspecten zal worden betoogd dat er raakvlakken zijn met de metafysische 
interpretatie van de fysiologie van vampiers in de 18e eeuw. Hierbij zal naar de schaarse 
neerslag van de vampier als thema in Nederlandse letterkunde worden verwezen.12 

Ten slotte zal worden getoond, hoe de fysiologische kenmerken van de vampier als sociale 
metafoor vandaag de dag ten dele nog steeds opgaan, maar ten aanzien van de drenkeling 
naar de recreërende badgast zijn verschoven. 

Fysiologische verwarring rond de vampier 

De vampier die in de 18e eeuw de meeste pennen in beweging bracht, was Arnod Paole. 
Reeds tijdens het leven van deze militair waren de voortekenen ongunstig. In Turks Servië 
bij Gossowa zou hij al eens door een andere vampier zijn lastig gevallen. Hij had zich hierte
gen proberen te beschermen door aarde uit het graf van de vampier te eten en zijn huid met 
diens bloed in te smeren. In ongeveer 1727 kwam Paole bovendien op een onnatuurlijke ma
nier aan zijn eind. Hij viel van een hooiwagen en brak zijn nek. Zijn lijk werd begraven in 
Medvegia dat in Oostenrijks Servië was gelegen. Een kleine maand na zijn dood vertelden 
mensen dat zij door Paole werden lastig gevallen. Vier van hen zouden kort daarop door 
zijn toedoen zijn gestorven. Op advies van iemand, die eerder met vampirisme te maken 
had gehad, werd Paole daarom veertig dagen na zijn overlijden opgegraven. Alle kenmerken 
van een vampier bleken aanwezig te zijn. Het lichaam was nog gaaf, er kwam vers bloed 

n A . de C(ock), 'Naar aanleiding van vampyrsagen', Volkskunde 14 (1901-1902) 28-31. K . D . Beekman, 'Vampier-
verhalen: struktuur, verwerking en effekt', in : Populaire literatuur. Amsterdamse Smaldelen I (Amsterdam 1974) 
124-125. P. van Zonneveld, 'Vampirisme in de romantiek', Tirade 20 (1976) 530-531. j . Bervoets ed Nederlandse 
gruwelverhalen uit de negentiende eeuw. Knefipelhout, Van Nievelt, Ver Huell e.a. (Utrecht 1983) 145-147. 
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uit mond, neus, oren en ogen, terwijl nagels en hu id bleken te zi jn gegroeid. Aangezien een 
vampier moest worden vernietigd, sloegen de dorpsbewoners een staak door zijn hart. H i e r 
bij verloor het l ichaam opnieuw veel bloed en was er gekreun te horen. D i t onderstreepte 
het feit dat Paole een vampier was. N o g dezelfde dag werd het l i jk verbrand, waarna de as 
in het graf werd gestrooid. Daa r de mensen die na de verschijning van A r n o d Paole waren 
gestorven, ook vampiers moesten zijn geworden, werden hun l ichamen op dezelfde wijze 
vernietigd. 

V i e r jaar later, in 1731, bleken deze maatregelen niet afdoende te zi jn geweest. B innen 
een tijdsbestek van drie maanden stierven i n Medveg ia zeventien mensen. D i t zou komen 
door het eten van vlees van vee dat na door Paole en de andere vampiers te z i jn leeggezogen, 
eveneens was gestorven. O p last van een Oostenrijkse commandant i n Belgrado werd de 
zaak op 12 december medisch onderzocht. Nadat een vrouw rond de jaarwissel ing door één 
van de pas gestorvenen was gedood, stelden drie officieren van gezondheid i n het bijzijn van 
enkele gewone officieren en de oudste heidukken (lichtgewapende Hongaarse soldaten) van 
Medveg ia in j anuar i 1732 een aanvullend onderzoek in . H u n rapport bevatte de hierboven 
weergegeven voorgeschiedenis en een verslag van het onderzoek naar de opgegraven lijken 
van pas gestorvenen. Sommige l ichamen waren al in staat van ontbinding, maar andere ble
ken nog gaaf te zijn. D e dokters pleegden sectie op de verdachte lijken en ontdekten onder 
andere dat deze l ichamen nog vloeibaar bloed bevatten. He t bewijs voor vampir isme werd 
volgens de aanwezige heidukken vooral door het l ichaam van M i l i z a geleverd. Deze vrouw 
was een half jaar geleden ziek geworden en drie maanden later als eerste gestorven. D o o r 
vlees van het door vampiers aangevallen vee te eten, had zij volgens hen de golf van vampi
risme in gang gezet. He t opmerkelijkste bewijs voor haar bestaan als vampier was volgens 
de heidukken dat M i l i z a tijdens haar leven altijd mager was geweest en n u over een goed 
gevuld l ichaam bleek te beschikken. Daarop begroef men de ontbindende lijken opnieuw. 
D e gave l ichamen van de vampiers werden echter onthoofd en verbrand, waarna de as werd 
verstrooid in de M o r a v a , een zi jr ivier van de D o n a u . 1 3 

Deze snelle en drastische maatregelen verraden de grote spanningen waaraan het Servi
sche dorp bloot stond. D e beroering ging terug tot een ver verleden. Eeuwenlang had de 
leefgemeenschap in de frontlinie van politieke en kerkelijke conflicten gelegen. Nadat 
Constant inopel i n 1453 in handen van de Turken was gevallen, werden Servië en de rest van 
de Balkan het strijdtoneel van het Ottomaanse en het Habsburgse Ri jk . In de tweede helft 
van de 15e eeuw moest Walachije bij voorbeeld voortdurend slag leveren tegen de oprukken
de Turken. Vorst V l a d Dracu la , wiens naam V l a d , zoon van de duivel betekent, was hierbij 
vrij succesvol. Daarbi j dwong hij bij zi jn tegenstander respect af door gevangenen te spiet
sen. Z i j n wreedheden raakten dank zij de pas uitgevonden boekdrukkunst snel over de rest 
van E u r o p a bekend, terwijl zijn bi jnaam Dracu l a eind 19e eeuw het synoniem voor vampier 
w e r d . 1 4 

In de jaren 1600-1610 kreeg het begrip vampier een vrij reëe le betekenis, toen de Hongaar
se edelvrouw Elisabeth Bathory probeerde haar hu id j ong te houden door regelmatig i n een 
kuip met bloed te baden. Hier toe werden honderden meisjes gedood. Deze gebeurtenis bleef 
elders niet onopgemerkt. In dezelfde tijd kreeg het geloof in vampiers een extra impuls , om-

13 D. Sturm en K . Völker ed., Von denen Vampiren oder Menschensaugern. Dichtungen undDokumente (3e druk' Wenen 
1973) 451-456. Barber, Vampires, 15-20. Het is overigens merkwaardig dat niet de graven van achttien maar 
van dertien gestorvenen werden onderzocht. 

14 H . A . Senn, Were-wolf and vampire in Romenia. East European Monographs X C I C (New York 1982) 38-45 
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dat de rooms-katholieke kerk het op de Balkan als wapen in de strijd tegen de orthodoxe kerk 
en de moslims inzette.15 Wanneer iemand niet voor het katholieke geloof koos, werd hij niet 
in gewijde aarde begraven. Het lichaam van de ongelovige zou niet vergaan, maar als vam
pier familieleden en vrienden tot in lengte van jaren achtervolgen. Gelovigen werden daar
entegen door de priester met christelijke symbolen als bijbel, kruis en rozenkrans tegen aan
vallen van vampiers beschermd.16 

In de jaren 1727-1732 was de situatie weer gespannen. In 1718 had de vrede van Passaro-
witz een einde gemaakt aan de derde Turkse Oorlog tussen Oostenrijk en het Ottomaanse 
Rijk. Het Habsburgse vorstenhuis verwierf delen van Bosnië, Servië en Walachije. Aange
zien Medvegia onder Belgrado ressorteerde en aan de rivier de Morava lag, moet de plaats 
in het pas veroverde deel van Servië hebben gelegen.17 Hierdoor kreeg de orthodoxe bevol
king weer te maken met katholieke geestelijken die bij afwijkingen van het katholieke geloof 
al snel aan vampirisme dachten. In deze moeilijke situatie maakte de reeks sterfgevallen, 
waarvan Paole de eerste was, de bevolking van Medvegia argwanend. Aangezien er sprake 
was van sterfte onder het vee, is het heel goed mogelijk dat epidemieën als de runderpest, 
die in de jaren 1726-1734 Oost-Europa teisterde, het zoeken naar een zondebok in gang zet
te. Een ziekte als tuberculose, waarbij de zieke bloed opgeeft, kon regelrecht leiden tot de 
conclusie dat vampiers de gemeenschap bedreigden.18 

De beschrijving van het voorval in het Servische dorpje geeft een vrij goed beeld van de 
gang van zaken rond de ontdekking van een vampier. Er zijn echter enkele varianten en aan
vullingen mogelijk. Terwijl contact met een andere vampier en een dodelijk ongeluk Arnod 
Paole in een vampier veranderden, konden ook een lichamelijk defect, een moeilijk karakter, 
zelfmoord en een verkeerd uitgevoerd begrafenisritueel van iemand een vampier maken. 
Het kauwen en smakken dat uit een graf opklonk, vormde een krachtig bewijs voor de aan
wezigheid van een vampier. De geur van beginnende ontbinding kon betekenen dat het l i 
chaam nog niet was vergaan en er een vampier in het graf kon huizen. Teneinde de kwalijke 
reuk van de dode te neutraliseren, gaf men deze in het graf een sterk riekend teentje knoflook 
mee. Ten slotte kon ook het ontbreken van lijkstijfheid op een vampier duiden. Aangezien 
een nog niet duidelijk in ontbinding verkerend lichaam de levenden als vampier bedreigde, 
trachtte men de afbraak van het lichaam door onthoofding, verbranding en asverstrooiing 
sterk te versnellen.19 

De vrede van Passarowitz had tevens tot gevolg dat berichten over vampirisme via Oosten
rijk elders in Europa snel bekend raakten. Het rapport van de officieren van gezondheid over 
het gebeuren in Medvegia werd in tal van publikaties besproken. Met name in Duitse uni
versiteitssteden als Leipzig en Neurenberg werden gedurende de jaren 1732-1734 veel ver-

15 Vergelijk voor een gelijksoortige houding van de orthodoxe kerk Sturm, Von denen Vampiren, 523. 
16 J . B. Twitchell, The living dead. A study of the vampire in Romantic literature (Durham 1981) 14-16. C . Leatherdale, 

Dracula The novel & the legend. A study of Bram Stoker 's Gothic masterpiece (Wellingborough 1985) 42-44. Vergelijk 
voorde reuk van heiligen en het mysterie van het bloed van Christus Ph . Ariès, L 'Hommedevant la mort. L'univers 
historique (Parijs 1977) 236-239 en Klaniczay, 'Decline', 174. 

17 K A . Roider jr, Austria's eastern question 1700-1790 (Princeton 1982) 38-70. 
18 Hoek, Die Vampyrsagen. 35 en 49. De opmerking van J . Delumeau, La peuren Occident (XIVe-XVIHe siècles). Une 

cité assiégée. Collection Pluriel (Parijs 1978) 111, dat het gebruik van de vampier als zondebok minder kwalijk 
was omdat deze toch al dood was, is onzorgvuldig geformuleerd. 

19 Barber, Vampires, 7-38, 131-132, 157, 164-165. J . M . Goulemot, ' D é m o n s , merveilles et philosophie al'age classi-
que' Annales ESC 35 (1980) 1239-1240, geeft dus ten aanzien van vampiers een verkeerde voorstelling van zaken, 
wanneer hij beweert dat deze geesten volgens de religieuze volkscultuur onzichtbaar waren. Klaniczay, 'Decl i 
ne', 177. 
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handelingen uitgegeven. D e meningen bleken zeer verdeeld te zi jn. E e n enkeling als J . H . 
Z o p f meende in vampiers nog de duivel te herkennen, al veronderstelde hij dat de bijgelovige 
verbeelding de lokale bevolking parten moest hebben gespeeld. He t merendeel van de com
mentatoren koos echter voor een metafysische of een medische benader ing . 2 0 N a hun geeste
lijke voorgangers brachten zij in de eeuw van de Ver l icht ing als wereldlijke opinieleiders het 
schemergebied tussen leven en dood vanuit aards perspectief in kaart. 

Metafysici zagen in het vampir isme bij voorbeeld de werking van astrale geesten, het ge
bruik van drugs en de nachtmerrie weerspiegeld. Reeds in 1725 gaf de i n het Saksische Nebra 
woonachtige diaken M . Ranft naar aanleiding van een geval van vampirisme in het Servi
sche Ki s i l owa een metafysische interpretatie van het verschijnsel. 2 1 In deze in het La t i jn ge
schreven dissertatie verdedigde hij de stelling dat vampirisme niet het werk van G o d of de 
duivel, maar van natuurkrachten was. Kauwende en smakkende geluiden, die uit graven 
opstegen, werden veroorzaakt door slangen die de lijken uiterlijk intact lieten, maar van b in
nenuit aanvraten. Men sen die lijfelijke verschijningen van vampiers kregen, lieten zich door 
hun verbeelding meeslepen. In 1728 verscheen er een heruitgave van het proefschrift. Ineen 
daaraan toegevoegd deel n a m hij het filosofische standpunt i n dat een l ichaam los van de 
ziel levenskracht bezit, die pas door de ontbinding verdwijnt. Zo lang haren en nagels bleven 
groeien, duidde dit op nog i n het l ichaam aanwezige vitaliteit. D e verschijningen hielden 
verband met sympathieke en antipathieke krachten, die levenskrachtige doden jegens leven
den konden voelen. In 1734 verscheen een derde, in het Dui ts vertaalde editie aangevuld 
met een derde deel bestaande uit commentaar op inmiddels verschenen verhandel ingen. 2 2 

Geneeskundig geo r i ën t ee rden wezen op de mogelijkheid van mummificat ie , bij voor
beeld ten gevolge van vergiftiging, en een epidemie door het eten van besmet schapevlees. 
D e hoogleraar Geelhausen publiceerde in 1732 te Neurenberg een boek, waarin hij in vam
piers schijndoden meende te zien, die zich een uitweg uit het graf hadden gegraven. E r klonk 
in deze groep echter ook scepsis door over de geloofwaardigheid van het voorval. Officieren 
van gezondheid werden als onderzoekers niet hoog aangeslagen, aangezien zij hun rapport 
voor een belangrijk deel op mededelingen van bijgelovige boeren hadden gebaseerd. T i e n 
jaar na het bekend worden van de gebeurtenissen i n Medveg ia verscheen te L e i p z i g van de 
hand van de filosoof en natuurkundige G B . Bilf inger een studie, waarin hij stelde dat het 
voor een definit iefoordeel over het vampirisme nog te vroeg was . 2 3 

Sporen van de verwarring bij de intellectuele bovenlaag over de betekenis van de fysiologi
sche verschijnselen waren eveneens terug te vinden in de Republiek. M e n zou anders ver
wachten gezien de grote afstand van de plek des onheils, de protestantse en tolerante gezind
heid. Bovendien stond men getuige de geschriften van de geneeskundige Johannes W i e r en 
de predikant Balthasar Bekker al in de 16e en 17e eeuw traditioneel krit isch tegenover bijge
loof. 

In de jaren 1732-1733 verschenen in de Glaneur historique artikelen waarin de oorzaak van 
het vampirisme in Zuidoos t -Europa i n een combinatie van voedselvergiftiging en op hol ge-

20 Hoek, Die Vampyrsagen, 39, 42-54. 
21 Kisi lowa lag in het gebied, dat na de vrede van Passarowitz in 1718 tot Oostenrijk ging behoren. In 1725 vernie

tigden inwoners van dit dorp het lijk van vampier Peter Plogojowitz.Barber, Vampires, 5-9. 
22 M . Ranft, Tractat von dem Kauen undSchmatzen der Todten in Grdbern, worin die wahre Beschaffenheit derer hungarischen 

Vampyrs und Blut-Sauger gezeigt, auch alle von dieser Materie bissher zum Vorschein gekommene Schrijf ten recensiret werden 
(Leipzig 1734). 

