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G.M.E. Dorren, M . Keblusek, P. Knevel, E . Kreuwels, E.L. Wouthuysen 

Ter inleiding 

De Hollandse keuken geniet weinig internationale bekendheid. Voor toeristen die ons land 
bezoeken is het niet eenvoudig om met die keuken kennis te maken: het valt niet mee temid
den van Mediterrane en Oosterse restaurants een gelegenheid te vinden waar traditionele ge
rechten van Nederlandse bodem op de kaart staan. Ze weten wel dat haring en kaas echte 
produkten van het vakantieland zijn, maar als het om typisch Hollandse maaltijden gaat 
wordt het moeilijker. Ook Nederlanders zelf - met name de jongeren - kennen doorgaans op
merkelijk weinig specifiek Hollandse gerechten: vaak moeten ze daarvoor terug i n hun herin
nering naar wat ouders of grootouders op tafel pleegden te zetten. 

De tanende belangstelling voor de eigen culinaire traditie wordt in de hand gewerkt door 
de enorme keuzemogelijkheden op de voedingsmarkt. Produkten van overal ter wereld zijn 
moeiteloos verkrijgbaar en mede dankzij deze import is de consument niet langer aan seizoe
nen gebonden. Nederlanders zijn niet alleen in toenemende mate onbekend geraakt met de 
eigen keuken, de traditionele recepten roepen hier en daar zelfs negatieve associaties op. Zo 
verstaat men onder 'spruitjescultuur' een bekrompen atmosfeer; een meer letterlijke beteke
nis, namelijk het kweken van spruitjes, blijft in de Van Dale onvermeld. 

De term bekrompenheid is op het verleden niet van toepassing waar het om eten en drin
ken gaat. De Republiek van de 17e en 18e eeuw beleefde op gastronomisch gebied een glo
rietijd. De Hollandse schilders kunnen we als de beste ambassadeurs op dat gebied beschou
wen. N u nog getuigen hun stillevens van de gevarieerdheid en ri jkdom van die keuken. O p 
de hoeveelheden spijs en drank die de Hollanders tot zich namen, is al evenmin het adjectief 
bekrompen van toepassing. Talrijk zijn de verhalen van vreemdelingen die toendertijd de Re
publiek bezochten over onmatigheid en gulzigheid. 

Anders dan bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk kent Nederland geen sterke culinaire 
schrijftraditie. De Amsterdamse auteurs Johannes van Dam en Joop Witteveen, die met grote 
regelmaat publiceren over eten en drinken, waarbij beiden aandacht besteden aan de daar
mee verbonden sociaal-culturele aspecten, zijn uitzonderingen. De paar culinaire tijdschrif
ten die ons land telt, beperken zich tot recepten. 

Het leek de redactie hoog tijd dit thema eens ter hand te nemen. Het onderzoeksterrein is 
te breed o m het hele scala in één nummer aan bod te laten komen. Holland bedoelt met dit 
themanummer niet meer dan een kennismaking met dit onderbelichte onderwerp en hoopt 
tevens hiermee een aanzet te kunnen geven voor verder onderzoek. Gekozen is voor een ac
cent op de glorietijd van de Hollandse keuken, de 17e en 18e eeuw, waarbij verschillende as
pecten aan bod komen. 

M . E . van der Molen-Willebrands vestigt de aandacht op het 17e-eeuwse Hollandse kook
boek De verstandige koek of sorghvuldige huyshoudster, dat vele malen werd herdrukt. Waarom 
was dit boek zo gewild en voor wie was het bestemd? Intrigerend is de betrekkelijke eenvoud 
van de gerechten. Een kijkje in de keuken van een 18e-eeuws Amsterdams huishouden wordt 
ons verschaft door Margriet de Roever. Haar bron is een almanak, waarin de heer des huizes 
een jaar lang nauwgezet optekende wat door hem en de zijnen werd gegeten, dag in dag uit. 
De immer populaire aardappel vormt het onderwerp van Joop Witteveens artikel. De intro
ductie van de aardappel in de Hollandse keuken en de variatie in gebruik gedurende twee-
en-een-halve eeuw (1600-1850) vormen de hoofdlijnen van zijn bijdrage. 
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Ter inleiding 

Een basisvoeding die weinig uitstaande heeft met de Hollandse keuken, maar waarover 
wel d é nodige discussies in Hol l and werden gevoerd, is moedermelk. De maatregelen die in 
18e-eeuws Leiden werden getroffen om zuigelingen van goede voeding te verzekeren en de 
ideeën die daaromtrent bij Verlichters leefden, komen aan de orde in het artikel van D J . 
Noordam en A . J . M . Frijns. Mineraalwater werd reeds in vroegmodern Ho l l and gedronken 
vanwege de vermeende heilzame werking ervan. Naar aanleiding van een archeologische 
vondst neemt Cora Laan ons mee op speurtocht: was men in de 18e eeuw gewoon om mine
raalwater ook in een herberg te drinken? 

Witteveen en De Roever hebben hun artikelen verluchtigd met recepten voor wie niet al
leen iets wil lezen maar ook iets wil proeven van de Hollandse keuken. Lees en eet smakelijk! 



M.E. van der Molen-Willebrands 

De verstandige koek of sorghvuldige huyshoudster. een burgerlijk of 
elitair I7e-eeuws kookboek? 

Inleiding 

Nederlanders hebben de reputatie flinke eters te zijn, meer ge ïn teresseerd in kwantiteit dan 
in kwaliteit. Een overdaad aan voedsel is een oud thema in de Nederlandse cultuur, dat terug
gaat tot de middeleeuwen, waar feesten en vasten elkaar afwisselden. Deze gewoonte van veel 
eten bleef in de periode van de Republiek bestaan. Buitenlanders die in de 17e eeuw ons 
land bezochten, stonden versteld van de grote hoeveelheden voedsel en drank die bij feeste
lijke gelegenheden op tafel verschenen. 1 Genrestukken met voorstellingen van taferelen uit 
het dagelijks leven en pronkstillevens geven een beeld van die vraatzucht, respectievelijk de 
rijkdom aan voedsel. Jan Steen, Pieter Aertsen en Jan Davidsz de Heem zijn bekende verbeel-
ders van overdaad en vergankelijkheid. 

Kijken we naar het enige, veel gedrukte Noordnederlandse kookboek uit die eeuw, De ver
standige koek of sorghvuldige huyshoudster, dan valt ons echter de betrekkelijke eenvoud van de 
gerechten op. Terwijl in Italië en Frankrijk de fijne keuken zich ontwikkelde, was er in de Re
publiek nauwelijks een spoor van culinair raffinement waar te nemen. Hoe is die eenvoud 
van de gerechten uit De verstandige koek te verklaren? Is hier sprake van 'het opwerpen van een 
dam van vrome manieren tegen de overvloed', zoals Simon Schama beweert? En biedt dit 
'standaardkookboek voor middenstandshuishoudens' een ordelijk, regelmatig en uitgebalan
ceerd dieet, dat een moreel heilzaam en voorspoedig gezinsleven bevordert? Is De verstandige 
koek als een burgerlijk kookboek te typeren? 

We kunnen deze vraag alleen beantwoorden als we de functie en het publiek van dit popu
laire kookboek uit de Gouden Eeuw kennen. Daartoe komt allereerst de opbouw van het 
hoofdwerk aan de orde. Dat is Het vermakelijck landtleven, waarvan De verstandige koek het sluit
stuk is. We kunnen het kookboek namelijk niet los van deze context beoordelen. Vervolgens 
zal de drukgeschiedenis van dit kookboek globaal worden beschreven. Hoe is De verstandige 
koek ontstaan, en hoe vaak en waar werd het boek gedrukt? Daarna wordt uiteengezet van 
waaruit het keukenrecept zich heeft ontwikkeld. Doel hiervan is de functie van het keukenre
cept duidelijk te maken. Vervolgens zal de maatschappelijke achtergrond worden beschre
ven, waartegen we het kookboek moeten plaatsen. Van daaruit kunnen we een verband leg
gen met een literair genre, het hofdicht, dat bepalend is voor de gebruiksfunctie van De 
verstandige koek. Tot slot zal aangegeven worden voor wie het kookboek was bestemd. O p de 
inhoud van het kookboek gaan we niet uitgebreid in . 

1 Voorbeelden van dergelijke observaties van buitenlanders zijn te vinden in G. Brugmans, Onder de toupe van het bui
len/and (Baarn 1929). De Amsterdamse vroedschap vaardigde in 1655 en 1672 weeldewetten uit om de uitbundige 
feestmalen aan banden te leggen: Umbertus Burema, De voeding in Nederland van de middeleeuwen lol de twintigste eeuw 
(Assen 1953) 104-105. 

2 Simon Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden lieuw (Amsterdam 1988) 167. 
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De verstandige koek of sorghvuldige huyshoudster 

Afb. 1. Titelgravure van Den Nederlandtsen hovenier 
(Amsterdam 1669). 

Opbouw van Het vermakelijck landtleven 

Het vermakelijck landtleven bestaat uit drie delen, twee tuinbouwkundige en een medisch deel. 
De katernsignatuur en paginering beginnen bij ieder deel opnieuw. Het eerste deel is Den Ne
derlandtsen hovenier door Jan van der Groen. Hij was vanaf 1659 tot aan zijn dood i n 1672 de 
hovenier van de prins van Oranje (Willem III) en had de stadhouderlijke tuinen i n Den 
Haag, Naaldwijk en Rijswijk in zijn beheer. Het boek bevat fraaie kopergravures van de palei
zen en tuinen die Frederik Hendr ik liet bouwen en aanleggen: Honselersdijk te Naaldwijk 
(1621), Huis ter Nieuwburch te Rijswijk (1630) en Huis ten Bosch te Den Haag (1647). Deze 
waren alle in Hollands-classicistische stijl tot stand gekomen. De tuinen van Soestdijk (1676) 
zijn ook in deze stijl aangelegd. 3 Verder geeft Van der Groen aanwijzingen voor aanleg en on
derhoud van lusthoven. 

In deel twee, Den verstandigen hovenier, geschreven door de Amsterdamse medicus en bota
nicus Petrus Nyland, worden van maand tot maand richtlijnen gegeven voor het kweken van 
bloemen, groenten, kruiden en bomen. Daarnaast worden van ieder gewas 'aert, kracht en 
gebruyk' genoemd, geheel volgens de Galenische humoraalleer, waarover later meer. De de
len één en twee besteden veel aandacht aan het enten van bomen en struiken. 

Deel drie, Den ervaren huyshouder, eveneens door Nyland geschreven, bestaat uit drie on
derdelen: Den ervaren huyshouder, Den naerstigen byenhouder, en tot slot De verstandige koek. A l 
leen het eerste deel draagt de naam van de auteur Nyland. Den ervaren huyshouder, al spoedig 
De medicynwinckel of ervaren huyshouder geheten, geeft recepten voor het bereiden van medicij
nen uit planten, voor de gezondheid van mens en dier. Een soort handboek voor natuurge
neeswijze dus! Den ervaren huyshouder heeft nog een aanhangsel: De distilleerkonst, met richtlij
nen voor het distilleren van kruiden, bloemen, zaden, wateren en olie, zonder aparte 

3 Jan van der Groen, Den Nederlandtsen Hovenier (Utrecht 1988) heruitgave met een voorwoord van Carla S. Oldenbur-
ger-Ebbers en een plantenlijst van D. Onno Wijnands, 7 e.v. 
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De verstandige koek of sorghvuldige huyshoudster 

Afb. 2 . Titelgravure van De verstandige koek (z.j.. 
datum privilege 1668). 

V E R S T A N D I G E K O C K , 
Of Sorghvuldige Huyshoudfter: 

• ••••i . .• . . ., 
tot tomen». ltattti#ti)mmHom >»»»unH>mit»(>tii. 

Oockrawekfafejea^wn T A E R T E N en PAi J EV f N BettAdm. 
Ocnortctemmte 

H O L L A N D T S E S L A C H T - T Y D T . 

V E R S T A N D I G E C O N F I T U U R M A K E R , 

r.Mdmi,tets; f *oorei,-k, ^Grjte-

, s M a r ) 

titelpagina. Het tweede onderdeel van deel drie, Den naerstigen byenhouder, geeft aanwijzingen 
voor de bijenteelt en het maken van honing. De honing is bruikbaar in siropen en conserven 
voor het bestrijden van aandoeningen van de luchtwegen. Tot slot volgt het kookboek De ver
standige koek of sorghvuldige huyshoudster, dat aanwijzingen geeft voor het toebereiden van de 
ongekochte spijzen uit eigen tuin. 

De verstandige koek bestaat ook weer uit verschillende onderdelen, die bij elkaar horen: De 
verstandige koek, De Hollandtse slachttydt en ten slotte De verstandige confituurmaker. Het kook
boek De verstandige koek bevat diverse recepten voor groente-, vlees- en visgerechten, evenals 
voor gebakken en gekookte gerechten, taarten, pasteien en de sausen die daarbij horen. Het 
tweede deel, De Hollandtse slachttydt, geeft richtlijnen voor het slachten van runderen en var
kens en het conserveren van vlees. Verder bevat het recepten voor worsten. Het laatste deel, 
De verstandige confituurmaker, geeft recepten voor het maken van confituren met daarbij tips 
voor de gezondheid. 

Drukgeschiedenis 

De verstandige koek verscheen voor het eerst in 1667 bij Marcus Willemsz Doornick in Amster
dam. Deze uitgave werd na 1668 niet meer herdrukt. Het hoorde bij Den verstandigen hovenier 
van Pieter van Aengelen, een lutherse predikant uit Alkmaar. Dit tuinboek kwam als aparte 
uitgave al een paar jaar eerder op de markt. Het geeft aan welke gewassen men kan kweken 
en wat men van maand tot maand daaraan moet doen. De verstandige koek van Van Aengelen 
wijkt af van de latere druk uit Het vermakelijck landtleven* 

In 1668 publiceerde Marcus Doornick voor het eerst Het vermakelijck landtleven in quarto 

4 In dit bestek zullen die verschillen niet aan de orde komen. 
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De verstandige koek of sorghvuldige huyshoudster 

formaat. Het bevat een privilege voor vijftien jaar, gedateerd 10 december 1668. Het is nog 
onduidelijk of het werk in dat jaar al zijn definitieve vorm kreeg. In 1669 was dat in ieder ge
val wel zo. J 

Het vermakelijck land lieven met daarin De verstandige koek bleek een groot succes. Tussen 
1668 en 1721 verscheen het elf maal in Amsterdam en twee maal in Brussel. E r verschenen 
een Duitse en een Franse vertaling in 1669 bij Doornick en in 1672 bij Philips Vleugaert te 
Brussel. In de vertalingen ontbreekt De verstandige koek. De 1721-editie is de laatste druk van 
Het vermakelijck landtleven.6 In die tijd waren de tuinen van onder meer Het Loo en Neercanne 
al in de Franse barok-classicistische stijl aangelegd. Intussen waren vele nieuwe uitheemse 
planten in Nederland ge ïn t roducee rd . Het handboek was toen niet meer bij de tijd te noe
men. 

Als zelfstandige uitgave werd De verstandige koek ongeveer zeven keer gedrukt, zowel i n A m 
sterdam als in Antwerpen, Gent, Brugge en Middelburg. Hetjuiste aantal drukken is niet aan 
te geven, aangezien vele edities zonder jaartal verschenen. 7 De laatste druk dateert uit 1802. 

In de Zuidelijke Nederlanden verschenen afwijkende versies van De verstandige koek met 
een katholieke signatuur. Opmerkelijk is de Antwerpse uitgave van Reynier Sleghers uit 1668. 
Deze verschilt aanmerkelijk van de Amsterdamse uitgave van Marcus Doornick uit hetzelfde 
jaar. Het is in feite een combinatie van De verstandige koek uit 1667 en die uit 1668. Bovendien 
bevat het een paddestoelentractaat met recepten van de Antwerpse priester Frans van Ster
beek. 

Een Engelse vertaling van Peter Rose kwam in 1989 uit in de Verenigde Staten, in het ka
der van onderzoek naar de overblijfselen van de Nederlandse aanwezigheid tijdens de 17e 
eeuw in Nieuw-Nederland, de huidige staat New York. 

Van medisch recept tot keukenrecept 

Voor een juiste waardering van de recepten van De verstandige koek is het zinvol eerst na te 
gaan welke ontwikkeling het keukenrecept doormaakte. R. Jansen-Sieben heeft deze ontwik
keling helder in kaart gebracht. 8 

5 Op 5 maart 1669 adverteerde Doornick in de Opredde llaerlem.se Courant met de op handen zijnde uitgave, die uitein
delijk in juni op de markt kwam. Merkwaardig genoeg vermeldt hij in zijn advertentie slechts het eerste deel van Hel 
vermakelijck tandt/even, terwijl we zeker weten dat het werk toen in zijn geheel verscheen. Over de drukgeschiedenis 
zijn nog vele vragen te beantwoorden. 

6 De gegevens over het aantal drukken en vertalingen zijn afkomstig uit: Joop Witteveen, voorwoord bij de facsimile
editie van De verstandige koel: of sorghvuldige liu\skoudsler (Amsterdam 1993). Van de editie van Het vermakelijck landtle
ven uit 1721 zijn de laatste twee delen gedateerd 1711. Op de titelpagina van het eerste deelDere Nederlandtsen hove
nier, gedateerd 1721, staat als drukker de weduwe van Gijsbert de Groot vermeld. Aangezien de weduwe in 1716-17 
overleden was en haar erven de zaak voortzetten, kunnen we ons afvragen of 1721 klopt; waarschijnlijk gaat bei om 
een uitgave van 1711. 

7 John I.andwchr, Het Nederlandse kookboek 1510-1945. Een bibliografisch overzicht ('t Goy-Houten 1995) 18-23 noemt Am
sterdamse uitgaven van De verstandige koek met gedateerde titelpagina uit 1669, 1675, 1686, 1702, 1711, 1742 en 
1802. De paginanummering van deze uitgaven begint echter steeds op 61, conform de paginering van De mediryu-
winckel, waartoe De verstandige koek behoorde. Van de 1669-, 1742- en 1802-ediües vermeldt I.andwehr geen pagina
nummering of katernsignatuur. Aangezien boeken ook ongebonden, in losse vellen werden verkocht, is het goed 
mogelijk dat delen van Het vermakelijck kindlieven als zelfstandige uitgave over de toonbank gingen. Doornick adver
teerde overigens tussen 1668 en 1676 in de Opredile Haerlcnise Courant niet voor een losse uitgave van het kookboek. 
De periode na 1676 moet nog worden onderzocht. 

8 R. Jansen-Sieben, 'From food therapy to cookery-book', in: Frik Kooper (red.), Mediiual Dulrli lilerature in ils context 
(Cambridge 1994) 261-280; voor deze paragraaf is hieruit ruimschoots ontleend. 
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De verstandige koek of sorghvuldige huyshoudster 

De eerste culinaire recepten vinden we in medicijnboeken, geschreven door artsen. Voed
sel fungeerde vroeger als gezondheidsmiddel: voeding om ziekten te voorkomen, om gezond 
te blijven en om ziekten te genezen. Gezondheidsregels (zogenaamde regimina: voorschriften 
en voedseladviezen) waren onderdeel van de geneeskunde, die een dubbele functie had: ge
zond doen blijven en weer gezond maken. Culinaire recepten zijn dan te beschouwen als me
dische voorschriften, opgesteld door artsen. De grens tussen medisch voorschrift en keuken
recept is soms moeilijk te trekken. Zo volgt er in het door Braekman uitgegeven Gents 
kookboek na een voorschrift om hevige menstruatie te bestrijden een recept om gedroogde 
vis op Keulse wijze te bereiden! 9 

De culinaire literatuur heeft dan ook een medische oorsprong. Basis hiervan is de antieke 
en middeleeuwse humoraalpathologische conceptie van de geneeskunde. De Hippocratische 
school (5e eeuw v. Chr.) stelde reeds dat lucht en voeding verantwoordelijke factoren zijn 
voor vele ziekten. De Griekse arts Galenus (2e eeuw na Chr.) bouwde op deze opvattingen 
voort. Bij de voeding waren belangrijk: de basiselementen van voedsel (simplicia), de combi
naties ervan (composita) en de bereidingswijze. De keuze van ing red iën ten berustte op de hu-
moraalleer, volgens welke al het bestaande afkomstig is uit de vier elementen aarde, water, 
vuur en lucht. Hieraan zijn primaire kwaliteiten verbonden, var ië rend van droog, nat, warm 
tot koud. Met deze elementen corresponderen de lichaamsvochten of humeuren van het men
selijk lichaam: slijm, bloed, gele en zwarte gal. Met de benaming temperament geeft men aan 
welk element of welke combinatie van elementen domineert. Zo overweegt bij een melancho
licus de koude en droge zwarte gal. Ziekte was een verstoring van het normale temperament, 
waarbij één van de lichaamssappen in een onevenwichtige verhouding geraakte. Door medi
cijn, voedsel en leefregels was dit verstoorde evenwicht weer te herstellen. Artsen uit de oud
heid en de middeleeuwen waren dan ook zeer ge ïn teresseerd in voedsel van zieke en gezon
de mensen. 

Er bestonden zelfs speciale kookboeken voor zieken, zoals de Summula de jireparatione cibo-
rum et potuum infirmorum secundum Musandinum (Kort compendium van de bereiding van 
voedsel en drank voor zieken volgens Musandinus), waarvan vele manuscripten bestaan. Ook 
verschenen er uitgebreide lijsten van voedingsmiddelen met de positieve en negatieve eigen
schappen, hun therapeutische waarde, de juiste toepassing en alle Galenische kwaliteiten, 
waaronder verschillende gradaties in kou, warmte, droogte of vochtigheid. Zeer invloedrijk 
was het Regimen sanitatis salernitatum, Salernitaanse gezondheidsregels, opgesteld door Johan
nes Mediolanensis in de 12e eeuw. Omstreeks 1514 werd een Nederlandse vertaling, Trege-
menl der ghesontheyl, uitgegeven in Brussel door Thomas vander Noot. Voedseladviezen spelen 
daarin een grote rol, hetgeen de nauwe relatie tussen geneeskunst en kookkunst bevestigt. 

Eeuwenlang was iedere arts dus ook deskundig op het gebied van voedsel en voedselberei
ding. Gevolg van dit alles was dat professionele koks alles moesten weten over de medische 
implicaties van hun beroep. Van oudsher hadden zij een hoog prestige. Ook Jacob Cats, die 
in zijn 'l'achligh jarige bedenrhingen (1657) ru im aandacht besteedt aan de Salernitaanse ge
zondheidsregels, sloeg de kookunst hoog aan: 

Ja, siet, een keuckenmeyt die maer en weet te lesen, 
Die sal uw medicijn, uw doctor konnen wesen. 1 0 

9 W.I.. Braekman (eri\), Een nieuw Zuidnederlands kookboek uil de vijftiende, eeuw (Brussel 1986) 83. 
10 Jacob Cats, Tachlighjarige. bedenckingen, in: Alle de werken van Jacob Cols. bezorgd en voorzien met ophelderingen door 

W.N. Wolterink (Amsterdam/Nijmegen 1880) 796. 
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Afb. 3. Titelgravure van De medirynwinkel of erva
ren huyshouder (1711). 

Tot aan de 15e eeuw vinden we de culinaire adviezen temidden van medische voorschriften. 
Van een echt kookboek is dan nog geen sprake. Die zijn er pas een eeuw later, hoewel medi
sche recepten en tips zelden ontbreken. De ontwikkeling van medicijnboek naar kookboek 
vanaf de klassieke oudheid tot aan de 17e eeuw is dus in het kort als volgt te schetsen: van me-
dicijnboeken met ingelaste keukenrecepten naar kookboeken met ingelaste medische recep
ten e n / o f medische tips, veelal geschreven door artsen. De kookboeken uit de 16e en 17e 
eeuw werden nog steeds bepaald door de temperamentenleer van Galenus. Deze leer verloor 
pas in de 18e eeuw terrein. Het kookboek heeft zich dus in de loop der eeuwen ontwikkeld 
vanuit de vroege dieetleer. 

De medische oorsprong van de culinaire literatuur blijkt onder meer uit de overeenkom
sten tussen medische en culinaire recepten. Wat betreft de vorm zijn de formuleringen iden
tiek. Deze bevatten korte, opeenvolgende imperatieve constructies: 'Neemt... ', 'Doet... ', enzo
voort. Verder zijn beide soorten receptenverzamelingen compilaties. Recepten worden 
overgeschreven, bewerkt en nieuwe worden toegevoegd. Ook zijn er overeenkomsten wat be
treft inhoud. Zo zijn de ing red iën ten die in de geneeskunst gebruikt werden dezelfde als i n 
de keuken, bijvoorbeeld specerijen. Abdij-apotheken verwerkten deze in grote hoeveelhe
den. De apotheek was aanvankelijk ook de plaats waar suiker, subtropische vruchten en confi
turen verkocht werden. Een laatste punt van overeenkomst tussen medische en culinaire re
cepten is het ontbreken van hoeveelheden en tijdsaanduidingen. Dit geeft aan dat door en 
voor deskundigen geschreven werd. Pas in de 16e eeuw zien we sporadisch tijds- en gewichts
aanduidingen opduiken. 

De sporen van de medische herkomst van het keukenrecept zijn ook in De verstandige koek 
waarneembaar. Allereerst worden in Den verstandigen hovenier de kwaliteiten en gezondheids
eigenschappen van groenten, vruchten en kruiden genoemd. Verder is de plaats van De ver-
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standige koek in het verlengde van De medicynwinekel opvallend: ziekten niet alleen genezen, 
maar ook voorkomen met een juiste voeding. De arts Carolus Battus voegde aan de tweede 
druk van zijn Medieynboee (1593) eveneens een Cocboeck toe, een welbeproefde combinatie, ge
tuige de vele drukken en het feit dat dit werk van Battus zo vaak voorkomt in veilingcatalogi 
van 17e- en 18e-eeuwse boeken in de Republiek. De verstandige koek heeft overigens veel recep
ten uit het Cocboeck overgenomen. Daarnaast verraden met name de medische adviezen bij 
een aantal confiturenrecepten in De verstandige koek het gezondheidskarakter. Verder moet de 
lezer van ons kookboek het wederom stellen met een veelal summiere instructie. Gebrek aan 
instructies voor handelingen, hoeveelheden en tijdsduur maken het koken voor de heden
daagse kok tot een waar experiment, waarvan het resultaat ons vaak onduidelijk voor ogen 
staat. De gebruiker van toen kon, naast kennis van zaken, nog terugvallen op mondelinge 
overlevering van bereidingswijzen. 

Een vergelijking tussen het Cocboeck en De verstandige koek kan laten zien dat het kookboek 
in de 17e eeuw geen revolutionaire ontwikkeling heeft doorgemaakt. De verstandige koek heeft 
wel een enorme invloed gehad op latere kookboeken. In 1746 verscheen in Amsterdam bij 
Steven van Esveldt De volmaakte Hollandsehe keukenmeid. Daarin zijn veel recepten overgeno
men uit De verstandige koek. In de loop der tijd evolueerde het kookboek tot een verzameling 
duidelijk gestructureerde instructies voor een steeds breder, burgerlijk publiek. Hedendaag
se standaardkookboeken zoals Het Haags kookboek en Het nieuwe kookboek, waarin we nog vele 
gerechten uit De verstandige koek terugvinden, staan aan het eind van deze ontwikkeling. 

Hollandse buitenplaatsen 

O m de functie en het publiek van Het vermakelijck landtleven en De verstandige koek nauwkeuri
ger te kunnen bepalen, zullen we eerst nagaan in welke maatschappelijke context deze wer
ken ontstonden. In de 17e of de Gouden Eeuw bloeiden de Hollandse industrie en handel 
als nooit tevoren. De Hollandse koopmansgeest had zijn faam tot ver buiten de grenzen. Bui 
tenlanders die de Republiek bezochten roemden de vlijt, geestkracht en het beleid waarmee 
onze voorvaderen handel dreven over de hele wereld. Amsterdam had verreweg de meeste 
invloed op het welvaren van de Republiek, die toen twee miljoen inwoners telde: het heerste 
in economisch opzicht over de 700.000 bewoners van de provincie Hol land . Hoewel Amster
dam één van de achttien steden was van de provincie Hol land, betaalde het een kwart van de 
belastingen van de hele natie. 1 1 Amsterdam groeide in de periode tussen 1585 en 1670 spec
taculair in omvang en rijkdom. Telde de bevolking in 1585 nog 30.000 zielen, in 1674 nader
de deze de 200.000. 1 2 E r ging veel kapitaal om en de Hollandse kooplieden en regenten lie
ten niet graag een daalder renteloos liggen. Er werd geïnvesteerd in obligaties, aandelen en 
schepen, en, zij het in mindere mate, in land- en huizenbezit. Wellicht speelde de 'aristocra-
tisering' van de regenten in de tweede helft van de 17e eeuw hier ook een rol . Zij kochten na
melijk de landgoederen en buitenhuizen van de adel, die door daling van de landbouwprij
zen tot verkoop genoodzaakt was. 1 3 

De Hollandse kooplieden en regenten bouwden hun hofsteden, buitenplaatsen, lust- of 

11 Peter Burke, Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in Amsterdam (Amsterdam 1991) 55. 
12 Hiervan werden 259 personen aangeslagen voor een vermogen van 100.000 of meer: Burke, Venetië en Amsterdam, 

129. 
13 H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eemo (Am

sterdam 1990) 125. 
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speelhuizen naar Italiaans en Frans voorbeeld. De namen van sommige huizen bevestigen de 
indruk dat ze bedoeld waren voor zowel vermaak als ontspanning: Buitensorg, Tijdverdrijf en 
Vredenhof. Voor Amsterdammers waren de meest gewilde plaatsen voor deze buitenhuizen 
met tuinen de Watergraafs- of Diemermeer, langs de oevers van de Amstel, langs de Vecht 
tussen Muiden en Utrecht, de omgeving van Haarlem en 's-Graveland, en ten slotte enkele 
droogmakerijen in Noord-Hol land. Tijdens de zomermaanden vertrokken de rijke Amster
dammers met hun gezin naar hun lusthoven, die een tijdelijke ontsnappingsmogelijkheid bo
den en geen blijvend alternatief voor het stadsleven, 's Winters verbleef men in de stad. In 
Amsterdam woonde in 1742 meer dan de helft van de buitenplaatsbezitters aan de Heren
gracht, Keizersgracht en Prinsengracht, de tegenwoordige grachtengordel. 1 4 

De schilderkunst, prentkunst en poëzie uit de 17e en 18e eeuw besteedden ruim aandacht 
aan deze buitenplaatsen. Prentenboeken met gravures van lusthoven, zoals De zegepraalende 
Vecht uit 1719, waren zeer populair. Terwijl in de prentkunst vooral het huis centraal stond, 
trad in de poëzie de tuin naar voren. 1 5 De talrijke hofdichten uit vooral de 17e maar ook de 
18e eeuw beschrijven de tuin, bloemhof, moestuin en boomgaard, en daarnaast de beelden, 
koepels en pr ië len . Dichters als Huygens, Cats en Westerbaen bezongen in hofdichten hun 
buitenplaatsen, respectievelijk Hofwyck, Sorghvliet (het tegenwoordige Catshuis) en Ocken-
burgh. Er was een markt voor dit soort werken en als afnemers kunnen in ieder geval de bui
tenplaatsbezitters genoemd worden. 

In het kielzog van de populariteit van prentenboek en hofdicht verscheen in 1668 Het ver
makelijck kindlieven, met daarin De verstandige koek. Di t werk, dat in de eerste plaats een tuin-
boek is, mikte ook op buitenplaatsbezitters, zoals verderop zal blijken. 

Relatie tuinboek, kookboek en hofdicht 

De verstandige koek, als onderdeel van Het vermakelijck landtleven, ligt in het verlengde van de 
tuinbouw- en medische literatuur, maar ook is er een relatie met een literair genre, het hof
dicht. In de inleiding van Hel vermakelijck landtleven wordt expliciet verwezen naar de hofdich
ten Ho/wijdt, Ouderdom, buitenleven en hofgedachten of Sorghvliet, Ockenlntrgh en Dapes inemptae, of 
de Moufe-schans over het buitengoed van respectievelijk Huygens, Cats, Westerbaen en het 
landgoed waar Hondius geruime tijd verbleef. Zij hebben immers, in de lijn van de 'oude La
tijnse p o ë t e n ' , de lof en het nut van het buitenleven 'met vaersen poët isch beschreven'. In 
veel hofdichten wordt het landleven in oppositie geplaatst met het verdorven stadsleven of 
het decadente hofleven in Den Haag. In de inleiding van Het vermakelijck landtleven, 'De lof-
lijkheyt des landtlevens', worden de voordelen van het landleven afgezet tegen de nadelen 
van de stad. Het landleven is 'het vermakelijkste, het voordeeligste, het gesontste en het salig-
ste leven'. 

'Het vermakelijkste leven' is het meest aangename leven, waarin men in de opeenvolging 
van de seizoenen kan genieten van het jonge groen in de lente en van de bloemen en vruch
ten van het seizoen. 'Het voordeeligste leven' schetst het voordeel dat het land, de boom
gaard en het hof kan opleveren voor het hele gezin in de vorm van voedsel, vers en onge
kocht. Vervolgens verwijst 'het gesontste leven' naar de schone lucht op het platteland. In de 

I I I I A . D i e d e r i k s , ' S t e d e l i n g e n b u i t e n p l a a t s ' , Jaarboek van hel Genootschap Amslelodamnm68 (1976) 108-117. 

15 P . A . F . van V e e n , De soeliglnyrll iles huyleu-leveus, veiglieselseliapl mei de holleken. I lel hofdicht als lak van een georgische littera

tuur ( U t r e c h t 1985) 117. 
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stad daarentegen is de lucht vervuild met stinkende dampen die spijsverteringsstoornissen 
veroorzaken, die op hun beurt weer kunnen leiden tot hoest en hoofdpijn. Buiten kan men 
regelmatiger eten, drinken en slapen, maar bovenal matiger leven. Dit in tegenstelling tot de 
overdadige maaltijden en slemppartijen in de stad, die de mensen in het verderf storten. Het 
landleven is ten slotte ook 'het saligste leven', aangezien er op het platteland niet zoveel trou
weloosheid en goddeloosheid bestaan als in de stad. Er zijn redenen te over om de Schepper 
van al wat leeft te verheerlijken en te danken. In alles wat de natuur biedt, is de hand van de 
Schepper te herkennen: in de wonderen der schepping demonstreert G o d zichzelf. Deze vi
sie op het landleven is ook in het hofdicht terug te vinden. 

Het hofdicht wordt gekenmerkt door een utilitaire instelling en een moralistisch karakter. 
Voor dit moralisme is de emblematische zienswijze kenmerkend: iedere waarneming i n de 
natuur wordt gekoppeld aan een geloofsgedachte of een moraal. In de natuur openbaart 
G o d zichzelf. Di t is typerend voor Jacob Cats, die in de inleiding van Het vermakelijck landtleven 
uitvoerig geciteerd wordt met verzen uit diens Ouderdom, buytenleven en hofgedachten op Sorgh
vliet (1656). Bij andere hofdichten komt dit beeld van de schepping als een verzameling van 
zinnebeelden ook terug. Wordt de natuur niet alleen gezien als een openbaring Gods, daar
naast wordt de blik op de natuur ingegeven door een direct materieel nut. De schrijvers van 
hofdichten beoordeelden alles wat groeide en leefde op bruikbaarheid, en hielpen de natuur 
graag een handje om het rendement te vergroten. Ook dit kunnen we lezen in de inleiding 
van Het vermakelijck landtleven: alles wat de overvloedige natuur, door G o d bestierd, de mens 
aan voedsel te bieden heeft, moet door 'de konst' verbeterd worden. Verder neemt in het 
hofdicht de tafel een belangrijke plaats in . De maaltijd moet eenvoudig maar voedzaam zijn 
en van eigen grond komen. Vaak worden ing red iën ten en gerechten uitvoerig beschreven. 
Zo bejubelt de dichter Jacob Westerbaen in vele alexandrijnen de asperge, grote wortels en 
de smaak van pronkbonen. De Zeeuwse botanicus Petrus Hondius doet dat ook, zij het meer 
ingetogen, in zijn hofdicht Dapes inemptae, of de Moufe-schans (1621)."' Daarin beschrijft hij uit
voerig wat er i n de tuin van de Moufe-schans groeide. Hij verdeelde dit werk in tien gangen, 
alsof het om een maaltijd ging. In 'den sesten ganck' somt hij alles op wat zijn landgoed aan 
eetbaars had te bieden. Deze materialistische opvatting van de schepping krijgt moeiteloos 
een bovenaardse dimensie, zoals blijkt uit de slotregels van het hoofdstuk: 

Dat van hier ons d'aertsche spijse 
Trapwijs naer den Hemel wijse. 

Het materieel nut is tevens een religieuze factor: de waardering van het goede, de genieting, 
mits met mate, is een goddelijke opdracht. 

Het vermakelijck landtleven als handleiding 

Het vermakelijck landtleven was als het ware een handleiding om vele zaken die in de hofdich
ten van belang werden geacht, in praktijk te kunnen brengen. Typische onderwerpen van het 

1 6 Dapes inemplaewil z e g g e n o n g e k o c h t e spijs, dus d e o p b r e n g s t v a n e i g e n g r o n d . H o n d i u s b r a c h t g e r u i m e t i jd d o o i - o p 

J o h a n S e r l i p p i n s ' b u i t e n g o e d M o f f e s c h a n s bi j t erneuzen; i n d i t g e d i c h t beschri j f t h i j u i t v o e r i g het dage l i jks l e v e n , 

waarb i j hi j o o k o p d e t e g e n s t e l l i n g m e t l ie t v e r d o l v e n s t ads leven wijst. 

17 Pe t rus H o n d i u s , Dapes inemptae, of de Moufe-schans, dal is, de soeücheydt des liaylen-levens, vergheselschapt van de boucken, 

afghedeell m X gangen. Nieuwe editie. Nu eerst by den auteur uyt laten gaen, Tsamen mei zijn hofwetten ( L e i d e n 1621) 262 . 

2 0 5 



De verstandige koek of sorghvuldige huyshoudster 

Afb. 4. 'Manieren om te enten', gravure uit Den 
Nederlandtsen hovenier (1711). 

hofdicht vinden we in Het vermakelijck landtleven terug, ' 8 onder meer de beschrijving van de 
tuin, inclusief een catalogus van bloemen, groenten en vruchten, de opeenvolging der seizoe
nen en de bijenteelt. Verder worden de aankleding van de buitenplaatsen, de beelden, fon
teinen, doolhoven en perkaanleg uitvoerig beschreven. Maar ook de werkzaamheden op het 
buiten komen aan bod, var ië rend naar gelang de seizoenen. Speciaal het enten stond in 
hoog aanzien. Deze vorm van plantenveredeling kon in het hofdicht aanleiding zijn tot be
spiegelingen over het huwelijk; de seizoenen vormden voor sommigen een beeld van de le
vensperioden van de mens. Kortom: de natuur als een verzameling zinnebeelden. 

Het mater ië le nut dat de natuur de mens verschaft, is, zoals gezegd, in de hofdichten een 
factor van groot gewicht. De mens had de plicht te consumeren en te genieten van wat daar
toe was geschapen. Het vermakelijck landtleven voorzag in praktische aanwijzingen daarvoor. Bij 
het leven op het buitengoed zonder markt, winkels en dokters in de buurt, konden richtlij
nen het primitieve landleven veraangenamen. Het vermakelijck landtleven is dan ook een com
plete handleiding met onder meer instructies voor tuinbouw, zelfgenezing en het toeberei
den van de ongekochte spijzen. Kortom: een handboek om selfsupporting te kunnen zijn op de 
buitenplaats. De combinatie kookboek plus tuinboek is dus niet zo vreemd. Kookrecepten 
voor eenvoudige, doch voedzame gerechten met de ongekochte spijs uit eigen tuin maakten 
het handboek compleet. 

18 Van Veen, De soeligheydt des buyten-levens, 121. 
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Publiek 

Het vermakelijck landtleven richtte zich dus primair op buitenplaatsbezitters, een elite. Voor het 
bepalen van een elitair publiek als doelgroep van De verstandige koek zijn verschillende argu
menten aan te voeren. Deze zijn ontleend aan contemporaine bronnen, advertenties uit 17e-
eeuwse kranten, veilingcatalogi van boeken, en gegevens over prijzen en inkomens. 

Allereerst kijken we naar de contemporaine tuinbouwliteratuur, en wel Den verstandigen hove-
niervnn Pieter van Aengelen . 1 9 In de voorrede benoemt hij expliciet zijn beoogd publiek: 

niet alleen onse hedendaeghsche hooge ampts en staetspersoonen dat sy 't buytenleven 
tot haer playsier en vermaeck verkiesen, maer oock onse tegenwoordig rijck vermaerde 
Amsterdamsche koopluyden, als sy door den grooten handel en bedrijven so te water als 
te lande haer selven afgemat hebben, dat sy dan tot haer playsier en vermaeck verkiesen 't 
lustigh en playsierigh buyten leven op haer hofsteden en landerijen, aldaer sy dan door 't 
aenschouwen van de landt en ackervruchten van 't gewas en van de lieve kruyden en bloe
men en door de vrije en versche lucht haer selven weder verlustighen, ververschen, ver-
maecken en verquicken, in 't ghenieten van de lieflijcke en aengename vruchten. 

Dit tuinboek is te beschouwen als de voorloper van Het vermakelijck landtleven en kwam even
eens uit bij de Amsterdamse boekdrukker Marcus Doornick. In 1667 werd hieraan de eerste 
versie van De verstandige koek toegevoegd. Het publiek waarop Van Aengelen (of liever: Door
nick) mikte, bestond uit buitenplaatsbezitters, patr iciërs en rijke kooplieden uit Amsterdam. 

Advertenties en veilingcatalogi van boeken vormen een volgende bron. Doornick probeer
de via advertenties zijn doelgroepen aan te boren. Hij adverteerde veelvuldig in de Oprechte 
Haerlemse Courant om delen van Het vermakelijck landtleven onder de aandacht te brengen. De
ze krant had een bereik tot ver buiten Amsterdam en werd vanwege het politieke nieuws en 
de handelsberichten zeker gelezen door het patriciaat en kooplieden. Ook veilingcatalogi 
van boeken wijzen in de richting van een welgesteld publiek. In het boekenbezit van Neder
landse bibliofielen en boekverkopers komen we veelvuldig delen van Het vermakelijck landtle
ven tegen. Hendrick Boom, Nicolaes Witsen, Johannes Six, Philips Basteels en Callenfels zijn 
daar voorbeelden van. 2 0 Johannes Six bijvoorbeeld, was in 1674 één van de rijkste mannen 
van Amsterdam. 2 1 De laatste gegevens zeggen ons echter nog niet veel over het werkelijke ge
bruik, aangezien het hier vooral om verzamelaars gaat. 

Ook literaire bronnen kunnen ons iets vertellen over de status van De verstandige koek en de 
bekendheid van dit kookboek bij een bepaald publiek. Dat de gegoede burgerij het boekje 
goed kende, blijkt uit een verwijzing in het razend populaire ironisch-komische werkje De tien 
vermakelijkheden van het huwelijk (1678) van Hieronymus Sweerts, waarin het 17e-eeuwse huwe
lijksideaal op de korrel wordt genomen. Dit werk vinden we eveneens in advertenties en ge
noemde veilingscatalogi. Het bevat een waarschuwing voor mannelijke trouwlustigen om zich 

19 P. van Aengelen, Den verstandigen hovenier, over de twaelf maenden van 'tjaer (Amsterdam 1655, bij Marcus Doornick) f. 
A2r°, Koninklijke Bibliotheek, 314 LI 3. 

20 Hendrick Boom (1696, cat. 32), Nicolaes Witsen (1747, cat. 1055), Johannes Six (1706, cat. 1093), Philips Basteels 
(1700, cat. 50) en Callenfels (1748, cat. 181). Zie de handleiding bij de microfiches van veilingcatalogi door B. van 
Selm (Leiden) en J A . Gruys (Den Haag), Book sales catalogues oftheDutch Republic, 1599-1800(1992). De titelvermel
ding is doorgaans summier, zodat zelden met zekerheid is vast te stellen of ook De verstandige koek werd aangeboden. 

21 Burke, Venetië en Amsterdam, 72. 
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niet hals over kop in het huwelijk te storten. De echtgenoot wordt erin voorgesteld als slacht
offer van de kuren van zijn vrouw. De achtste vermakelijkheid gaat over de kraamtijd, waarin 
eten en drinken, en de hoge kosten daarvan, een belangrijke rol spelen. Het kookboekje is 
een belangrijk gespreksonderwerp van kwebbelende vriendinnen, die de kraamvrouw bezoe
ken. Dit hoofdstuk besluit met een advies aan de baker om altijd het nieuwe kookboek De ver
standige koek bij de hand te hebben, om de kraamvrouw te brengen wat ze het liefst wil eten. 2 2 

Een duidelijke verwijzing naar de eerste regels van het kookregister: 'Kookregister, waerin 
meest alle spijsen genaemt worden die men gewoon is te bereyden om met der haest te kon-
nen bedenken wat men begeert te schaffen'. Het werk van Sweerts steekt verder de draak met 
opvattingen over voedingsjaiddelen zoals oesters, hanekammen en kaviaar als lustopwekkend 
voedsel. Dit lag in het verlengde van een oude traditie van ironiserende waarschuwingen, die 
niet alleen in de gebruiks- en vermaaksliteratuur terug te vinden is, maar ook in markt- en 
keukenstukken uit de 16e en 17e eeuw. O p deze traditie wordt verderop ingegaan. 

Kijken we vervolgens naar de titelpagina van De verstandige koek (afb. 2), dan prijkt daarop 
een oud-Hollands betegeld fornuis. Het is een mooi, maar tamelijk primitief kolenfornuis, 
dat zijn rook en verbrandingsgassen vrijelijk de keuken liet ingaan. Pas in de 19e eeuw von
den de kolenfornuizen met aansluiting op de schoorsteen ingang. Fornuizen bleven beperkt 
tot enkele keukens van bedrijven en welgestelden. Ze waren beslist geen gemeengoed. 2 5 Ver
der zien we een oven waarin de klaargemaakte pastei gebakken kan worden. Evenals fornui
zen kwamen ovens sporadisch voor. De bakkers hadden een oven om brood en pasteien te 
bakken, maar het gemiddelde huishouden beschikte daar beslist niet over. Ook dit wijst in de 
richting van een welgesteld publiek. Overigens had dit plaatje ook een wervende functie, zo
als de meeste titelpagina's van boeken uit die tijd. Uitgevers en boekverkopers hingen ze vaak 
achter de ramen van hun winkel, of prikten ze op borden voor hun vestiging. Een mooie titel
prent deed het boek beter verkopen. 

Een elitair publiek als doelgroep blijkt verder uit het gebruik van dure ing red iën ten , waar
onder rundvlees, schapenvlees, kreeft, witbrood en rijnwijn. Ui t onderzoek naar botten uit 
voedselresten in Amsterdamse beerputten blijkt dat in rijke Amsterdamse huishoudens tij
dens de tweede helft van de 17e eeuw veel rundvlees werd geconsumeerd. Schapenvlees 
scoort als tweede, gevolgd door gevogelte, varkensvlees en vis. Rund- en schapenvlees waren 
rond 1668 verreweg het hoogst in prijs. 2 4 Verder was kreeft in die tijd al een luxe, aangezien 
deze ook toen niet voor de Hollandse kust gevangen werd."' Witbrood was eveneens prijzig, 
en werd daarom 'herenbrood' genoemd. In Hollandse steden was tarwebrood 70 tot 100% 
duurder dan roggebrood, dat door het gewone volk in ruime mate gegeten werd. Een ander 
luxeartikel was wijn, met name rijnwijn, die alleen door het patriciaat, de geestelijkheid en 
hoge burgerij dagelijks gedronken werd. De prijs van rijnwijn was hoger dan die van Franse 
wijn. Een grote groep van bemiddelde kooplieden kon zich deze luxe permitteren, door de 
grote expansie op het gebied van de handel. 2 1 ' Daarnaast benadrukt het relatief geringe aan-

22 E . K . G r o o t e s e n R. W i n k e l m a n ( r e d . ) , D e tien vermakelijkheden van hel huwelijk. t ' A m s t e r d a m by H i e r o n y m u s Sweerts , 

1683 ( A m s t e r d a m 1988) 8 1 . 

23 R . N . F e r r o ( r ed . ) , Koock en/Ie kuysluiudl hoeek. Receptenboek van Hemminga-Slale Ie ISees/eiwaair. Uil kei archief van Ha-

rinxma Ihcie Sloolen. M e d c d e l i n g s b l a d e n v e r z a m e l d e o p s t e l l e n . A c a d e m i e v o o r s t r e e k g e b o n d e n g a s t r o n o m i e , 12 

(1994) 8. 

24 G . F . IJzerecf , ' A n i m a l b o n e s a n d soc ia l s l r a l i f i c a t i o n . A p r e l i m a n a r y analysis o f the f a u n a l r e m a i n s f r o m cess-pitts i n 

A m s t e r d a m (1600-1850 A . D . ) ' , Archaeozoöiogia II (1988) 283-292. 

25 S a m S e g a l , A prosperous past. The sumptuous slill life in the Nelherlands 1600-1700, t e n t o o n s t e l l i n g s c a t a l o g u s S t ede l i j k 

M u s e u m H e t P r i n s e n h o f Delf t ( D e n H a a g 1988) 39 . 

26 D . P . Pers , Suyp-stad of dronckaerts leven. E d i t i e J . E . V e r l a a n e n E . K G r o o t e s ( C u l e m b o r g 1978) 26. 
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tal visrecepten in de Noordnederlandse edities het exclusieve karakter van De verstandige koek, 
omdat de meeste vis goedkoop was. De goedkope en veel gegeten haring ontbreekt in ons 
kookboek. 

Een laatste argument is de prijs van het boek. Den Nederlandtsen hovenier (1721) in quarto 
formaat kostte één gulden en acht stuivers. Dit werk beslaat met 106 pagina's eenderde van 
het gehele Vermakelijck landtleven, dat dus in zijn geheel ongeveer vier gulden gekost moet 
hebben. Het kookboek zelf bevat slechts 32 pagina's. Een editie van De verstandige koek in 
quarto formaat van na 1722 kwam op één gulden en vijf stuivers. 2 7 In 1748 werden Den Neder
landtsen hovenieren De medicynwinkel uit 1696 in quarto formaat verkocht voor drie gulden en 
één stuiver. 2 8 De boekprijzen zullen in de tweede helft van de 17e eeuw niet veel hebben afge
weken. 2 9 Onderzoek naar fondscatalogi van boekverkopers kan meer duidelijkheid geven 
over de prijs van delen van Het vermakelijck kindlieven. 

De genoemde bedragen zijn aan de forse kant en moeilijk op te brengen voor bijvoor
beeld een geschoold arbeider in West-Nederland, die in de 17e eeuw gemiddeld vijfentwintig 
stuivers per dag verdiende. Een ongeschoolde arbeider kon gemiddeld op zo 'n achttien stui
vers rekenen, ofwel op een jaarinkomen van driehonderd gulden. Daarvan werd 60% aan 
voeding uitgegeven, wat neerkomt op tien stuivers per dag. 3 0 Boeken, laat staan dure voe
dingsmiddelen, konden hier naar alle waarschijnlijkheid niet van af. Slechts 20% van de ste
delijke bevolking van Hol l and had na 1650 een jaarlijks gezinsinkomen van meer dan zeshon
derd gulden. Bij kleine kooplieden en kleine renteniers schommelde het inkomen tussen de 
zeshonderd en duizend gulden per jaar en slechts 6 a 8% had meer te verteren. Dat waren 
kooplieden, renteniers, artsen, advocaten, brouwers, grutters, juweliers, griffiers, schouten en 
klerken. De top bestond uit het besturend patriciaat, met een inkomen van meer dan vijfdui
zend gulden per jaar. 3 1 Het vermakelijck landtleven mikte op de twee laatste groepen, en wel 
buitenplaatsbezitters, zoals uit de inleiding van dit boek is gebleken, bepaald geen 'midden
standshuishoudens'. Tot laatstgenoemde groep behoorden de hoger geschoolden, waaron
der bakkers, gespecialiseerde winkeliers en herbergiers, die met een jaarlijks inkomen van 
vijfhonderd a zeshonderd gulden circa 35% van alle huishoudens uitmaakte. We zullen moe
ten kijken naar de prijzen van dagelijkse levensmiddelen en andere elementaire benodigdhe
den om enig idee te krijgen welk financieel offer deze mensen bij de aanschaf van een boek 
moesten brengen. Belangrijker is echter de vraag of deze categorie, die zo 'n twintig stuivers 
per dag aan voeding uit te geven had, zich de dure ing red iën ten uit De verstandige koek kon 

27 J. van Abkoude, Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zijnde Nederduitsche boeken, vermeerderde uitgave door 
R. Arrenberg (Rotterdam 1773). Een uitgave van deel twee en drie van Hel vermakelijck landtleven, namelijk Den ver-
slandigen hovenieren Den ervaren huyshouder met daarbij De verstandige koek (1669), wordt door Van Abkoude apart 
vermeld, maar helaas zonder prijs. Een losse uitgave van het kookboek staat nergens genoemd. De editie van De ver
standige koek (/.}.) van Gijsbert de Groot/Keur moet een uitgave van na 1722 zijn, aangezien papier- en boekverko
per Pieter Keur pas toen participeerde in het bedrijf van de erven van de weduwe van Gijsbert de Groot, één van de 
'opvolgers' van Marcus Doornick; 

28 Veilingcatalogus van boekverkopers A . L . en M . H . Callenfels (Middelburg 1748) cat. 181, in: Van Selm en Gruys, 
Book scdes: 'Nederlandsche hovenier/medicynwinckel voor menschen en beesten en naarstige beijenhouder. Groen. 
M . pl. Amsterdam 1696'. Onduidelijk is of hel om twee of alle delen van Hel vermakelijck landtleven gaat 

29 Vanaf ca 1650 tot ca 1740 schijnen de prijzen vrij constant te zijn geweest. De prijs van een boek was vooral afhanke
lijk van de kostprijsberekening bij de produktie, waarbij de papierprijs een belangrijke, onzekere factor was. Daar
naast maakten kopergravures een werk duur: Bert van Selm, "..te bekomen voor een eivielen prijs'. De Nederlandse 
boekprijs in de zeventiende eeuw als onbekende grootheid', De zeventiende eeuw 6 (1990) 98-116. 