23 Hoek, Die Vampyrsagen, 42-54. Zie voor de marginale verschillen tussen de religieuze cultuur van de maatschap
pelijke bovenlaag en het gewone volk in Frankrijk gedurende de 18e eeuw Goulemot, 'Démons ' , 1223-1250. 
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slagen verbeelding werd gezocht. 2 4 J . -B. de la Varenne, die als uitgetreden benedictijner 
monnik Frankr i jk was ontvlucht, gaf deze Franstalige periodiek sinds 1731 in 's-Gravenhage 
uit. Aangezien het kritische blad vooral door de adel en de gezeten burgerij in Frankri jk werd 
gelezen, hebben deze publikaties in de Republ iek waarschijnlijk nauwelijks een lezerspu
bliek gevonden. D i t was wel het geval met drie artikelen, die op 16, 18 en 20 oktober 1736 
te Delft in de Hollandsche Historische Courant verschenen. Deze artikelen waren gebaseerd op 
de beschouwingen van D e la Varenne over vampirisme in de Glaneur historique.25 

N a de lezers eerst te hebben uitgelegd wat een vampier is en hoe diens lijk moet worden 
vernietigd, liet de schrijver zien dat het vampir isme volgens één theorie zelfs in het ver van 
Zuidoos t -Europa gelegen H o l l a n d de kop kon opsteken. Het gevaar school in het verstrooien 
van de as van verbrande vampiers in de rivier, zoals in Medveg ia was gebeurd. Deze r ivier 
kwam uit op de 

Donau ; de D o n a u in de Zwarte-Zee; deze heeft door middel van de Dardanel len gemeen
schap met de Middel landsche-Zee, en de Middel landsche-Zee met den Oceaan, en dus 
zou al de visch van die r ivieren en Z e ë n op 't laatst Vampires konnen worden, zoo als ook 
de genen, die dezelven vervolgens quamen te eten; by voorbeeld, hy veronderstelt dat als 
een grondeling of post uit de Theisse assche komt te eeten van een Bloedzuigend lyk, en 
hy zich i n den D o n a u door een za lm weder laat eeten, en de za lm wederom op zyn beurt 
in de Zwarte-Zee door een thonyn, de Water Vampires , op zynnaauwste gerekent, binnen 
den tyd van twee jaren, drie maanden en zeventien dagen, in den R h y n zouden konnen we
zen; waaruit hy besluit, dat byaldien die gevaarlyke ziekte t'eeniger tyd eens i n Dui tsch-
land quam over te slaan, men na gene andere oorzaak zou behoeven te zoeken! 2 6 

De schrijver zelf had zo zijn twijfels over de mogelijkheid van besmetting v ia het water en 
de cijfermatige onderbouwing. Toch namen velen het vampir isme serieus. De Hollandsche 
Historische Courant gaf vervolgens een fysiologische verklaring. He t eten van ongezond en niet 
bereid voedsel als ongepelde granen door de arme bevolking kon de aanleiding voor de ziekte 
zijn geweest. Voorts moest de ziekte zo besmettelijk als hondsdolheid en zo ziekmakend als 
een onbeantwoorde liefde zi jn. Ui te indel i jk bedierf het bloed en kregen de zieken tijdens 
hun koortsdromen en slapeloze nachten visioenen van andere zieken, die hen i n de gedaante 
van bloedzuigende vampiers hadden aangestoken. Tijdens de gesprekken bij het sterfbed 
namen de bijgelovige nabestaanden deze verklar ing voor waar aan. D o o r de vergiftiging van 
het bloed bleven volgens de schrijver de opgegraven lijken bloeden en ontbrak de lijkstijf
heid. Wanneer een staak i n de borstkas werd geslagen, zorgde de ontsnappende lucht voor 
het zogenaamde gekreun van de vampier. Ui te indel i jk concludeerde de krant dan ook dat 
er inderdaad mensen zijn 

die aangetast worden en sterven van een quaal, welke men Vampir i sme noemt, zulke kan 
men niet ontkennen; doch dat die quaal zou worden veroorzaakt door dode lyken, die 

24 Le Glaneur historique 2 (3 maart 1732), 2 (17 maart 1732), 3 (23 april 1733) en 3 (23 april 1733) supplement I X , 
allen zonder paginering. M . C . Couperus, Un périodiquefranfais en Hollande. Le Glaneur historique 1731-1733. Pu -
blications de 1'Institut d 'études francaises et occitanes de 1'université d'Utrecht 6 ('s-Gravenhage 1971) 26-30, 
35-49, 75-78, 225. 

25 Nummer 124 van 16 oktober 1736 is in geen enkele bibliotheek aanwezig en heb ik derhalve met kunnen raad

plegen. 
26 Hollandsche Historische Courant, no. 125 (18 oktober 1736) 1. 
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A°. 1736. 

D E H O I 

HISTORISCHE 
L A N T S C B E 

C O U R A N T . 
den 18 Othber. 

Afb. 1. Hollantsche Historische Courant, no. 125 (18 oktober 1736) 1. 

het bloed tot op de leste druppel komen afzuigen, zulks is eene loutere herssenschim, ge
baart werdende door droefgeestigheid of bygeloof, en dus hebben alle die executies, welke 
men op die lyken heeft geoeffent, gene andere werking konnen hebben, dan datze de ge
nen, welke waanden, van die Vampires gequelt te worden, van hunne zotte inbeelding 
hebben genezen.27 
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In 1738, twee jaar na het verschijnen van de artikelen i n de Hollandsche Historische Courant, 
werd in de vierde editie van de i n H a a r l e m uitgegeven Gezangen van J a n van Els land met 
deze voorzichtige benadering van de Hollandsche Historische Courant echter de spot gedreven. 2 8 

Terwijl als melodie 'Harderwykse Studente M a r s c h ' stond aangegeven, begon de tekst van 
het l ied als volgt: 

Weer wat nieuws en wat raars i n onse 
Stoori Crant , een wonder boven wonder 
voor't verstand, H o e een Boer, afgestorven in't ser-
viesche distrikt, by zyn Zoon des nagts nog 
heeft gebikt. 

D e gebeurtenis speelde zich a f i n het dorpje K i s i l o w a dat i n het door Oostenrijk beheerste 
deel van Servië was gelegen. Een officier uit het keizerlijke leger was aanwezig bij de opgra
v i n g van de boer 

Die men, bloozend en blond, 
N o g fris en wel gezond, 
Z y n adem haaiend vond. 

D e vampier werd een ijzeren pen in het l i j f geslagen. Hoewel het l ied vermeldde dat de Delft-
se krant vampirisme uiteindelijk als inbeelding beschouwde, stak het l ied de draak met de 
bijdrage van de krant aan het debat over een zotte kwestie, waaraan i n het buitenland zelfs 
in het La t i jn gestelde academische traktaten waren gewijd. 

Deze vrolijke noten laten zien dat het vampir isme i n de Republ iek met haar meer wereld
lijke volkscultuur sceptischer werd benaderd . 2 9 D e ernst waarmee de discussie vooral elders 
over het algemeen werd gevoerd, laat echter zien dat de fysiologische verschijnselen van 
vampiers en h u n slachtoffers serieus werden genomen. 

Fysiologische verwarring rond de schijndode 

In 1740 deed de Deense hoogleraar J . B . Winslow, werkzaam aan de universiteit van Parijs, 
een poging o m de grens tussen leven en dood nader te def in ië ren . Wins low die eerst theolo
gie had gestudeerd, maar op medicijnen was overgestapt, voelde zich nauw bij het probleem 
van de schijndood betrokken. In zi jn jonge jaren was hij liefst twee keer door een arts dood 
verklaard en reeds gekist, voordat u i tkwam dat hij nog leefde. In An mortis incerta signa minus 

27 Hollandsche Historische Courant, no. 126 (20 oktober 1736) 1. In 1736 verscheen over de kritische dissertatie betref
fende vampirisme, die dokter J . C h . Stock in 1732 te Jena had gepubliceerd, in de Republiek ook een uit het 
Duits vertaalde recensie. Het volgende verhaal was volgens de recensent inderdaad erg ongeloofwaardig: J a 
een seeker Heyduk was 's nachts na syn Begrafenisse by syn Huysvrouw gekomen, en hadt deselve beslaapen. 
Zy hadde gevoelt, dat syn zaat kout was'. Deze daad kon immers alleen door een levende worden verricht. Merg 
der akademische verhandelingen I, 2e stuk (1736) 194-205, aldaar 197-198. 

28 J . van Elsland, Gezangen, of het crolyk gezelschap der negen zanggodinnen, kweelende en speelende, op zeer aangenaame uitge-
zogte muzikaale toonen, verschelde zangstoffen: tot verversing en verkwikking der hedendaagsche zangminnende herten. Alle op 
de G. sleutel gesteld (4e druk; Haarlem 1738) 263-267. 

29 C . R J . Penning, 'Iets over vampyrs', Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 7'6 (1932) 3865. C . P . J . Penning, Onder
zoek der bevolking van de Over-Betuwe (Harderwijk 1932) stelling 10. 
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incerta a Chirurgicus, quam ab aliis experimentis verdedigde hij nu de stelling dat een medicus 
iemand pas als gestorven mocht beschouwen, wanneer het l ichaam niet op prikken, snijden 
en branden reageerde. Deze chirurgische benadering moest het volgens Wins low qua be
wijskracht echter altijd afleggen tegen het natuurlijke proces van ontbinding als algemeen 
bekend, fysiologisch kenmerk van de d o o d . 3 0 

Z i j n in het La t i jn gestelde en acht pagina's tellende these werd in 1742 door de Franse 
arts J.-J. Bruh ie r vertaald en met talrijke voorbeelden van schijndood toegelicht. In 1745 
volgde een tweede deel met voorbeelden, terwijl de kloeke banden bij de tweede druk in 1749 
nog werden uitgebreid. Z o verhaalt Bruhier van een man, die op het kerkhof in het Lo tha -
ringse Bar - le -Duc werd begraven. Aangezien er geluiden uit het graf opklonken, werd het 
lijk weer opgegraven. He t vlees van de armen bleek gedeeltelijk te zi jn verdwenen. Bl i jkbaar 
was de man schijndood begraven en had hij, na bij bewustzijn te zijn gekomen, zo'n honger 
gekregen dat hij was begonnen het vlees van zijn armen op te eten. D e ooggetuige, die het 
voorval had meegedeeld, vertelde nog dat de schijndood door een grote consumptie van 
brandewijn moest zi jn veroorzaakt . 3 1 

Mensen konden volgens Bruh ie r niet alleen levend worden begraven, maar ook als schijn
dode drenkeling sterven. In 1740, toen de these van Wins low verscheen, had het stadsbe
stuur van Parijs al een advies voor het redden van drenkelingen doen u i tgaan . 3 2 A a n het 
Tractatus depeste van de Nederlandse geneesheer IJsbrand van Diemerbroeck uit 1644 ont
leende Bruhier het verhaal over een vierjarige jongen, die in 1641 te Nijmegen te water raak
te. Toen hij aan wal was gebracht, dacht men dat de drenkeling dood was. Tijdens het wach
ten op de kist ontdekten omstanders echter dat er geen lijkverstijving optrad. M e n haalde 
er een dokter bij , die met behulp van warmte weer beweging in het l ichaam kreeg. Ui te inde
lijk stierf het jongetje toch, omdat de hulp te lang op zich had laten wachten . 3 3 

Deze aandacht van geneeskundigen voor het verschijnsel schijndood h ing samen met de 
geleidelijke verwereldlijking van de samenleving. Eeuwenlang waren leven en dood als ge
volg van de alles overheersende positie van het christendom vanuit het perspectief van het 
hiernamaals beschouwd. D e religieuze volkscultuur betreffende dolende geesten van overle
denen werd volgens de katholieke leer gekerstend door de zwervende doden een plaats i n 
het vagevuur te geven, terwijl deze volkscultuur later vanuit de protestantse leerstellingen 
als bijgeloof werd bestreden. Toen tijdens de Renaissance de behoefte ontstond op het be
staan zelfde klemtoon te leggen, ging men het levenseinde met andere ogen bezien. D e dood 
was niet meer alleen de overgang naar het eeuwige leven, maar ook het onherroepelijke eind
punt van het aardse bestaan. D e immer vage grens tussen leven en dood moest nu vanuit 
de aardse optiek nader worden gedefinieerd. 

M e d i c i waren de specialisten bij uitstek die deze wereldlijke kijk op de dood gestalte kon
den geven. Beroepshalve moesten zij immers het leven van mensen zo goed mogelijk tegen 

30 J . H . van den Berg, Het menselijk lichaam. Een metabletisch onderzoek II (Nijkerk 1961) 147-149. M . Patak, Die Angst 
oor dem Scheintod in der 2. Hal/te des 18. Jahrhunderts. Zürcher Medizingeschichtliche Abhandlungen. Neue Reie 
44 (Zür i ch 1967)32-36. Zie verder voor schijndood M . S . Pernick, 'Back from the grave: recurring controversies 
over defining and diagnosing death in history', in: R . M . Zaner ed., Death: beyond whole-brain criteria (Dordrecht 
1988) en Ariès, L'Homme, 389-399. 

31 J.-J. Bruhier, Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort, l'abus des enterrements, & embaumements précipités I (2e 
druk; Parijs 1749) 112. 

32 Avis pour donner du secours a ceux que Von croit Noyez (Parijs 1740). 
33 I. de Diemerbroeck, Tractatus de peste. In quatuor libros distinctus; Truculentissimi morbi hisloriam ratione&expenentid 

confirmatam exhibens. Ab auctore emendatus, plurimisque in locis adauctus (Amsterdam 1665) 334-336. Bruhier, Disser
tation I, 2e druk, 199-201. 
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ziektes beschermen. In de klassieke oudheid had Galenus het menselijk lichaam met zijn 
leer van de drie stelsels en de vier lichaamssappen anatomisch en fysiologisch beschreven. 
Sindsdien was er in de geneeskunde weinig veranderd. In de middeleeuwen had het medisch 
denken en handelen immers in dienst van het christelijk geloof gestaan. Pas sinds de Renais
sance kon de medische wetenschap zich vrijer ontplooien. De Zuidnederlander Andreas Ve-
salius leverde hieraan in 1543 de eerste belangrijke bijdrage door via onderzoek van geopen
de lijken een nieuw anatomisch beeld van het menselijk lichaam te schetsen. In de nog door 
en door christelijke wereld werd lijkopening echter als een schending van de tempel Gods 
gezien. Desondanks werd dit soort onderzoek voortgezet en werden er steeds meer ontdek
kingen gedaan. Na Vesalius leverde de Engelsman William Harvey in 1628 de tweede be
langrijke bijdrage aan de onttakeling van de klassieke geneeskunde met zijn onderzoek naar 
de werking van het hart en vergelijking van dit orgaan met een pomp. Na deze vernieuwen
de, fysiologische kijk op het menselijk lichaam volgden publikaties van medici, die schreven 
hoe moeilijk de grens tussen leven en dood was vast te stellen. Van de Duitse medicus L .C . F. 
Garmann verscheen in 1709 een boek over het leven dat nog in een lijk aanwezig was. Hij 
verbaasde zich bij voorbeeld over de erecties, die bij opgehangenen en gesneuvelden kort 
na hun overlijden te zien waren. Lijken bleken niet alleen tekenen van leven te geven, maar 
zoals bij vampiers ook de dreiging van de dood in zich te herbergen. Ten tijde van epide
mieën werden de slachtoffers ondanks het gevaar van schijndood snel in en rond de kerken 
begraven, omdat smetstoffen in de lijken de levenden ziek konden maken. In het midden 
van de 18e eeuw was de penetrante lijklucht voor medici het bewijs dat de gezondheid van 
kerkgangers en omwonenden gevaar liep. 

In het tijdperk van de Verlichting had het empirische onderzoek van medici naar de dood 
dus tot grote verwarring geleid. Het menselijk lichaam dat op het eerste gezicht dood was, 
bleek verrassend vaak tekenen van leven te vertonen. Deze ontdekking leverde op zichzelf 
geen nieuw gezichtspunt op. Volgens de religieuze volkscultuur konden immers veel mensen 
na hun overlijden geen rust vinden. Het katholicisme leerde dat gestorvenen als boetende 
zondaars een plaats in het vagevuur kregen. De these van Winslow om de dood in fysiologisch 
opzicht aan de ontbinding te koppelen leek evenmin nieuw te zijn. Volgens opvattingen bin
nen de religieuze volkscultuur maakte immers juist de ontbinding een eind aan de omzwer
vingen van geesten. De medische stand beschouwde echter de lijklucht als het eerste teken van 
de ontbinding en daarmee van de onherroepelijke dood. 3 4 Hiermee kon het verdwijnen van 
de laatste levensgeesten uit het lichaam van een gestorvene tot enkele dagen voor de begrafe
nis worden teruggebracht. Zo schiep Winslow een beperkte maar veilige marge, waarbinnen 
een eventuele schijndode kon worden herkend en geholpen. De vraag, hoe de eventueel aan
wezige levensgeesten het beste konden worden opgewekt en hoe de dood in medisch opzicht 
beter kon worden vastgesteld, bleef echter een onderwerp van aanhoudende zorg. 

Medicalisering van de drenkeling via de schijndood 

In de waterrijke Republiek was er vooral aandacht voor schijndoden in de vorm van zorg 
voor schijnbaar levenloze drenkelingen. Met dat doel richtten tien burgers onder wie dokter 

3 4 Z i e v o o r d e r o l v a n d e r e u k i n he t a l g e m e e n A . C o r b i n , Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van dereuk. S p o r e n 

( N i j m e g e n 1986 ) . 
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J .A. Schlosser in 1767 te Amsterdam de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen op. 
Uitgangspunt van de initiatiefnemers was dat een te water geraakte als een bijzondere 
schijndode moest worden beschouwd. Hij stierf immers niet na een ziekbed, maar raakte 
gezond en wel plotseling te water. Wanneer een drenkeling aan wal was gebracht, waren in 
het lichaam in principe levensgeesten aanwezig, die konden worden opgewekt. Hoewel het 
bekend was dat de levenskracht enige tijd in het lichaam aanwezig bleef, wilden de directeu
ren via het genootschap in de eerste plaats bewerkstelligen dat drenkelingen snel werden ge
holpen.3 5 Het belang hiervan was door het verhaal van Van Diemerbroeck en Bruhier over 
het ongelukkige Nijmeegse drenkelingetje wel aangetoond. 

Wanneer iemand in het water viel, werd deze tot dan toe veelal wel door omstanders naar 
de walkant gebracht, maar men liet de drenkeling met de voeten in het water liggen. Over
eenkomstig middeleeuwse en latere verordeningen zou het gerecht eerst moeten onderzoe
ken of er sprake van een misdrijf was.36 Volgens de Maatschappij dienden mensen zich ech
ter niet aan deze verouderde keuren te houden. Een drenkeling was niet in de eerste plaats 
een slachtoffer van een misdrijf, maar een patiënt die snel moest worden geholpen. De ge
rechtsdienaren konden altijd nog worden gewaarschuwd. In de eerste bekendmaking van 
het genootschap op 16 december 1767 werd deze opvatting daarom in een alinea met extra 
groot lettertype onder de aandacht gebracht. Blijkens verordeningen die talrijke stadsbestu
ren en andere overheidslichamen kort na 1767 over drenkelingen uitvaardigden, werd dit 
standpunt door de autoriteiten gesteund. 

De Maatschappij moest niet alleen uitleggen dat een drenkeling als zieke snel diende te 
worden geholpen, maar ook dat hij op een bepaalde manier moest worden behandeld. Ten 
aanzien van de juiste methode bestonden volgens de Maatschappij eveneens de nodige mis
verstanden. Ze ried omstanders ten stelligste af om een drenkeling aan zijn voeten op te han
gen of over een ton te rollen. Deze handelingen berustten op de verouderde medische opvat
tingdat een drenkeling water in zijn maag had binnengekregen. Door het hoofd van de onge
lukkige via deze methoden ondersteboven te houden, zou het water uit zijn lichaam lopen. 
Volgens de nieuwe fysiologische inzichten werd het leven van een drenkeling echter door de 
aanwezigheid van water in de longen bedreigd. Daarom moest vooral de ademhaling weer 
op gang worden gebracht. De Maatschappij prees dan ook in haar eerste bekendmaking de 
mond-op-mondbeademing aan: 

inzonderheid kan het ook van zeer veel nut zyn, dat een der omstanders zynen mond tegen 
dien des ongelukkigen Drenkelings zettende, en met zyn eene Hand de Neusgaaten toe-
houdende, terwyl hy met de andere Hand op de linker Borst des Drenkelings steunt, des-
zelfs Longen onmiddelyk tracht opteblaazen, ja wy oordeelen zulks van het eerste oogen-
blik af aan noodig te zyn. 

Daarnaast propageerde de Maatschappij vooral de tabaksrookklisteer, die door prikkeling 
van het lichaam de ademhaling weer op gang kon brengen.37 

35 Bekendmaaking (Amsterdam 1767). 
36 J . A . Koo l , Geschiedkundige beschouwing van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam (Amsterdam 

1854) bijlagen 1-3. 
37 R. A . Gorter, De tabaksrookklisteervoornamelijk als reanimator(Amsterdam 1953). M . J . van Lieburg, 'Tot opwekking 

van een zwak en onderdrukt levensbeginsel. Een medisch-historische bijdrage tot de vroege geschiedenis van de 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen', in : Brokken en Frijhoff ed., Idealen op leven en dood, 88, 97 maakt 
een onderscheid tussen de algemene behandeling via prikkelen en de fysiologische benadering via beademen. 
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Naast ademnood brachten onderkoeling en stremming van het bloed de drenkeling in een 
toestand van schijndood. Verwarming van het lichaam kon volgens de Maatschappij ge
schieden door het verkleumde slachtoffer in een nabij gelegen herberg voor een matig op
gestookt vuur te leggen of met de natuurlijke warmte van een omstander te koesteren. Een 
aderlating door een chirurgijn kon de bloedsomloop bevorderen. In vergelijking met de 
vampier laat deze handeling zien dat de drenkeling in principe beschouwd werd als een pa
tiënt die in leven kon worden gehouden. Terwijl in de eerste helft van de 18e eeuw vanuit 
Zuidoost-Europa verhalen de ronde deden over bloedzuigende vampiers, die mensen de 
dood insleurden, pasten heelmeesters een overigens al eeuwenoude methode toe, die de le
vensgeesten in drenkelingen juist kon opwekken.38 

Ter bevordering van een snelle en juiste behandeling van drenkelingen startte de Maat
schappij in 1767 een uitgebreide voorlichtingscampagne. Het genootschap ging er hierbij 
vanuit dat leken de reddende handelingen moesten kunnen verrichten. Zij die een schijndo
de drenkeling volgens de voorgeschreven regels hadden bijgebracht of voor de behandeling 
hun herberg of huis hadden opengesteld, zouden bovendien met geld en medailles worden 
beloond.3 9 

Hoewel de campagne direct aansloeg, bleken de plannen toch te ambitieus te zijn. Door 
de jaren heen bleef het voorkomen dat redders drenkelingen met de voeten in het water lieten 
liggen. De animo om mensen uit het water te halen werd volgens sommigen ook niet bevor
derd door de voortdurende weigering van de Maatschappij om de waterspringers voor hun 
moeite te belonen. De directeuren bleven bij hun mening dat deze meestal eenvoudige lieden 
geen wezenlijke bijdrage aan het bijbrengen van een schijndode drenkeling leverden. Dit 
zuinige standpunt werd ongetwijfeld tevens door de krapte van de kas ingegeven. Van een 
groot succes kon verder niet worden gesproken, omdat het nog steeds voorkwam dat drenke
lingen volgens de verouderde inzichten aan de voeten werden opgehangen of over een ton 
werden gerold. Bovendien moesten herbergiers door de overheid via geldboetes worden ge
dwongen om hun etablissementen voor hulpverlening open te stellen.40 

Een decennium na de oprichting van het genootschap werden de inspanningen daarom 
vergroot. De Maatschappij ging zelf geld voor preventie uittrekken door slagbomen voor 
de markering van grachten te bekostigen. In 1777 zegde een groep Amsterdammers toe ter 
leniging van de financiële nood voortaan jaarlijks een som geld bijeen te brengen. Ondanks 
deze nieuwe vaste bron van inkomsten bleef de beloning volgens de nieuwe circulaire uit 
1779 voorbehouden aan hen die een schijndode drenkeling daadwerkelijk bijbrachten. In 
de praktijk waren dat vooral artsen en heelmeesters. Daarnaast werd nog eens het belang 
van een snelle en goede hulpverlening benadrukt. Het toepassen van kunstmatige ademha
ling werd niet meer voorgeschreven. Twijfel over het succes van de aanbevolen behandelin
gen deed het genootschap in 1784 besluiten hierover een prijsvraag uit te schrijven. Hierop 
kwam nauwelijks respons. 

Buiten de Maatschappij om werd wel druk over met name het nut van beademing gedis
cussieerd. Terwijl de Leidse arts B. Tersier zich in publikaties in de jaren 1793-1794 een voor
stander van het toedienen van lucht toonde, zag de Haarlemse geneeskundige M . van Ma-

38 Bekendmaaking, passim. H . R . Hefting, De geschiedenis van de bloedtransfusie (Amsterdam 1942) 20-34. 
39 P., De Philosooph 86 (24 augustus 1767) 265-272. 
40 W . R R . A . Cappers, 'Lasten en baten rond het redden van drenkelingen. De financiële factor binnen het Neder

landse vertoog over schijndood in de tweede helft van de 18e eeuw', Tijdschrift voor sociale geschiedenis 17 (1991) 
279-284, 286. M . J . van Lieburg, 'Levensgeesten opwekken: droom en daad', Gewina 16 (1993) 48-49. 
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r u m blijkens verhandelingen uit de jaren 1783-1793 alleen hei l in het toedienen van onbedor
ven lucht i n de vorm van zuurstof met behulp van een speciaal apparaat. 4 1 D e Maatschappij 
nam deze blaasbalg niet in gebruik, omdat leken er niet mee overweg zouden kunnen. In
middels waren de directeuren opnieuw tot de overtuiging gekomen dat toediening van gewo
ne lucht v ia kunstmatige ademhaling ook moest werken. In 1790 werd deze methode weer 
in een aanplakbiljet als reddingsmiddel aanbevolen. Hoewel het init iatief van de M a a t 
schappij tot Redd ing van Drenkel ingen ondanks alle moeili jkheden rond 1800 zowel bij het 
publiek als de overheid was aangeslagen, bleven de resultaten twijfelachtig. In vergelijking 
met andere doodsoorzaken bleek dood door verdr inking bij voorbeeld i n Ams te rdam gedu
rende de periode 1776-1805 zelfs te zi jn toegenomen. 4 2 

Geta lm, hulpweigering, verkeerde handelingen en geldgebrek werden op het eind van de 
18e eeuw door de Maatschappi j zelf reeds aangemerkt als factoren die een doorslaand succes 
van het genootschap in de weg stonden. Het is merkwaardig dat in deze discussies nooit is ge
rept over de mogelijkheid dat de aloude angst voor water een hinderpaal voor het slagen van 
de doelstelling van de Maatschappij kon zi jn. Z e e ë n en r ivieren konden de mens als voedsel
bron en waterweg goedgunstig gezind zijn, maar met hun huizenhoge golven en verraderlijke 
stromen ook teisteren. Volgens de religieuze volkscultuur waren er allerlei watergeesten die 
hun slachtoffers het gevaarlijke water insleurden. Het christendom had het gevaar van de zee 
v ia het verhaal over de zondvloed gekerstend. Verdr inken was een straf van G o d . Ondanks 
deze interpretatie bleef de voorstelling volgens de religieuze volkscultuur bestaan. De Hollandsche 
Historische Courant uit 1736 had gewezen op de mogelijkheid dat verstrooiing van as van een 
verbrande vampier i n water v ia de voedselketen elders wonende mensen tot vampiers kon ma
ken. Aangezien verongelukten een grote kans l iepen als geest rond te moeten zwerven, geloof
den Oost-Europeanen bij voorbeeld in de 16e eeuw dat verdronkenen vampiers werden . 4 3 

In H o l l a n d werd aan het eind van de 18e eeuw nog steeds in watergeesten geloofd. In 1800 
publiceerde de i n 1784 te E d a m opgerichte Maatschappi j tot N u t van 't Algemeen de w i n 
nende antwoorden op een prijsvraag o m i n bevattelijke bewoordingen nog bestaande vor
men van bijgeloof te weerleggen. Dokter G . Bakker uit Enkhu izen liet als gouden pri jswin
naar een ontwikkeld heer met de veelzeggende naam Goedhart de volkse typen Jacob en 
H e n d r i k uitleggen dat spoken niet bestaan. Watergeesten, die mensen het water intrekken, 
waren eveneens produkten van de verbeelding. 4 4 

Gezien deze achtergrond is de stilte bij de Maatschappi j tot Redd ing van Drenkel ingen 
over watergeesten opmerkelijk. Soms lijken er wel degelijk aanwijzingen te zijn geweest dat 
de religieuze volkscultuur betreffende watergeesten het redden van drenkelingen parten 
heeft gespeeld. Toen de Rhenense stadschirurgijn C . Bronkhorst i n 1769 voor het redden 
van een drenkeling i n Opheusden een hoge onkostenvergoeding indiende, motiveerde hij 
de gepeperde nota met de verklaring dat Opheusden 

41 Van Lieburg, 'Tot opwekking', 96-97. 
42 H . Diederiks, Een stad in verval Amsterdam omstreeks 1800. demografisch, economisch, ruimtelijk (Meppel 1982) 14-15, 

43-49. Cappers, 'Lasten en baten', 290-292. 
43 A . Corb in , Het verlangen naar de kust. Sporen (Nijmegen 1989) 11-32, 37-48. Delumeau, La peur, 49-62, 113, 

116-119. 
44 G . Bakker en W. Beekhuis, Betoog van het ongegronde, onzedelijke en schadelijke der vooroordeelen, omtrent de waarzeggerij

en, toverijen, spookerijen, en van andere daar mede verbondene vooroordeelen. Benevens eene oplossing der twijffelingen, die tot 
staaving van deeze vooroordeelen uit de heilige schrift gewoonlijk worden bijgebragt. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschap
pij: tot Nut van 't Algemeen (Amsterdam 1800) 86. H . de Waardt, Toverij en samenleving. Holland 1500-1800. H o l 
landse Historische Reeks 15 ('s-Gravenhage 1991) 274-275. 
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meest bewoond wierd door domme en bij gelovige menschen, die niet als door geld en 
drank aengemoedigt, iets aen een drenkelings hulp de hand zoude wille bieden, het geen 
hem bronkhorst mogelijk zoude verpligt hebben, om zulke buitengewone onkosten te 
m a k e n . 4 5 

M o c h t in dit geval de angst met gratis consumpties zi jn weggespoeld, in andere situaties kan 
de angst voor watergeesten met de dreiging van boetes zijn afgekocht. Het is immers opval
lend dat stedelijke overheden herbergiers dikwijls met boetes moesten dwingen om hun loka
len voor de behandeling van drenkelingen open te stellen. Ongetwijfeld waren de kroegba
zen bang dat de reddingsoperatie hun ner ing zou schaden. D e vraag kan worden gesteld 
in hoeverre een herbergier en zijn klanten bevreesd waren voor drenkelingen die als geesten 
terugkwamen. D i t geloof in watergeesten zou dan het werk van de Maatschappij mede heb
ben belemmerd. Het genootschap dat wel de gewoonte bestreed om drenkelingen met de 
voeten in het water te laten liggen, had geen oog voor deze angst. 

Bestrijding van de vampier als vorm van bijgeloof 

H a d de Maatschappij tot Redd ing van Drenkel ingen geen oog voor de verlammende angst 
voor watergeesten, elders bestreden anderen in de tweede helft van de 18e eeuw vol overgave 
het geloof i n vampiers. D a n k zij de bijdragen van Wins low en Bruhier aan de discussie over 
de vage grens tussen leven en dood was de bestrijding van het vampirisme thans makkelijker 
geworden. D e fysiologische kenmerken van de vampier konden immers gedeeltelijk als een 
vorm van schijndood worden beschouwd. Verder is het opvallend dat geestelijken en medici 
van katholieke signatuur het vampirisme in deze fase van de Ver l ich t ing vooral als bijgeloof 
bestreden om de kern van hun geloof veil ig te s tel len. 4 6 

Een goed voorbeeld van een verlicht katholiek, die v ia de discussie over schijndood het 
geloof in vampiers bestreed, was de Franse benedictijn Augus t in Calmet . In 1746 publiceer
de hij een boek over vampirisme dat drie jaar later in twee delen opnieuw verscheen, waarna 
in 1751 een derde, uitgebreide editie het licht z a g . 4 7 Evenals voor Ranft was voor Calmet 
uitgangspunt van zijn analyse de gedachte dat alleen G o d in staat is doden als Lazarus tot 
leven te wekken. Volgens Ca lmet had G o d de duivel niet zo veel macht gegeven dat deze 
gestorvenen in de gedaante van vampiers louter onheil kon laten stichten. Bovendien nam 
hij afstand van de opvatting dat g e ë x c o m m u n i c e e r d e n vampiers werden, omdat dan de l i 
chamen van alle ongelovigen moesten zijn geconserveerd. In een periodiek als de Glaneur 
historique van zijn uitgetreden ordebroeder D e la Varenne uit de jaren 1732-1733 waren vol
gens Ca lmet de verhalen over de fysiologische verschijnselen van Zuidoosteuropese vam
piers te serieus genomen. 4 8 D e geestelijke kon zich wel v inden in het pas door Wins low en 
Bruhier vertolkte standpunt dat schijndood i n medische z in bestond. Zo konden drenkelin-

45 Gemeentearchief Amsterdam, PA 697, nr 22, Juvenes Diligentia Discunt aan Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen, 8 augustus 1769. Cappers, 'Lasten en baten', 280-281. 