30 Jan de Vries en A d van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 
1995) 705. 

31 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 651. 
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veroorloven. Ook deze inkomensgegevens wijzen dus in de richting van een welgesteld pu
bliek als gebruiker van Het vermakelijck landtleven met inbegrip van De verstandige koek. Boedel
inventarissen kunnen wellicht meer gegevens over de verspreiding van beide werken opleve
ren. De kans Het vermakelijck landtleven aan te treffen zal echter groter zijn dan De verstandige 
koek te vinden. Immers, gebruiksliteratuur zoals kookboeken is geen lang leven beschoren bij 
gebruik in de keuken, dicht bij water, vet en vuur. 

De moraal van Simon Schama 

Ui t bovenstaande gegevens is af te leiden dat De verstandige koek niet bepaald een standaard
kookboek voor middenstandshuishoudens was, zoals Schama beweert in zijn Overvloed en onbe
hagen. Daarnaast verbindt hij een moraal aan De verstandige koek. Volgens Schama bevat het 
kookboek een ordelijk, regelmatig en uitgebalanceerd dieet, dat een moreel heilzaam en 
voorspoedig gezinsleven bevordert. Schama baseert zijn uitspraken echter op een convoluut, 
verschillende drukken i n é é n band. Hij gaat uit van De verstandige huyshouderwaaraan De hoofse 
koek en pasteybackeris toegevoegd. 3 2 De druk is van 1669 en bevat ook een ongedateerde uitga
ve van De verstandige koek. U i t het privilege kunnen we opmaken dat dit een druk is van na 
1677. De katernsignatuur en paginering beginnen vooraan, wat aangeeft dat dit een zelfstan
dige uitgave is. 

De verstandige huyshouder doet inderdaad allerlei moraliserende uitspraken over de rollen 
van de huisvader, huismoeder, kinderen en personeel. A l l en moeten godsvruchtig zijn, vader 
dient zijn autoriteit te handhaven, terwijl zijn huisgenoten hem moeten gehoorzamen. De 
vrouw des huizes heeft vooral de zorg voor de kinderen tot taak en mag zich in geen geval 
l ichtzinnig gedragen. Dergelijke uitspraken over gewenst gedrag van leden van een huishou
ding vinden we nergens terug in Het vermakelijck landtleven. Daarin gaat het er immers om dat 
de mens een goed gebruik moet maken van de natuur, waarin G o d zich openbaart. Een em
blematische zienswijze, waarin de natuur gezien wordt als een verzameling zinnebeelden, im
pliceert geen strenge gedragsregels. 

In het verlengde van die gedragsregels trekt Schama conclusies uit de waarschuwing tegen 
het gebruik van wijn, die we in het begin van het kookboek aantreffen. De verstandige koek 
waarschuwt alle koks en kokkinnen tegen het gebruik van zoete, Franse wijnen i n sausen, 
aangezien deze na verhitting bitter worden. Het beste kan men rijnwijn nemen, die wat zurig 
is, of een andere rinsige wijn. De verstandige koek ondergraaft vervolgens dit advies door te zeg
gen dat hij alle wijnen verwerpt en in plaats van wijn liever water, azijn of limoensap gebruikt, 
naar gelang de eis van de saus. In het kookboek wordt echter volop wijn gebruikt, soms wel 
een halve fles in een saus. Vanwaar deze tegenstelling? 

Het advies om geen al te sterke en zoete wijn te laten meeverhitten in sausen is om culinai
re redenen heel plausibel. Het venijn zit echter in de staart: toch maar liever geen wijn, zegt 
De verstandige koek. Schama geeft als verklaring dat dit, behalve om culinaire redenen, ook kan 
zijn vanwege 'de morele en vreemde aard van wi jn ' . 3 3 Feit is echter dat tijdgenoten wijn juist 

32 "t Ontdekte voordeel van alle wereldsche dingen. Afgedeclt volgens de wetten der natuur, en natuurlijke saken. In 
de vermeerderde wyse jaerbeschryver, verstandige huyshouder, ervaren landtbouwer, wisse heelkonstenaer, hoofse 
koek en pasteybackcr. Door d'overleeden heer J.C. Bij Corn. Jansz. Zwol, op de Dam, in Mercurius, 1669' (Universi
teitsbibliotheek Amsterdam, U B M : 093-54 [2]). 

33 Schama, Overvloed en onbehagen, 629. 
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gezond achtten, zoals de artsen Johan van Beverwijck en Stephaan Blankaart. 3 4 Wat wel ge
laakt werd, was het misbruik van wijn. Misbruik van wijn kon leiden tot dronkenschap die de 
zinnen bedwelmde, met het nodige gevaar voor verlies van de christelijke vrije wil . 

Onmatigheid in drank was niets nieuws. A l sinds de 14e eeuw moest de overheid verorde
ningen en keuren uitvaardigen om het alcoholgebruik binnen de perken te houden. Over
heid, zielenherders en schrijvers waarschuwden steeds, zoals Jacob van Maerlant: 'Scuwe over-
dranc ende overate'. Dronkenschap is ook het thema van Suyp-stad of dronkaerts leven van 
Dirck Pietersz Pers uit 1628. In de praktijk sloeg men echter weinig acht op dergelijke waar
schuwingen en op het bijbels verbod van onmatigheid in spijs en drank. Getuige de vele 
drinkliederen van oudsher dronk men graag en met veel plezier. 'Te bier gaan' betekende 
hetzelfde als pretmaken. De leuze 'Een glasie na de gracie, naar de les van Bonifacie', zegt 
voldoende over het wijngebruik m christelijk mi l i eu . 3 5 Bovendien vormde het wijntransport 
een van de pijlers van de 17e-eeuwse Nederlandse stapeleconomie. Iedere poging om de pro-
duktie, het vervoer of gebruik in te dammen zou bij de bevolking op zware tegenstand stui
ten. 

Dronkenschap mag dan een zonde zijn tegen het gebod van God, maar de relatie tussen 
een saus op wijnbasis en dronkenschap is niet evident. Daarbij is het opvallend, dat in De ver
standige koek van predikant Van Aengelen in 1667 geen waarschuwing voorkomt. Ook ge
bruikt Van Aengelen in zijn recepten gewoon wijn, waar De verstandige koek van 1668 rinse wijn 
gebruikt. Dat legt nog meer nadruk op het gebruik van rijnwijn, een luxeartikel. 

Bovengenoemde tegenstrijdigheid doet denken aan een literaire conventie, namelijk de 
Europese traditie van ironiserende waarschuwingen die circa 1500 begon. 3 6 Deze speelde 
vooral een rol in de vermaaks- en gebruiksliteratuur voor welgestelde stedelingen en geeste
lijkheid. De waarschuwing in het kookboek fungeert dan als aanprijzingstechniek, geheel 
binnen het perspectief van de ambitieuze uitgever: iedere gebruiker van dit kookboek komt 
aan zijn trekken, met of zonder wijn, maar ... mè t wijn is kennelijk toch lekkerder en vooral 
chique, getuige de vele recepten met rijnwijn. De waarschuwing tegen het gebruik van wijn in 
De verstandige koek duidt dan allerminst op een conflict tussen genieten en gevaar voor de ze
den, dat daarin besloten lag. Het is een knipoog naar een oude bekende traditie. 

Ten slotte een opmerking over het 'ordelijke, regelmatige en uitgebalanceerde dieet ' , 3 7 

waarvoor De verstandige koek volgens Schama richtlijnen bevatte. De verstandige koek is weliswaar 
een duidelijk gestructureerd kookboek, maar het geeft nergens expliciet adviezen over de sa
menstelling van maaltijden of de maaltijdfrequentie, laat staan gezondheidsadviezen. 3 8 

Laatstgenoemde adviezen vinden we wel in Den verstandigen hovenier, waarin aanwijzingen 
over de teelt van gewassen besloten worden met de gebruikswijze en de waarde van deze ge
wassen voor de gezondheid. Dit laatste geheel volgens de eerder genoemde aloude Galeni-

34 Johan van Beverwijck, Schat der gesontheyt (Leiden 1637) 470 acht wijn beter dan water, omdat het van nature 'warm 
en droog' is volgens de leer van Galenus, bovendien komt wijn de spijsvertering ten goede; Stephaan Blankaart, De 
borgerlyke tafel (1683, facsimile-editie bij Hollandia 1967) 78 stelt dat zoet-zure wijnen de spijsvertering bevorderen, 
mits deze met mate gedronken worden. 

35 Burema, De voeding in .\eilerland, 50. 
36 Herman Pleij, 'Een fragment van de oudste Nederlandse novellenbundel te Cambridge', in: Hans Heestermans 

(red.), Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan A. CA. Kruyskamp (Den Haag 1977) 145-149. 
37 Schama, Overvloed en onbehagen, 167 voegt daaraan toe: '(minstens één keer per week vers vlees, veel kaas en brood, 

voedzame stamppotten en verse groenten) in verband met een moreel heilzaam en voorspoedig gezinsleven'. 
38 De structuur van De verstandige koek bestaat vooral uit de ordening van gerechten in aparte hoofdstukken, te weten: 

groentegerechten, vleesgerechten, visgerechten, gebakken en gekookte gerechten, taarten, pasteien, aanwijzingen 
voor de slacht, inmaak en restverwerking, en ten slotte confiturenrecepten. In het hele kookboek komt overigens 
geen kaas voor. 
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(1669). 

sche principes en natuurlijk niet volgens de huidige voedingsleer; immers, begrippen als ei
witten, koolhydraten en vitamines dateren pas uit onze eeuw. Wanneer we onze voedingsleer 
projecteren op vroeger tijden dan maken we ons schuldig aan anachronistisch denken. Ook 
vinden we gezondheidsadviezen terug in de confiturenrecepten. Dit valt echter te herleiden 
tot de medische gebruikswaarde van deze gerechten. Wel kunnen we stellen dat een maaltijd 
uit De verstandige koek gezond kan zijn, mits juist samengesteld. Maar over die samenstelling 
zwijgt ons kookboek. 

Naast tamelijk middeleeuws aandoende recepten voor vlees, vis, gebak en pasteien vinden 
we veel 'moderne' groenterecepten, waaronder salades, een belangrijke vitaminebron zoals 
wij nu weten. Wellicht dragen deze recepten bij aan de uitspraak van Schama over het 'uitge
balanceerde' dieet. Groenterecepten komen namelijk in middeleeuwse kookboeken spora
disch voor. Door de ontdekking van de Nieuwe Wereld werden hier vele nieuwe groenten 
ge ïn t roducee rd ; daarnaast ontwikkelde de bladgroenteteelt zich in de tweede helft van de 
17e eeuw, mede door de toenemende welvaart. De lagere sociale klassen aten echter grove 
groenten, zoals kool en rapen. Het is dan ook aannemelijk dat de statusfunctie van gerechten 
met bladgroenten, sperziebonen, bloemkool, artisjokken en asperges groter was dan de ge
zondheidsfunctie. 

Conclusie 

De verstandige koek was geen standaardkookboek voor middenstandshuishoudens. Wel was het 
een veel gebruikt kookboek onder een welgesteld publiek, dat 10 tot 20% van de stedelijke 
bevolking van Hol l and uitmaakte. Ui t de inleiding van Het vermakelijck landtleven blijkt dat dit 
handboek zich duidelijk richtte op buitenplaatsbezitters, die we onder patriciërs en rijke 
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kooplieden moeten zoeken. Ook wijzen de advertenties in de Oprechte Haerlemse Courant in de 
richting van deze doelgroep. Daarnaast waren de prijzen van de benodigde ing red iën ten en 
die van het boek zelf, evenals andere onderdelen van Het vermakelijck landtleven, te hoog voor 
een doorsnee publiek. Verder geeft de verwijzing in De tien vermakelijkheden van het huwelijk 
naar De verstandige koek aan, dat dit kookboek bij de gegoede burgerij populair was. O f een 
nog breder publiek werd bereikt, moet onderzoek naar het v ó ó r k o m e n van De verstandige koek 
in boedelinventarissen en de prijsgeschiedenis van het kookboek en van levensmiddelen dui
delijk maken. 

De betrekkelijke eenvoud van de gerechten uit De verstandige koek is allerminst uit te leggen 
als buffer tegen de overvloed, maar vloeit voort uit de boodschap van Het vermakelijck landtle
ven. Dit handboek propageert het pure, eenvoudige landleven op het buitengoed, waar men, 
zoals beschreven staat in de hofdichten, geniet van wat de natuur ons via de tuin geeft. De 
eenvoudige, doch voedzame maaltijd met de inheemse, ongekochte spijs is hiervan een subli
mering. 
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Margriet de Roever 

'Gort met rosijne en frikkadellen'. Het dagelijks middagmaal van 
een 18e-eeuwse Amsterdammer 

De bibliotheek van het Gemeentearchief Amsterdam bezit een bijzonder exemplaar van de 
Stichters comptoir almanak uit 1744. Het is met wit doorschoten, zodat de gebruiker ruimte had 
om notities te maken. Dat gebeurde in die tijd geregeld, maar dit almanakje bevat een zeer 
bijzonder soort aantekeningen. Een jaar lang heeft de gebruiker er in opgetekend wat hij da
gelijks als middagmaal had gegeten. De almanak werd in 1961 voor de archiefbibliotheek ver
worven, omdat de notities een Amsterdamse achtergrond verraadden. 1 Aan het begin van de
ze eeuw was het boekje door antiquariaat C . L . van Langerhuizen op het Singel te koop 
aangeboden. Het werd een jaar later gekocht door bankier en musicoloog D.F. Scheurleer te 
's-Gravenhage, maar na diens dood in 1927 raakte de bibliotheek verspreid. 2 

Hoewel dit bijzondere, persoonlijke document zich al 25 jaar in een openbare verzame
l ing bevindt, heeft het tot nu toe niet de aandacht gekregen die het verdient. Dat is jammer: 
de notities geven een zeer betrouwbaar beeld van niet alleen de eetgewoonten van een bur
ger in het midden van de 18e eeuw, maar tevens van wat deze in het leven belangrijk vond. 

Gedurende het gehele jaar 1745 heeft de gebruiker bijgehouden wat de dagelijkse pot 
schafte. Vermoedelijk noteerde hij dat in zi jn almanak van het lopende jaar. In 1746 moet hij 
de 365 regels met deze maaltijden hebben overgeschreven in het net. Aangezien de almanak 
van 1745 was volgeschreven, heeft hij daarvoor het deeltje van het voorgaande jaar gebruikt. 
Soms noteerde hij behalve de middagmaaltijd ook de gerechten van het avondmaal, maar dit 
is niet systematisch gebeurd. Hij heeft ook de totaalprijs genoteerd: 1.721 gulden, 7 stuivers 
en 12 penningen. De auteur heeft het boekje daarna als een persoonlijk memorandum ge
koesterd. De opengebleven ruimten vulde hij de jaren daarop met levenslessen, gebeden, we
tenswaardigheden en raadseltjes, bijzonderheden over zichzelf, prijzen van produkten, re
cepten en dergelijke. ' O m juist niet allemaal alleen van eeten te noteren, zo heb ik hier en 
daar iets bijgevoegt, dat van andere speculatie is,' zoals hij zelf zegt. 

In deze bijdrage zullen we ons voornamelijk richten op de maaltijden. Eerst zal worden 
stilgestaan bij de persoonlijke en maatschappelijke achtergrond van de scribent. 

De auteur 

Dankzij enkele vermeldingen van de auteur over zijn familie viel zijn identiteit te achterha
len. Voor in draagt de schrijver een gedicht op aan zijn vrouw Petronella van der Meersch. In 
de marges van de maand april noteerde hij: 'anno 1750, 27 oct. dinsdagh voormiddag ten 11 
uur als ik 67 jaar, 6 maanden en 10 dagen oud was, ben ik met mijn zoon Gui l l iam en dogters 
Elisabeth en Theodora van der Meersch op de hoge tooren te Delft 425 trappen tot bovenin 
geklommen' . Bij februari vermeldde hij de aankoop van een 'koebeestje' op 30 oktober 1741 
van Jacob van Lennep, dat hij deelde met de weduwe Van der Meersch-Outerloo en onder de 

1 D'Erven Stichters comploir almanach (..) op'l schrikkeljaar 1 744 (Amsterdam 1743) bibliotheek Gemeentearchief Amster
dam (hierna GAA) U 149; aangekocht op een veiling van Beijcrs, Utrecht 29 april 1961. 

2 Ken knipsel met de beschrijving in de catalogus van Van Langerhuizen is in de almanak ingeplakt; S. Sadie (red.), 
The new Grove, dietionary ofmusic and musiciansvoV 16 (Londen etc. 1980) 637-638, met dank aan Marja Keyser. 
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Afb. 1. A a n t e k e n i n g e n van A r e n t van der M e e r s c h i n Stichters comptair almanak (Ams te rdam 1744). 

prent bij j u n i schreef hij een recept voor geconfrjte vruchten van zijn moeder ' E . B . ' Dankzij 
deze informatie valt de schrijver gemakkelijk te identificeren als de Amsterdamse makelaar 
en keurmeester van de zeep Arent van der Meersch of Mersch (1683-1768). 

Arent van der Meersch was een zoon van de Amsterdamse koopman Abraham van der 
Meersch (1643-1728), die in 1666 was getrouwd met Elisabeth Boutens (1643-1706), een 
dochter van Gui l l iam Boutens te Middelburg. Abraham van der Meersch handelde in velerlei 
produkten, nam deel aan de walvisvaart en aan de handel op Engeland en Noord-Amerika. 
Arent was de negende uit een gezin van elf kinderen. Bij zijn geboorte waren nog twee broers 
en twee zusters in leven, de twee broertjes die na hem werden geboren overleden als kleuter. 
Hij was genoemd naar zijn grootvader Arent van der Meersch, die in Amsterdam koopman 
en leraar der doopsgezinden was geweest. Oorspronkelijk kwam de familie uit Vlaanderen, 
maar omwille van het geloof was ze circa 1560 naar Haarlem uitgeweken. 3 Arent had een 
oudere broer Abraham, die in 1691 poorter van Amsterdam werd en in 1696 in Hamburg was 
getrouwd met Catharina Outerloo, met wie hij zich vestigde op de Leliegracht. Ter gelegen
heid van dit huwelijk werden twee gedichten gepubliceerd, waaruit we weten dat de bruid La
tijn en Spaans kende, bloemen en vogels tekende en dat haar broer klavecimbel en gamba 
speelde. 4 Ook wordt daar de hofstede in de Diemermeer van oom Van Lennep genoemd. 

3 Centraal bureau voor genealogie, 's-Gravenhage: dossiers Van der Meersch, onder andere uit de collecties van 
Vorsterman van Oyen en Van Maanen; NederlauiTs patriciaat, 2 (1911) 330-331. 

4 GAA, archief 5033, burgemeesteren: poorterboeken dl 2, f. 28; Welkoomst aan Joan Outerloo en de nieuwgetroude Abra
ham van der Meersch junior met Kalharina Outerloo, van Hamburg aangekoomen te Amsterdam in het lentesaizoen van 't jaar 
1697 (Amsterdam 1697) en Den jonkheid ter bruilofte van Abraham van der Meersch junior met Kalnna Outerloo, te zamen 
getrouw! op den 8/18 van slagtmaand des jaars 1696 binnen Hamburg (Amsterdam 1696); van Maria van der Meersch, 
die vier jaar eerder trouwde met Gillis Teyler, werd in een bruiloftsgedicht gezegd dat zij uitblonk in de 'redenee-
ringkunde', A.Jansen, Vrouwenlof Ier bruilofte van Gillis Teyler met Maria vander Mersch, gelroul op den 9den van slagt
maand des jaars MDCXCII (Amsterdam 1692). 

215 



'Gort met rosijne en frikkadellen' 

Een tante van Arent was inderdaad getrouwd met de Amsterdamse koopman Jacob van Len-
nep. 5 Catharina Outerloo werd op 8 december 1747 in de Noorderkerk begraven. Ze woonde 
toen op de Prinsengracht bij de Leliesluis (het latere nr 116). Blijkens het kohier van 1742 
dreef zij hier als weduwe een kinderwinkel (sic).'' 

Arent van der Meersch werd in 1716 poorter van Amsterdam. Aanvankelijk nam hij deel in 
de zeephandel van zijn oom Pieter van der Meersch te Amersfoort. Met een derde compagnon 
hadden zij in 1715 een overeenkomst gesloten om voor zes jaar zeepziederij De Drie Ringen 
aldaar te exploiteren. 7 Vier jaar later trouwde Arent te Zeist met de Amersfoortse Petronella 
Heuvelingh (1701-83). Het paar kreeg negen kinderen, waarvan de oudsten in Amersfoort 
werden geboren. 

In 1733 werden Arent en Petronella op attestatie van Amersfoort lidmaten van de remon
strantse kerk te Amsterdam. 8 In Amersfoort kerkten doopsgezinden en remonstranten in de
zelfde kerk en de echtelieden zullen zich na enige tijd meer tot de remonstrantse leer aange
trokken hebben gevoeld. Arents schoonzus Catharina Ouderloo en haar kinderen bleven 
echter de doopsgezinde kerk trouw. 9 

In 1736 werd Arent in Amsterdam keurmeester van de zeep en makelaar. Hij makelde in 
potas, weedas en olie en woonde in een huurhuis aan de zuidzijde van de Bloemgracht, voor
bij de laatste dwarsstraat (later nr 123).'" In 1742 had hij geen dienstboden, betaalde hij twee
honderd gulden huur en werd hij voor een inkomen van duizend gulden aangeslagen." Dit 
was tekenend voor de traditioneel relatief eenvoudige leefwijze van doopsgezinden. De Jor-
daan, waar zijn woonhuis stond, was een buurt van neringdoenden en niet van de regenten 
die twee maal per jaar een 'keurmaaltijd' op de Doelen genoten. Over het algemeen werden 
doopsgezinden vanwege het eenvoudige karakter van hun huishouden door de taxateurs te 
laag geschat; zo werd Arent van der Meersch voor zijn inkomen veel lager aangeslagen dan al
leen de kosten van zijn maaltijden al bedroegen. 

Arent was 62 jaar toen hij zijn aantekeningen overschreef. De maaltijden die zijn echtge
note voor het gezin klaarmaakte, waren volgens zijn opgave voor 8 a 9 personen. Zijn vrouw 
was in verwachting van hun negende en laatste kind, toen op 2 september kandeel werd ge
dronken en de geboorte in de familie moet zijn aangekondigd. Zes weken later werd de baby 
geboren en werd opnieuw kandeel geschonken. Van een doopfestijn was echter geen sprake: 
de ouders waren ondanks hun toetreden tot de remonstrantse kerk aanhangers van de doop 
op volwassen leeftijd. Kort voor hun kinderen in de remonstrantse kerk belijdenis deden, 
werden ze door dominee De Roever aan huis gedoopt. 1 2 

Het laatstgeboren meisje stierf al na twee jaar en ook in 1728 hadden Arent en Petronella 
reeds een vierjarige dochter verloren. H u n oudste zoon Abraham Arent (1720-92) had, toen 

5 J.E. Elias De Vroedschap van Amsterdam, 157H-179S (Haarlem 1903-1905) 966. 
6 GAA archief 5001, doop-, trouw- en begraafboeken (hierna DTB) dl 1084, f. 77v, 8 december 1747; W.F.H. Olde-

welt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 (Amsterdam 1945) wijk 44, nr 3167, volgens de 
vcrpondingsregisters 1742-45 en 1748-50 eigendom van Barend Duijker (archief 5044, thesaurieren extra-ordinaris 
dl 309 en 316). 

7 G A A poorterboeken dl 14, f. 23; Notarieel archief dl 6930, nr 612 4 november 1715 (notaris D. des Pommere). 
8 Dossiers Centraal bureau, zie noot 3; GAA archief 612, Remonstrantse kerk dl 297. Arent vermeldt de verkoop van 

het huis te Zeist in 1745 in het begin van de almanak. 
9 GAA archief 1120, doopsgezinde gemeenten dl 213, f. 243. 
10 GAA archief 5031, burgemeesteren: ambten en officiën, ambtcnboek 50, f. 79, 296 en 51, f. 113, 303; Lijste der namen 

en woonplaatsen van de makelaars (Amsterdam 1745) 16. 
11 Oldewelt Kohier van de personeele quolisalieviift, 42, nr 2749; verponding 1744-47 Dirk Pink, 1748-50 A. Carlier, op de 

hoek van de Droogscheerdersgang. 
12 GAA Remonstrantse kerk dl 297; DTB 302, f. 19, 24v, 30v, 36 en 39. 
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Afb. 2. Interieur van de keuken van Jacob Cats aan de zuidzijde van de Bloemgracht, waar ook Arent 
van der Meersch woonde, ca 1670. Foto Historisch-Topografische Atlas Gemeentearchief Amsterdam. 

zijn vader de aantekeningen maakte, het ouderlijk huis al verlaten en was remonstrants predi
kant te Hazerswoude. Hij bezocht zijn ouders regelmatig, zoals uit de notities blijkt. In 1761 
trouwde hij met de Haagse Adriana van Limborch , weduwe van mr Johannes van der Craght, 
die raadpensionaris van Delft was geweest. Arents derde zoon, Mich ie l (1728-1809), werd la
ter eveneens remonstrants predikant te Hazerswoude en was hoogheemraad van Rijnland. 
De volgende zoon, Gui l l iam (1732-1809), ging in 1756 rechten studeren te Leiden en trouw
de in 1762 met een dochter van Adr iana van Limborch . Een kleinzoon van dit echtpaar zou 
zich later Van Limborch van der Meersch gaan noemen. Gui l l iam bracht het tot advocaat-fis
caal en procureur-generaal van het H o f van H o l l a n d . " 

Twee jaar na het noteren van de middagmaaltijden gaf Arent zijn makelaarsfunctie op, keur
meester van de zeep bleef hij nog tot 1762. Vier jaar later overleed hij op 79-jarige leeftijd. 