46 Goulemot, 'Démons ' , 1231-1235. 
47 Hie r is gebruik gemaakt van A . Calmet, Disserlation sur les revenants en corps, les excommunies, les oupires ou vampires, 

brucolaques etc 1751, in: R . Villeneuve ed., Collection Atopia (z.p. 1986), dat deel twee van de derde editie vormt. 
48 De opvatting van Calmet en in navolging van hem vele anderen, dat vampirisme ook in Hongarije voorkwam, 

is niet juist. T. Dömötör , 'De strigis, quae non sunt...', in: Miscellanea prof. em. dr K. C. Peeters. Door vrienden en 
collega's hem aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat (Antwerpen 1975) 207-213. 
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gen wier lichaam nog niet tot ontbinding was overgegaan, volgens Calmet inderdaad levens
geesten bezitten die konden worden opgewekt.49 Het onder andere in 1732 door Geelhausen 
gelanceerde idee dat levend begravenen zich als mensen van vlees en bloed een weg uit hun 
graf groeven, als vampier mensen lastig vielen en vervolgens weer in hun graf terugkeerden, 
beschouwde Calmet echter als bijgeloof. Mensen met dergelijke gedachten waren bezeten 
door de duivel, die door een geestelijke moest worden verjaagd.50 

Bruhier bestreed het geloof in vampiers om het gevaar van schijndood duidelijker voor 
het voetlicht te kunnen brengen. In de uitgebreide herdruk van zijn werk in 1749 verwees 
hij ook naar het inmiddels verschenen werk van Calmet. Bruhier meende dat de smakkende 
geluiden die uit graven opklonken, niet op knagend ongedierte maar op schijndood wezen. 
Vampiers waren schijndoden die levend waren begraven en die, in hun kist uit de sluimering 
ontwaakt, waren gedwongen hun eigen vlees op te eten. De verhalen over vampiers vormden 
voor Bruhier eens te meer het bewijs dat overledenen pas mochten worden begraven, wan
neer lijklucht de ontbinding en daarmee de definitieve dood aankondigde.51 

Het Habsburgse rijk dat ten tijde van de publikaties van Calmet en Bruhier voorzichtig 
een middenkoers tussen katholicisme en Verlichting probeerde te varen, bestreed een op
flakkering van vampirisme dit keer met vastberadenheid.52 Op 30 januari 1755 hoorde het 
Oostenrijkse hof over een geval van vampirisme in het nabij het Moravische Olmütz gelegen 
Hermersdorf. Mogelijk brachten de hernieuwde activiteiten van de broederschappen sinds 
de jaren twintig en de Oostenrijkse Successieoorlog met het verlies van het grootste deel van 
het naburige Silezië in Moravië extra spanningen met zich mee. Het vampirisme dook op 
nadat in Hermersdorf op 22 december 1754 Rosina Polakin was gestorven. Na klachten van 
mensen dat zij door haar als vampier waren bedreigd, werd het lijk op 19 januari met toe
stemming van de geestelijke overheid van Olmütz opgegraven. Aangezien het lichaam van 
Rosina nog niet was ontbonden en het bloed vers was, werd de familie gedwongen het l i 
chaam met een haak door een gat in de muur buiten het kerkhof te slepen, waar de vampier 
werd onthoofd en verbrand. 

Maria Theresia stuurde daarop haar lijfarts Chr. Wabst en de anatoom J. Gasser naar 
Hermersdorf om de zaak te onderzoeken. Zij rapporteerden dat volgens het bijgeloof ieder
een die na zijn dood in de buurt van een op het kerkhof begraven liggende heks kwam te 
liggen, als vampier moest worden verbrand. In 1731 had de geestelijkheid om die reden al 
eens de lichamen van negen mensen laten vernietigen. De geneeskundigen toonden echter 
aan dat een ongeschonden lichaam geen bewijs voor vampirisme vormde. Een lijk kon im
mers niet in een paar weken tijds ontbinden. Zij raadden de keizerin daarom aan dergelijke 
uitingen van bijgeloof per decreet te verbieden. 

Dit rapport werd vervolgens voorgelegd aan de katholieke geneeskundige Gerard van 
Swieten, die in Leiden was geboren en had gestudeerd en sinds 1743 als adviseur aan het 
Habsburgse hof was verbonden. In zijn memorandum erkende hij evenals Calmet de moge
lijkheid van door God gestuurde mirakels. Van Swieten, die zich blijkens een na zijn dood 
in 1778 uitgegeven leerrede ook met het probleem van de schijndood bezighield,5 3 meende 

49 Zie voor de passages over schijndood Calmet, Dissertation, 191-193, 198-201, 204, 232, 275-276. 
50 In 1752 huldigde de verlichte paus Benedictus X I V eveneens het standpunt dat vampirisme als bijgeloof moest 

worden bestreden. Hoek, Die Vampyrsagen, 50. 
51 Bruhier, Dissertation I, 2e druk, 291-297. 
52 F . X . Linzbauer, Codex sanitario-medicinalis Hungariae I (Boedapest 1852)722-725. F.T. Brecka, Gerard van Swieten 

and his wórld 1700-1772 ('s-Gravenhage 1970) 131-132. Klaniczay, 'Decline', 167-171. 
53 G . L . B . van Swieten, Oratio de morte dubia habita VI. april, anno MDCCLXVII (Wenen 1778). 
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echter dat in deze tijd van empir isch onderzoek voor vele zaken een meer aardse verklar ing 
kon worden gegeven. Zo kon het lijk van Polakin , na 's winters enkele weken in haar graf 
te hebben gelegen, onmogelijk zijn ontbonden. Volgens V a n Swieten leidden onwetendheid 
en sprookjes tot nachtmerries over vampiers. D e geestelijke autoriteiten in O l m ü t z viel vol
gens hem te verwijten dat zij de vernietiging van de zogenaamde vampiers hadden gesteund. 
Evenals Wabst en Gasser was hij voorstander van krachtige bestrijding van dit bijgeloof. 5 4 

N a dit advies van V a n Swieten vaardigde M a r i a Theresia op 1 maart 1755 een decreet uit, 
waarin vernietiging van lijken van zogenaamde vampiers werd verboden en dergelijke l icha
men door een deskundige moesten worden onderzocht . 5 5 

M o c h t V a n Swieten zich als Ho l l ander in Oostenrijk met de bestrijding van het vampi
risme hebben bezig gehouden, i n de Republ iek zelf was van dergelijke activiteiten evenals 
i n de jaren dertig wederom nauwelijks iets te merken. Z o leidde in 1765 de vondst van enkele 
geconserveerde lijken i n een grafkelder van de hervormde kerk te Wieuwerd niet tot specula
ties over vampi r i sme . 5 6 Wel haalden twee opmerkelijke gebeurtenissen i n Gron ingen en 
M i d d e l b u r g i n 1754 de NederlandscheJaerboeken. H ie rb i j was sprake van het dr inken van bloed 
van een dode door een levende, hetgeen op een omgekeerde vorm van vampirisme lijkt. N a 
de onthoofding van een ter dood veroordeelde v ing een toeschouwer namelijk het bloed van 
de onthalsde op, dronk dit op en begon i n het rond te rennen. Hoewel sommigen dit onmen
selijk vonden, werd er ook met begrip gereageerd. Volgens opvattingen i n de volksgenees
kunde kon men zo van de vallende ziekte worden verlost. D e periodiek meldde dat de zieken 
niet in hun opzet s laagden. 5 7 Verder kwam het geloof in vampiers hooguit ter sprake in ver
taald werk als dat van de Duitser J . C . Hennings , hoogleraar in Jena. In een te Amste rdam 
verschenen boek uit de jaren 1786-1789, waarin Hennings allerhande bijgeloof bestreed, 
bracht hij net als V a n Swieten het geloof in vampiers met nachtmerries i n verband . 5 8 

In het algemeen kan daarom worden gesteld dat in de tweede helft van de 18e eeuw zowel 
vanuit de medische visie op het aardse bestaan als vanuit de godsdienstige opvatting over 
het hiernamaals voor het vampir isme uit de religieuze volkscultuur geen plaats meer was. 
Voora l dank zij het debat over schijndood kon deze dreiging van de dood als niet bestaand 
van de hand worden gewezen. 

Seksua l i se r ing v a n de v a m p i e r 

In de zomer van 1816 brachten de Engelse dichters George B y r o n en Percy Shelley met enke
le vrienden hun vakantie door aan de rand van het meer van G e n è v e , aan de voet van de 

54 G . van Swieten, Vampirismus verfasset aus dem Französischen ins Deutsche übersetzet, und als ein Anhang der Abhandlung 
des Daseyns der Gespenster beigerücket (Augsburg 1768). Mogelijk is dit memorandum reeds afgedrukt in 'Onder
zoek en Verhandeling van de zoogenaamde vampyren of gewaande bloedzuigers in Hongaryen en Silezien', 
Europeis Magazijn 12 (1755) 440-456 dat niet in een Nederlandse bibliotheek aanwezig is. 

55 Ranft Tractat 153-155, wees al op het gebruik van vampirisme als middel om onderlinge ruzies te beslechten. 
In het verlengde van deze maatregel heeft Oostenrijk met hulp van Van Swieten ook de gerechtelijke vervolging 
van heksen proberen in te dammen. Klaniczay, 'Decline', 165-180. Zie over afnemende belangstelling voor be
schuldigingen van toverij bij gerechten in Hol land sinds 1670 De Waardt, Toverij, 279, en in Drenthe sinds 1800 
W de Blécourt Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de zestiende en twin
tigste eeuw. Sporen (Nijmegen 1990) 240. 

56 Kok , De geschiedenis, 133-135. 
57 Nederlandsche Jaerboeken 8 (1754) 602-605, 817-818, 1254. 
58 J C Hennings Onzydige en beproefde gedaglen, over de leer aangaande geesten en geesten-ziendas. Uit hel hoogduitsch overge

zet. Onder de zinspreuk: altissimo annuente vinbus meis III (Amsterdam 1789) 365. Zie De Waardt, Toverij, 260-261. 

51 



Aardse begrenzing van bloeddorst en ademnood 

Zwitserse bergen. Te midden van deze romantische omgeving vulden ze vanwege het regen
achtige weer de tijd met discussies over het levensbeginsel en het lezen van griezelverhalen. 
O p een dag stelde B y r o n voor dat iedereen zelf iets dergelijks zou schrijven. Terwijl hij en 
Shelley uiteindelijk geen afgerond verhaal op papier kregen, lukte dat twee andere leden van 
het gezelschap wel. In 1817 publiceerde Shelley's echtgenote M a r y Frankenstein or The Modern 
Prometheus, terwijl Byron's dokter J o h n Pol idor i i n 1819 The vampyre het licht deed z i e n . 5 9 

Terwijl M a r y Shelley vertelt hoe de overmoedige student i n de medicijnen V i c t o r Fran
kenstein zijn monsterlijke schepping leven inblaast en er ten slotte aan ten onder gaat, ver
haalt Pol idor i over lord Ruthven en zijn gewoonte om als vampier het leven uit anderen te 
zuigen. Nadat Ruthven met starende bl ik en bleke teint i n de betere Engelse kringen enkele 
dames in het verderf heeft gestort, maakt deze vrouwenversierder met de argeloze jongel ing 
Aubrey een reis naar het continent. Wanneer Aubrey het libertijnse karakter van Ruthven 
heeft doorgrond, reist hij alleen verder naar Griekenland. Daa r ontmoet hij de schone Ian-
the, op wie hij verliefd wordt. Tijdens hun samenzijn vertelt zij hem over vampiers. H a a r 
beschrijving doet Aubrey aan Ruthven denken, maar hij weigert i n het bestaan van vampiers 
te geloven. Wanneer hij korte tijd later 's nachts een bos doorkruist, waarvoor Ianthe hem 
heeft gewaarschuwd, hoort hij een vrouw gillen. Aubrey gaat erop af en wordt door de aan
valler van de vrouw tegen de grond geworpen. D o o r de nadering van met fakkels gewapende 
dorpsbewoners slaat de aanvaller op de vlucht. Aubrey ontdekt dat de vrouw in nood Ianthe 
is. Bloedend uit haar kapot gebeten keel ligt ze lijkbleek op de grond. H i j begrijpt dat zij 
door een vampier is gedood. 

H i e r n a wordt Aubrey ziek en ijlend vraagt hij Ruthven om hem te komen verzorgen. Deze 
voldoet opgewekt aan dit verzoek. Wanneer Aubrey echter opknapt, begint zi jn verzorger 
weer de starende blik te vertonen. A l s ze samen door Gr iekenland reizen, wordt Ruthven 
bij een overval dodelijk gewond. O p zijn sterfbed laat hij Aubrey zweren dat deze gedurende 
een jaar en een dag over zi jn misdadige gedrag zwijgt. D e rovers leggen Ruthven op diens 
verzoek 's nachts bij het verschijnen van de maan op een rots. Later blijkt het l ichaam te 
zijn verdwenen. Wanneer Aubrey de persoonlijke bezittingen van Ruthven doorzoekt, ont
dekt hij dat Ruthven de vampier moet zijn geweest die Ianthe heeft gedood. Terug in Enge
land ziet hij bovendien tot zijn ontzetting dat Ruthven uit de dood is opgestaan en zijn zuster 
het hof maakt. D e vampier herinnert hem echter aan zijn eed, zodat Aubrey haar niet kan 
waarschuwen. Wanneer Aubrey hoort dat een huwelijk aanstaande is, wordt hij waanzinnig 
en door een dokter opgesloten. U i t frustratie over het feit dat hij de ware aard van Ruthven 
voor zich moet houden, spat bij hem op de t rouwdag spontaan een ader. Ui te indel i jk over
lijdt Aubrey, terwijl zijn zuster aan de bloeddorst van Ruthven ten prooi valt, waarna de 
vampier wegvlucht. 

De vampier was dus nauwelijks als u i t ing van religieuze volkscultuur door geestelijken 
en medici terzijde geschoven of hij keerde op spectaculaire wijze in de wereldlijke volkscul
tuur terug. N u waren er wel eerder pogingen ondernomen o m de vampier als literair motief 
te verwerken. Nota bene b innen de Republ iek had de Hollandsche Historische Courant i n 1736 
vampirisme al eens met liefdesverdriet vergeleken, terwijl V a n Els land zich in 1738 met een 
lied over de serieuze debatten aangaande het vampirisme vroli jk had gemaakt. Het betrof 
hier echter een vergelijking zonder diepere betekenis en een reactie op de religieuze volkscul-

59 M . Shelley, Frankenstein or the modern Prometheus. The world's classics (Oxford 1980). J .W. Polidori, The oampyre 
1819. Woodstock books (Oxford 1990). Zie over Polidori D . L . Macdonald, Poor Polidori. A critical biography o] 
the author of the vampyre (Toronto 1991). 
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tuur van t r iviaal gehalte. M e e r gewicht had een gedicht van de Duitser H . A . Ossenfelder 
uit 1748, waarin vampirisme als wraak voor een afgewezen liefde werd ge ïn t roducee rd . D e 
verwerking van dit motief bleef echter een ze ldzaamheid . 6 0 Pas Polidori 's The vampyre gaf me
de als gevolg van een ruzie over het auteurschap met de gevierde literator B y r o n , de aanzet 
tot een reeks verhalen over vampiers met een seksuele connotatie. 6 1 De stedelijke, op het 
aardse bestaan gerichte elite mocht dan wel geen geloof meer hechten aan wezens die uit 
de dood terugkeerden om mensen de dood in te jagen, ze bleek de vampier heel goed als 
metafoor voor seksuele fan tas ieën te kunnen gebruiken. 6 2 

D e wederopstanding van de vampier i n deze nieuwe gedaante paste i n een tijd, waarin 
na het verstand het gevoel veel aandacht kreeg. In de eerste helft van de 18e eeuw was de 
vampier reeds als metafysisch verschijnsel ge ïn t e rp re t ee rd . D e vermeende slachtoffers zou
den last van nachtmerries hebben. Terwijl deze visie i n de hoogtijdagen van de Ver l ich t ing 
niet veel aandacht kreeg, stond de nachtmerrie als irrationeel verschijnsel in de tweede helft 
van de 18e eeuw in het middelpunt van de belangstelling. Zo maakte het schilderij 'De 
Nachtmerr ie ' van Johann H e i n r i c h Füssli uit 1782 een enorme indruk. D e voorstelling van 
een pafferig monster, zittend op de borstkas van een bleke vrouw, terwijl een paard met licht
gevende ogen toekijkt, gaf u i t ing aan seksuele fan tas ieën . In de Romant iek was er grote be
hoefte aan metaforen, die dit onderbewuste konden verbeelden. D e fysiologische kenmer
ken van de vampier uit de 18e eeuw bleken seksuele angsten en verlangens treffend te kunnen 
symbol iseren. 6 3 

Pol idor i liet zich bij zijn schepping onder andere inspireren door berichten over vampier 
A r n o d Paole te Medveg ia en het werk van C a l m e t . 6 4 E e n deel van zijn verhaal speelt zich 
dan ook af i n het Zuidoosteuropese Gr iekenland dat tevens als romantisch decor voor een 
fatale liefde dienst doet. Daarnaast wordt i n Polidori 's verhaal strak de hand gehouden aan 
de regel dat een vampier 's nachts actiefis. Ui ter l i jk en innerlijk van vampier en slachtoffer 
blijken verder net als in de religieuze volkscultuur met elkaar verband te houden. Wanneer 
Ruthven mysterieus begint te staren, moet hij zi jn tekort aan bloed aanvullen. Ianthe, die 
als donor dienst doet, verbleekt en sterft, terwijl Ruthvens mannelijke rivaal Aubrey ziek 
wordt. In tegenstelling tot destijds komen deze bloedzuiger en zijn prooien echter niet uit 
het boerenmilieu, maar behoren zij tot de betere kringen. Bovendien stond de beet van de 
vampier symbool voor de vernietigende kracht van ongebreidelde seksualiteit. In vergelij
k ing met de tweede helft van de 18e eeuw heeft de medische stand geen greep meer op deze 
metafysische praktijken. Zoals in de roman van Shelley een student medicijnen slechts een 
door n iemand bemind levend wezen weet te maken, zo ziet i n het verhaal van Pol idor i de 
geneeskundige i n Aubrey 's angst voor vampir isme slechts een teken van diens waanz in . 6 5 

60 J . Marigny, Le vampire dans la littérature anglo-saxonne I (Lil le en Parijs 1985) 95-99. 
61 The diary ofdr. John William Polidori 1816 relating to Byron, Shelley, etc., W. M . Rossetti ed. (Londen 1911) 2, 11-18, 

20-23, 125-126. 
62 Twitchell, The living dead, 3-6, en Leatherdale, Dracula, 50-55, waarschuwen voor te grote accentuering van het 

seksuele aspect. In vergelijking met de vampier in de religieuze volkscultuur is aandacht voor onderlinge be
trekkingen echter niet nieuw en moet juist seksualisering van contacten de belangrijkste verandering worden 
genoemd. 

63 M . Praz, The romantic agony (2e druk; Oxford 1979) 78-80. G . Knuvelder, De romantiek en haar aspecten ('s-Herto
genbosch 1974) 57-60. 

64 Polidori, The vampyre, xix-xxv. Vergelijk voor raakvlakken met slaapwandelen B. Hurwi tz en R . Richardson, 
'Somnambulism, vampirism and suicide: the life of dr. John Polidori', in : Proceedings of the Royal College ofPhysici-
ans ofEdinburgh 21 (1991-4) 458-466 en voor overeenkomsten tussen Ruthven en Byron Macdonald, Poor Polidori, 
98, 192, 199. 
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D e vampier, die als brandpunt van seksuele verbeelding dood en verderf zaaide, kwam 
in afgezwakte vorm ook enkele malen in de Nederlandse l i teratuur voor. Z o maakte A . C . W . 
Staring hem i n 1832 tot hoofdpersoon van zijn humorist isch gedicht De Vampyr.66 A l s volks
kund ig ge ïn te resseerde legde hij de Nederlandse lezer uit wat dit bijgeloof i n Zuidoost-
Europa i n h i e l d . 6 7 Z i j n gedicht speelt in het Italiaanse Toscane en verhaalt over Izabel en 
Car lo , die met elkaar wi l len trouwen. D e vader van Izabel zwicht echter voor het geld van 
de dwerg Pandolf, zodat het meisje met deze afzichtelijke man de rest van haar leven moet 
slijten. Wanneer Pandolf op een keer weg is, komen twee dwergen langs o m muziek te ma
ken. Ze lijken sprekend op Pandolf. Wanneer de heer des huizes plots terugkeert, worden 
de dwergen in een kist verstopt. Z o d r a Pandolf het huis weer heeft verlaten, wordt de kist 
geopend. D e muzikanten blijken te zijn gestikt. Izabel vraagt een vreemdeling één van de 
dode dwergen niet te begraven maar in de r ivier de A r n o te gooien: 

H i j kleurt te veel als een vampyr; wij zorgen, 
Dat hem geen G r a f sekuur genoeg bewaart. 

Wanneer de vreemdeling zich op deze beproefde manier van de 'vampier ' heeft ontdaan en 
terugkomt om zijn loon in ontvangst te nemen, zegt de sl imme Izabel dat de vampier kurk
droog is teruggekeerd. Boos geworden vanwege de fratsen van de 'vampier ' gooit de vreem
deling vervolgens ook de tweede dwerg i n het water. A l s hij terugkeert om nu eindelijk zijn 
verdiende loon te krijgen, vertelt hij dat de 'vampier ' nog eens heeft geprobeerd hem beet 
te nemen. O p de terugweg zag hij de dwerg weer lopen, zodat hij hem, na hem zijn 'knuppel 
op den kop' te hebben gelegd, voor de derde keer in de A r n o heeft gegooid. Izabel geeft hem 
het geld en weet dat de vreemdeling zich nu van Pandolf heeft ontdaan. N a dispensatie van 
de paus kan ze alsnog met C a r l o trouwen. 

Terwijl Star ing v ia een grap met vampiers een loflied op het ware en kerkelijk goedgekeur
de huwelijksgeluk hield, kwam de vampier ook voor in De Renegaat van de Rotterdamse 
schrijver A . van der H o o p uit 183 8. 6 8 Voor het Nederlandse publiek lichtte hij net als Star ing 
toe wat de fysiologische kenmerken van een vampier waren. Verder verwees hij naar B y r o n , 
van wie volgens hem het verhaal over de vampier afkomstig was. Interessant is zijn opmer
k ing dat hij de l i jken etende vampier van E .T . A . Hoffmann als onethisch en onesthetisch 
beschouwde. Hiermee liet hij blijken dat er tijdens de Nederlandse Romant iek grenzen aan 
het Byronisme waren . 6 9 I n het berijmde verhaal komt de vampier louter als sfeertekening 
ter sprake. Wanneer Fernando het haremmeisje A l i n e vindt dat vanwege hun verboden lief
de in een zak i n zee is verdronken, is het: 

middernacht: het uur, wen tuk op bloed, 
D e V a m p y r uit zi jn doodschen slaap ontwakend, 

65 Zie voor een interpretatie van Shelley's romanfiguur Ariès, L'homme, 382-383, en voor resurrectionisme R . 
Richardson, Death, dissection and the deslitute (Harmondsworth 1989). 

66 A . C . W . Staring, Verzamelde gedichten (Zutphen 1981) 156-162, 386. Zie over dit gedicht R H . van Moerkerken, 
'Staring's De Vampyr', Noord en Zuid 20 (1897) 163-172. 

67 G . J . H . Krosenbrink, 'Staring als volkskundige', in: J . C . Boogman e.a. ed., A.C. W. Staring. Dichter en landman. 
Regionalist en nationalist (Zutphen 1990) 135-169. 

68 A . van der Hoop jr, De renegaat, in: W. Drop ed., Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde (Zwolle 1965). 
69 T. Popma, Byron en het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde (Amsterdam 1928)234-240. U . Schults, Het Byronia-

nisme in Nederland (Utrecht 1929) 177-182. 
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In 't levend vleesch met scherpe tanden woedt, 
V a n hongerkoorts en wellust tevens blakend. 

O p dit spookachtige ogenblik vraagt hij, G o d beurtelings vervloekend en aanbiddend, hoe 
dan ook i n de dood met A l i n e te worden herenigd. D i t geschiedt uiteindelijk wanneer Fer-
nando op het slagveld van Frankri jk de dood vindt. 

Ten slotte komt de vampier in F. van Eeden's Van de koele meren des doods uit 1900 voor als 
v a m p . 7 0 Bestond de vampier in de eerste helft van de 19e eeuw vooral als een Byroniaanse 
held, i n de tweede helft was de vampier meer een femme fatale geworden. 7 1 In zijn roman 
beschrijft V a n Eeden, die tevens psychiater was, de groei van H e d w i g M a r g a de Fontayne 
naar geestelijke volwassenheid. In het begin beweegt H e d w i g z ich vooral in de wereld van 
liefde en seksueel geluk, maar ze treedt deze zo argeloos tegemoet dat ze haar vr iend Johan 
zonder het te beseffen het hoofd op hol brengt. Wanneer H e d w i g met een ander is getrouwd 
en Johan op een dag ontmoet, ontvangt ze van hem een brief die als volgt begint: 

Allerliefste hoer! - dat was j a m m e r he? dat ik me niet uit lachen liet in de Prinsestraat. 
Dat was alweer een holle hand bloed minder o m je smalle l ippen van te smakken, en ze 
dan weer vast te zuigen op de verse, vette vlegel die je nou heb angebeten, met zi jn vier
kanten rug en zijn maaiersbenen. G a je gang maar, Vampier , Vampier! 

Hoewel Johan de beet van de vamp heeft kunnen ontwijken, pleegt hij uiteindelijk om haar 
ze l fmoord. 7 2 Pas nadat H e d w i g zich uit het burgerlijke stadsleven heeft losgemaakt en zich 
op het platteland heeft gevestigd, hervindt ze haar gemoedsrust. 

Dr i e j aa r eerder is dan al de roman Dracula verschenen. Hie rmee gaf Stoker, die het vam
pirisme uit de 18e eeuw goed had bestudeerd en uit bijna een eeuw literaire verbeelding kon 
putten, de vampier definitief vo rm als seksuele bedreiging van de wereldlijke volkscultuur 
naar Victor iaanse snit. Tegelijk konden de lezers door de geur van knoflook heen aan de sek
suele verlokkingen ruiken. Dracu la , wiens zielloze gestalte niet in een spiegel zichtbaar is, 
bewoont een kasteel in Transsy lvan ië waar hij overdag slaapt in een doodkist en 's nachts 
zijn slachtoffers het bloed uit de aderen zuigt. A l s vanouds verandert zijn fysiologie en die 
van zijn vrouwelijke slachtoffers navenant. Lucy, één van hen, wordt zelf een vampier over
eenkomstig de traditie in de religieuze volkscultuur en de literaire ui twerking van het thema 
in de tweede helft van de 19e eeuw. D e strijd om L u c y en de andere vrouwen gaat tussen 
de zeer viriele graaf en een groep jongemannen. Jonathan H a r k e r en de andere jongelingen 
krijgen hulp van A b r a h a m van Hels ing . Deze katholieke arts uit Ams te rdam bestrijdt D r a 
cula niet, zoals dokter J o h n Seward, uitsluitend vanuit de tekort schietende geneeskunde, 
maar ook vanuit de religieuze volkscultuur en de daarin gekerstende elementen. 7 3 Gewa
pend met bloedtransfusie, knoflook en kruis slagen de mannen erin D r a c u l a terug te d r in 
gen. Ui te indel i jk maken messteken in keel en hartstreek een eind aan het schemerbestaan 

70 F. van Eeden, Van de koele meren des doods (17e druk; Amsterdam z.j.) 113. 
71 Praz, The Romantic Agony, 78-80. 
72 Bij F. Haverschmidt stond de vampier op navrante wijze symbool voor de zelfmoordneiging in de verstikkende 

samenleving van volwassenen. Vergelijk P. Paaltjens, Snikken en grimlachjes. Academische poezië. Signaturen 
(Bussum 1978) 74-75. R. Nieuwenhuys, De dominee en zijn worgengel. Van en over Franfois Haverschmidt. Preken, 
voordrachten, brieven en andere documenten. Stoa (Amsterdam 1964) 169-170, 209-210. 

73 Het zou interessant zijn om na te gaan of Van Helsing wat betreft afkomst en bemoeienis naar Gerard van 
Swieten is gemodelleerd. Leatherdale, Dracula, 117-121 zegt hierover niets. 
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van de doodsbleke graaf met zijn bloeddoorlopen ogen. Zoals de vampier in de 18e eeuw 
werd verbrand, waarna de as werd verstrooid, zo valt het l ichaam van Dracu l a razendsnel 
i n stof uiteen. N a de uitschakeling van deze seksuele dreiging konden de jongemannen en 
de vrouwen zich volgens de Victor iaanse normen in het huwelijksleven met elkaar verbin
den. 

Samenvattend kan over de vampier in de 19e eeuw worden opgemerkt dat diens fysiologie 
i n de verwereldlijkende samenleving van symbool voor de oerkracht van het levenseinde tot 
symbool voor de oerkracht van het levensbegin werd. Hoewel seksuele fantas ieën met huive
ringwekkend genoegen werden beschreven, kozen de schrijvers uiteindelijk toch voor de hu
welijkse trouw. In de eeuw waarin het menselijk l ichaam geleidelijk werd gemedicaliseerd, 
bleek uiteindelijk een medicus met metafysische gaven deze natuurkracht te kunnen into
men. In sterk verwaterde vorm was de strijd tegen de vampier met seksuele macht ook in 
de Nederlandse li teratuur terug te vinden. V a n wilde fan tas ieën of wijze dokters was echter 
geen sprake. 7 4 

Verdringing van de drenkeling 

D e seksualisering van de fysiologische kenmerken van de vampier markeerde vanaf het be
gin van de 19e eeuw een sterkere b ind ing met het aardse bestaan. Bij de Maatschappij tot 
Redd ing van Drenkel ingen viel een gelijksoortige wending tot diep in de 19e eeuw nog niet 
te bespeuren. D e directeuren gingen onverdroten voort met het belonen van mensen die een 
schijndode drenkeling volgens voorschrift hadden bijgebracht. Hie rb i j stootten zij op het 
oude probleem van geldtekort. Z o zorgde in 1811 de slechte economische situatie tijdens de 
in l i jv ing door Frankri jk voor een krappe kas. 

Daarnaast bleef de wijze van behandeling om aandacht vragen. Een opzienbarende red
ding op 11 december 1809 i n Amste rdam leverde nog de minste hoofdbrekens op. O p die 
dag probeerde heelmeester C . Beekman een vierentwintigjarige drenkelinge bij te brengen. 
Nadat hij de vrouw de natte kleding had uitgetrokken, kon hij haar onder andere met behulp 
van de tabaksrookklisteer een paar flauwe tekenen van leven ontlokken. Daarop liet hij een 
jongeman eveneens naakt met de drenkelinge in bed kruipen om haar met zijn natuurlijke 
warmte te koesteren. Aangezien de vrouw bi jkwam, kreeg Beekman de beloning uitgereikt. 
D e Maatschappi j vond het echter 'onvoegzaam' dat Beekman beiden naakt i n bed had 
gestopt. 

Ernstiger waren de bedenkingen ten aanzien van de kunstmatige ademhaling. In de jaren 
1825-1829 kon de Rot terdammer W. van H o u t e n ondanks de steun van de Amsterdamse 
hoogleraar H . Bosscha het genootschap er niet toe bewegen zijn 'Drenkelings-Stik-en L e -
vensdrukpomp' als geschikt ins t rumentar ium over te nemen. Nadat i n Frankri jk proeven 
met het beademen van schapen v ia een blaasbalg waren mislukt , besloot de Maatschappij 
i n navolging van haar Engelse zusterorganisatie de kunstmatige ademhaling als methode 
in de bekendmaking van 1838 weer te schrappen. 

De meeste zorgen baarden ongetwijfeld berichten zoals i n de Provinciale Overijsselsche & 
Zwolsche Courant uit 18 7 6 . 7 5 M e e r dan honderd jaar na de opricht ing van de Maatschappij 
bleken mensen nog steeds te denken dat een drenkeling pas i n het bijzijn van de politie hele-

74 V e r g e l i j k ' S e k s u a l i t e i t e n m o r a a l i n N e d e r l a n d 1800-1850 ' , De negentiende eeuw 10 (1986) 137-153 . 

5 6 



Aardse begrenzing van bloeddorst en ademnood 

maal uit het water mocht worden gehaald. Hie rdoor verdronk in augustus 1876 een zeven
tienjarige leerling-boekbinder uit Zwolle bij Hat tem in de IJssel . 7 6 De hulpweigering van een 
boer uit het Zuidhollandse Brandwijk rond 1900 had daarentegen een christelijke achter
grond. Toen zijn v rouw in het water viel , motiveerde hij zijn passieve houding als volgt: ' 't 
Opperwezen heb ze d'r ingewerkt en zal ze d'r ok wel weer ui thale ' . 7 7 G e l u k k i g voor de boerin 
werd ze door een buurvrouw gered. 

Wezenlijker voor het werk van de Maatschappi j was wellicht het feit dat het geloof in wa
tergeesten nog levend was en het reddingswerk zal hebben belemmerd. In De Vampyr ver
werkte Star ing als volkskundige niet alleen de 18e-eeuwse bloedzuiger, maar ook het aloude 
geloof in de terugkeer van verdronkenen door de dwergen twee keer uit de A r n o te laten op
duiken. A . M . Brederoode schreef in zijn roman over de Noormannen uit 1845 dat in zijn 
tijd nog steeds werd gedacht dat een geredde onheil bracht over het huis waarin hij was opge
n o m e n . 7 8 In het Noordhollandse Nederhorst den Berg durfde men in het donker niet over 
de brug 't Heiletje te lopen, omdat zich daar eens een boer had verdronken. 7 9 Naast spoken
de verdronkenen waren er watergeesten die mensen lieten verdrinken. Volgens de Noordne
derlandse kroniek van M . D . Teenstra uit 1860 hadden deze zogenaamde nikkers 'een glad
den dikken ronden kop, met roode oogen en met kort of ook zonder haar, stekende den kop 
zeer zelden boven water. Z i j leven van het bloed der drenkelingen, die zij naar beneden halen 

75 Provinciale Overijsselsche &Zwolsche Courant, no. 195 (21 augustus 1876) 2. Zie ook P.J. Meertens, Een Zeeuwse 
volkskundige enquête uit 1860. Bijdragen en mededelingen der Volkskundecommissie van de Koninkli jke Neder
landse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 2 (Amsterdam 1961) 55. O p deze plaats dank ik dr W. 
de Blécourt, die mij de gegevens uit de krant heeft verstrekt. 