De maaltijden 

Arent van der Meersch was zeer consequent in het bijhouden van de dagelijkse maaltijden. 
Ook op reis of als hij ergens te gast was noteerde hij wat hij at, zo mogelijk aangevuld met wat 
er tezelfdertijd bij hem thuis op tafel stond. Al leen de 'variabele' gerechten werden geno-

13 Dossiers Centraal bureau, zie noot 3; Gens Nostra, maandblad van de Nederlandsche genealogische vereniging 23 (1968) 
336. 
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teerd, het bij iedere maaltijd gegeten brood somde hij niet dagelijks op. 

Aantekeningen tussen de maaltijden die er geen direct verband mee hielden zijn i n de op

somming hieronder weggelaten. De interpunctie is terwille van de leesbaarheid enigszins 

aangepast, evenals het gebruik van hoofd- en kleine letters; soms zijn twee woorden aaneen

gevoegd of gescheiden volgens het huidige taalgebruik. Het is niet in alle gevallen duidelijk 

of het laatste gerecht bij het middagmaal hoort of bij het avondmaal, dat hij in een soort 

tweede kolom noteerde. Meestal laten de regels zich echter gemakkelijk lezen. 

j a n u a r i 1745 's avonds 
1. gesloofde lamskannenade rijst en breij 
2. prol* bollen* 
3. deyharsje* gekookt en zoute lamoen rijst en brij 
4. dito kout met savoijkool -
5. scorsenera wortelen en kout vlees boekwijleltoeke met krenten 
6. boerekool met rookvlees 
7. gebrade konijnen met appelmoes, vooraf gierst met krenten water en brij 
8. seorseneren, kout konijn en prol wat kliekjes of overschjot] 
9. schelvis met aardappelen en raapen bollen 
10. te gast bij V [ a n ] D u i m [en]: 

grauw erlen, harst, nierstuk, kool, sneijbonen 
latuw* sala, houd nierstuk; wafel, karstanien, aard-aakers* etc. 

de k i n d e r e n 't huijs: 
wittebroodzop en boleram oblie 

11. gestoofde karmenade en aardappelen karnemelk en pelde gort 
12. scorsenera en kauwe karmenade wafelen 
13. gebrade lamsbout, raapt' en aardappelen vooraf niets 
14. prol, kout gebraad toe karstenge 
15. savoijkool en kout vleijs -
16. boekwijle koeke met krenle en scorsenera -
17. entvogels mei gebrade karslange en appelmoes, wittebroodzop -
18. endvogels kout. appelprol vooraf -
19. kabeljauw gehoed! en gestooft — 
20. gestoofde kabeljauw, potje beuling* vooraf -
21. prol en gebrade kabeljauwslaart -
22. loillebroodzop en gebrade boutje -
23. potje beuling en kout boutje bolle 
24. savoij kool en kout gebrade vlijs -
25. kout vlijs mei raape en aardappelen 

met A . A . v . M [eersch] scocolad 
26. gierst met krente, spieringh toe wafelen 
27. frickedelle en savoij kool 

A.A.v.tvlfeersch] vertrekt s 'morgens vroeg 
met A . v . M [eersch] opgeschart* 

28. gort met rosijne en frikkadellen -
29. prol met frickedelle . water en brij 
30. stokvis en aardappelen rijst en brij 
31. gesloofde stockvis met icijen en boekwijle koeken met krenten, somtijds 

roode kool wat gestoofd bueking en botter 

* - een prol is een gerecht van oud brood geweekt in melk, dat met krenten en rozijnen of' appel au bain mariewordt 
gekookt of gebakken in een oven. Arent van der Meersch zal in zijn huurhuis geen oven hebben gehad, maar een 
taartenpan hebben gebruikt: een kookpot die boven het vuur werd gezet, terwijl voor de bovenwarmte op het deksel 
gloeiende kooltjes werden gelegd. 
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- bollen waren van grof of fijn tarwemeel gebakken broodjes, een lekkernij die speciaal op zaterdagavond door de 
bakkers werden gemaakt. Volgens J. ter Gouw blies de bakker op een hoorn, als de bollen uit de oven kwamen.14 2 
Januari viel inderdaad op zaterdag. 

- dijharst, -harsje of asje is een stuk vlees uit de dij, dat gebraden (geharst) wordt. 
- latuw is een soort sla. 
- aardakers en aardperen zijn eetbare knollen, zoiets als rapen. 
- beuling is worst. 
- opscharren is opdissen. Arent zal met zijn zoon 'smorgens vroeg ontbeten hebben, terwijl de rest van de familie 

nog sliep. 

februar i 's avonds 
1. gekookte snoek met sause en op de rooster gebrade chocolade 
2. gesloofde snoek en prol vooraf uij en sala 
3. gierst met krenten en kalfs poulet melk met havergort 
4. kalfsborst gebrade, grauw erten vooraf, ook appelmoes 
5. koud kalfsgebraad, /mlje beuling vooraf water en brij 
6. koud kalfsvlees, scorsenera wortelen met boter en azijn -
7. gebrade entvogels met karstengen gevull, vooraf gort en eendekroost* -
8. koude entvoogels, gierst met krente vooraf uije sla 
9. rookvlijs en spruijtkool karnemelk met meel 
10. appelzop en boteram met rookvlijs toe -
11. suijkereij sala en spekpannekoek water en brij 
12. kalfskop 
13. appelzop en koicioe haljskoj) boteram met rookvlijs 
14. wittebroodzop. gebrade boni met appelmoes -
15. grauw erten en koud gebrande vlijs toe -
16. gierst met karudemelk, ziiijkerij* wortel sla, 

rookvlijs hout met mostart en kout gebraad 
17. prol en koud vlijs water en brij 
18. grauw erten en asje uije sala 
19. rijst, siiijkerij wortele mei olij en azijn, spekpannekoeken water en brij 
20. gierst met karnemelk en kout vlijs -
21. musle/le* met melk, gebrade lamsbout met appemoes toe -
22. huspot* met rijst 
23. gierst met karnemelk, rookvlijs etc. water en brij 
24. grauw erten met kout gebrade vlijs en huspot met rijst -
25. prol 

A . A . v . M [ e e r s c h ] gekome latuw en een eijtje, kout vlijs toe 
26. dijharsje uijt het water karnemelk en gepelde, garst 
27. lamsvlijs met rijst chocolade 
28. gierst met krenten en assje (was maandagh) -
29. * wafelen (tuas sondag) 
30. * dijharst of bout uijt water -
31. * kout vlijs, vooraf scorsenera pannekoeke 

500 ei jeren gekocht a ƒ 1:2:- 't 100 

- kroos is slachtafval of ingewanden van vogels. 
- cichorij of zuikerij is een vorm van witlof. 
- mustelle (masteluinbrood) is een soort brood gebakken van tarwe en rogge. 
- hutspot is een stoofgerecht van vlees en/of groenten. 
- 29-31 februari, deze dagen zijn later doorgestreept; Arent moet hier bij het overschrijven een fout hebben gemaakt. 

14 J. ter Gouw, De oude tijd (Haarlem 1870) 168-170. 
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m a a n maart 's avonds 

1. schorsenera wortelen en boekwijlekock mei tippelen -
2. gebrade bout, potje beuling vooraf latuw sala en eijeren 
3. kout gebraad met knollen en aardappelen -
4. grauw erten en kout gebrande bout ehokolade 
5. gierst met karnemelk en siroop met kout vlijs -

A . A . v . [Meersch] ver t rocken 

6. stokvis ~ 
7. erten met langnat* en kouwe geboterde bollen -
8. spieringh, gekookte en op de rooster -
9. boekwijle koeken met krenten «mtar en brij 
10. schorsenera wortelen en gierst mei kernmelk -
11. keurmaal t i jd i n d e n D o e l e n : 

salm uijt 't water, baars, kabeljauw, doopbaars*, omgekeerde armiaan*, gebrade baars, lamsboutje, kuijhens en 
duyve gelardeerd en ongelardeert, hopknop, gestoofde aspargies, gestoofde endivie etc. etc. - patrijs en snippen 
etc. 
thuis 

moszelen gekookt -
12. potje beuling, gewend brood, gesloopte moszelen water en brij 
13. boekioijlekoeken met krenten -
14. gebrade varkensribbe an 'I spil mei appelmoes 
15. potje beuling en warm rookvlees water en brij 
16. latuw sala en een hard ei/I ie, gebrade varkensrib kout, rookvlees en vlaa etc. 
17. mode kool gestoofd met kout rookvlees -
18. scorsenera wortelen en boekioijlekoeken met krenle 
19. grauw erten met boller en eek*, latuw sala en eijere en varkensrib -
20. roode gesloofde kool mei kout rookvlees -
21. pannekoekjes en kalfsoogen eij* toe karstengen 
22. savoijkool met kout rookvlees -

D e me lk kost n u de sterfte der heeste stark is, 2'/2 stuiver het m i n g e l e n * 

23. cabeljauw gekookt ~ 
24. cabeljauw gestooft ~ 
25. kabeljauwslaarl gebraden -
26. boekioijlekoeken met krenten -
27. roode kool, buoking -
28. gierst met krenten, zeg wafelen ~ 
29. gierst met krenten 
30. dijharst (was een bout) uijt het water 
31. scorsenaraenkoutvle.es jxinnekoeken 

gekogt a 22 stfuiver] 500 eijeren 

* - langnat is jus met veel water en weinig vet. 
- doopbaars is een baars die met saus wordt gegeten, doopvis is in saus gestoofde vis. 
- een omgekeerde arminiaan is een gebraden baars of snoek; na de maand september geeft Arent hiervan het re

cept: de vis wordt van de neus tot de staart opengesneden, omgekeerd en gevuld met peterselie, beschuitkruim, foe
lie, citroen, boter en dichtgebonden gebraden op een rooster en daarna gegeten met gesmolten boter en citroen. 

- eek of edik is een soort azijn. • 
- kalfsogen zijn gepocheerde eieren; de kleine in vieren gevouwen pannekoekjes die dezelfde dag op het menu 

staan worden ook wel kalisoren genoemd. 
- een mengele is een inhoudsmaat van ca 1 liter. 

ap r i l 's avonds 

7. savoijkool en kout lamsvlees vlaa 
2. laraxacon* en vlees met ui jen gestooft 
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3. eijerstruijf met appelen 
4. aardappele en schelvis, item gesloopte schelvis -
5. laraxacon sala en gewent brood -
6. gestoofde lamsvoeljes, vooraf latuw sala en hard eij -
7. lamspoulel met pielereelie worlele*, schorsenera en carstenge — 
8. laraxacon, vlaa en wal poule! met worteltjes van gistere -
9. moislelle met melk, gebrade boutje met laraxacon sala — 
10. grau erten met kout gebrade boutje — 
11. pruijmen en rosijnen en kou! boutje, rijm nis* en kalfsoog -
12. latuw sala, kievilseijeren, prol — 

54 kievitseijere v[an] B. Wouters [ge] pres [enteer] t 
13. karnemelks gierst en kout boutje. kernemelk met meel 
14. eijeren en vlaa -
15. gestoofde karmenade water en brij 
16. latuw, kivitsz en hoendereijere en karmenade toe 
17. oliekoeken met pingelen* etc. -
18. wemnoes* en gebrade voorbout 

De soete melk kost nu 2 stfuiver] 't meng[ele] na deze weeke in de maij 
19. warmoes en koud gebraad -
20. latuw sala en koud gebraad en olie koeken 
21. latuw sala en koud gebraad, gierst met karnemelk vooraf -
22. als boven en vla toe — 
23. warmoes met lamshuspot -
24. gestoofde karmenade -
25. dunselsala*, gebrade lamsribbetje, wittebroodsop vooraf -
26. warmoes u/cl lamshutspot — 
27. warmoes, karmenade. gebrade vlijs, sala en gewend, brood -
28. grauw erten, gebrade kout vlijs en geroerde eijeren -
29. gort met stroop, latuw sala en koul gebrade vlijs koek met krenten 
30. schol met zuure en zuring sause -

* - taraxacon is een soort sla. 
- wortelen met peterselie. 
- dunselsala zijn kleine slaplantjes die werden uitgedund. 
- warmoes is (blad)groente die werd gekookt. 
- nis is zacht gekookt. 
- pingelen zijn pijnboompitten. 

mei 's avonds 
1. gort met stroop en geroerde eijeren met radijs -
2. poulet van lamsvoeties en lamsvlijs en nis eijlie 
3. gort met siroop en gebrade bout karnemelk en meel 
4. grauw erten en koud gebroeide bout water en breij 
5. gekookte cabeljauw -
6. gesloofde cabeljauw 
7. gierst met siroop en gesloojde i iibe/jaicw en iitbeljamostaart gebraden karnemelk met meel 
8. kabeljauwstaart, gort en assje pannekoeken 
9. assje en eijeren 

Ik na Medenblik, onderweig pannekoek 
10. gierst met karnemelk 

te Medenblik: baars met suure sauce 
11. boekwijtekoeke met krenten / gestoofde karmenade en spargies 

in de herberg [verteerd] en 3 nagte ƒ 4:18:-. dinsdagavond thuis 
12. grutte met siroob en asbarsries -

in de herberg [verteerd] en 3 nagte ƒ 4:18:-. dinsdagavond thuis 
grutte met siroop en aspargies 
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13. schol mei zuurcngb, spaansthe neuten toe -
14. warmoes met lamshuspot -

de 500 eijeren u l t i m o feb[ruar i ] gekocht , zijn n u geconsumeer t 
15. warmoes en boekwijle koekjes met krenten en radijs -
16. • gesloofde en gekookte aspargies. kalfsoog eijeren toe -
17. gekooide aspargies en gierst vooraf, geroerde eijeren toe oblieje 
18. gort met rozijne en warme ham -
19. grauw erten en gebrade bout -
20. huspot mei swingen sjmrgies, kouwe bout en ham toe -
21. pastelijn gesloofd mei koude bout en ham -
22. spinnagie mei heem, koude, bout bollen 
23. wat spinnagie met ham, boutje en aspargies 
24. krop sla en asje -
25. gestoofde pastelijn 
26. scdo, grutte, dikke koek*, vlees en ham 
27. sala en ham 
28. warmoes met lamshuspot 
29. d'overige warmoes met een dikke koek -
30. gestoofde karmenade 
31. hamelezop*, gierst en wijnig karmenade gestoofd -

o m de sterfte der beesten was het kalfsvlees d u u r 

* - een dikke koek is een au ba ia nuirie gekookte koek van tarwemeel. 
- een hamel is een gecastreerde ram. 

j u n i 's avonds 

1. witte boone en grutte, dikke koek -
2. wal wille bonen, gierst met karnemelk en boutje in een pot -
3. gesloofde paslelijn, boone en kout boutje met sala -
4. wille brood sop, restant je pastelijn en kout boutje -
5. kouwe zoete melk mei biscbuijl en kout boutje -
6. sala en eijlje en gewend brood gebacken -
7. muslella mei melk, bootram met radijs en kaas toe 
8. gebacke bol mei kruijsbeszen 
9. peulen en deijharsje in de pot gebraden -
10. lamshuspot met aspargies en zuuring gesloofd -
11. gesloofde sala, koutl boutje en gekookte aspargies -
12. peule, kout boutje toe -
13. gestoofde sala, boutje met sala toe -
14. gebacke bot met kruijsbeszen kouwe melk 
15. raapjes met sousijsen, sala en kouwe bot gebacke -

A . A . v . M [ e e r s c h ] h ie r cocietei tsvergadering 
16. zoute vis met wortelen dicke melk 
17. peulen, boekwijtekoek mei krenten, aarheijen toe -
18. bot, water- en doopvis -
/ 9. saltn en dikke koelt toe -
20. peulen en een botrammetje met karse kouwe karnemelk 
21. bot, waterais, ook doofwis en gebacke mei kruijsbeszen -

A . A . v . M [eersch] h i e r 
22. gestoofde sala, bot van gistere met sala etc. -
23. long met wortelen mei boter en pielercelie -
24. tarrabot mei doopsauce 

de vis kost 16 stfuivers] 
25. peulen en gestoofde scda karnemelk met meel 
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26. spekpannekoek -
27. pannekoekjes, karsen etc. -
28. gesloofde sala. gierst met karnemelk en siroop -
29. huspot met wentelen -
30. hamelezop en een boudje toe met sla en. karsjes 

j u l i 's avonds 
1. tuijnboonen, peulen en kout boutje -
2. gestoofde raapen, peulen en boutje -
3. te L e i j d e n bij K o n i j n e n b u r g t eHazerswfoude] 

rog gegeten sla met rookvljees] 
4. tuijnboonen met. rookvlijs en aardbeijen sla 
5. rookvlees en wortelen ynet varkensworst -
6. bij K o n i j n [ e n u r g ] te Le i jden : 

schelvis sla met ei/ere en gemaakte room. 
die avond na Hazersw[oude] gerede 

7. te Hazerswoude: 
tuijnboone met groen ertjes en rookvlijs -

8. baars, watervis en aardbeijen -
9. warm rookvlees en tuijnboonen sla met rookvlijs 
10. gebrade /maling, tuijnboonen en groen erten vooraf sla. 
11. ver t rocken met een 

tarwe dikke koek met krenten en booilramme met rookvlijs -
12. t' A m s t [ e r d a ] m 

huspot gestoofd met zu uring en andivie met sellerij -
13. huspot met wortelen en zop vooraf sala met haringa. 2 stfuivers] 
14. boereboonen en gebrade deijbout kouwe melk 
15. aalbeszenzop en koud gebrade vlijs -
16. kool met kout gebrade vlijs sla met haringa 2 st[uivers] 
17. huspot met wortelen -
18. sala met pekelharing en lamsvoelen met krente gestoofd kouwe karnemelk 
19. husjmi met wortelen -
20. aalbeszezof) en wann rookvlijs — 
21. rookvlees en kool -
22. gewent brood -
23. sala, rookvlijs en gierst met karnemelk • -
24. kalfskop en gesloopte tuijnboonen vooraf 
25. huspot met zuring, endive en sellerij -
26. huspot met wortelen -
27. sneij-, ook slaaboonen en pekelharing en kliekjes -
28. gebakke bot met aalbeszen -

h ie rna volgt een recept van b r a m e n en zwarte bessen op brandewi jn 
29. endivie gestooft, tuijnboonen en pekelharing, salm en garnelen -
30. endivie gestooft en tarwekoek met kren te -
31. bot met doopsauce -

augustus 's avonds 
1- s/aaboonen met pekelharing en gebakke bot 

2. huspot met xoortelen -
3. sneijboonen en gestoofde endivie met een stukje huspot 
4. tuijnboonen, gestoofde endivie, gebrade deijbout en sala 

5. hoed en kout vlijs 
6- bol, watervis, zusters konijnen 
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B. Lagerweij etc. h ie r 
7. zoute vis met wortele karnemelk met meel 
8. gesloofde endivie met slaboone en pepelharing -
9. gesloopte endivie en koeke met krenten — 
10. te W o r m e r v e e r bij V a n G r o e n i n g e n 

harst gebrade en blomkool ~ 
11. bot, watervis en gebacke gameele en aalbesze gestooft 
12. gesloofde garnele, slaboonen, pekelharing, tuijnboonen 

en nog kouwe gebacke bol mei wal gesloopte aalbesze -
13. gestoofde endivie, djilo] garnelen, pannekoeken en slaboonen 
14. rog met moslertsauce en kouwe schaal -
15. gestoofde endivie, koeken en aalbeszen, ook aalbeszezop -
16. huspot met zuuring, endivie. sellerij en pietercelie wortelen 
17. als boven, was weer warm gemaakt ~ 
18. blomkool, gebrade deijbout en sala 
19. sneijboonen, gesloofde endivie en koud bontje -
20. gesloopte peeren en kout boutje ~ 
21. savoijkool en kout boutje toe -
22. witte boonen, gesloofde endivie en kout xdeijs -
24. gestoofde endivie, aardappelen, pekelltanngh en salm -
23. gierst met karnemelk en asje ~ 
25. bolh en garnelen, watervis en gesloofde garnelen -
26. gestoofde endivie en boekwijle koekjes 
27. blomkool met souzijzen ~ 
28. gestoofde endivie, slabonen, pekelharing en gierst -
29. eendvogels, duwen, gesloofde appelc. sneijboonen en haringen sla 
30. kouwe endvogels, sala en gestoofde endivie en rijst en breij -
31. sala, haring, gierst met karndemelk -

september 's avonds 

/. sala. eijeren en garnelen ~ 
2. rijst en breij kandeel 
3. gestoofde aj>j)ele en ge/rnijle endvogels -
4. kouwe endvogels, sala en gesloopte appelen en ham 
5. gesloofde appelen, sala en ham ~ 
6. wiltebroodzop, gesloofde endivie en ham -
7. blomkool en ham ~ 
8. sneijbonen en ham, ook sala en souzijzen 
9. endivie, garnelen en ham ~ 
10. sellerij en ham en gestoofde appelen 
11. savoijkool met huspot, sousijsen en ham 
12. huspot gesloofd met zuuring, selderij en endivie 
13. keurmaal t i jd 

baars, watervis, omgekeerde arminjiaan], snippe, haas, gelarcl[eerde] patrijzen, jonge kalkoen, meloene, persle
ken, alderbaudeu pruijme, hazenoten, groote. noolen; blomkool mei sousijzen, gesloopte endijvie. gesljoofde] pee-
ren, sala, olijve en augiirke etc. etc. France witte en rodeert moeselwijn 

14. schelvis met aardappelen 
15. endivie, koeke met peere en appelen aardappele 

groote hitte, veel jongens zwemmen 
16. sneijboonen met sausijzen en gesloofde endivie gruijten 

en hede zware onweer e n s torm 
17. gekookde slaaboonen mei pekelharing en gesloofde endivie 
18. gestoofde endijvie en een dikke koek met krenten 
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/ 9. gesloofde appelen en teelingen * -
20. artisjokken en prol -
21. bolk met sauce - -
22. gestoofde endijvie, sneijboonen en rookvlijs warm -
23. blomkool met sausijzen en rookvlijs -
24. scharre met doop -
25. gestoofde endivie en koek met peeren -
26. sellerij rauw, gesloofde a/>pele mei rookvlijs, bergamotte* en neuten -
27. huspot met zuuring, sellerij en andijvie -
28. soupe als boven, sneijboonen en gebrade dijharst 

de k inde re van J a n H e u v e l i n g ten eeten 
29. saijvoijkool met lamsvlees -
30. sala met koud gebrade vlijs en rijst met karnemelk -

* -telingen (lalingen) zijn een soort eenden. 
- bergamotte is een soort peer. 

ok tober 's avonds 
1. savoij kool met koud gebrade vlijs 
2. blomkool met sauzijzen en koud vlijs 
3. gestoofde andijvie en koek gebacke met appele en peren 
4. schelvis met aardapple, voor mij chicorij sala 
5. baars, watervis en snoek, pannekoeken toe 
6. doop bolk en gebacken met appelmoes daarbij 
7. appelzop en gestoofde andijvie 
8. schelvis met aardappelen . 
9. endvogels, gestoofde rode kool met sauzijsen vooraf -
10. gesloofde andeijvie. dito sala mei kouwe endvogels, 

witte boone en roode kool vooraf -
11. andijvie sala en buching, gierst en gewend brood -

200 ei jeren a 28 st. gekogt 
12. andijvie, gekookte en gesloopte game/en, aardappelen en djilo] 
13. aardappelen en knolle, geroerde eijeren toe 
14. baars en snoek, doopvis, roode gestoofde kool en souzijzen 
15. overgeschole roode kool met so usijzen en koek met apple gebakken -
16. staetebucking in de pan gebacken en appelmoes en pannekoeke toe -
17. aardappelen met raapjes, endvogels en wat andijvie, sala 
18. kouwe endvogels, karnemelksop mei appele vooraf " -
19. andijvie en pannekoeken -
20. rode kool met sousijzen, watersnippe met andijvie sala -
21. doop bolk en garnelen -
22. gebacke both en endijvie, rijst met karnemelk -

Lagerwij bij ons 
23. schelvis met aartappelen en raapen . -
24. gestoofde andijvie, klijn kuijkenljegebrade en pannekoeken 
25. aardap/>ele met knolle en geroerde eijeren 
26. gestoofde konijnen met uijen 

D e kraamvrouw: bier en brood etc. en koffij kandeel 
2 7. gebrade konijnen, aardappele en raapen, andijviesla, een gebrade kuijke 
28. gestoofde andijvie, 't overgeschole van konijn en hoen, dicke koek toe 
29. both met sauce, bier en brood -
30. gebacke both 
31. gestoofde sellerij en dicke koek -
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,A,....«,ii' 

.1 ƒ* -JkV»**^». -

4* 

Afb . 3. 

mauak. 
A a n t e k e n i n g e n van A r e n t van der M e e r s c h bij de prent van de huisslacht i n Stichters comptoir al-

november 's avonds 

/. gestoofde andijvie en pannekoeke karnemelkt, gepelde garst 
2. gestoofde andijvie en gewend Irrood rijstenbrij 
3. rijst met karnemelk en stateboeke met een bootram -
4. schelvis met raapen en aardappele gestoofde hoen met groente 
5. roode kool met sausijzen en gestoofd boen van gisteren toe 

voor de k raamvrou en mij 

6. watervis, baars, snoek, sckarr, both en gamaet -
7. gesloofde andijvie, koek met krenten 
8. andijvie, rijst met karnemelk -
9. oszebonken*, murchpijp, aardappele en rapen en karnemelk met gepelde garst 
10. kout ossevlijs en savoijkool -
11. andijvie gesloopt, koek met apple in ossevet gebacke en hoofdvlijs -
12. pens met appelen -
13. roode kool gesloopt, osseworsl' daarbij zult 
14. harst in den oven gebrade* (dunne lende), vooraf gesloofde peeren -
15. grauw erten, gesloofde andijvie, kouwe harst karnemelk en gepelde garst 

s' morgens A A . v . M [ e e r s c h ] , g e k o m e n 

16. 15 botten en 6 scharre a 10 stjuivers], gestjoofde] water- en doopxns 
17. gebakke both, savoij kool en kouwe harst -
18. restant hooi, raapen en aandappelen met harst, hoofdvlees en sult 
19. konijnen met uije gesloofd 