76 Provinciale Overijsselsche & Zwolsche Courant, no. 188 (12 augustus 1876) 3. Zie ook H . Kooi jman, A . J . Dekker 
enJ .J . Schell, Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Nederlandse 
Volksverhalen 2 (Amsterdam 1988) 50, verhaal 188. 

77 Kooi jman, Volksverhalen, 73, verhaal 328. 
78 A . M . Brederoode, De Noormannen op het eiland Walcheren in den jare 874 (Amsterdam 1845) 60. 
79 Heupers, Volksverhalen, I, 3, 108, verhaal 3064. 
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en ui tzuigen ' . 8 0 Deze wezens met duivelse achtergrond en vampierachtig gedrag kwamen 
ook elders voor. M e t verhalen over deze geesten boezemden ouders hun kinderen angst voor 
het gevaarlijke water i n . 8 1 A . J . C . K r e m e r schreef omstreeks 1877 dat de kranten elk jaar i n 
komkommert i jd verhalen over zeemonsters bevatten. Evenals de commentatoren van het 
vampirisme in de 18e eeuw vroeg hij o m een onderzoek naar dit overigens zijns inziens wei
n ig geloofwaardige fenomeen. 8 2 

Terwijl het werk van de Maatschappi j tot R e d d i n g van Drenkel ingen derhalve nog stuitte 
op allerlei moeili jkheden, waaronder waarschijnlijk stille tegenwerking vanuit de religieuze 
volkscultuur, bleven medici onderzoek naar de grens tussen leven en dood verrichten. H o e 
wel Wins low in 1740 de ontbinding als bewijs voor de onontkoombare dood had aangewe
zen, bleef de medische wereld op zoek naar een betere maatstaf. Zo schreef de Italiaanse 
hoogleraar R M a n n i in 1837 een prijsvraag uit over de beste manier om de dood vast te stel
len. D e Academie van Wetenschappen te Parijs, die opdracht had gekregen de antwoorden 
te beoordelen, gaf de eerste prijs aan de inzending van de Franse arts E . Bouchut . In 1847 
werd diens Traité des signes de la mort et des moyens de prévenir les inhumations prématurées gepubli
ceerd. Aanknopend bij het hart als bloedpomp en daarmee als één van de fundamenten voor 
de nieuwe fysiologie wees Bouchut het wegvallen van de hartslag als het beste bewijs van 
de dood aan. In 1850 gaf de arts L . A l i C o h e n deze ontdekking binnen Neder land v ia een 
artikel bekendheid . 8 3 Mensen hoefden niet meer de lijklucht als teken van de beginnende 
ontbinding af te wachten, aangezien dokters het ontbreken van de hartslag met behulp van 
de stethoscoop konden vaststellen. A l s gevolg van deze actieve, medische ingreep werd de 
vage grens tussen leven en dood van enkele dagen tot luttele minuten teruggebracht. A l i C o -
hen hield ten slotte een pleidooi voor de verplichte lijkschouw door een dokter . 8 4 

Hoewel aan het pleidooi van A l i C o h e n door de aanvaarding van de Wet op de uitoefening 
der geneeskunst in 1865 en de Begrafeniswet in 1869 inderdaad gehoor werd gegeven, bete
kende dit niet dat de samenleving zonder meer i n deze medische definitie van de dood haar 
vertrouwen stelde. In Neder land bleven binnen de religieuze volkscultuur op het platteland 
bij een sterfgeval velen vasthouden aan rituelen als het omdraaien van spiegels en het volgen 
van speciale begrafenisroutes om de terugkeer van de geesten van overledenen onmogelijk 
te maken. B i n n e n de wereldlijke volkscultuur van steden was het vertrouwen i n de medische 
lijkschouw evenmin opt imaal . Toen de schrijver L . van Deyssel in 1892 ernstig ziek was, 
maakte hij zijn testament op. H i e r i n nam hij onder andere de volgende, wat drastische bepa
lingen op: 

80 M . D . Teenstra, Stads- en dorpskroniek Groningen Friesland Drenthe II (Leeuwarden 1974) 383. 
81 Kooijman, Volksverhalen, 29, verhaal 46, 150, verhaal 968, 184, verhaal 45, 186, verhaal 1262, 253, verhaal 1889, 

294, verhaal 2190, 321, verhaal 2389, 322, verhaal 2405, 326, verhaal 2427, 336, verhaal 2535. Meertens, Een 
Zeeuwse volkskundige enquête, 53-54. A . P . de Kleuver, De Betuwe. Land van boomgaarden, intieme dorpjes en oude verhalen 
(2e druk; Wageningen 1977) 40-41. C . Bakker, Volksgeneeskunde in Waterland. Een vergelijkende studie met de genees
kunde der Grieken en Romeinen (Amsterdam 1928) 366. C . Bakker, 'Les génies des eaux et le folklore de Broek in 
Waterland (1) (Hollande)', Revue anthropologique 38 (1928) 185-191. 

82 A . J . C . Kremer, Zeemonsters (z.p. z.j.). 
83 L . A l i Cohen, 'De zekere teekenen van den dood, en het middel om het levend begraven en de vrees daarvoor 

geheel voor te komen; benevens de noodzakelijkheid dat de thans bij ons bestaande wettelijke regeling ten aan
zien van het constateren van den dood, veranderd worde', Nieuw praktisch medisch tijdschrift voor de geneeskunde 
in al haren omvang 33 (1850) 361-367. 

84 W. Cappers, ' O p zoek naar zekerheid omtrent de dood. Totstandkoming en uitvoering van de Begrafeniswet 
van 1869 in Nederland', Groniek 99 (1987) 104. 
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V ó ó r mi jn kist wordt gesloten, verzoek ik dat m i jn hart doorstoken worde. O o k verzoek 
ik mi jn kist zoo los mogelijk te sluiten en mij acht dagen boven aarde te laten staan. 8 5 

Pas met een ontbindend l ichaam en een doorboord hart was V a n Deyssel niet meer bang 
o m begraven en wel in zi jn kist uit schijndode toestand te zullen ontwaken. 8 6 

Ondanks aarzelingen in de Nederlandse samenleving o m het medische ritueel voor het 
levenseinde te aanvaarden, schreed de medicalisering van de maatschappij voort. M e d i c i 
slaagden er niet alleen in het levenseinde te def in ië ren als het stoppen van de hartslag, maar 
dank zij eerst hygiënische en later vooral bacteriologische maatregelen konden zij het leven 
van mensen ook veraangenamen en verlengen. 8 7 D o o r de grotere betrokkenheid bij het 
aardse bestaan verdween de dood meer en meer uit beeld. D i t gebeurde ook letterlijk getuige 
de verplaatsing van de begraafplaatsen buiten de bebouwde kom vanaf 1827 en het gebruik 
van crematoria vanaf 1914. O f het nu om seksualiteit, ziekte of dood ging, bij elk verschijnsel 
stond medisch onderzoek centraal. O p den duur zou ook het voorbij de dood gelegen spec
t rum van dwalende geesten uit de religieuze volkscultuur en dat van het hiernamaals uit het 
Chr i s tendom vervagen. 8 8 

D e medicalisering van het aardse bestaan betrof ook het water. Lange tijd waren zeeën 
en rivieren als levensbedreigend ervaren. Sinds de tweede helft van de 18e eeuw ging de ge
goede burgerij het water echter met andere ogen bezien. A l s gevolg van de romantische her
waardering van de natuur spraken grillige golven tot de verbeelding, terwijl onderdompe
l ing van het rusteloze l ichaam in het water als genezend werd ervaren. Aangezien opvoeders 
steeds vaker pogingen ondernamen om gegoede jongelingen te leren zwemmen, publiceerde 
O F . Schmidt i n 1806 een Proeve eener beredeneerde zwemkunst. He t Nederlandse gevoel voor 
reinheid, de aanwezigheid van beemden en gezonde lichaamsbeweging waren volgens hem 
even zovele uitnodigingen om het water in te duiken. Vanwege de vele drenkelingen bevatte 
het boekje ook aanwijzingen voor reddend z w e m m e n . 8 9 In de behoefte aan kuuroorden werd 
voorzien, toen in 1828 bij Scheveningen en Zandvoort badhuizen werden gebouwd. Toch 
bleven grote groepen mensen zich op dat moment nog van het water d i s t an t i ë r en . In 1860 
schreef Teenstra bijvoorbeeld dat 's nachts niet alleen ru ïnes , kerken, kloosters en begraaf
plaatsen, maar ook terpen, oude rivier- en zeedijken, duinen, kolken en rietboren spookach
tige plaatsen waren . 9 0 Weldra bleek het water ook voor de grote massa zijn gevaarlijke karak
ter kwijt te raken. In 1870 werd namelijk de Amsterdamse Zwemclub opgericht o m de bevol
k ing te leren zwemmen, terwijl in 1888 de Kon ink l i jke Nederlandse Zwem B o n d als overkoe
pelend orgaan werd opgezet. Speciaal geënt op het redden van drenkelingen was de Zwem
club Reddingsbrigade, die in 1886 te Le iden werd opgericht. Z o werd zwemmen bij alle la
gen van de bevolking als leerzaam en gezond g e ï n t r o d u c e e r d . 9 1 

85 H G M Pricked. , De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en ArnoldhingJr. 1883-19041 ('s-Gravenhage 1968) 

174. 
86 De suggestie van Beekman, 'Vampierverhalen', 149, dat deze voorzorgsmaatregelen op angst voor vampirisme 
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88 G . Gorer, 'The pornography of death', Encounler 5 (1955) 49-52. 
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Deze overwinning op het water opende tevens nieuwe perspectieven voor de Maatschap
pij tot Redd ing van Drenkel ingen. O p de eerste vergadering van 1863 bekende de voorzitter 
dat het reilen en zeilen van het genootschap hem tijdens de laatste bijeenkomsten met een 
gevoel van neerslachtigheid had vervuld. D e inmiddels weer goed gevulde kas werd onvol
doende benut. N a vervolgens eerst een fusie met de in 1824 opgerichte Noord - en Z u i d - H o l -
landsche Redding-Maatschappi j te hebben overwogen, besloten de directeuren deze organi
satie subsidie te verlenen. Dr i e j aa r na de opricht ing van de Amsterdamse Zwem C l u b kreeg 
deze vereniging een bijdrage van ƒ 2 0 0 , - . 

N a v ia afgrendeling van gevaarlijke plaatsen preventieve maatregelen te hebben geno
men, trachtte de Maatschappij door subs id ië r ing van de zwemsport nu de plek des onheils 
zelf veil ig te maken. D i t was i n l i jn met de geleidelijk ontstane positieve waardering van de 
effecten van water op de fysiologie van het l ichaam. Het bijbrengen van schijndode drenke
lingen verdween daarmee enigszins naar de achtergrond. 

Bloeddorstige uitzuigers en bubbelende badgasten 

D e vampier is sinds de 19e eeuw als l i terair symbool voor seksuele angsten en fan tas ieën ge
bruikt. Aanvankeli jk lag de klemtoon op het indammen van de bedreiging van de echtelijke 
seksualiteit. Tegelijkertijd hadden de auteurs wel de gelegenheid te baat genomen o m een 
scala van andere seksuele mogelijkheden te beschrijven. Deze fan tas ieën kregen gedurende 
de 20e eeuw i n talloze films alle ruimte. In het tijdperk van de seksuele vri jheid kan er zelfs 
gewoon gelachen worden om een homoseksuele vampier i n R o m a n Polanski 's 'The fearless 
vampire killers or: Pardon me, but your teeth are in my neck' uit 1967. Overigens zijn ook 
in deze f i lm elementen aanwezig die met de aloude fysiologie van de vampier verband hou
den, zoals Oosteuropese achtergrond, vampierbeet, medische hulp en knoflookgeur. 

Inmiddels is naast de vampier i n de religieuze volkscultuur en in de l i teratuur nog een 
derde soort vampier tot volle wasdom gekomen. He t betreft de vampier als sociale metafoor, 
die reeds in de jaren zeventig van de 18e eeuw door de Franse revolutionair H o n o r é de M i r a -
beau werd gemunt. In de standenmaatschappij, waar onvrijheid en ongelijkheid steeds meer 
verzet opriepen, werd de vampier het symbool voor de uitbuiter en de profiteur van de sa
menleving. Voltaire merkte i n 1779 scherpzinnig op dat deze bloedzuiger dan wel niet uit 
de dood opstond, maar evengoed tekenen van corruptie vertoonde. In de 19e eeuw werd de 
vampier als sociale metafoor eveneens gehanteerd. Zo gaf K a r l M a r x in Das Kapital de klas
senstrijd plastisch weer door kapitalisten met vampiers te vergeli jken. 9 2 He t gevulde uiterlijk 
van deze geldwolven en de uitgemergelde gestalte van hun slachtoffers, die Alber t H a h n ge
durende de eerste decennia van de 20e eeuw dikwijls in een socialistische periodiek als De 
Notenkraker afbeeldde, doen denken aan de ongeschonden l ichamen van vampiers en hun 
door ziekte uitgeputte slachtoffers uit de 18e eeuw. 9 3 Oud-koopman Johannes Fetter uit 

91 Van den Berg, Het menselijk lichaam, II, 308-320. Corb in , Het verlangen, passim. J . Berndsen, P. Saai en F Span
genberg, Met zicht op zee. Tweehonderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, België en Duitsland. Architectuur 
en stedebouw 7 ('s-Gravenhage 1985) 22-24. H . Vos, Een bond in de tijd. Een terugblik op het zwemmend- en varend 
redden in Nederland, belichaamd in de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (de KNBRD) Opgericht 
in 1917...en nog jong van hart in 1987... (Haarlem 1987) 7-16. 

92 K . M a r x , Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie (2e druk; Berlijn 1952) 251 
93 L . de Vries ed., De Nolenkraker. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1907-1936. Inleiding dr. W. Dreessr. (Laren 
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Leeuwarden gaf de vampier als asociaal wezen overigens wel een plaats in het dodenrijk. 
In 1964 vergeleek hij 'champiers' met weerwolven. Ze waren zo aan hun geld gehecht dat 
ze na hun dood vampiers worden.94 

Nog onlangs bleek, hoe treffend de vampier als sociale metafoor kan zijn. Tijdens de kerst
dagen van 1989 deed de televisie vrijwel rechtstreeks verslag van de laatste uren van het be
wind van Nicolai Ceausescu over Roemenië. Ceausescu, die zich in nationalistisch opzicht 
met Vlad Dracul vergeleek, had in zijn land een verstikkende atmosfeer gecreëerd. Nadat 
de communistische regimes in de meeste andere Oosteuropese landen gedurende de herfst 
waren verdwenen, bleek ook de ijzeren greep van Ceausescu over Roemenië in december 
in snel tempo te verslappen. Drie dagen voor Kerstmis liep een demonstratie van aanhanke
lijkheid op het tegendeel uit, toen de Roemenen massaal lieten weten dat zij Ceausescu en 
zijn familieleden als uitzuigers van het volk beschouwden. Demonstranten bejubelden open
lijk de vrijheid en de dood van deze Dracula. 9 5 

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bleef zich in de 20e eeuw voor het behoud 
van per ongeluk te water geraakten inzetten. Zeer opmerkelijk was de terugkeer van de 
mond-op-mondbeademing als reddingsmiddel. Terwijl deze methode sinds 1838 niet meer 
werd geadviseerd, bestond er in de jaren vijftig van de 20e eeuw nog steeds onduidelijkheid 
over haar waarde. Uit onderzoek van Amerikaanse anesthesiologen bleek dat niet allerlei 
inmiddels ingeburgerde handmatige beademingsmethoden, maar mond-op-mondbeade
ming de lucht in de longen het beste ververste. De Reanimatie-commissie van het Oranje 
Kruis dat sinds 1909 het reddingswerk in Nederland coördineerde, besloot daarom in 1960 
deze methode opnieuw officieel goed te keuren. De Maatschappij steunde dit beleid door 
driejaar later honderd Resusci-Anne's als oefenpoppen aan het Oranje Kruis te schenken. 
Deze overdracht werd op de televisie uitgezonden en bleek net als de eerste, bijna tweehon
derd jaar geleden gehouden campagne groot effect te hebben. Binnen korte tijd ontving de 
Maatschappij veel rapporten over reddingen van drenkelingen, die met behulp van mond-
op-mondbeademing tot stand waren gekomen. 