A . A . v . M [eersch] vertrekt den 20e 
20. pens met appele in de pan en hoofdvlijs -
21. gewend brood, wittebroodsop en koek: met appelen 
22. warme ketel- en pekelvlijs toe 
23. roode kool gesloofd en worst en koud pekelvlijs 
24. grauw erten en andijvie en kool van gisteren -
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25. bij H r . van der L i n d e 
gekookte en gestoofde kabeljauw 
't huis 
savoijkool en kouwe harst -

26. koel; op de ketel en pekelvlijs van eergistere, hoofdvlijs en zult -
27. andijvie en pens met appelen -
28. warme ketel- en pekelvlees met murchpijpen water en breij 
29. kout pekelvlijs met rapen en aardappelen gepelde garst en karnemelk 
30. rijst met karnemelk en stroop, gesloofde andijvie en hoofdvlijs 

* - wat een statebokking is heb ik nog niet kunnen achterhalen. 
- ossebonken zijn ongeregelde stukken vlees, die overblijven als het slachtvlees is verwerkt. 
- de harst, die 17 pond woog, had Arent in de oven bij de bakker laten braden, zoals hij onder de prent van no

vember noteerde; op het slachtvlees van Arent kom ik nog terug. 

december 's avonds 
1. roodekool gestoofd met pekelvlijs, hoofdvlijs en zult 
2. gestoofde pens mei appelen _ 
3. koek met appele, gewend brood en hoofdvlijs karnemelk met gepelde garst 
4. gort met rozijne, gesloofde andijvie, hoofdvlijs en zult -
5. mustelle met melk oblie 

hede d ' a the roma* van P .v .M[eersch] gesnede 
6. gierst met karnemelk, pens mei appelen gestoofd -
7. roode kool mei worst, hoofdvlijs toe 

is d ' Saa rdammer schuijt moete i n 't eijs blijve legge 
8. koelt met appelen, gesloofde andijvie vooraf _ 
9. pens gestoofd met appelen chocolade 
10. mustelle in melk, koek en hoofdvlijs _ 
11. appelzop en karnemelk en gebreide Ituijkens 
12. schelvis met raapen en aardappelen chocolade 
13. rijst mei karnemelk en schelvis en hoofdvlijs -
14. aardpeeren en prol _ 
15. gesloofde andijvie en hoek mei appelen -

16. aardpeeren en pens water en breij 
17. sop op de ketel en warm pekelvlijs 
18. koek op de ketel en kout pekelvlijs bollen 
19. schevis met aardappelen en rapen -
20. pekelvlijs en savoijkool 
21. appelsop en pekelvlijs water en breij 
22. erte met langnat en pekelvlijs hoofdvlijs 
23. appelen gesloofd en pekelvlijs water en breij 
24. koek met appelen en pekelvlijs -
25. pekelvlijs vooraf, aardpeeren, hoofdvlijs toe 
26. pens met appelen 

n u is de pens op 

27. roodekool met worst karnemelk met meel 
28. boekwijle koeke, ook eenige met oszeworst en ook eenige met krenten 
29. gierst met krenten en gekookte spieringh 
30. aardappele en raapen gekookt, hoofdvlijs en zuil water en brij 
31. roode kool met worst -

* atheroma wordt gemaakt van tarwegrutten. 
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Een 18e-eeuws huishouden 

O p het eerste gezicht vertonen de maaltijden in huize Van der Meersch geen buitenissig con
sumptiepatroon. Het regelmatig gebruik van vlees en vis en het ontbreken van wild duidt op 
een niet-aristocratisch, gegoed burgermilieu. Het beeld dat J . Jobse-van Putten in haar stan
daardwerk over de dagelijkse maaltijd in Nederland geeft, wordt met deze lijst grotendeels 
bevestigd. 1 5 Arent van der Meersch' nauwkeurige opgave biedt bovendien zeer belangrijke in
formatie over de omvang van de maaltijden, de combinaties van gerechten en de frequentie 
waarmee deze werden gegeten. We kunnen bijvoorbeeld goed aflezen hoe vaak vis op het me
nu stond, hoe vaak pannekoeken werden gebakken, wanneer pap werd gegeten en in welke 
variaties. Boeiend is ook hoe de familie gebruik van het vuur heeft gemaakt. De spijzen voor 
het middagmaal moeten op een open vuur zijn bereid. Vaak zal dit de hele ochtend in beslag 
hebben genomen. Het middagmaal was de belangrijkste maaltijd van de dag, het avondmaal 
veel eenvoudiger, 's Avonds werden vaak de restanten van het middagmaal gegeten, en als er 
opnieuw werd gekookt, werd meestal slechts é é n gerecht bij het avondbrood bereid. Vaak 
werd alleen pap gemaakt. 

De maaltijden houden het midden tussen het traditionele eetpatroon dat de voorgaande 
eeuwen in zwang was geweest en de modernere maaltijd van aardappels, vlees en groente, die 
in een volgende generatie zijn intrede zou doen. De traditionele, sinds de middeleeuwen 
gangbare 'potgerechten', stoofpotten van groenten en vaak vlees, stonden nog geregeld op 
het menu. Maar ook voedingsmiddelen die in de 18e eeuw ingang vonden, zoals sla, aardap
pelen, chocolade en vla, werden regelmatig gegeten. 'Modern ' was dat de middagmaaltijd in 
Arents huis regelmatig uit twee gangen bestond. De ene keer markeerde hij dit door een ge
recht 'vooraf te vermelden, de andere keer door de tweede gang de toespijs te noemen. Een 
duidelijk patroon valt er echter niet in te ontdekken; de gangen lijken vrij willekeurig samen
gesteld, alsof de familie nog weinig ervaring had met tweegangen-menu's. Wel werd het 
meest voedzame onderdeel van de maaltijd, zoals erwten, gierst of grutten, meestal bij de eer
ste gang gegeten. Deze moderniteit was ongetwijfeld overgewaaid uit de grotere huizen aan 
de grachten. Daar waren echter naast het open vuur ook al fornuizen in gebruik, zodat het 
veel gemakkelijker was meerdere gerechten klaar te maken. 

Ui t de opgave van de maaltijden valt veel omtrent het inkooppatroon af te leiden. Als een 
bezoek aan de vismarkt op de Dam werd gebracht, werd voor drie dagen tegelijk vis aange
schaft, langer bleef de vis op het koelste plekje van het huis niet goed. Veelal werden meerde
re soorten ingeslagen. Groenten, fruit en melk werden dagelijks langs de huizen uitgevent en 
konden dus gemakkelijk worden aangeschaft. Duidelijk is dat veel voedingswaren in het 
groot werden ingekocht. Vlees, eieren, groenten en fruit werden in de 18e eeuw tegen bederf 
vaak nog thuis geconserveerd, met zout, suiker of azijn."' Inkopen in het groot was niet auto
matisch een vrouwenzaak. De heer des huizes droeg een groot deel van de verantwoordelijk
heid en had tevens de supervisie over het verwerken van het vlees bij de slacht. 

De huisslacht was een zeer oude traditie, uit de tijd dat de bewoners aan de Amstel nog 
grotendeels waren aangewezen op zelfvoorziening. Burgers kweekten vanouds groenten en 
kruiden rondom hun huis, terwijl hun varkens en kippen vrij rondliepen. Deze ontwikkeling 

15 J . J o b s e - v a n P u t t e n , Eenvoudig maar voedzaam, cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland ( N i j m e g e n 

1 9 9 5 ) . 

16 A r e n t geeft h i e r v o o r v e r s c h i l l e n d e r e c e p t e n , b i j v o o r b e e l d bij d e p r e n t v a n j u l i e e n r e c e p t v o o r geconf i j t e o ran je 

s c h i l l e n , d a a r b i j u i t g a a n d e v a n 150 s inaasappe l s . 
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is goed te volgen aan de hand van de verboden die hiertegen bij de toenemende verstedelij
king steeds meer werden uitgevaardigd. Tot ver in de 16e eeuw hadden de rijkste inwoners 
nog boomgaarden binnen de stadsmuren en kooltuinen daarbuiten. Die konden van pas ko
men in tijden van hongersnood, en anders gingen de kolen naar de armen en hoefden de ei
genaren geen belasting over de grond te betalen. 1 7 In de 17e eeuw hadden de buitenplaatsen 
der welgestelden deze functie overgenomen. Hoe rijker de familie was, hoe groter de voorra
den die ze konden aanleggen. Dit had een directe invloed op het eetpatroon, zoals ook uit de 
maaltijden van Van der Meersch valt af te lezen. 

Het slachten deed deze 18e-eeuwer niet meer thuis, dit werd gedaan door de slachter. Wel 
werd het vlees thuis verwerkt tot worst, zult en hoofdkaas, terwijl de beste delen werden gepe
keld of in de rook gehangen. Van de verwerking van het vlees hield Arent even nauwkeurig 
aantekening als van zijn maaltijden: 'A[nno] 1745 van de Heer Jacob Elias voor dato gekocht 
' A of achtervoet van een puijk fris beest, anders, gezonden os, zo is gedood den 5 nov., 7 
d[ito] afgehouwen en weegd 151 pond, a 4 stfuivers] per pond ' . Di t kwam neer op dertig gul
den en vier stuivers. Daarbij kwam het loon voor de knecht die het vlees thuisbracht en het 
schoonmaken van pens, kop en poten, dat eveneens buitenshuis gebeurde. In Arents huur
huis was de keuken daar kennelijk niet meer op berekend. Ook noteerde hij alle bedragen 
voor bier, azijn, wijneek, zout, nootmuskaat, kruidnagelen, foelie, peper, schotels, potten en 
pannen (ƒ 39:7:-), zodat hij het totaalbedrag kon vaststellen. Behalve de koe kocht hij nog 
'een extra ordinares groote varkenskop'. Van de osse- en de varkenskop maakte hij hoofd
vlijs, die onder eek (azijn) werd bewaard. Verder maakte hij veertien pond worst, die terzijde 
in de schoorsteen werd gehangen, twaalf pensen gevuld met vlees en drie gevuld met stukjes 
en reepjes pens, die met zout en kruiden onder azijn werden gezet. 

Niet alleen in 1745 maakte Arent notities van de slacht, hij geeft ook aantekeningen uit 
1741 over een 'koebeesje' dat hij met zijn schoonzuster deelde. Beiden kregen 254 pond, dus 
meer dan de kwart koe uit 1745. Het vet ging naar de kaarsenmaker. Voor dertien pond nier
vet gaf deze hem toen dertien pond kaarsen en veertien duiten per pond toe. Arent verge
leek deze prijs met wat hij tien jaar daarvoor, toen hij een achterkwart van een koe had ge
kocht, van de kaarsenmaker te Amersfoort had gekregen, namelijk voor negentien pond vet 
negentien pond kaarsen en maar tien duiten toe. 

Even komt de regentenmaatschappij om de hoek kijken als Arent de etenswaren noteert 
die hem door anderen zijn 'gepresenteerd'. Relaties werden nog onderhouden door middel 
van het uitwisselen van presentjes. Niet zelden betrof het bijzondere etenswaren, zoals de kie
vitseieren die hij bij april vermeldt. Boven de afbeelding van april noteerde Arent: 'anno 
1752 word ons gepresenteerd een baaltje surinaamsche koffijbonen, het pond a 93 /4 
stfuivers], een baaldje weegd ontrent 100 £' . 

Ten slotte geven we nog enkele aantekeningen om de man die dit alles heeft opgeschreven 
nader te typeren. Als een persoonlijke herinnering schreef hij boven de afbeelding van 
maart: 'anno 1722, den 10e maart, de eerste oijevaar door mij gezien, den 14 dito komen de 
zwaluwen'. O p een leeg vel tussen april en mei noteerde hij alfabetisch alle plaatsen die hij in 
zijn leven had bezocht. In de marge van de verklaring van de titelprent, de koopmansbeurs te 

17 S.A.C. Dudok van Heel, 'Cornelis Benningh en het Benninghweer', Maandblad Amstelodamum 83 (1996) 1-11, 4; 
idem, •Heereman van Zuydtwijck, een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemdde',Jaarboek 
van het Centraal bureau voor genealogie en het Iconographisch Bureau 47 (1993) 42-85, 44. 
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Afb . 4, Twee recepten ui t de Stichters comptoir almanak me t aan tekeningen van A r e n t van der M e e r s c h . 

Amsterdam, doet hij opgave van kledingstukken die hij tussen 1742 en 1754 aanschafte. 1 8 

De strenge winter van 1740 lag Arent nog vers in het geheugen. Bij de afbeelding van 
maart vertelde hij hoe de sleden vanuit Friesland over de Zuiderzee reden en hoe op vrijdag 
26 februari de stad werd overspoeld met duizenden Friezen. Onder de afbeelding van april 
schreef hij hier nogmaals over. De Amsterdamse ijsbrekers konden toen het ijs niet open krij
gen, waardoor de aanvoer van vers water uit het Gooi ernstig werd belemmerd en de brou
wers geen water hadden om bier te brouwen. 1 9 Drinkwater kostte een stuiver voor een emmer 
slecht en drie stuivers voor een emmer goed water. Tu r f en hooi waren eveneens uitzonder
lijk duur. De kou hield lang aan, 'zelfs was tot den 25e maij zo koud, dat men in alle publique 

18 30 maart 1742, 29 februari 1744, 6 maart 1745 en 31 oktober 1753 een pruik; in 1749 een rok en broek, in 1750 een 
kamisool, in 1752 een broek, in 1753 een rok en werd de kamisool gekeerd (op 15 februari); op 1 juni 1750 en 3 
maart 1752 kocht hij een hoed; in 1749, 1750, 1752 en 1753 een paar schoenen, in 1754 een paar muilen; in 1750, 
1753 en 1755 een paar onder- en een paar bovenkousen en in 1754 een japon (16 augustus). Hij was hij toen al ze
ventigjaar oud en zal vaker een kamerjapon en minder zijn rok en broek hebben gedragen. 

19 Het openbreken van het ijs werd voor 1900 gulden aanbesteed te Weesp, maar het karwei was zo zwaar, dat de aan
nemer er volgens Van der Meersch nog 1200 gulden bij inschoot. 
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bijeenkomste, 't zij koffijhuijzen of herbergen sterk vuur stookte, daar men zigh bij voegde, 
zijnde de wind deze maand deurgaans noorde, met sneeuw en hagel' . O o k i n 1748 meldde 
Arent stremming van trekschuiten vanwege strenge vorst van januari tot maart. 

Recepten 

Over de maaltijden, recepten, prijzen en bewerkingen van de spijzen valt uiteraard meer te 
vertellen dan in het bestek van deze bijdrage mogelijk is. De publikatie van de lijst met maal
tijden wil daartoe slechts een eerste aanzet zijn. Voor wie na het lezen van deze menu's trek 
heeft gekregen, volgen hier drie van de twintig recepten die Arent in zijn almanak opteken
de: de oblie's, die verschillende malen op het menu staan, kaneelwafeltjes en 'theeletters', 
die leuk zullen zijn geweest om met kinderen te maken. Thee was in de 18e eeuw geheel in
geburgerd, maar duur was deze exotische drank wel . 2 0 Ongetwijfeld heeft Arent i n zijn huis 
tussen de maaltijden door vaak genoten van een kopje thee met een zelf gebakken koekje. 

Obl ie 

1 pond tarwemeel, 1 pond ciroop, 1 eij, 1 pintje, of iets minder, melk, om te beslaan als 
pannekoek beslagh, en moet 1/2 kommetje gesmolte boter in , 1/4 loot kaneel, 1 vinger
hoed gember; warm gebakken tot oblie rollen. 

Caneelwafelen 

1 pond tarwemeel, 1 eij en wat gesmolte boter, 2 loot gestoote caneel, 1/2 pond bruijne 
zuijker, zonder klontjes gants effe anders breeken de wafeltjes daar een klontje is. Knee-
den (als brood of taartekorst), hoe meer gekneed hoe beter, en moet nergens anders 
door bevogtigt worden als van 't eij en boter, die niet te veel moet ingedaan worden of 
loopt maar uijt het ijzertje als men bakt. Wanneer nu het bovenstaande wel deurkneed is, 
zo maakt men al bolletjes, zo groot als stuijtknickers van dat deeg, en alles in bolletjes zijn
de, kan men bakken. Een bolletjes in 't eijser plat drukken, en dan het wafeltje op een 
plankje of schoone tafel kout laaten worden, plat n e ê r leggende. E n dan kout op een 
drooge plaats in een blikke trommel bewaaren, opdat ze goed en hart zoude blijven. M e n 
zal van deze massa ruijm 80 bolletjes maeken. 

Voor wie niet over een klein wafelijzertje beschikt volgt een andere variant: 

O m thee letters te backen: zoo neem het hiervoor aangetekende deurkneede deeg (of bol
letje daaraf), doet daarin een wijnig gez.uykerde oranjesnippers en klijn gesnede stukjes 
sucade, maak er een letter of letters van de bolletjes, zo veel je begeert in een taartepan 
[of tegenwoordig: in de oven] te backen, daar die in gebacke konne worden tot ze gaar 
zijn. 

20 In een lijst van prijzen van kruidenierswaren naast de prent van oktober schommelen produkten als krenten, rijst, 
gierst en kaneel rond de 2 a 3 stuivers, terwijl de thee 36 stuivers kost. Om geen miskoop te doen namen vrouwen 
kleine theepotjes en -kopjes mee naar de winkel om voor aankoop de thee eerst te proeven, J . ter Gouw, De oude lijd, 
331-335. 
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Cora Laan 

Consumptie van mineraalwater en een Delftse herberg 

Tijdens archeologisch onderzoek aan het Zuideinde te Delft werd een grote groep steengoed 
kruiken opgegraven.' Deze kruiken zijn gevonden in een beerput, die in de 18e eeuw ge
bruikt werd door de bewoners van het pand dat in archiefstukken 'Stadsherberg Buyten' 
wordt genoemd. Deze vondst kan opmerkelijk worden genoemd omdat het zelden voorkomt 
dat zoveel kruiken tegelijk gevonden worden. 2 In de beerput van de 18e-eeuwse Vlaardingse 
herberg De Visscher werd niet één kruik gevonden. 

O p de kruiken zijn met behulp van stempels merken aangebracht, die naar de oorspron
kelijke inhoud verwijzen: mineraalwater. In verschillende boeken en artikelen wordt beweerd 
dat mineraalwater in die tijd gedronken werd om zijn geneeskrachtige werking en daarom 
exclusief verkrijgbaar was bij de apotheker. De vraag is nu wat mater ië le bronnen uit archeo
logische opgravingen ons kunnen vertellen: mogen we uit de Delftse vondst concluderen dat 
het gewoonte was om in een herberg mineraalwater te drinken? 

Er is behoorlijk wat literatuur bekend over mineraalwaterkruiken. Een aantal artikelen is 
verschenen in het Nederlandse tijdschrift Antiek en het Duitse tijdschrift Keramos.1 In deze ar
tikelen wordt veel aandacht besteed aan de merken die op de kruiken zijn aangebracht. Dit is 
een logisch gevolg van het feit dat de meeste ge ïn te resseerden in mineraalwaterkruiken verza
melaars zijn. Voor verzamelaars is een overzicht van alle bestaande merken belangrijk, om te 
weten wanneer een verzameling compleet is. Naast de merkbeschrijvingen wordt in de artike
len ook informatie verstrekt over de produktiewijzen en het transport van de kruiken. Ook 
worden de verschillende mineraalwaterbronnen en de kwaliteit van het bronwater beschreven. 

In dit artikel wil ik echter de nadruk leggen op de consumptie van mineraalwater. De mi
neraalwaterkruiken uit Delft bieden een goede mogelijkheid daartoe. Omdat de kruiken tij
dens archeologisch onderzoek zijn gevonden, is het mogelijk ze aan een bepaald huis toe te 
schrijven. Door middel van archiefonderzoek kan de bewonersgeschiedenis van dit huis ach
terhaald worden, waardoor de kruiken in een sociale context geplaatst kunnen worden. Deze 
context verduidelijkt veel over het gebruik en de inhoud van mineraalwaterkruiken in Delft. 
Eerst zullen de kruiken echter uitgebreid worden beschreven. Informatie over datering, p r o 
duktieplaats en -wijze en inhoud is noodzakelijk om een vergelijking mogelijk te maken met 
de sociale achtergrond van de gevonden kruiken. 

1 D U o n d e r z o e k v o n d plaats i n 1993 o n d e r l e i d i n g v a n d e g e m e e n t e l i j k a r c h e o l o o g van Del f t , E.J. B u l t . 

2 Z e m a a k t e n zes t i en p r o c e n t u i t v a n de g e b r u i k s v o o r w e r p e n u i t d e pu t . T i j d e n s he t a r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k s igna 

l e e r d e E.J. B u l t i n d e n a b i j h e i d van de b e e r p u t e e n g r e p p e l w a a r i n n o g v e e l m e e r k r u i k e n v e r b o r g e n l a g e n . H e l a a s 

w e r d h i j n i e t i n staat ge s t e ld d e z e g r e p p e l te o n d e r z o e k e n . 

3 I n Antiek v e r s c h e n e n v a n d e h a n d v a n D . A . W i t t o p K o n i n g : ' M i n e r a a l w a t e r k r u i k e n ' (1976) 853-862 e n ' B i t t e r w a t e r -

k r u i k e n ' (1978) 45-47; IJ . W i e l a n d t , ' M i n e r a a l w a t e r - e n b i l t e r w a t c r k r u i k e n e n h u n m e r k e n ' (1979) 281-289; v a n d e 

h a n d v a n H . N i e n h a u s : ' M i n e r a a l w a t e r k r u i k e n v a n gres m e t z o u t g l a z u u r e n d e d a a r o p v o o r k o m e n d e b r o n m e r k e n ' 

(1980) 567-583 , ' M i n e r a a l w a t e r k r u i k e n v a n gres m e t z o u t g l a z u u r , b r o n - e n f a b r i k a n t e n m e r k e n ' (1980) 489-509 , ' M i 

n e r a a l w a t e r k r u i k e n e n h u n b r o n m e r k e n ' (1985) 357-369 e n ' R i g a - e n b a l s e m k r u i k e n u i t l ie t K a n n e n b a k k e r s l a n d 

( W e s t e r w a l d ) ' (1984) 74-79. 

In Keramos v e r s c h e n e n van d e h a n d van B e r n d B r i n k m a n n : ' Z u r D a t i e r u n g v o n M i n e r a l w a s s e r f l a s c h e n aus S t e i n -

z e u g ' (1982) 7-36, ' D e r S c h w a l b a c h e r M i n c r a l w a s s e r v e r b a n d u n d d i e K r u g b a c k e r e i i m T a u n u s ' (1987) 65-100; v a n 

d e h a n d v a n H e i n z N i e n h a u s : ' Z u r F e r t i g u n g d e r S t e i n z e u g k r ü g e f ü r d e n ' B r u n n e n v c r s a n d ' i n v o r i n d u s t r i e l l c r Z e i t ' 

(1983) 47-82, ' Z u m K r u g b a c k e r h a n d w e r k i m W e s t e r w a l d ' (1984) 39-68, ' S e l t e r s w a s s e r k r ü g e m i t r e l i e f a u f l a g e n ' 

(1986) 39-48, ' S e l t e r s w a s s e r k r ü g e - M ö g l i c h k e i t e n u n d ( ' . reuzen d e r A l t e r b e s t i m m u n g ' (1989) 71-84 e n ' M i n e r a l w a s -

s e r k r ü g e m i t n a c h a h m u n g e n d e r S c l t e r s e r K r u g m a r k e n ' (1995) 113-134. 
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Consumptie van mineraalwater en een Delftse herberg 

Afb. 1. Mineraalwaterkruik. Foto W. van de Bos, 
sectie Algemene zaken, Monumenten en archeo
logie Delft. 

Mineraalwater en kruiken 

Het kuren en baden in mineraalwaterbronnen is niet pas van deze tijd. De Romeinen baad
den zich al in dit water. In de 18e eeuw vond een opleving van deze oude gewoonte plaats. 
Men begon toen in diverse landen met het commercieel exploiteren van een aantal bronnen. 
Dit had onder andere tot gevolg dat mineraalwater steeds meer werd geëxpor t ee rd . De steen
goed kruik bleek een zeer geschikte verpakking voor het bronwater te zijn. Hi j was waterdicht 
en sterk en kon daardoor met weinig risico over grote afstanden vervoerd worden. Bovendien 
waren de produktiecentra van de kruiken en de mineraalwaterbronnen in nagenoeg dezelf
de gebieden gelegen. De export van Duits en Belgisch mineraalwater was groot in de 18e en 
19e eeuw: honderdduizenden liters werden jaarlijks in kruiken afgezet. 

De produktie van mineraalwaterkruiken stortte aan het einde van de 19e eeuw in , toen de 
kwaliteit van glazen flessen was verbeterd. Het voordeel van de glazen fles boven de steengoed 
kruik was het kleinere gewicht en de daarmee gepaard gaande lagere transportkosten. Rond 
1900 werden de steengoed kruiken volledig door glazen flessen vervangen. Kruiken werden al
leen nog vervaardigd voor de industrie van gedestilleerde dranken zoals jenever. Deze kruiken 
werden echter machinaal vervaardigd en vaak ook niet meer voorzien van zoutglazuur. 4 

De Delftse mineraalwaterkruiken kwamen niet als gave exemplaren uit de bodem. Slechts 
één exemplaar was nagenoeg ongeschonden, de andere werden in scherven gevonden. Door 
puzzelen en plakken konden uit deze fragmenten 58 min of meer complete kruiken worden 
gereconstrueerd.' 

4 Nienhaus, 'Mineraalwaterkruiken van gres met zoutglazuur en de daarop voorkomende bronmerken', 575. 
5 Dit puzzelen en plakken is gedaan door leden van de Oudheidkundige Werkgroep Delft (OWD). 



Consumptie van mineraalwater en een Delftse herberg 

Afb. 2. Tekening mineraalwaterkruik Zu93-2-20/ 
314, hoogte 31,5 cm, diameter bodem 9,5 cm. 

Van de 59 mineraalwaterkruiken kunnen er 26 als archeologisch compleet omschreven 
worden. Het begrip 'archeologisch compleet' wordt gebruikt voor objecten die niet volledig 
zijn maar wel een compleet profiel hebben, waaruit de oorspronkelijke vorm herleid kan wor
den. Van 26 exemplaren kan dus met zekerheid worden gezegd hoe ze er daadwerkelijk heb
ben uitgezien. 