Terwijl dit min of meer een terugkeer naar de reddingsmethode van 1767 betekende, was 
een andere koerswijziging opmerkelijker. Ondanks kritische geluiden had de Maatschappij 
vanaf haar oprichting alleen mensen beloond die daadwerkelijk aan het bijbrengen van 
schijndode drenkelingen hadden bijgedragen. In 1840 besloten de directeuren dat de wa
terspringers voortaan ƒ 3,- zouden krijgen. Door het grote aantal dubieuze aanvragen en 
protesten tegen de afwijzing van de beloning, nam het genootschap in 1860 het besluit de 
waterspringers niet meer geldelijk te belonen. Toch bleef het idee bestaan dat naast het bij
brengen ook het opvissen van drenkelingen moest worden bevorderd. In 1883 ging de Maat
schappij opnieuw deze groep hulpverleners belonen, terwijl in 1913 nader werd bepaald dat 
zij die met gevaar voor eigen leven een later bijgebrachte drenkeling uit het water hadden 
gehaald, in principe op een beloning konden rekenen. Nadat in 1917 de Nederlandse Bond 
tot het Redden van Drenkelingen was opgericht, erkende de Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen wederom de noodzaak van deze maatregel door de bond te subsidiëren. In 
1991 besloot het bestuur van de Maatschappij eindelijk dat ook zij die een drenkeling uit 
het water haalden, een medaille konden krijgen. Hiermee waren de bakens, die de Maat
schappij in 1767 had uitgezet, definitief verzet. 

94 Heupers, Volksverhalen, I, 2, 221, verhaal 2278. 
95 Algemeen Dagblad (23 december 1989) 9. C . Zoon, Het laatste bal van de vampier. Roemenië en de erfenis van Ceausescu 
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Van het grootste belang voor het werk van de Maatschappij was wellicht de geleidelijke 
acceptatie van het belang van de zwemkunst en het reddend zwemmen. Deze mentaliteits
verandering hield indirect verband met het verdwijnen van de angst voor water. Dit blijkt 
uit de reclames voor bezoek aan tropische zwemparadijzen in het laatste kwart van de 20e 
eeuw. Nadat sinds de oprichting van de Amsterdamse Zwemclub in 1870 zwemonderwijs 
in openluchtzwembaden de watervrees had weggenomen, begonnen ongeveer een eeuw la
ter exploitanten van vakantieparken deze vorm van vrijetijdsbesteding in combinatie met 
een bezoek aan luxe overdekte zwembaden aan te prijzen. Baantjes trekken in een zwembad 
was niet meer interessant. De waterrecreant wilde zonnebaden en zich op een wildwater
baan vermaken.96 Toppunt van genot in dit nieuwe paradijs was een bezoek aan het bubbel
bad. 9 7 Zo raakte met de overgang van leerzaam en sportief zwemmen naar vermaak in doel
bewust tot leven gewekt water de oude angst voor water vrijwel geheel uit beeld. Terwijl de 
verkleumde drenkeling in gevaarlijke vijvers en rivieren soms nog dank zij de Maatschappij 
tot Redding van Drenkelingen via de Stichting Socutera op de televisie verscheen, beheerste 
de bruinverbrande, lachende badgast in wildwaterbanen en bubbelbaden de reclames. Niet 
de fysiologische kenmerken van de schijndode drenkeling maar van de springlevende bad
gast eisten vrijwel alle aandacht op. 

Drenkelingen en vampiers gaven aldus samen vorm aan de verwereldlijking van de sa
menleving. Hun fysiologische kenmerken vroegen niet alleen om een profane markering 
van de vage grens tussen leven en dood, maar droegen ook bij aan de kwalitatieve verbete
ring van het aardse bestaan. De vampier speelde hierbij voortdurend een negatieve rol. Eerst 
werd hij gebruikt om onbekende ziektes en plotselinge sterfgevallen te verklaren. Daarna 
werd de seksuele relatie binnen het huwelijk met een verwijzing naar de vampier veilig ge
steld. Tevens werd sociaal onrecht bestreden door onderdrukkers met vampiers te vergelij
ken. Drenkelingen kregen juist een positieve waardering. Zij waren schijndoden, die moes
ten worden bijgebracht. Later werden er ook preventieve maatregelen genomen door het 
water met slagbomen af te bakenen. Vervolgens werd het verdrinkingsgevaar ingedamd 
door mensen te leren zwemmen. Ten slotte verdween door het waterfestijn in zwemparadij
zen de drenkeling vrijwel geheel uit beeld. Zo hebben de fysiologische kenmerken van vam
piers en drenkelingen, die in het begin op elkaar leken, uiteindelijk op een tegengestelde wij
ze aan de verwereldlijking van de samenleving bijgedragen. 

96 Zie bijvoorbeeld 'Strandbaden en openluchtbaden. Konkurrentie?', in : Nota Recreatieschap Nijmegen en omstreken 
1981. 

97 Vergelijk Center Parcs. The unique short break, brochure '91/'92 (z.p z.j.). 
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Mondriaan aan de Amstel 1892-1912 
Verslag van een Amsterdams bronnenonder
zoek 

Gemeentearchief Amsterdam 
Amsteldijk 67 
1074 H Z Amsterdam 
telefoon: 020-6646916 

18 februari t/m 15 mei 1994 
Maandag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur 
Zon- en feestdagen van 13.00-17.00 uur 
Toegangsprijs: ƒ7,50; Stadspas, Pas 65+ en C J P 
ƒ 5 , - . 

Op de tentoonstelling Mondriaan aan de Amstel 
1892-1912 worden circa 60 schilderijen, aquarel
len en tekeningen uit Mondriaans Amsterdamse 
periode getoond. De tentoonstelling werpt voorts 
met archivalia uit het Gemeentearchief en parti
culiere collecties licht op de omstandigheden 
waaronder Mondriaan woonde en werkte in A m 
sterdam. 

Juist de periode waarin Mondriaan in Amster
dam werkzaam was, is in de kunstgeschiedenis 
onderbelicht gebleven. Dit is voornamelijk te wij
ten aan het feit dat Mondriaans latere abstracte 

composities altijd meer aandacht hebben gekre
gen dan zijn vroegere figuratieve werk. Tevens 
heeft Mondriaan zelf weinig over zijn Amster
damse periode losgelaten. De brieven die hij ont
ving, gooide hij na lezing weg en ook vele anderen 
hebben correspondentie van Mondriaan uit deze 
periode vernietigd. Bovendien is het werk uit de 
Amsterdamse periode zo omvangrijk (circa 700 
werken) en divers dat een verantwoorde inventa
risatie daarvan lang niet aangedurfd is. 

In de jaren '60 heeft de kunsthistoricus Ro-
bert Welsh, nu professor ,aan de Universiteit 
van Toronto, vooral topografisch onderzoek ver
richt naar het werk van de 'vroege Mondriaan' . 
In een poging om ook meer over het leven van 
Mondriaan uit zijn Amsterdamse tijd te achter
halen is door ons onderzoek gedaan naar de 
adressen waar Mondriaan woonde en/of werkte 
en wie zijn vrienden en opdrachtgevers waren. 
Met dit onderzoek hoopten we een beeld te krij
gen van de achtergronden van de personen met 
wie Mondriaan in Amsterdam contact had. Te
vens werd getracht meer inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling van de kunstenaar en in de vraag of 
deze ontwikkeling werd beïnvloed door de veran
deringen binnen zijn kring van kennissen. In het 
geval van Mondriaan konden deze relaties mis
schien aantonen hoe en door wie hij, vanuit een 

Afb. 1. Piet Mondriaan, Watermolen bij Ab
coude, eind 1908. Olieverf op doek. Collectie 
Clark Foundation, Dallas. 
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Waesp en Abcoude 

Afb. 2. Uitspanning 'Vink ' te Abcoude, ontmoetingsplaats voor kunstenaars en dagjesmensen. Col
lectie Gemeentearchief Amsterdam. 

gereformeerde achtergrond, in de Amsterdamse 
artistieke, en later in theosofische kringen, te
recht kwam. 

Bevolkingsregisters 

Elk onderzoek naar een zogenaamd sociaal net
werk staat of valt met de voor die periode en per
sonen beschikbare bronnen. Voor de tijd dat 
Mondriaan in Amsterdam woonde (1892-1912), is 
het bevolkingsregister een belangrijke bron. In 
Amsterdam werden in de periode 1893-1939 alle 
mutaties in het bevolkingsregister bijgewerkt op 
gezinskaarten. Deze gezinskaarten werden aan
gemaakt op naam van een gezinshoofd of van een 
zelfstandig wonend persoon. Bij overlijden of ver
trek uit de gemeente vóór 1921 werd de kaart uit 
het lopende bestand gehaald en in haar geheel 
overgeschreven in de serie 'overgenomen delen'. 
Alle kaarten die vanaf 1921 nog gebruikt werden, 
bleven in het bestand en werden in 1939 verfilmd. 
De originele kaarten zijn in de Tweede Wereld
oorlog vernietigd; de films berusten tot op heden 
bij de Dienst voor het Bevolkingsregister. 

Terwijl de gezinskaarten alfabetisch op naam 
zijn gerangschikt, zijn er ook registers op straat 
aangelegd, de zogenaamde 'woningboeken', van

ouds genaamd 'de broodjes'. Uit deze boeken 
blijkt welke hoofdbewoners op een bepaald adres 
stonden ingeschreven, uit hoeveel mannen en 
vrouwen hun gezin bestond, en welke personen 
als inwonenden te boek stonden. Van de hoofdbe
woners en de inwonenden staan tevens alle muta
ties van vestiging en vertrek vermeld. 

De toegang op alle tussen 1893 en 1939 in A m 
sterdam ingeschreven personen is een alfabeti
sche klapper. In deze klapper staan alle personen 
vermeld die naar de gezinskaarten van een ande
re hoofdbewoner verwijzen of die zelf als hoofd
bewoner stonden ingeschreven. Tevens vindt 
men hier de verwijzingen naar overgenomen de
len en, in mindere mate, naar woningboeken. 

Het raadplegen van de klapper en de overgeno
men delen is doorgaans geen probleem. Onder
zoek in de woningboeken is een stuk lastiger. De
ze boeken moeten stuk voor stuk worden aange
vraagd. Dit is zeer tijdrovend voor de onderzoe
ker en zeer arbeidsintensief voor het archiefper-
soneel. Voor het Mondriaan-onderzoek bijvoor
beeld werden ongeveer 200 personen nagetrok
ken. Daarbij moest ongeveer 5000 keer een wo-
ningboek of een overgenomen deel ter hand 
worden genomen. Ter aanvulling werden onder 
meer geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 
adresboeken en het 'Herenboekje' geraadpleegd. 
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Een feitelijker beeld 

H e t o n d e r z o e k e n v a n M o n d r i a a n s ' sociaa l net
werk ' b leek veel moe i l i j ke r d a n m e n z o u d e n k e n 
bij een kuns tenaa r over wie al zoveel is gepub l i 
ceerd . A l s s tar tpunt moest b i j het onde rzoek naa r 
de contac ten v a n M o n d r i a a n een overz icht wor
d e n gemaakt van alle personen die i n de l i t e ra 
t u u r i n relat ie tot M o n d r i a a n w o r d e n v e r m e l d . 
H i e r b i j we rd v o o r n a m e l i j k u i tgegaan v a n de d o o r 
R o b e r t W e l s h en H e r b e r t H e n k e l s gepubl iceerde 
gegevens en v a n de m e m o i r e s v a n A . R van den 
B r i e l . 1 V a n de i n deze publ ika t ies genoemde per
sonen, M o n d r i a a n s p r i m a i r e netwerk, k o n d e n 
d o o r genealogisch onderzoek de pe r sona l i a wor
den vastgesteld. H i e r b i j we rden zo moge l i jk ge
b o o r t e d a t u m en -plaats, beroep, re l ig ie , de over
l i j d e n s d a t u m en -plaats, de adressen en vesti-
gings- en ver t rekda ta genoteerd en met e lkaar 
vergeleken. 

U i t de w o n i n g b o e k e n b l i jk t welke personen 
n o g m e e r op deze adressen w o o n a c h t i g waren ge
weest. E e n deel bleek n a een ve rge l i j k ing met de 
l i t e r a tuu r en andere b r o n n e n tot de p r i m a i r e con
tactensfeer v a n M o n d r i a a n te behoren , een deel 
v a n deze personen v o r m d e een secunda i r net
werk en een deel w e r d niet verder u i tgezocht aan
gezien zij op het eerste gezicht nie t d i rect met 
M o n d r i a a n v a n d o e n h a d d e n . V a n de personen 
ui t het secundai re ne twerk en andersz ins interes
sant l i jkende personen w e r d e n eveneens de perso
n a l i a en de adressen ui tgezocht . D e z e gegevens 
l e idden weer tot iden t i f ica t ie v a n n ieuwe perso
n e n w a a r n a de p rocedure he rhaa ld werd . 

D e n ieuwe persoons- en adresgegevens werden 
g e c o m b i n e e r d met de gegevens u i t reeds bestaan
de b ronnen over M o n d r i a a n . Aanvu l l ende , nognie t 
eerder gepubl iceerde i n fo rma t i e w e r d verschaft 
d o o r de M o n d r i a a n - e x p e r t s R o b e r t W e l s h en 
J o o p Joos ten , die di t j a a r gezamenl i jk de catalogue 
raisonné v a n M o n d r i a a n s werk z u l l e n p u b l i c e r e n . 

D e v e r z a m e l i n g van a l deze gegevens m a a k t 
het n u moge l i jk o m het h i s to r i sch bee ld v a n 
M o n d r i a a n i n A m s t e r d a m m e e r op feiten te ba 
seren. Z o heeft de myster ieuze z e l f m o o r d i n de 
m o l e n i n de Tolstraat , d ie V a n d e n B r i e l beschrijft 

1 Robert P. Welsh, Piel Mondrian 's Early Career, The 
"Naturalistic" Periods (New York & London 1977); 
Herbert Henkels, Mondrian fromfiguralion to abstrac-
tion (Tokio 1987); A . P . van den Briel , manuscript 
Mondriaans persoonlijkheid 1 en 2 en een aantal Mede-
deelingen, alle gericht aan Robert P. Welsh. 

als de oorzaak v a n de crisis v a n M o n d r i a a n i n 
m e i 1903, niet i n de m o l e n p laa tsgevonden, m a a r 
i n N o o r d w i j k . A n d e r z i j d s d i e n e n ook de concrete 
feiten gerelateerd te w o r d e n aan de m o n d e l i n g e 
over lever ing . Z o is n o g steeds niet du ide l i j k w a a r 
M o n d r i a a n tussen 1898 en 1903 precies gewoond 
heeft. H e t bevolk ingsreg is te r ve rme ld t A l b e r t 
Cu i jp s t r aa t 158-4, m a a r andere b r o n n e n h o u d e n 
het e rop dat hij i n deze per iode hoofdzake l i jk i n 
de Wate rg raa f smeer woonde . V e r v o l g o n d e r z o e k 
is d a n ook onon tbeer l i jk o m de vele n ieuwe kwes
ties, d ie dit onde rzoek oproept , n a u w k e u r i g e r te 
beschr i jven. 

Mondriaans contacten 

M o n d r i a a n s contac ten k u n n e n g lobaa l i n d r ie 
g roepen w o r d e n ingedeeld : contac ten met een 
p r i v é - k a r a k t e r ; contac ten die een r o l h e b b e n ge
speeld i n de o n t w i k k e l i n g v a n M o n d r i a a n als 
kuns tenaa r en v a n z i j n oeuvre - met andere 
woorden : ar t is t ieke en i d e ë l e contac ten; en con
tacten die de afzet van z i j n werk waa rbo rgden . 
D e dr ie c a t e g o r i e ë n k u n n e n niet s tr ikt van e lkaar 
w o r d e n gescheiden. H e t m a g begr i jpel i jk z i j n dat 
persoonl i jke , art is t ieke en c o m m e r c i ë l e relaties 
noga l eens samenv ie len . E e n ve rb indende factor 
was ook de confessionele ove r tu ig ing . V a n u i t een 
s t reng gereformeerd m i l i e u k w a m M o n d r i a a n bij 
de theosofie terecht. Z i j n k e n n i s m a k i n g met deze 
f i losof isch-re l ig ieuze leer was bepa l end voor z i j n 
o n t w i k k e l i n g als kunstenaar . O m d a t aan deze 
overgang n o g w e i n i g aandacht is besteed i n de ge
sch iedsch r i jv ing over M o n d r i a a n , hebben wi j 
ons onderzoek toegespitst op de contac ten , d ie 
deze o n t w i k k e l i n g mede hebben bepaa ld . 

M e t deze i n d e l i n g i n sociale c a t e g o r i e ë n k u n n e n 
n ieuwe conclusies w o r d e n ge t rokken, o f k u n n e n 
reeds eerder gepubl iceerde observaties beter wor 
den o n d e r b o u w d . Z o on tw ikke lde M o n d r i a a n 
z i c h i n z i j n A m s t e r d a m s e t i jd van een tamel i jk 
onopva l lende schilder, i n de t rant v a n de H a a g s e 
en A m s t e r d a m s e S c h o o l , tot een avant-gardis t en 
een fervent voors tander v a n bu i ten landse stro
m i n g e n zoals het l u m i n i s m e en het k u b i s m e i n 
1909-1911. Daa rnaas t v i e l hij op d o o r een theo
sofisch g e ï n s p i r e e r d e vis ie op de kunst en het 
kuns tenaarschap . W a t M o n d r i a a n s sociaal net
werk betekende voor z i j n z u i v e r bee ldende ont
w i k k e l i n g valt bu i t en het bestek v a n di t onder 
zoek. I n be langr i jke situaties echter word t h i e r 
kort aandacht aan besteed. 
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Afb. 3. Simon Maris, Piet Mondriaan op de 
fiets aan het Gein, 1906. Potlood op papier. Parti
culiere collectie. 

Mondriaans vriendenkring was van divers 
pluimage en is waarschijnlijk veel groter geweest 
dan tot nu toe werd aangenomen. De intensiteit 
van de contacten wisselde sterk. Met sommige 
vrienden onderhield Mondriaan tot ver in de ja
ren '30 contact. Het criterium voor 'vriendschap' 
lijkt niet zozeer een bepaalde stijl geweest te zijn, 
als wel een bepaalde visie op kunst. Dat criterium 
werd strikter gehanteerd naarmate Mondriaans 
eigen ideeën zich verder ontwikkelden. 

Ook Mondriaans kring van kopers en op
drachtgevers maakte een ontwikkeling door. Tot 
ongeveer 1904 werd deze gedomineerd door gere
formeerde en hervormde connecties, die deels via 
Mondriaans vader, fervent aanhanger van Abra
ham Kuyper, tot stand waren gekomen. Zij wa
ren vooral geïnteresseerd in Mondriaans talent 
op het gebied van portretten en stillevens en in 
zijn didactische kwaliteiten: zij lieten hun doch
ters lessen bij hem volgen. 

Mondriaans connecties met dit gegoede milieu 
maakte vanaf 1904-1905 plaats voor een andere 
kring welgestelden, waarvan de bindende factor 
niet de confessionele overtuiging lijkt te zijn ge

weest. De nieuwe kring werd gevormd door men
sen met een vrij beroep - vaak waren het artsen 
of ondernemers. Voorts woonden zij bij elkaar in 
de buurt, waren doorgaans kunstlievend lid van 
de kunstenaarsverenigingen St. Lucas of Ar t i en 
zij waren vooral geïnteresseerd in Mondriaans 
talent als landschapsschilder. Doorgaans namen 
de echtgenotes of zelfstandige vrouwen uit dit mi
lieu les van Mondriaan. Omstreeks 1909 ten slot
te, kwam daar de theosofie bij als confessioneel 
element. 

Tentoonstelling 

Op de tentoonstelling worden Mondriaans voor
stellingen van Amsterdam en omstreken gecom
bineerd met bronnen uit het Gemeentearchief en 
particuliere collecties die op het werk en op de 
persoon van Mondriaan betrekking hebben. 
Mondriaans artistieke ontwikkeling wordt op die 
manier ingebed in een breder kader dan in de 
kunstgeschiedenis gebruikelijk is. 

Schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn 
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globaal naar onderwerp gegroepeerd. Bij de min 
of meer thematische indeling zijn de woonbuur
ten van Mondriaan een leidraad geweest. 

Met deze opzet wordt getoond dat Mondriaan 
zich in de loop der jaren steeds meer toelegde op 
zijn meest geliefde onderwerp, het landschap. 
Dat landschap, met huizen, boten, slootjes en 
molens, bestudeerde hij systematisch diepgaand 
vanuit verschillende invalshoeken en met gebruik 
van uiteenlopende technieken. De ontwikkeling 

van Mondriaans kunstenaarschap is op deze ma
nier duidelijk te volgen. 

Door een combinatie van gevarieerd archief
materiaal (topografie, kadaster, genealogie, ar
chieven van algemene gemeentelijke zaken) kon 
het onderwerp van vele werken nauwkeuriger 
worden geïdentificeerd en letterlijk op de A m 
sterdamse kaart worden gezet. 

Harmen Snel en Marty Bax 
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Boeken in het kort 

Holland, algemeen 

Antheun Janse, Grenzen aan de macht. De Friese 
oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400. 
Hollandse Historische Reeks, deel 17. Den Haag, 
Stichting Hollandse Historische Reeks, 1993. 
460 blz. 
Aan het einde van de veertiende eeuw bond A l -
brecht van Beieren, graaf van Holland, Zeeland 
en Henegouwen de gewapende strijd aan met de 
bewoners van de huidige provincie Friesland. Dit 
proefschrift besteedt aandacht aan de grafelijke 
motieven en de sociaal-politieke en bestuurlijke 
aspecten van de oorlog. De mislukking van de 
strijd wordt in verband gebracht met de ontoerei
kende financiële en bestuurlijke machtsmiddelen 
van de graaf en met de instabiele politieke situatie 
in het graafschap. 

Noord-Holland 

E. van der Kleij, Architectuur en stedebouw in 
Noord-Holland 1850-1940. Zwolle, Waanders 
Uitgevers, Zeist, Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg, 1993. 176 blz. 
Dit boek verscheen in het kader van het Monu
menten Inventarisatieproject van de provincie 
Noord-Holland. In het eerste gedeelte wordt een 
globaal beeld geschetst van de ruimtelijke ont
wikkelingen die het landschap, de infrastructuur 
en de diverse dorpen en steden in de provincie in 
deze periode hebben doorgemaakt. Daarna 
wordt aan de hand van een groot aantal afbeel
dingen een idee gegeven van de resultaten van het 
stedebouwkundig en architectonisch onderzoek. 
Amsterdam wordt buiten beschouwing gelaten. 
Daarover verscheen een apart deel. 

Artistiek en ambachtelijk. Architectuur, kunsten 
en nijverheid in A Ikmaar 14e-20e eeuw. Alkmaar-
se Historische Reeks I X . Hilversum, Verloren, 
1993. 159 blz. 
Reeks artikelen over de bouw- en bewoningsge-
schiedenis van het Hof van Sonoy, de vraag of Pas-
schier Lammertijn in 1595 het damastweven 
heeft uitgevonden, de 17e-eeuwse boekdrukker 
Thomas Pietersz. Baert, het interieur van de 19e-
eeuwse St.-Laurentiuskerk, de Nierop-collectie 
m het Stedelijk Museum van Alkmaar en het 

werk van de architect P.J. van der List, 1920-
1940. 

M . L . Pop-Jansen en C. Streefkerk red., Geld in 
Alkmaar. Opstellen over geld en penningen in rela
tie tot Alkmaar. Alkmaar, Historische vereniging 
Oud Alkmaar, 1993. 139 blz. 
Behandelt geld en munten in Noord-Holland 
vóór de 17e eeuw, het noodgeld te Alkmaar tij
dens het beleg van 1573, de recepissen van Alk
maar in de Franse tijd, de Alkmaarse vroed
schapspenning, penningen in verband met histo
rische gebeurtenissen en de in 1918 opgerichte 
Rabobank Zuivelbank. 

G. N . M . Vis red., Egmond tussen kerk en wereld. 
Egmondse Studiën 2. Hilversum, Verloren, 
1993. 234 blz. 
Aantal artikelen over de abdij van Egmond, on
der andere over bestaansvoorwaarden voor kloos
ters in de vroege middeleeuwen, activiteiten van 
Willibrord in Holland, het 12e-eeuwse Officium 
Sancti Adalberti, de overdracht van Egmond en 
Rijnsburg aan de Heilige Stoel in 1140, de verta
ling van de Historia en Miracula Nova Sancti Adel-
berti (1120-1143), het tympaan van Egmond, de 
Egmondse Annalen, dijkzorg door Egmondse 
monniken en de Kennemer opstand van 1274. 

Truus van Bueren, Tot lof van Haarlem. Het be
leid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunst
werken uit de geconfiqueerde geestelijke instellin
gen. Amsterdamse Historische Reeks, Grote Se
rie, deel 17. Hilversum, Verloren, 1993. 686 blz. 
In dit proefschrfit wordt nagegaan wat er vóór de 
Opstand aan kunstwerken aanwezig was in 
Haarlemse kerken en kloosters. Daarna is onder
zocht wat er met de schilderijen gebeurde in de 
woelige jaren 1570 en vervolgens wat er gebeurde 
na vestiging van de Republiek en de Reformatie. 
Daarnaast bevat dit boek catalogi, boedelinven
tarissen en staten van kunstwerken in het Jans
klooster en het Prinsenhof. 

Joke van der Aar en Siebe Rolle, ZegepralendKen-
nemerland, buitenverblijven langs de binnenduin-
rand. Velsen, Museum Beeckesteijn, 1993. 96 blz. 
Geïllustreerde catalogus bij de tentoonstelling in 
Beeckstijn. Behandeld worden de functies van 
buitenplaatsen, de verschillende types tuinaan
leg, vormen van vermaak, relaties met de plaatse
lijke bevolking en de vraag waarom Kennemer-
land zoveel buitenplaatsen had. 
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H . Schaftenaar, OudNaarden, verdronken stadje, 
middeleeuws klooster, oude buitenplaats. Naar
den, Stichting Vijverberg, 1993. 127 blz. 
Geschiedenis van een stuk grond in het Gooi, 
waar een middeleeus klooster heeft gestaan. Het 
grootste deel van het boek gaat over de hofstede 
Oud Naarden, vooral in de 18e eeuw en de ont
wikkelingen daarna. 

De geschiedenis van de brandweer in Zaandam. 
Zaandam, Vrijwillige Brandweer Kr ing 4, 1993. 
103 blz. 
Chronologische beschrijving van de brandweer 
in Zaandam, ingedeeld in drie periodes: vóór 
1687, toen er alleen met emmers, ladders en 
brandzeilen werd geblust; 1687 tot 1900, de pe
riode van de handspuit; en na 1900, toen er gemo
toriseerd brandblusmateriaal was. 

P. van Schaik, Een eeneiige tweeling. De geschiede
nis van de Bovenkerkerpolder en Middenpolder. 
Amstelveense Historische Reeks, nr 1. Amstel
veen, 1993. 176 blz. 
Behandelt de geschiedenis van twee polders in 
Amstelveen, onder andere de drooglegging van 
de Bovenkerkerpolder in de 18e eeuw en de verve
ningen in de 19e eeuw. 

Willem Nieuwenhuys, Concern in beweging. Vijf
enzeventigjaar Hoogovens. Wormer, Inmerc; IJ-
muiden, Hoogovensgroep, 1993. 160 blz. 
Dit jubileumboek, geschreven in opdracht van de 
raad van bestuur, behandelt de geschiedenis van 
dit in 1918 opgerichte bedrijf. Geeft de ontwikke
lingen van dit bedrijf op het gebied van produk-
ten en produktie, markten, techniek en perso
neelsbeleid. Bevat ook hoofdstukken over de ge
schiedenis van de staalindustrie in het algemeen 
en in Nederland. 

W i m Post, Buitenplaatsen van Bloemendaal. 
Haarlem, Schuyt & Co., 1992. 168 blz. 
Een tiental Bloemendaalse landgoederen wordt 
behandeld: Aelbertsberg, Caprera, Dennenheu
vel, Duin en Daal, Huis te Bloemendaal, Meer en 
Berg, Saxenburg, Schapenduinen, Wildhoef en 
Zomerzorg. M e n maakt kennis met de eige
naren, voornamelijk Haarlemse en Amsterdam
se elite, hun personeel en de voorgeschiedenis van 
de landgoederen. De gronden waren voordien 
grotendeels in gebruik als linnen- en garenbleke-
rijen. Ook aan het feit dat veel van deze landgoe
deren vanaf het einde van de 19e eeuw werden 

verkaveld tot villapark of wooncentrum wordt 
aandacht besteed. 

Anne Storm, Een jubileum met een korreltje zand. 
450jaar Kraantje Lek. Haarlem, Schuyt & Co., 
1992. 59 blz. 
Als bouwjaar van deze beroemde uitspanning in 
Bloemendaal wordt 1542 beschouwd. Dit boekje 
beschrijft de geschiedenis van de herberg en de 
nabijgelegen hoogste duin van Holland, de Blin-
kert, mede aan de hand van vele illustraties. 

Zuid-Holland 

J . A . de Brabander en C.J . vander Doef, Kruikius 
in namen. Wateringen, Historische Werkgroep 
Oud-Wateringen & Kwintsheul, 1993. 50 blz. 
I S B N 90-73540-05-4. Verkrijgbaar door overma
king van ƒ 25,- (incl. portokosten) op gironr 
2023675 van de Historische Werkgroep Oud-
Wateringen te Wateringen. 
In 1712 voltooide Nicolaas Kruikius (Cruquius) 
een atlas van het Hoogheemraadschap van Delf
land. Deze kaart is vanwege de vele details van 
bijzonder belang voor historisch onderzoek in dit 
gebied. De auteurs hebben een alfabetische toe
gang gemaakt op deze kaarten, gevolgd door een 
overzicht van de verschillende groepen van topo-
nymen, een lijst van de hoefslagnummering, een 
alfabetische lijst met verklaringen van namen en 
een bibliografisch en kartografisch overzicht. 

H . van Dolder-de Wit, De St.-Janskerk te Gouda; 
mensen en monumenten in een oude stadskerk. 
Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1993. 
184 blz. I S B N 90-74015-06-9. Onder meer ver
krijgbaar bij Fonds Goudse Glazen, Achter de 
Kerk 2, 2801 J W Gouda. 
De archivaris van de hervormde gemeente te 
Gouda stelde dit boek samen, waarvan de baten 
ten goede komen aan het behoud van het beroem
de kerkgebouw. Dit werk behandelt zeer uitge
breid de vele aspecten van deze kerk: geschiede
nis, de Goudse glazen, grafborden, het begraven, 
kosters, organisten, de orgels, etc. Het is voorzien 
van vele, bijzonder fraaie foto's uit zeer verschil
lende bron. In de tekst vele verwijzingen naar ar
chivalia en literatuur. 

K . F. van Dijk, Lierse Bronnen VIen VII. De Lier, 
1993. 138 en 145 blz. Prijs ƒ20 - per deel; 2 delen 
samen ƒ 3 5 , - (incl. portokosten). Bestellen door 
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overschrijving van dit bedrag op gironr 1593911 
t.n.v. de auteur. 
Lierse Bronnen VI geeft de regesten van alle (447) 
akten uit het rechterlijk archief De Lier, nrs 33 en 
1, zijnde transporten van onroerend goed van 
1550-1618. Lierse Bronnen VII geeft de regesten van 
alle (540) akten uit de nrs 2 en 3, transporten over 
1619-1659. Beide delen zijn voorzien van uitge
breide indices, niet alleen op persoonsnamen, 
maar ook op beroepen en toponymen. 

M . J . A . de Haan, Herberg De Zwaan; een historisch 
en archeologisch onderzoek. Hardinxveld-Giessen-
dam, Historische Vereniging, 1993. 116 blz. 
I S B N 90-70960-34-6. 
Dit boek behandelt de geschiedenis van een van 
de markantste gebouwen van Giessendam, hotel 
De Zwaan. Naast hoofdstukken over het wel en 
wee van dit gebouw en zijn bewoners is een be
langrijk deel van dit boek gewijd aan het door de 
auteur uitgevoerde archeologisch onderzoek. 
Het boek valt op door de vele illustraties, waarvan 
enkele in kleur. 

Leids Jaarboekje 1993. Leiden, Vereniging Oud 
Leiden, 1993. 224 blz. ISSN 0922-6699. Te be
stellen bij het gemeentearchief, Boisotkade 2a, 
2311 PZ Leiden. 
In dit 85e deel van de reeks, naast de vaste rubrie
ken, de volgende artikelen: 'De Witte poort aan 
de Vliet', De Engelse zweetziekte in Leiden, Het 
zegel van de Universiteit, Tennisspel in de 17e en 
18e eeuw, Ijken van maten en gewichten, Knep-
pelhout (Klikspaan) en de identificatie van perso
nen in zijn werk, V & D te Leiden, Noordwijk in 
de Middeleeuwen, Veldwachters in Hoogmade 
en Woubrugge en Veranderingen in het stads
beeld in 1992. 

Jaarboek 1993 van de Historische Vereniging 
Maasland. Maasland, Historische Vereniging, 
1993. 48 blz. Prijs ƒ 6,-. Verkrijgbaar bij Museum 
'De Schilpen' te Maasland. 
In dit achtste jaarboek: Maaslandse gebeurtenis
sen in 1992; 1 april 1872 (onder meer de viering 
in Maasland); het achttiende-eeuwse Maasland-
se dorpsgezicht en een kroniek over 1992. 

Historisch Jaarboek Westland 1993. De Lier, Ge
nootschap Oud-Westland, 1993. 116 blz. Prijs 
ƒ 17,50 (voor leden van het genootschap gratis); 
Adres van het genootschap: Heimond 33, 2678 
B G De Lier. 

In dit zesde jaarboek van het Genootschap Oud 
Westland: jeugdherinneringen van J . van Dijk 
(1903-1991), waarin de Westlandse tuinbouw en 
het leven van de tuinders en arbeiders goed be
schreven wordt; economische ontwikkeling van 
het Westland en de tuinbouw; 's-Gravenzandse 
Oranjefeesten van 1898; avonturen van Cornelis 
van Vreugdenhil, soldaat van Napoleon en diens 
toch naar Rusland; het Dorpsplein van Honse-
lersdijk. 
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