De kruiken zijn alle cylindrisch van vorm en hebben een korte hals en een oor. Alle kruiken 
zijn van steengoed vervaardigd waarop een zoutglazuur is aangebracht. De kleuren van de krui
ken var iëren van lichtgrijs tot beige/geel en roodbruin. Het breukvlak van de scherven is 
steeds grijs van kleur. Van zeven kruiken kon de inhoud gemeten worden. Deze loopt uiteen 
tussen de 1000 en 1265 ml . De hoogte van de kruiken varieert tussen de 27,0 en 31,5 cm. 

De Delftse mineraalkruiken zijn uit de vrije hand op de pottenbakkerschijf gedraaid, het
geen te zien is aan de enigszins onregelmatige vorm en de aftreksporen op de bodems. Hier
uit kan worden afgeleid dat ze gemaakt moeten zijn vóór 1879; in dat jaar werd namelijk de 
kruikenpers ingevoerd. 6 Een ervaren pottenbakker was in staat vijfhonderd kruiken per dag 
te draaien. Eenmaal gedraaid moest de kruik drogen tot de zogenaamde leerharde toestand 
was bereikt, waarna hij werd voorzien van oren en stempels. N a deze handeling was de kruik 
klaar voor de oven. 

In veel ovens konden tien- tot twaalfduizend kruiken tegelijk gebakken worden. O m al de
ze kruiken te kunnen voorzien van zoutglazuur had men driehonderd kilo zout nodig. Onge
veer viervijfde deel van dit zout werd direct in het stookgat onder de kruiken gestort. Dit ge
beurde bij een temperatuur van ca 1200 graden Celsius, welke bereikt werd na ruim vijftig 

6 Nienhaus, 'Mineraalwaterkruiken van gres met zoutglazuur en de daarop voorkomende bronmerken', 569. 
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Afb. 3. De ligging van Westerwald en Lahndal. 
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uur stoken. De rest van het zout werd een uur later via de trekgaten boven in de oven gewor
pen. Het zoutglazuur ontstond doordat de natriumdampen als gevolg van de hoge tempera
tuur uit het zout vrij konden komen en een verbinding aangingen met het kiezelzuur in de 
klei aan het oppervlak. Bij het afkoelen werden de gloeiende kruiken omgeven door koude, 
binnendringende lucht die de roodbruine tot beige-gele kleuren van de kruiken veroorzaak
te. De oven kon pas na vijf dagen afkoelen geleegd worden. ' 

Het was gebruikelijk om op de kruiken met een bronmerk aan te geven met welk mine
raalwater de kruik was gevuld. De merken werden met een stempel op de schouder van de 
kruik aangebracht tegenover het oor. Niet op alle Delftse kruiken is een stempel aangebracht 
en van een aantal ontbreken fragmenten waarop zo 'n merk gestaan zou kunnen hebben. U i t 
de Delftse beerput zijn 21 kruiken met bronmerken geborgen. Het gaat om drie typen mer
ken, die duiden op herkomst van mineraalwater uit Fachingen, Geilnau en Selters. 

Selters, Fachingen en Geilnau 

Het bronmerk uit Selters was in gebruik tussen 1806 en 1835. In 1806 werden Nassau-Weil-
burg en Nassau-Usingen verenigd tot het Hertogdom Nassau. Vanaf dit jaar verschenen de 
letters H N in het stempel van Selters mineraalwater. 8 

Zeven Delftse kruiken zijn voorzien van dit merk. O m twee van deze merken was met blau
we verf een r ing geplaatst. O p twee andere Selterser kruiken waren pottenbakkersmerken 
aangebracht. Een dergelijk teken werd door een pottenbakker in een kruik gekrast om aan te 
geven dat hij de produkten vervaardigd had. Helaas konden de makers van de kruiken niet 
getraceerd worden. 

7 Nienhaus, 'Mineraalwaterkruiken van gres met zoutglazuur, bron- en fabrikantenmerken', 492. 
8 Brinkmann, 'Zur Datierung von Mineralwasserflaschen', 32; Wittop Koning, 'Mineraalwaterkruiken', 860. 
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Afb. 4. Het bronmerk van Selters 1806-1835. Foto 
W. van de Bos, sectie Algemene zaken, Monumen
ten en archeologie Delft. 

Selters is een van de bekendste bronnen uit Duitsland. De bron ligt in het Lahndal vlakbij 
het dorp Nieder-Selters. Het water werd over de gehele wereld geëxpor t ee rd , naar alle delen 
van Europa, Amerika, Kaap de Goede H o o p en Batavia. In de bloeitijd van de bron werden 
per jaar 1.500.000 kruiken gevuld en verzonden. Het bronwater van Selters genoot in de 19e 
eeuw een goede reputatie: 

Het is een eenvoudig zoutachtig water met een ruim aandeel van koolzuurgas geheel vrij 
van ijzer. Het werkt hierom als een verkoelend, opwekkend en verfrisschend middel , het 
welk alle afscheidingen bevordert, vooral die der nieren en der huid, in een mindere ma
te de buikontlasting, maar het welk bijzonder de werkzaamheid van het gestel der waterva
ten en klieren, en der longen vermeerdert; het welk zoo wel door de eerste als door de 
tweede wegen makkelijk verteerd wordt, en het welk geene verhitting of congesties van 
bloed te weeg brengt. M e n kan het daarom zoo wel bij volbloedige en sterke, als bij zwak
ke menschen aanwenden, en het is van veel nut in alle ziekten, die uit zwakheid en werke
loosheid van het vaatgestel voortvloeijen, bij verstoppingen, belette afzonderingen en ont
lastingen, bij alle toevallen van aambeijen, lever en galziekten, j icht en scrophulus, en 
ofschoon men het niet altijd als hoofdmiddel kan gebruiken, kan men daar van echter te
vens met andere middelen gebruik maken. Het is echter van eene bijzondere waarde, en 
een hoofdmiddel in chronische longziekten, en dit wel bij de tering de zwaarste van allen. 
In deze ziekte, waarin ons zoo dikwijls de krachtigste middelen verlaten, om dat zij al te 
hevig werken, doet het de buitengewoonste werking, en dit wel in alle de soorten van de
zen ziekte, zoo wel in de slijmachtige, als de tuberculeuse en de etterende tering met ont
steking gepaard. Het water is geheel vrij van ijzer. 9 

9 Christ. Wilh. Hufeland, Practisch overzicht van de voornaamste, gezondheidsbronnen van Duitsland vert. E.J. Thomassen a 
Thuessink (Groningen 1811) 156. 
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Afb. 5. Tekening van het pottenbakkersmerk on- Afb. 6. Tekening van het pottenbakkersmerk 
der het Selterser bronmerk van kruik Zu93-2-20/ onder het Selterser bronmerk van kruik Zu93-2-
343. 20/359. 

De Duitse arts Hufeland raadde het gebruik van dit bronwater een enkele keer af: 'Het eeni
ge geval, waarin het niet zeer wel bekomt, is bij die gene, die een zwakke maag en veel winden 
hebben, daar het bij zulke menschen ligt eene lastige opblazing veroorzaakt'. 1 0 

Het bronmerk van Fachingen was in gebruik tussen 1803 en 1869. O p vier Delftse kruiken is 
het merk aangebracht. O m één stempel bevond zich een blauwe ring en in twee flessen wa
ren pottenbakkersmerken gegrift, waarvan de makers helaas niet getraceerd konden worden 
(aft. 8 en 9). 

Fachingen is niet ver verwijderd van Nieder-Selters en ligt aan de rivier de Lahn . De Fa-
chinger mineraalwaterbron was in de Romeinse tijd al bekend. In de tweede helft van de 18e 
eeuw werd de bron commercieel geëxplo i teerd . Tussen 1746 en 1803 werden meer dan 
300.000 kruiken per jaar geproduceerd en verhandeld. Vanaf deze tijd was Fachinger Mine-
ralwasser ook buiten Duitsland bekend. In 1803 kwam de bron in handen van de rentmeester 
van de vorst. De leeuw van het huis van Nassau-Weilburg is sindsdien zichtbaar in het bron
stempel. In het museum in Wiesbaden wordt het origineel van de stempel bewaard. 1 1 

Fachinger water lijkt zeer veel op dat van Selters. Hufeland meende dat Fachinger water 
voor min of meer dezelfde kwalen toegepast kon worden als Selterser water en met hetzelfde 
effect. Hij merkte wel op dat Fachinger water beter niet aan tafel gebruikt kon worden, om
dat het ijzerdeeltjes bevatte. Overigens was Hufeland van mening dat mineraalwater niet ver
mengd moest worden met voedsel, omdat het de spijsvertering verhinderde en de maag ver
zwakte. Hij raadde aan mineraalwater te drinken na het gebruik van uitgeperste kru iden . 1 2 

Het bronmerk van Geilnau was in gebruik rond 1820. Omstreeks deze tijd waren B ö h m en 
Marchand eigenaren van de bron. De B en M in het bronmerk verwijzen naar hen . 1 3 T ien 
Delftse kruiken zijn voorzien van dit bronmerk. 

Geilnau ligt vlakbij Fachingen. Tussen de twee dorpen stroomt de rivier Lahn . De Geilnau-
er mineraalwaterbron is bekend sinds de 17e eeuw. De bron levert een zoutachtig koolzuur-

10 Hufeland, Practisch overzicht, 160. 
11 Brinkmann, 'Zur Daüerung von Mineralwasserflaschen', 24. 
12 Hufeland, Practisch overzicht, 185-186. 
13 Nienhaus, 'Mineraalwaterkruiken van gres mei zoutglazuur, bron- en fabrikantenmerken', 496-497. 
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Afb. 8. Tekening van het pottenbakkersmerk on- Afb. 9. Tekening van het pottenbakkersmerk 
der het Fachinger bronmerk van kruik Zu93-2-20/ onder het Fachinger bronmerk van kruik Zu93-
325. 2-20/360. 

houdend bronwater met ijzerverbindingen, vergelijkbaar met het Fachinger bronwater. Gei l -
nauer bronwater werd geacht heilzaam te zijn bij chronische slijmvliesontstekingen. 1 4 Onder 
leiding van B ö h m en Marchand werden jaarlijks 150.000 kruiken mineraalwater verzonden. 
In het boek over gezondheidsbronnen van Hufeland wordt geen melding gemaakt van de 
bron in Geilnau. 

Het water uit de drie mineraalwaterbronnen vertoonde volgens de beschrijvingen grote 
overeenkomsten. Fachinger en Geilnauer bronwater bevatten meer ijzerdeeltjes dan Selter-

14 Nienhaus, 'Mineraalwaterkruiken van gres met zoutglazuur en de daarop voorkomende bronmerken', 578. 
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Afb. 10. Het bronmerk van Geilnau ca 1820. Foto 
W. van de Bos, sectie Algemene zaken, Monumen
ten en archeologie Delft. 

ser water, maar de medische werking was vergelijkbaar. Al le drie zouden een helend effect 
hebben bij aandoeningen aan de longen en het slijmvlies. 

De drie waterbronnen kunnen niet als zeer exclusief omschreven worden. In de eerste 
helft van de 19e eeuw werden grote hoeveelheden van deze drie bronwaters in kruiken ver
handeld. Ook de drie bronmerken zijn niet zeldzaam. In de artikelen in Antiek en Keramos 
worden de merken genoemd en omschreven. Hiermee valt het bronwater uit de Delftse krui
ken onder de toen meest gebruikelijke. Dit blijkt ook uit een krantenadvertentie in de Nij-
meegsche Courant. In deze advertentie uit 1834 worden verse mineraalwateren aangeprezen. 
Als eerste drie van zeventien bronwateren worden Fachinger, Selterser en Geilnauer mine
raalwater genoemd. 1 5 Opmerkelijk is overigens dat deze bronwaters verkrijgbaar waren bij H . 
Zieldorff die grossier was in 'gedistilleerd'. Met andere woorden, de mineraalwaters werden 
in dit geval door een handelaar in sterke dranken aan de man gebracht. Gezondheidswater 
was dus niet alleen te koop bij de apotheek. 

Westerwald 

De behandelde bronmerken verwijzen naar drie mineraalwaterbronnen die in het Lahndal 
liggen. Dit dal is niet ver verwijderd van het Westerwald (zie afb. 3), waar naar alle waarschijn
lijkheid de Delftse kruiken zijn vervaardigd. Tussen de eigenaren van die waterbronnen en 
de pottenbakkers in het Westerwald bestonden in elk geval veel contacten. Ten oosten van de 
Rijn ligt in dit gebied het 'Krug- und Kannenbackerland', een streek met een zeer oude kera
mische traditie. In de bodem van het Westerwald bevindt zicht een kleilaag van een hoog-

15 Deze advertentie is te vinden in Nienhaus, 'Mineraalwaterkruiken van gres met zoutglazuur, bron- en fabrikanten-
merken'. 

239 



Consumptie van mineraalwater en een Delftse herberg 

waardige kwaliteit. De klei is zeer plastisch en kan temperaturen verdragen tot 1500 graden 

Celcius. 
Van deze klei werd steengoed gemaakt. Steengoed wordt gebakken bij een temperatuur 

rond de 1300 graden Celcius. Een gevolg van deze hoge temperatuur is dat alle stoffen die 
zich in de klei bevinden samensmelten, waardoor een gesinterd en daardoor waterdicht pro-
dukt ontstaat. 

Keramiek is de verzamelnaam van voorwerpen die vervaardigd zijn van gebakken klei. E r 
bestaan drie keramische hoofdgroepen: aardewerk, steengoed en porselein. Deze groepen 
worden onderscheiden op basis van klei-samenstelling en baktemperatuur. Aardewerk wordt 
gebakken bij een temperatuur tussen de 950 en 1100 graden Celcius, waardoor een poreus 
produkt ontstaat. De klei die gebruikt wordt om aardewerk te vervaardigen, smelt bij hogere 
temperaturen kapot. Steengoed wordt, zoals gezegd, bij een temperatuur rond de 1300 gra
den Celcius gebakken. Porselein bestaat uit een mengsel van kaolien, veldspaat en kwarts en 
kan een temperatuur verdragen tussen de 1500 en 1600 graden Celcius."' Door deze tempe
ratuur ontstaat een waterdicht produkt. 

In de 18e eeuw gingen pottenbakkers in het Westerwald met de commercialisering van de 
mineraalwaterbronnen over tot het vervaardigen van steengoed kruiken. N a 1750 werden 
ook buiten het Krug- und Kannenbackerland kruiken geproduceerd. Opvallend is wel dat 
zeer veel van deze pottenbakkers afkomstig waren uit het Westerwald. Zij hadden zich geves
tigd in de nabijheid van een succesvolle mineraalwaterbron." 

De bronmerken hebben het mogelijk gemaakt de kruiken vrij nauwkeurig te dateren. De 
Delftse kruiken stammen uit de eerste helft van de 19e eeuw. Wanneer de merken met elkaar 
vergeleken worden dan blijkt dat de drie bronmerken in een zelfde periode gebruikt kunnen 
zijn, namelijk rond het jaar 1820. Bij de datering moet een opmerking worden gemaakt. Deze 
is namelijk gebaseerd op het gebruik van 'nieuwe' kruiken. Een mogelijkheid is dat de krui
ken hergebruikt zijn en dus in de Stadsherberg later in de tijd functioneerden. Verder is ook 
mogelijk dat de hergebruikte kruik gevuld was met een andere vloeistof dan het bronmerk 
doet vermoeden. 

De datering van de kruiken komt nauwelijks overeen met de ouderdom van de meerder
heid van de gebruiksvoorwerpen, die gevonden zijn in de beerput. De meeste voorwerpen 
worden in de 18e eeuw gedateerd. Mogelijk werd de beerput in de tijd dat de kruiken wegge
gooid zijn nog slechts sporadisch gebruikt. 

Stadsherberg Buyten 

De archeologisch onderzochte beerput kan door zijn ligging toegeschreven worden aan 
Stadsherberg Buyten. Deze Delftse herberg was gelegen aan het Zuideinde buiten de Ketel
poort. De herberg lag even buiten de stadsmuren aan een kade, die binnen de jurisdictie van 
de stad Delft viel. Langs deze kade voer de trekschuit over de Schie naar Schiedam, Rotter
dam en Delfshaven. De ligging buiten de stadspoorten had voordelen voor een herberg. Rei
zigers die voor een gesloten stadspoort stonden, moesten immers ergens overnachten. Met 
de jaren waren er aan het Zuideinde verschillende herbergen gekomen. 

16 H . van Gangelen enJ.J. I.enting, 'Steengoed', in: J J . Lenting, H.van Gangelen en H.van Westing, Schans op de grens 
(Sellingen 1993) 309. 

17 Nienhaus, 'Zur Fertigung der Steinzeugkrüge', 48. 

240 



w 

Consumptie van mineraalwater en een Delftse herberg 

Afb. 11. 'Gezicht van de Schie van het hooft der stad Delft', H . Scheurleer, 1762. Het Zuideinde in de 
tweede helft van de 18e eeuw, waarbij tussen mast en fok van het schip op de voorgrond de Stadsherberg 
zichtbaar is. Foto Gemeentelijke Archiefdienst Delft, historisch-topografische atlas. 

Stadsherberg Buyten wordt al vermeld in 17e-eeuwse bronnen. De herberg is tot in de 19e 
eeuw in gebruik geweest. In de eerste helft van de 19e eeuw, de periode waarin de mineraal
waterkruiken gedateerd zijn, heeft de herberg drie eigenaars gehad. In 1803 kocht Laurens 
Wolffërs de herberg. Het ging Laurens Wolffers financieel niet voor de wind, want in 1814 
werd het huis verkocht aan Hendr ik Buyteweg door twee deurwaarders van het middel der 
verponding. Hendr ik Buyteweg verkocht het huis in 1819 aan Jacob van der Gaag. 

Over Jacob van der Gaag en zijn familie is meer bewaard gebleven in de archieven dan al
leen een naam. O p 5 januari 1829 werd de familie door een groot verdriet getroffen. O p deze 
dag overleed Heijltje Anne Dorresteijn, de vrouw van Jacob van der Gaag. Ze liet haar man 
achter met vier minderjarige kinderen, te weten Clasina, Maria, Johanna Bartha en Reijer. 
O m de erfenis van de kinderen veilig te stellen werd op 3 mei 1830 een boedelinventaris op
gemaakt van alle bezittingen van Jacob en Heijltje, die in gemeenschap van goederen ge
trouwd waren geweest.1 8 

Jacob boerde niet slecht aan het Zuideinde. In 1824 kocht hij herberg De Gouden Leeuw 
van Nicolaas Smits, gelegen naast de Stadsherberg aan het Zuideinde. Verder bezat hij nog 

18 Gemeentearchief Delft, notarieel archief 3731 acte 54. Met dank aan George Buzing, die mij op deze inventaris ge
wezen heeft. De inventaris omschrijft Stadsherberg Buyten als: een huis, erve en stalling genaamd de Stadsherberg, 
met nog twee huisjes en een tuin, achter en annex dezelve gelegen, staande en gelegen in het Zuideinde, buiten de 
Ketelpoort der stad Delft, onder de jurisdictie dezelve stad, gemerkt 7W 173, 175, 176 en 177 - belend des tijds 
[1819], ten oosten en noorden de straat, ten westen Nicolaas van der Gaag en zuiden Dirk van Velsen'. 
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een stuk 'warmoeziersland' (=groentetuin) in de nabijheid van de herbergen. U i t deze bezit
tingen mag geconcludeerd worden dat Jacob van der Gaag een redelijk welgesteld man was. 

De boedelinventaris maakt duidelijk dat de Stadsherberg een groot huis was. In de bene
den voorkamer stonden bijvoorbeeld een 'billard'-tafel, acht kleine geverfde tafeltjes en 21 
stoelen met matten zittingen. Verder waren twee vaste kasten in de kamer aangebracht, waar
in men zaken als karaffen, glazen, een koeltobbetje, [serveer-] blaadjes, een koffiemolen, een 
blikken trommel en vier kandelaars bewaarde. In het vertrek verspreid stonden vier koperen 
comfoors. Een bedstede was ook aanwezig, waarnaast een eikenhouten ladetafel stond. Aan 
de wanden hingen twee ingelijste prenten, een grote geverfde spiegel, twee vergulde spiegels 
en een Friese klok. 

In de kamer daarachter stonden een ronde tafel met mahoniehouten rand, vier tafeltjes, 
twee speeltafeltjes en twaalf stoelen met matten zitting. Ook in dit vertrek was een bedstede 
ingericht. Verder waren er in deze ruimten spullen aanwezig als theegoed, een lamp, en een 
tinnen tabaksdoos. Aan de wanden hingen twee spiegels in vergulde lijsten en twee ingelijste 
prenten, voor de ramen katoenen gordijnen. In deze twee kamers kunnen herbergbezoekers 
ontvangen zijn. De aanwezigheid van de vele stoelen, het 'bi l lard ' en de twee speeltafeltjes 
doen vermoeden dat de bezoekers zich hier konden vermaken. 

O p de bovenverdieping waren vier kamers aanwezig. In drie stonden ledikanten, in het 
kleine voorkamertje alleen een bedstede. In de grote bovenkamer bevonden zich naast het 
ledikant vijf tafels en zestien stoelen. De functie van deze kamer blijft hierdoor onduidelijk. 
De andere drie kamers lijken te zijn ingericht als slaapkamer. De familie heeft waarschijnlijk 
in de achterkamer geslapen, waar drie ledikanten stonden en een eikenhouten chiffonière 
[ladenkast] waarin Heijltjes kleren werden bewaard. 

De inventaris schetst een aardig beeld van de inrichting van een herberg in 1830, maar 
heeft tot hier toe niets duidelijk gemaakt over het al dan niet consumeren van mineraalwater 
in deze herberg. In de keuken is geen spoor van een kruik te vinden, hetgeen te verklaren is 
uit het feit dat kruiken werden vervaardigd als verpakkingsmateriaal en zonder inhoud dus 
weinig waarde hadden. Zulke objecten worden niet in boedelinventarissen beschreven, die 
immers werden opgemaakt om inzicht te krijgen in de waarde van de bezittingen. Een kruik 
zal hooguit in een inventaris verborgen zitten onder het kopje 'enige rommeling ' . 

Verderop in de inventaris blijkt echter toch de aanwezigheid van kruiken, en wel op de 
binnenplaats van de herberg: 

Drie waschblikken, begroot op eene gulden vijftig cents, dus ƒ1,50 
Twee emmers, eenige potten, pannen, kruiken en gereedschap, te zamen begroot op twee 
guldens, dus ƒ2,00 
Drie kagchels, te zamen begroot op dertig guldens, dus ƒ30,00 

Wat deden deze objecten op de binnenplaats? Werd er misschien overbodige huisraad op de 
binnenplaats geparkeerd of werden deze voorwerpen hier daadwerkelijk gebruikt? 

De kachels dienden misschien als fornuis. In de potten en pannen werd mogelijk gestookt. 
Helaas wordt er in het rijtje objecten geen destilleerhelm genoemd. Mogelijk stookte Jacob 
van der Gaag op zijn binnenplaats sterke drank en hergebruikte hij de mineraalwaterkruiken 
door ze te vullen met een eigen gestookte drank. 
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Mineraalwater: medicijn of drank? 

De consumptie van mineraalwater in een 19e-eeuwse Delftse herberg onderzoeken is niet 
eenvoudig. Er bestaan namelijk geen schriftelijke bronnen waarin het gebruik van mineraal
water in een dergelijk etablissement beschreven wordt. Mineraalwater wordt alleen in een 
'medische' context genoemd, zoals bijvoorbeeld in het Algemeen huishoudelijk, natuurzedekun-
dig en konstwoordenboek uit 1778 van Noël Chomel : 

Gezondheidsbronnen; Gezondheids-wateren; Minerale wateren; Fontes soterii; aqua mine
ralis; zijn zodanige bronnen of wateren, die van natuure met heilzaame minerale zoute, 
zuure, ijzer of staalagtige, zalpeter-, zwavel-, aluin en vette harsagtige deelen vermengt en 
voorzien zijn, en uit dien hoofde de kragt bezitten, om de verstopte ingewanden te ope
nen, de kwaade vogten uit het lighaam te drijven, de zwakke vezelen te versterken, en al
dus veelerelei ziekten geneezen. 1 9 

Het drinken van water was ook geen alledaags gebruik als we Le Francq van Berkhey mogen 
geloven. In de Natuurlijke historie van Holland (1774) schrijft hij: 'Water te moeten drinken, is 
voor een Hollanschen Boer, of geringen Arbeidsman, de grootste nooddwang' . 2 0 Deze op
merking is de enige die hij maakt over water in het hoofdstuk 'De drank der Hol landeren ' . In 
dit hoofstuk worden alle dranken beschreven die gangbaar zijn in het 18e-eeuwse Hol l and en 
water maakt daar klaarblijkelijk geen deel vanuit. Minerale wateren worden door hem be
schreven in het hoofdstuk: 'Waarin de wateren en vloeistoffen in eene rangschikkende orde 
worden voorgesteld'. In dit hoofdstuk worden water en mineraalwater op een natuurkundige 
wijze geanalyseerd en beschreven. Er wordt niet gerept van het drinken van water, wel wordt 
onderscheid gemaakt tussen mineraal- en huishoudelijk water: ' in een woord, door Mineraal
water verstaat men algemeen water; 't welk met allerleie onderaarsche, of in de lugt zweeven-
de, Zouten en Metaaldeelen, dermaate vermengd is, dat het van natuur zuiver en huishoude-
lyk water afwyke, en in een meer of minder trap van zynen grondaart verschille'. Opmerkelijk 
in dit citaat is dat er gesproken wordt over huishoudelijk water en niet over drinkwater, het
geen er mogelijk op wijst dat het water niet als drinkwater gebruikt werd. 

Noël Chomel en Le Francq van Berkhey zijn 18e-eeuwse schrijvers en misschien is hun me
ning daarom niet representatief voor het begin van de 19e eeuw. Wordt de mening van de 
18e-eeuwse schrijvers vergeleken met het standpunt van de 19e-eeuwse Hufeland in zijn Prac-
tisch overzicht van de voornaamste gezondheidsbronnen in Duitsland, dan blijken er overeenkom
sten tussen de drie schrijvers te bestaan. In het werk van Hufeland wordt mineraalwater als 
medicijn omschreven en niet als een algemeen te consumeren drank. Daarbij moet wel opge
merkt worden dat hij mineraalwater beschreef in het kader van een inventarisatie van 'ge
zondheidsbronnen' . Wanneer mineraalwater een gangbare drank geweest zou zijn, dan is het 
waarschijnlijk dat hij daar een opmerking over gemaakt zou hebben. Daarvan is geen sprake 
in zijn boek. Ui t de voorrede van de vertaler, E.J. T h o m . a Thuessink, blijkt dat zelfs onder 
artsen weinig kennis over de werking van mineraalwater bestond: 

Meermalen heb ik zelve ondervonden, dat in verschillende gevallen van chronische ziek
ten, waarin ik oordeelde, dat de baden, of het inwendige gebruik van minerale wateren 

19 N o ë l C h o m e l , Algemeen huishoudelijk, nnluuizeileku uilig en kouslwooideuboekdl 2 ( L e i d e n / L e e u w a r d e n 1778) 2 1 2 3 . 

20 J . L . L e F r a n c q v a n B e r k h e y , Natuurlijke historie van Holland A\ 3 ( A m s t e r d a m 1774) 1497. 
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Afb . 12. Ets ' D e tevredenheid woont h ie r i n deezen stal ' , Re i jn ie r V inke l e s (1741-1816). O p de achter
g r o n d zijn op een tafeltje een k ru ik en een kopje afgebeeld. Ver sch i l l ende voorraadvaten bev inden z ich 
i n het vertrek. Documentat iesysteem voor p r e - i n d u s t r i ë l e gebruiksvoorwerpen, m u s e u m Boi jmans V a n 
B e u n i n g e n Rot te rdam. Foto T o m Haar tsen. 

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

h e e n w i j z e n . W i j h e b b e n b i j n a g e e n e k e n n i s als a a n d e w a t e r e n v a n P y r m o n t , v a n A k e n e n 

v a n S p a , w e r w a a r d s d a n o o k o n z e z i e k e n v e r z o n d e n w o r d e n , t e rw i j l h e t i n t u s s c h e n z e k e r 

is , da t d e z e w a t e r e n n i e t t o e r e i k e n d , j a zelfs o n g e s c h i k t z i j n , o m ve le v e r o u d e r d e z i e k t e n te 

g e n e z e n , w e l k e d o o r a n d e r e o n s m e e r o n b e k e n d e g e z o n d h e i d s b r o n n e n k o n d e n h e r s t e l d 

w o r d e n . 2 1 

U i t b o v e n s t a a n d e k a n w o r d e n a f g e l e i d da t h e t d r i n k e n v a n w a t e r n i e t g e b r u i k e l i j k was i n d e 

21 Hufeland, Practisch ovemcht, "Voorrede van den vertaler' 
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Afb. 13. Ets 1811, Jacob Ernst Marcus (1774-1826). Een boerenerf met op de voorgrond een slechtge-
klede jongeman die met twee handen een kruik naar zijn mond brengt. Documentatiesysteem voor pre-
industriële gebruiksvoorwerpen, museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam. Foto Tom Haartsen. 

18e en 19e eeuw. Tegenwoordig is algemeen bekend dat men 'vroeger' bij voorkeur geen wa
ter dronk, omdat de grachten en putten vervuild waren. Helaas bestaan er geen schriftelijke 
bronnen waarin dit tot in detail uitgelegd wordt, de enige informatie zit verstopt tussen de re
gels. De opmerking die Le Francq van Berkhey maakte over water is zeldzaam. De vraag blijft 
echter bestaan: dronk men geen water omdat het vervuild was of dronk men geen water om
dat het niet als een drank beschouwd werd? 

Tot besluit 

Ui t de schriftelijke bronnen kan niet geconcludeerd worden dat mineraalwater een normale 
drank was die naast bier jenever , wijn, brandewijn, thee en koffie gedronken werd. Alles wijst 
erop dat mineraalwater als een geneesmiddel of een gezondheidsdrank werd beschouwd. 
Desalniettemin werden tijdens archeologisch onderzoek 59 mineraalwaterkruiken in de beer
put van de Delftse Stadsherberg gevonden en bevonden zich in de nabijheid van de put nog 
een groot aantal kruiken. Deze opmerkelijke vondst kan verklaard worden door archeologi
sche met schriftelijke gegevens te combineren. 

De hoeveelheid kruiken is te groot voor normaal particulier gebruik. In de boedelinventa
ris wijst echter niets op consumptie van mineraalwater door bezoekers van de Stadsherberg. 
Een mogelijke verklaring kan zijn dat Heijltje, de vrouw van de eigenaar van de Stadsherberg, 
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bij wijze van medicijn een intensieve mineraalwater-kuur gevolgd heeft. Het is niet bekend 
waaraan ze in 1829 overleed. De drie bronmerken sluiten een kuur niet uit, omdat ze verwij
zen naar mineraalwaters die inwisselbaar werden geacht en bij dezelfde soorten aandoenin
gen werden voorgeschreven. 

Een andere verklaring kan zijn dat de kruiken hergebruikt zijn. In de boedelinventaris van 
Jacob van der Gaag worden op de binnenplaats verschillende voorwerpen genoemd waarmee 
sterke dranken gestookt kunnen zijn. Onder deze voorwerpen bevonden zich ook kruiken. 
Mogelijk heeft Jacob van der Gaag de kruiken opnieuw gevuld, maar met een vloeistof die 
niet overeenkomt met de bronmerken op de kruiken. Jenever? 

In tegenstelling tot flessen zijn mineraalwaterkruiken nauwelijks afgebeeld op prenten en 
schilderijen. In de prentencollectie van museum Boijmans Van Beuningen bevinden zich 
twee prenten waarop een kruik is afgebeeld (afb. 12 en 13). De inhoud valt echter moeilijk te 
herleiden en kan op beide prenten heel goed jenever zijn geweest. 
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D.J. Noordam en A.J.M. Frijns 

'Een weldadig bestaan'. Leidse minnen en minnekinderen 
in de 18e eeuw 

In Nederland ontstonden aan het einde van de middeleeuwen instellingen die de zorg voor 
vondelingen, wezen en halve wezen op zich namen. Meestal betrof dat alleen kinderen die 
oud genoeg waren om in zo 'n grote gemeenschap op te groeien. Soms kreeg het weeshuis 
echter de zorg over peuters en zelfs zuigelingen. Voor hen was de instelling onvoldoende toe
gerust. Daarom bracht men die kinderen enige tijd onder bij minnen totdat zij op een leef
tijd waren gekomen om hun intrek te nemen in het weeshuis. 

In de literatuur over weeshuizen is aan dit systeem van verzorging van jonge weeskinderen 
en aan de minnen slechts sporadisch aandacht gewijd. Zo wees J . L . Kool-Blokland er in haar 
dissertatie op dat in de 18e eeuw één van de diakenen van de gereformeerde kerk van M i d 
delburg belast was met de zorg voor de 'houwkinderen' , wezen die nog geen zes jaar oud wa
ren en die bij particulieren in de stad werden uitbesteed. 1 In Rotterdam was dit systeem toen 
zeer gebruikelijk. Daar bracht men zelfs kinderen van twintig jaar bij minnen onder. 2 Ook in 
Delft en in Maassluis schijnt dit systeem in de 18e eeuw sterk verbreid te zijn geweest.3 J .D . 
Schmidt vermeldde in een al wat oudere studie over wezenzorg dat men klaagde over deze 
vorm van uitbesteding. In 1762 stelden de regenten van het Nieuw-Armhuis te Dordrecht als 
dringend probleem aan de orde: de 'sware lasten, die dit huijs is draegende omtrent de klijne 
kinderen, die buiten hetzelve ter minne zijn besteed'. 4 Maar soms was het onvermijdelijk jon
ge kinderen buiten de instelling onder te brengen. Dat was het geval in Amsterdam waar in 
de 18e eeuw het aantal wezen te groot werd om hen allen in het weeshuis te plaatsen. 5 Daar
o m verbleven deze kinderen soms tot hun tiende of twaalfde jaar bij minnen. Over Amster
dam is in de bundel 'Moederschap en de min ' het meest systematische onderzoek gepubli
ceerd naar deze vorm van verzorging en naar minnemoeders.' ' De auteurs onderzochten aan 
de hand van een steekproef de uitbesteding van de kinderen van het Aalmoezeniersweeshuis 
aan het einde van de 18e eeuw. 

In dit artikel komt allereerst de vraag aan de orde hoe algemeen het systeem van minnen 
was, van vrouwen dus, die werden ingeschakeld om de taak van de moeder over te nemen 
omdat één van beide ouders zijn of haar rol niet kon vervullen. Het gaat hier vrijwel uitslui
tend om gegevens die in de literatuur zijn te vinden. Vervolgens komt Leiden met zijn twee 
grote algemene weeshuizen ter sprake. De meeste aandacht krijgt het uitbesteden zelf, zowel 
gezien vanuit de minnen als vanuit de minnekinderen. Aan de orde komen onder meer de 
leeftijd van het k ind, de duur van de zorg en het lot van de wees tijdens zijn verblijf buiten het 
weeshuis. Ook het 'profiel ' van de min neemt een belangrijke plaats in : haar burgerlijke 

1 J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen, zeven eeuwen godshuizen in Middelburg (z.p. 1990) 376. 
2 J.D. Schmidt, Weezenverpleging bij de gereformeerden in Nederland tot 1795 (Utrecht 1915) 6-8; H.( 1.11. Moquette, 'Ai m-

wezen en instellingen van liefdadigheid' in: idem, Rotterdam in den loop der eeuwen II (Rotterdam 1907) 205-206. 
3 A. Hallema, Geschiedenis van hel Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft le Delfl (z.p. 1964) 138; N . M . Keukenmeester 

en S. Blom, Geschiedenis van hel weeshuis der hervormden le Maassluis (Maassluis 1937) 3, 104. 
4 Schmidt. Weezenverpleging, 6. 
5 N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam (Amsterdam 1851) 59. 
6 E. Posthumus, M . Uijtcnvijk-Winkcl en V. Vleesenbeek, 'Minnen van het Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis', 

Volkscultuur?, 'Moederschap en de min' (1991) 92-109. 
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staat, haar ouderdom en haar maatschappelijke positie. De studie beperkt zich tot de 18e 
eeuw wegens het bronnenmateriaal en de grote veranderingen die toen optraden in de orga
nisatie van de zorg voor minnekinderen. 

De bronnen voor dit onderzoek zijn zeer divers. Omdat het materiaal uit het weeshuisar
chief onvoldoende opheldering geeft over min en kind, gebruikten wij tevens criminele regis
ters en doop-, trouw- en begraafregisters. 

Minnen in Holland 

In hoeverre de bestuurders van de Leidse weeshuizen iets uitzonderlijks deden wanneer zij 
de aan hen toevertrouwde zuigelingen en jonge kinderen bij minnen plaatsten, valt niet 
rechtstreeks te bepalen. In Nederland is namelijk weinig geschreven over deze 'surrogaat
moeders', in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, waar de 'moedermelk-industrie' tot di
verse publikaties heeft geleid. ' 

Zo is van de jongste zoon van prins Wi l l em I, de in 1584 geboren Frederik Hendr ik , be
kend dat hij in 1586 een min had. 8 O f die vrouw deze functie al vanaf de geboorte van het 
prinsje bekleedde, is onduidelijk. Wel blijkt een zekere Jacqueline Vallerant (of Guallerand), 
weduwe van Anthony van der Horst uit Den Bosch, in 1597 nog steeds de m i n van Frederik 
Hendr ik te zijn. 9 Van diens kleinzoon, de latere stadhouder-koning Wil lem III, is wel opgete
kend wanneer deze een zoogster kreeg. 1 0 Drie dagen na diens geboorte op 14 november 
1650 bleek dat het prinsje de melk van zijn min niet binnenkreeg, waarbij men niet wist 'off 
het kinds faute was, off dat het soch van de minne niet ras genoeg en volgde'. Mevrouw Les-
ley, een Schotse bracht uitkomst, maar niet voor lang want haar plaats werd eind april 1651 
ingenomen door Elisabeth van den Broek, weduwe van Christiaan Boers uit Den Haag . 1 1 De
ze vrouw was anderhalve maand eerder bevallen van een zoontje. Elisabeth zoogde de jonge 
prins maar bleef zo lang in dienst (tot oktober 1653) dat zij na enige tijd optrad als 'droge 
min ' , een vrouw die het k ind met kunstvoeding grootbracht en een soort kindermeisje of 
gouvernante was. Nog in 1660 had Wil lem III zo 'n minnemoeder: toen bekleedde een zekere 
Mrs Dijck deze functie. O o k bij de kinderen van latere Hollandse stadhouders lijkt het ge
bruikelijk te zijn geweest hen door een zoogster te laten voeden. Dit was zeker het geval bij 
Wilhe lmina van Pruisen, die in 1767 met prins Wi l l em V trouwde. 1 2 

O f het in dienst nemen van 'natte' en 'droge' minnen ook een gewoonte was bij de H o l 
landse adel en burgerij, valt op grond van het n u bekende materiaal niet goed uit te maken. 

7 G.D. Sussman, Setting mother's milh. The wel-nursing business in trance, 1715-1914 (Illinois 1982). Voor Nederland le
verde hel onderzoek van I. Broos en E. Stoffers, 'Elite en de min in de zeventiende- en achttiendc-eeuwse Repu
bliek', Volkscultuur 8 (1991) 47-64, op basis van egodocumenten van de elite, bijzonder weinig gegevens op over het 
gebruik van minnen. 

8 J.f. Poelhekke, Frederik Hendrik, Prins van Oranje. Een biografisch drieluik (Zutphen 1978) 26. 
9 Th .H . Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A J . van Dissel, Hel Rapenburglï (Leiden 1987) 186, 188, 193: Gemeente

archief Leiden (hierna GAL) , Gerechtsdagboek B, f. 341v, 26 augustus 1593 en Gerechtsdagboek D, f. 266v-267, 20 
november 1597. 

10 Zie voor de minnen van deze prins: N . Japikse, Prins Willem UI. De stadliouderdmningl (Amsterdam 1930) 11-12, 37, 
54-55. 

11 D. van Baaien, 'Wapenzegels van de 'Westlandse' families Boers', Ons voorgeslacht 32 (1977) 457. 
12 Zij gaf terloops aan dat haar schoondochter in 1792 haar pas geboren zoon, de latere koning Willem II, zelf wilde 

voeden: zie J.W.A. Naber, Prinses Wilhelmina (Amsterdam 1908) 165. 
13 H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse, adel in de zestiende, en de eerste helft van de zeventiende eeuw (Den 

Haag 1984) 73, 75, geelt slechts een enkel voorbeeld. 

2 18 



Een weldadig bestaan' 

Van de beroemdste m i n uit de Nederlandse (kunst)geschiedenis is zelfs de naam niet be
kend. Het gaat hier om de zoogster van Catharina Hooft die eind 1618 werd geboren als 
dochter van Pieter Jansz Hooft en Geertruid Overlander, een echtpaar dat lange tijd in A m 
sterdam verbleef. 1 4 In 1620 woonden Pieter en Geertruid in Haarlem, waar zij Frans Hals op
dracht gaven hun k ind met haar m i n af te beelden. 

Ui t de autobiografie van Constantijn Huygens, secretaris van prins Frederik Hendrik, is be
trekkelijk veel bekend over het zogen van diens kinderen. Als enige van zijn broers en zusters 
was Constantijn door zijn eigen moeder gevoed: 'Immers ik ben alleen van alle kinderen met 
de moedermelk opgekweekt. (..) O m die reden meenden sommigen, dat die voortreffelijke 
vrouw, die al haar kinderen zonder onderscheid een even grote liefde toedroeg, tegenover 
mij nog een soort van teederder gevoel koesterde'. 1 5 Huygens trouwde in 1627 met Susanna 
van Baerle, uit welk huwelijk vijf kinderen werden geboren die de moeder geen van allen 
zoogde. 1 6 M i n n e n voedden dit vijftal tot deze tussen de elf en de veertien maanden waren. 
Sommige van de vrouwen vertrokken daarna om bij een ander gezin uit de elite in dezelfde 
functie op te treden. Zo ging de weduwe die de derde zoon Lodewijk had gezoogd, in februa
ri 1632 als min over naar de woning van Huygens' zwager Philips van Dorp. Het uitzoeken 
van deze vrouwen moet moeite hebben gekost, want de minnen moesten voldoende melk be
zitten. Vooral moeders van pas overleden zuigelingen kwamen in aanmerking. Bovendien 
moesten deze vrouwen, die meestal afkomstig waren uit volksklassen, voldoende beschaving 
bezitten om gedurende vele maanden in direct contact met een gezin uit de elite te kunnen 
functioneren. 

Bij de familie van raadpensionaris Johan de Witt kan men een soortgelijke ontwikkeling 
als bij Huygens constateren. Zijn moeder zoogde hem, na zijn geboorte in 1625, zelf . 1 ' Johan 
dronk met een gretigheid, die de vrouw zich later nog goed kon herinneren. Zelf nam de 
raadpensionaris een min in dienst uit Dordrecht, waar zijn familie woonde. 1 8 Van het Hoorn -
se patriciaat bestaat eveneens een voorbeeld van een min; zij staat afgebeeld op een schilderij 
uit 1662 en houdt een k ind van Meyndert Sonck en Agatha van Neck op de arm (afb. I ) . 1 9 

Van voedingsgebruiken bij de elite in de 18e eeuw is nog minder bekend dan van die uit 
de 17e eeuw. Twee gegevens werpen enig licht op de praktijk in regentenkringen in H o o r n . 
Daar kregen de in 1702 geboren Johanna Machteld van Bredehoff en zes kinderen van de in 
1752 getrouwde Joan en Agatha van Foreest een m i n . 2 0 Toch lijkt dit gebruik geen gewoonte 
te zijn geweest onder de elite, aldus Le Francq van Berkhey, die de situatie omstreeks 1776 
beschreef. 2 1 Deze Leidse medicus stelde tegenover de uitbesteding aan minnen, het gedrag 
van moeders op het platteland, die meestal zelf haar kinderen zoogden. Zijn uitspraak wordt 
bevestigd door de voedingspraktijk in Maasland in de tweede helft van de 18e eeuw."" Daar 
was het regel dat moeders zelf haar zuigelingen de borst gaven. 

14 Ger Luijten c a . (eci.), Down of the Golden Ag?. Northern Netherlandisli art, 1580-1620 (Amsterdam-Zwolle 1993) 601. 
15 C. Huygens, De jeugd van Constantijn Huygens door hem zelf beschreven, A . H . Kan ed. (Rotterdam 1946) 15. 
16 A.R.E. de Heer, 'De jongelingsjaren van de kinderen van Chrisüaan en Constantijn Huygens', in: A. Eyffïnger, Huy

gens herdacht (Den Haag 1987) 89-9.3, 103-114. 120-121. 147. 
17 1. Beeckman, Journal tenu por Isaac. Beeckman de 1604 a 1634 111, C. de Waard ed. (Den Haag 1945) 322. 
18 N.Japikse (red.), Brieven aan Johan< de Witt I 1648-1660 (Amsterdam 1919) 154, 179. 
19 C J Matthijs, 'De portretten uit de families Van Bredehoff en De Vicq ' , Jaarboek van het Centraal bureau voor genealogie 

37 (1983) 155-156, 159, 189. 
20 L . Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780 (Dieren 1985) 188. 
21 D J . Noordam, lieven in Maasland (Hilversum 1986) 146-148 voor deze en volgende gegevens uit de 18e eeuw. 
22 Noordam, Leven in Maasland, 148-149. 
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Afb. 1. Het gezin van de Hoornse regent Meyndert Sonck en Agatha van Neck. Olieverf op doek, J. 
Rootius, 1662. Duidelijk is te zien dat een min het jongste kind draagt. Foto Iconografisch Bureau, Den 
Haag. 

Minnen in Leiden 

Over het zogen van Leidse kinderen is iets meer bekend. Het oudste geval betreft het gezin 
van Daniël van der Meulen en Hester della Fa i l le . 2 3 Dit echtpaar kreeg tussen 1592 en 1599 
vijf kinderen die allen werden gevoed door een min, voor wie men enige tijd een ruimte i n 
de grote woning aan het Rapenburg (nu nr 19) inruimde. Dat zo 'n vrouw ook als een plaats
vervangende moeder kon optreden, ondervond Mar ia van Leeuwen, in november 1602 gebo
ren als dochter van de Leidse griffier mr Jacob van Leeuwen en Catharina van Hout, zelf een 
dochter van de bekende stadssecretaris Jan van H o u t . 2 4 Catharina overleed een jaar later en 
Maria werd toen na een maand ondergebracht bij Luytje Pietersdr, huisvrouw van Jacob Jansz 
op de Oude Rijn. Deze min kreeg voor haar diensten die in totaal zeven maanden duurden, 
maandelijks zeven gulden. 

Bepaald slechte ervaringen met een zoogster deed Aaltje Jacobsdr, echtgenote van stads-

23 A.J. Versprille, 'Hester della Faille', Leids jaarboekje 67 (1975) 77-97. 
24 H . van Elk, 'Boogt eenig Neërlands dorp op aanzien en vermogen', Ons Voorgeslacht 34 (1979) 290-291. 
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chirurgijn Pieter Cornelisz Vougen, in 1617 op. Zij nam toen een zekere 'Bieme Grietje' in 
dienst om haar k ind te spenen, of in ieder geval het zuigen te ontwennen. Daarvoor moest 
Bieme Grietje het dochtertje van de chirurgijnsvrouw zelf de borst geven. De zuigeling werd 
door dat contact besmet met 'de onreijnigheijt der spaense pocken' waar de m i n toen aan 
leed. De gevolgen van die geslachtsziekte bleven duidelijk zichtbaar: het meisje overleefde de 
behandeling, maar was voor het leven getekend met een ingevallen neus en een ontbrekend 
kaakbeen. Ook notaris Adriaan Claasz Paedts had pech met de voedsters van enkele van zijn 
kinderen. 2 < > Hij bracht in j u n i 1627 zijn pas geboren zoontje Maarten onder bij een min, maar 
het k ind overleed na enkele dagen. Ook het volgende kind werd uitbesteed in het dichtbij ge
legen Valkenburg bij een min die haar zoogde tot zij bijna twee maanden oud stierf. Enkele 
jaren later, in 1633, overkwam een derde zuigeling van Paedts hetzelfde; deze dochter werd 
ru im vier maanden oud. Het lot van Paedts' kinderen, die in tegenstelling tot de vorige Leid
se voorbeelden op het platteland werden ondergebracht, lijkt sterk op wat uit de Franse lite
ratuur bekend is. Ook daar kwamen hoge sterftecijfers voor onder kinderen, uitbesteed bij 
plattelandsminnen. 2 ' 

In de tweede helft van de 17e eeuw blijkt in de Leidse elite geen uniformiteit te bestaan in 
het al dan niet in dienst nemen van minnen. De bekende schrijver en welgestelde koopman 
Pieter de la Court schreef in 1661 aan zijn Amsterdamse zwager Jan van der Voort, dat zijn 
vrouw hun dochtertje zelf voedde. 2 8 Maar enkele jaren later nam de rijke mecenas Cornelis 
Paedts, een toekomstig l id van de veertigraad, het belangrijkste politieke college van de stad 
Leiden, een min in dienst voor zijn zoontje. 2 9 Hij liet van de zuigeling en de zoogster door de 
Leidse fijnschilder Frans I van Mieris een mooie tekening maken (afb. 2). 

Deze Leidse gegevens laten zien hoe verschillend de gebruiken waren bij het inschakelen 
van natte en droge minnen. O m tot een conclusie te komen over de frequentie waarmee de
ze leden van de elite gebruik maakten van zoogsters, dient van statistisch demografisch mate
riaal gebruik te worden gemaakt. 3 0 Daartoe wordt het aantal maanden dat tussen twee ge
boorten verstreek waarbij het eerste k ind reeds binnen een jaar stierf, vergeleken met de 
tijdsruimte tussen twee geboorten waarbij de eerste zuigeling bleef leven. Als een moeder 
haar eigen kind voedde, herstelde haar vruchtbaarheid langzamer dan wanneer de zuigeling 
een min had of kunstvoeding kreeg. Bij huwelijken van leden van de veertigraad, gesloten 
tussen 1625 en 1649, bedroegen de intervallen waarbij het vorige kind als zuigeling (dus bin
nen een jaar) was overleden gemiddeld 22,2 maanden. De intervallen waarbij het voorgaande 
kind ouder dan een jaar werd, waren gemiddeld 23,3 maanden. Ongeacht het lot van haar 
zuigeling herstelde de vruchtbaarheid van de moeder bijna even snel, hetgeen bewijst dat de 
meeste van deze vrouwen haar kinderen niet zelf voedden. Zij maakten dus op grote schaal 
gebruik van minnen. In huwelijken van de leden van de politieke elite gesloten tussen 1650 
en 1675, lag dit anders: hier bedroegen de intervallen 17,5 (bij een als zuigeling overleden 
kind) en 25,6 maanden (bij een kind dat ouder werd dan één jaar). Een betrekkelijk groot 
verschil bestond ook in de 18e eeuw: de intervallen van de in 1750-1774 gesloten huwelijken 

25 GAL, Rechterlijk Archief (hierna RA) 79 W, f. 318-318v, 1 mei 1645. 
26 Genealogische bijdragen heiden en omgeving 6 (1991) Af, 433-434. 
27 Jacques Dupaquier e.a. (ed.), Hisloire de la populalion (runcaiseï De la Renaissance a 1789 (Parijs 1988) 228-230. 
28 J.H. Kernkamp, 'Brieven uit de correspondentie van Pieter de la Court en zijn verwanten (1661-1666)', Bijdragen en 

mededelingen van het Historisch Genootschap 70 (1956) 87. 
29 DJ. Noordam, Geringde buffels en heren van stand. Hel patriciaat van Leiden, 1574-1700 (Hilversum 1994) 62; J . G van 

(.cider, 'Willem Paedts as an infant by Frans van Mieris the Elder', in: W.L. Strauss (ed.), Tribute to WolfgangStechow 
(Print Review 1976) 70-73. 

30 Noordam, Geringde, buffels, 54. 
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Afb. 2. IIet zoontje van Cornelis Paedts met zijn min. Tekening, Frans van Mieris. Foto Prentenkabinet 
Rijksuniversiteit Leiden. 

waren respectievelijk 24,2 en 27,9 maanden. U i t deze cijfers moet men concluderen dat na 
1650 vele vrouwen van Leidse veertigraden haar zuigelingen zelf de borst gaven en geen ge
bruik maakten van minnen. De verschillen tussen de beide cijferreeksen geven echter tevens 
aan dat sommige moeders uit deze elite nog steeds, ook in de 18e eeuw, zoogsters in dienst 
namen. 

Als men de Leidse cijfers in verband brengt met de hiervoor vermelde gegevens van H o l 
landse groepen buiten de sleutelstad, lijkt het aannemelijk dat vóór 1650 een soort aristocra-
tisering van de zoogpraktijken had plaats gevonden. In de gezinnen van de stadhouders was 
het aan het einde van de 16e eeuw gebruikelijk een min in dienst te nemen. In hofkringen 
werd dit, getuige het voorbeeld van Huygens, rond 1625 overgenomen. Toen bestond in de 
provinciesteden Dordrecht en Leiden bij de elite het gebruik, dat de moeder haar zuigeling 
zelf de borst gaf. N a 1650 werd het bij deze groep regel om voor het voeden van een pasgebo
rene een min in dienst te nemen, in ieder geval in Leiden. 
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De twee grote weeshuizen in Leiden 

In Leiden bestond al in het begin van de 14e eeuw de instelling van de Heilige Geest, die zich 
met armenzorg bezighield. Haar belangrijkste taak was het uitdelen van brood, turf, kleding 
en geld aan de armen i n de stad. 3 1 De Heilige Geestmeesters waren met deze werkzaamhe
den belast. 

Omstreeks 1450 kocht de Heilige Geest een huis op de Breestraat. In deze ruimte die 
dienst deed als kantoor en magazijn, nam men ook wezen en andere onverzorgde kinderen 
op. Dit betekende het begin van de Leidse weeshuisgeschiedenis. In haar dissertatie gaf 
Christina Ligtenberg aan, dat de Heilige Geestmeesters al in de 15e eeuw weeskinderen, voor 
zover niet door familie opgenomen, verlaten kinderen en vondelingen bij vrouwen in de stad 
uitbesteedden. 3 2 De minnen ontvingen voor deze verzorging wekelijks een kleine financiële 
vergoeding. Sommige vrouwen maakten er, volgens Ligtenberg, een beroep van zulke kinde
ren in huis op te nemen. 

Toen in 1583 door de toename van het aantal kinderen de behuizing op de Breestraat te 
klein was geworden, betrok het Heil ige Geestweeshuis een groter pand op de Hooglandse-
kerkgracht. Vanaf 1704 telde Leiden een tweede instelling, het Houhuis of Arme Kinderhuis 
waar men arme wezen en andere onverzorgde kinderen onderbracht. In beide huizen kwa
men kleuters en adolescenten van de gereformeerden terecht waarbij de burgerlijke status 
van hun ouders geen rol speelde. In Leiden maakten de weeshuisbesturen dus geen onder
scheid tussen burgerwezen (nagelaten kinderen van ouders, die het burgerrecht bezaten) en 
niet-burgerwezen. 

In 1773 ontving het stadsbestuur twee legaten voor de stichting van een oude mannen- en 
vrouwenhuis. Het gebouw van het Arme Kinderhuis bleek een geschikte behuizing voor deze 
nieuwe instelling. M e n besloot de kinderen die daar tot dan toe woonden onder te brengen 
in het weeshuis aan de Hooglandsekerkgracht. Bij resolutie van de Grote Vroedschap van 28 
februari 1774 kwam de fusie tussen beide instellingen tot stand en veranderde de naam in 
Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. O p 18 december 1776 betrokken de kinderen 
van het voormalige Arme Kinderhuis het gerenoveerde en vergrote gebouw aan de Hoog
landsekerkgracht. 3 3 

De minnen van de Leidse weeshuizen 

De registratie van de minnen van de Leidse weeshuizen begint al in 1524.3'1 He t bronnenma
teriaal uit die tijd is echter bijzonder onvolledig en valt pas met betrekking tot de 18e eeuw 
goed te analyseren. Van het Heilige Geestweeshuis zijn de gegevens onderzocht tot 1762, na 
welk jaar registratie van de minnen ontbreekt. De geschiedenis van het Arme Kinderhuis gaat 
echter door tot 1774, het jaar waarin alle minnen werden ontslagen. Van 220 meisjes zijn de 
gegevens uit de periode 1725-1774 bekend. De registratie van de uitbesteding van kleine jon
gens ontbreekt daarentegen in het archiefmateriaal. 

In de periode 1725-1774 zijn voor beide weeshuizen in totaal zestien vrouwelijke minnen 

31 Zie voor de geschiedenis van het weeshuis: S.W.M.A. den Haan, Inventaris van hel archief van hel Heilige Geest- of Arme 
Wees- en Kinderhuis te Leiden (Leiden 1990) X V - X X V . 

32 C. Ligtenberg, De armezorg le Leiden tot het einde, van de 16e eeuw (Den Haag 1908) 173-176. 
33 J.F. Droge, 'Waardewezen in de gevel staan' (Leiden 1990) 15-16. 
34 GAL, archief Heilige Geestweeshuis (hierna HGW) , nr 3525. 
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en één mannelijke min bij naam bekend. 3 0 Het aantal was meestal beperkt en bedroeg vaak 
niet meer dan twee vrouwen tegelijkertijd (bijvoorbeeld in 1774). De bronnen geven geen 
uitsluitsel over de recrutering van de minnen. Enkele vrouwen bleken familie van elkaar te 
zijn. Zo trad, enige tijd nadat Lena Rosijn in 1741 haar taak bij het Arme Kinderhuis had 
beë indigd , de vrouw van haar broer Albert de H o l , A n n a Aarnaad, als zodanig op. Wanneer 
een min overleed, werden haar minnekinderen zo spoedig mogelijk bij een andere vrouw on
dergebracht. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Stijntje van A k e n eind maart 1741 stierf.31' 

O f financiële motieven de hoofdrol speelden bij het aannemen van kinderen is niet meer 
na te gaan. Het lijkt, gezien de slechte economische situatie in Leiden in de 18e eeuw logisch, 
dat een aanvulling op het gezinsinkomen niet alleen welkom maar ook nodig was. 3 ' De re
gentessen van het Heil ige Geestweeshuis betaalden de minnen in driemaandelijkse termij
nen . 3 8 Het is onbekend of de vrouwen met hun 'pleegkinderen' naar het weeshuis moesten 
komen om hun loon op te halen. De minnen van het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam 
waren hiertoe wel verplicht. 3 9 

Sommige vrouwen verdienden naast het houden van kinderen ook op een andere wijze de 
kost. In 1748 was de weduwe van Cornelis Aangeenbrug snuifverkoopster op de Oude Rijn bij 
de Bakkersteeg en stak Jannetje le Dru , weduwe van Hendr ik Voormans, in de slachttijd var
kens. Het verzorgen van weeskinderen was voor hen een bijverdienste. Het beroep van hun 
mannen geeft ook aan, dat zij tot de minder welgestelden hoorden. Zo waren Albert de H o l 
en Cornelis Aangeenbrug timmermansknecht, Johannes Molijser, de tweede man van Marij-
tje van der Meer, dekenwerker en Roelof Dreef vlaker, iemand die wol los slaat. 

Ui t andere gegevens blijkt eveneens dat de minnen en hun mannen meestal nauwelijks ge
goed waren. Voor zover bekend waren de meesten niet in staat de gaardersbelasting, geheven 
bij ondertrouw en aangifte van overlijden, te betalen. 4 0 Een enkeling moet enige welstand 
hebben gekend, zoals de genoemde Lena Rosijn, die in 1744 en 1748 in de laagste belasting
klasse van drie gulden viel. Met Stijntje van Aken , die overigens slechts eenmaal (in 1737) in 
deze categorie werd aangeslagen, was zij de enige vrouw met een kapitaaltje. Het is dan ook 
niet verwonderlijk, dat vele minnen in de armste buurten van Leiden woonden, zoals de Le-
gewerfsteeg, de Agathastraat en de Kijfsteeg. 4 1 

De meeste minnen van wie demografische gegevens bekend zijn, waren, zoals vrouw Dreef, 
getrouwd. Deze Antonia Monnier huwde in 1748 op zeventienjarige leeftijd met Roelof Dreef. 
Zij had toen al een k ind van twee jaar en zes maanden. U i t dit huwelijk werden nog twaalf an
dere kinderen geboren. Vrouw Dreef moest dus net als Marijtje van der Meer niet alleen wees
kinderen, maar ook haar eigen kinderen verzorgen. Verschillende vrouwen waren echter te 
oud om weer of nog moeder te worden. Zo stelde men in 1731 de 48-jarige Rachel Carpentier 
en in 1737 de 45-jarige Marijtje de Troe tot droge min aan; beiden waren kinderloos. O o k een 
enkele weduwe, zoals in 1750 de 35-jarige Beatrix van Kr impen, trad in die functie op. Deze 
vrouw had echter nog enkele kinderen uit haar huwelijk met Cornelis Aangeenbrug in huis. 

35 U i t d e p e r i o d e v ó ó r 1726 z i jn o o k v e r s c h i l l e n d e m i n n e n b e k e n d m a a r n i e t d e n a m e n v a n d e d o o r h e n v e r p l e e g d e 

k i n d e r e n . 

36 G A L , H G W , n r 3594 . 

37 G . P . M . P o t , Arm Leiden. Levensstandaard, bedelingen bedeelden, 1750-1854 ( H i l v e r s u m 1994) 151-153. 

38 G A L , H G W , n r 3593 . 

39 P o s t h u m u s , ' M i n n e n v a n he t A m s t e r d a m s e A a l m o e z e n i e r s w e e s h u i s ' , 96. 

40 O v e r d e z e b e l a s t i n g : N o o r d a m , Leven in Maasland, 225-226. 

41 R e s p . A n n a A a r n a a d (1742-43) , S a r a M a r k a (1732-35) e n v r o u w Dreef ' (1769-74) . E e n t y p e r i n g van deze b u u r t e n : 

H . D . T j a l s m a , ' E e n k a r a k t e r i s e r i n g v a n L e i d e n i n 1749 ' , i n : H . A . D i e d e r i k s , D J . N o o r d a m e n H . D . T j a l s m a ( r e d . ) , 

Armoede en sonate spanning. Sociaalrhistorische studies twee Leiden in de ai hl tiende eeuw ( H i l v e r s u m 1985) 17-44. 

2 5 4 



"Een weldadig bestaan' 

Hoeveel weesmeisjes per min bekend zijn, is in tabel 1 te vinden. 

Tabel 1. Aantal weesmeisjes per min, 1725-1774 

minnen weesmeisjes 
4 1 
5 2 
1 4 
1 5 
1 11 
1 26 
1 29 
1 40 
1 72 

totaal 16 190 

Ui t Tabel 1 blijkt dat de meeste vrouwen slechts een beperkt aantal jonge wezen verpleegden. 
Marijtje de Troe die gedurende vier jaar aan één meisje haar moederlijke zorg gaf, is daarom 
veel representatiever voor de 'modale' Leidse min, dan A n n a Aarnaad aan wie men in vijf 
jaar 29 zuigelingen en kleine kinderen toevertrouwde. Uitzonderlijk waren ook vrouw Dreef 
met 26 meisjes in vijfjaar en Beatrix van Krimpen, die in twintigjaar 40 kinderen verzorgde. 
De drie laatstgenoemde vrouwen zullen aardig hebben verdiend aan de zorg voor de wees
kinderen. In sommige gevallen kon men dus een zekere welstand bereiken met het houden 
van minnekinderen, zoals het geval van Lena Rosijn die niet minder dan 72 kinderen onder 
haar hoede kreeg, aangeeft. 

Tabel 2. Duur van de verpleging van weesmeisjes bij een min, 1725-1774 

0-12 maanden 92 
1 jaar 29 
2 jaar 22 
3jaar 17 
4jaar 13 
5 jaar en langer 19 

totaal aantal meisjes 192 

Bijna de helft van de meisjes (92) bleef dus minder dan een jaar bij de min . De meesten wer
den voor langere tijd bij een 'surrogaat-moeder' ondergebracht. 

De weeskinderen bij de min 

Uit het materiaal blijkt dat men niet alleen jonge meisjes bij minnen plaatste. Het voorbeeld 
van de al vaker genoemde Lena de H o l geeft dit aan. U i t haar huwelijk met Jan Rosijn in 1709 
werden minstens vijf kinderen geboren. Met de achternaam van haar man kwam Lena op 23 
j u n i 1727 voor de eerste maal als min voor in de administratie van het Arme Kinderhuis. O p 
13 maart 1741 werd de vrouw voor de laatste maal in die functie vermeld. In de periode van 
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bijna veertien jaar, waarin Lena als plaatsvervangend moeder optrad, heeft ze meer kinderen 
verzorgd dan enige andere Leidse min . Misschien hield het beë ind igen van deze activiteiten 
verband met haar tweede huwelijk. Slechts enkele maanden eerder, op 14 oktober 1740, was 
Lena in ondertrouw gegaan met Danië l van Lensen. Enige tijd later werd ze weer weduwe 
waarna de diakonie van de gereformeerde kerk haar in 1744 tot min aanstelde. 4 2 Na enkele 
maanden sloot Lena Rosijn voor de derde en laatste keer een huwelijk: met Samuel Baviere 
op 30 oktober 1744. Korte tijd later benoemde de diakonie haar kersverse echtgenoot tot 
minnevader. 4 3 Baviere komt voor in het bekende belastingkohier van 1748. 4 4 Hij onderhield 
toen 40 'minnekinderen ' van de gemeentelijke armenkas. 4 3 Deze term gebruikte men in de 
18e eeuw in het algemeen voor hulpbehoevenden, ongeacht de leeftijd. Het ging bij dit veer
tigtal niet om jongeren, maar om oude mensen. De behuizing in de Zandstraat was voor klei
ne kinderen nauwelijks groot genoeg, laat staan voor volwassenen. 4" Lang heeft het echtpaar 
niet voor deze groep kunnen zorgen, want op 10 november 1749 overleed Lena Rosijn. Haar 
man zette het minnebedrijf in de Zandstraat nog tot 1759 voort. 4 ' 

Volgens hetzelfde belastingkohier verschaften ook anderen kost en inwoning aan grote 
groepen personen. Karei Korthagen staat zonder beroep vermeld, waarschijnlijk omdat hij 
zijn inkomsten haalde uit het verplegen van anderen. Korthagen onderhield toen niet min
der dan 35 minnekinderen, allen oudere mannen. 4 8 Van andere mannen en vrouwen die in 
1748 zorg droegen voor hulpbehoevenden, is onzeker of zij kinderen of volwassenen verzorg
den. Het is ook mogelijk dat iemand beide leeftijdsgroepen verpleegde, zoals Rachel Carpen-
tier in 1735.4" Dit gebeurde ook in andere steden, bijvoorbeeld in Rotterdam. 3" Dat de verzor
ging en de opvoeding van de kinderen daarom wel eens te wensen overliet, lijkt aannemelijk. 
De Leidse bronnen vermelden niet of de vrouwen wekelijks een bezoek ter inspectie kregen 
van de ' loopmoeders' of 'bezoekmoeders'. Dat gebeurde wel met de minnen van het Amster
damse Aalmoezeniersweeshuis.'' 1 

De kleine meisjes die aan minnemoeders werden toevertrouwd, behoorden tot verschillen
de ca tegor ieën , zoals uit tabel 3 blijkt. 

42 G A L , archief Nederlands-Hervormde (hierna NH) diakonie B 1, 1664-1795, 77, 24 februari 1744. 
43 G A L , N H diakonie B 1, 1664-1795, 84. 
44 Dankzij H.J .H. Mooren, 'De heffing van het provisioneel middel in Leiden in 1748', Jaarboek der socicde en economische 

geschiedenis van Leiden en omstreken 4 (1992) 18-75, is bekend dat dit kohier niet uit 1749 dateert - zoals tot dan toe 
werd aangenomen - maar uit 1748; resultaten uit deze belangrijke bron in Diederiks, Armoede en socicde spanning. 

45 GAL, Stadsarchief II, nr 4112, 4135. 
46 R.G.H. Sluijter, 'Oud, afgesloofd, behoeftig en arm. Bejaardenzorg in Leiden in de achttiende eeuw' (ongepubli

ceerde scriptie, Leiden 1995) 38. 
47 G A L , N H diakonie B 1, 1664-1795, 104. 
48 Sluijter, 'Oud, afgesloofd, behoeftig en arm', 36-37, 39. 
49 Sluijter, 'Oud, afgesloofd, behoeftig en arm', 41. 
50 Moquette, 'Armwezen en instellingen van liefdadigheid', 206. 
51 W . M . Gunning, Over iiilhes/eding van meezen (Amsterdam 1869) 23. 
52 De kinderen zijn hier naar hoofdcategorie gerangschikt: eerst het overlijden, dan de afwezigheid van de moeder en 

vervolgens die van de vader. Als de vader van een kind was weggelopen en de moeder overleden, staat dit in de ru
briek: 'alleen moeder overleden'. 
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Tabel 3. Vrouwelijke minnekinderen naar de slaat van hel onderlijk gezin, 1725-1774 

beide ouders verloren 
alleen moeder overleden 
alleen vader overleden 
moeder weggelopen 
moeder op Gravensteen 
vader in dienst 
vader weggelopen 
vader op Gravensteen 

18 
123 
14 
3 
2 
8 
2 
2 

totaal aantal meisjes 172 

De meeste meisjes waren afkomstig uit gezinnen waar één van beide ouders was overleden, 
meestal de moeder (in 123 gevallen). Zo brachten de regenten de vier maanden oudejacoba 
Drinhuisen i n 1769 onder bij vrouw Dreef toen haar vader niet in staat bleek haar te onder
houden; het k ind overleed al na vijf weken. Een andere groep kinderen had verzorging nodig 
omdat de inkomsten van de vader onvoldoende waren of niet binnenkwamen, bijvoorbeeld 
als de man in dienst was of elders verbleef. In enkele gevallen ging het om kinderen van wie 
de vader of de moeder was weggelopen. Vier maal kwam het voor dat het gezin niet meer 
functioneerde omdat één van beide ouders op het Gravensteen, de stedelijke gevangenis, ver
bleef. 

U i t Tabel 4 valt af te leiden dat ook andere weesmeisjes nooit een gezinsleven hadden ge
kend. 

Tabel 4. Vrouwelijke minnekinderen naar hun eigen situatie, 1725-1774 

speelkind 34 
natuurlijk kind 5 
vondeling 7 
wettig 174 

totaal aantal meisjes 220 

Verschillende kinderen waren 'speelkind', dat wil zeggen geboren uit een ongehuwde moe
der. Een kleine groep betrof zuigelingen en peuters die 'natuurlijk' waren: verwekt door een 
man die met een andere vrouw was getrouwd. Het is opvallend dat weinig kinderen door de 
moeder of de ouders werden achtergelaten. Het aantal in Leiden te vondeling gelegde kinde
ren bedroeg slechts één of twee per jaar . ' 5 Aan de meesten van hen was te zien dat men hen 
ergens had gevonden. Zo werd een meisje van enkele maanden oud, drie dagen nadat zij 
naar het Arme Kinderhuis was gebracht (in 1771) onder de naam Lucretia Trouvé gedoopt. 

De meeste meisjes waren geen zuigeling meer, zoals uit tabel 5 blijkt. 

53 Pot, Arm Uitten, 245-246, die daar ook aangeeft dat dit in Amsterdam heel anders was. 
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Tabel 5. Leeftijd van weesmeisjes bij opname door de min, 1725-1774 

< 1 jaar 35 
l-4jaar 90 
5-9 jaar 71 
10-14jaar 1 
15 jaar en ouder 13 

totaal aantal meisjes 210 

De meisjes die onder de hoede kwamen van minnemoeders vallen in twee groepen uiteen. In 
het Arme Kinderhuis was het gebruikelijk, in ieder geval in vijf doorsneejaren tussen 1726 en 
1772, alle kinderen tot zes jaar bij minnen of in een enkel geval bij familieleden te plaatsen.' 4 

Van het Heil ige Geestweeshuis is nauwelijks na te gaan wat de leeftijdsgrens was om kinderen 
uit te besteden, wegens het ontbreken van gegevens. 

De tweede groep bestaat uit oudere meisjes, vanaf de leeftijd van zes jaar. Bij hen ging het 
kennelijk om kinderen die speciale zorg nodig hadden waarvoor het weeshuis niet toerei
kend was. Van de enige drie bekende wezen van het Heilige Geestweeshuis waren er twee zes 
jaar oud en de derde zelfs negen jaar, toen ze bij minnen werden ondergebracht. Ook het Ar
me Kinderhuis bracht veel wezen van zes jaar en ouder buitenshuis onder, waaruit blijkt dat 
de regenten oog hadden voor de geestelijke of lichamelijke toestand van de aan hen toever
trouwde kinderen. Ongetwijfeld zou het goedkoper zijn geweest om allen in het weeshuis on
der te brengen en geen geld te besteden aan particulieren. U i t al deze gegevens en uit tabel 6 
blijkt dat de minnen vaak als droge min optraden. 

Tabel 6. Verblijfsduur van weesmeisjes bij minnen, 1725-1774 

< 1 maand 15 
1-4 maanden 52 
5-11 maanden 25 
l-4jaar 81 
5jaarenmeer 19 

totaal aantal meisjes 192 

Bijna de helft van de kinderen verbleef minder dan een jaar bij de min (92 in totaal). Omdat 
de meesten langer onder de hoede van deze 'surrogaat-moeder' stonden, trad deze vooral op 
als droge min . O o k dit wijst er op dat men de speciale zorg die bepaalde kinderen nodig had
den, zwaar liet wegen. Toch was het aantal van 77 meisjes die in het huis van een min overle
den, bepaald niet klein (zie tabel 8). De gegevens van Lena Rosijn zijn verwerkt in tabel 7. 

54 De jaren waren 1726, 1732, 1737, 1740 en 1772. 
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Tabel 7. Lot van de weesmeisjes bij Lena Rosijn, 1727-1741 

totaal aantal 
leeftijd bekend 
jonger dan één jaar 
totaal overleden 
overleden jonger dan één jaar 

72 
67 
14 
34 
10 

Tijdens haar loopbaan als min heeft Lena bijna de helft van de aan haar zorgen toevertrouwde 
meisjes ten grave gedragen. Sommigen stierven al na enkele dagen. 5 5 O p 30 mei 1730 kreeg de 
vrouw de zorg voor de twee zusjes Ranselaar, van wie de moeder overleden was en de vader als 
soldaat diende. De tien maanden oude Mar ia overleed na drie weken, maar haar oudere zuster 
Geertrui werd een half jaar later, toen ze bij na vijfjaar oud was, weer aan de vader teruggegeven. 

Marijtje Vergijl , die men ook aan Lena toevertrouwde, was een speelkind. Zij werd op 8 de
cember 1738, vijf dagen na haar doop, naar Lena gebracht, omdat de moeder innocent 
(geestelijk gehandicapt) was en niet voor haar kon zorgen. A l op 29 december 1738 noteerde 
men dat Marijtje was overleden. Barbara Bix lijkt eveneens een slachtoffer te zijn geweest van 
de omstandigheden waarin haar ouders verkeerden. Haar moeder was weggelopen en haar 
vader werd, korte tijd nadat de zuigeling bij Lena kwam, ter dood veroordeeld wegens diefstal 
en braak in tuinhuisjes. Barbara ging, bijna tien maanden oud, in 1730 bij Lena wonen, waar 
zij enkele dagen na haar eerste levensjaar overleed. 

Ook Marijtje van der Meer, die min was in de periode 1745-1750, zag bijna de helft van de 
jonge wezen in haar huis overlijden. Het aantal is echter te klein (5 op 11 aan haar toever
trouwde meisjes) om hier een duidelijke conclusie uit te trekken. De sterfte bij andere min
nen, zoals in het huis van vrouw Aangeenbrug (11 op 40 wezen) en in de woning van vrouw 
Dreef (7 op 26 kinderen) komt overeen met wat men op grond van de stedelijke mortaliteit 
zou kunnen verwachten. 

Hoewel er een niet te verwaarlozen kans bestond dat een j o n g k ind dat bij Lena Rosijn of 
Marijtje van der Meer was geplaatst, daar overleed, gaat het veel te ver om deze minnen van 
infanticide te beschuldigen. De vrouwen waren voor zo veel kleine meisjes tegelijkertijd ver
antwoordelijk dat de zorg voor sommigen mogelijk wel eens te kort schoot. Dit zal ook bij de 
regenten van het weeshuis bekend zijn geweest. Als er dus sprake is van schuld, moet men die 
niet alleen zoeken bij de minnen maar ook bij degenen die verantwoordelijk waren voor de 
gang van zaken in en buiten het weeshuis. 

In tijd gezien was de ontwikkeling van de sterfte hoogst opmerkelijk. In de vijfjaar vóór 
1730 overleden 19 weesmeisjes bij de minnen en in het decennium 1730-1739 21. De daling 
zette door, toen in 1750-1759 negen en in 1760-1769 nog slechts zes kinderen overleden in 
het huis van hun 'surrogaat-moeder'. Deze ontwikkeling valt deels te verklaren uit de verbete
ring van de levenskansen in het 18e-eeuwse H o l l a n d . 5 6 Leiden was echter een arme stad, zo
dat de scherpe daling een nadere verklaring behoeft. Ongetwijfeld zal deze moeten worden 
gezocht in een betere zorg die de min besteedde aan het aan haar toevertrouwde kind. 

Voor de meeste minnekinderen kwam op een andere manier dan door overlijden een ein
de aan de zorg die de min hen gaf. Ui t tabel 8 blijkt waardoor de verpleging bij de 'surrogaat
moeder' afliep. 

55 GAL, HGW, nr 3594, 4454, 4454a. 
56 Noordam, Leven in Memsland, 176-189. 
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Tabel 8. Lot van weesmeisjes tijdens of na de zorg van de min, 1725-1774 

overlijden 77 
teruggave aan de moeder 15 
teruggave aan de vader 13 
overdracht aan een familielid 1 
overdracht aan een andere min 24 
opname in het weeshuis 77 
een ander lot 3 

totaal aantal weesmeisjes 210 

Soms kon, kennelijk omdat de gezinssituatie verbeterd was, een aantal meisjes (28 in totaal) 
gewoon weer naar huis. Dat betrof, behalve de al genoemde Geertrui Ranselaar, ook het 
speelkind Magdalena Bouffon die, nadat ze tien maanden bij Marijtje van der Meer had ver
toefd, in 1748 op de leeftijd van twee-en-een-halfjaar naar haar moeder terugkeerde. De 
moeder, Sara Blansjaar, kon deze taak kennelijk niet aan; toen Sara zelfbij een min werd on
dergebracht, ging Marijtje van der Meer opnieuw voor Magdalena zorgen. Bij haar overleed 
het meisje zes maanden later op de leeftijd van vier-en-een-half jaar. Ook vaders kregen kin
deren terug die enige tijd bij een min hadden doorgebracht, zoals in 1743 gebeurde met de 
ruim twaalfjarige Geertrui Bouman. Sommige meisjes werden, zoals ook eerder is vermeld, 
toevertrouwd aan een andere 'surrogaat-moeder'. In een enkel geval kreeg een weesmeisje 
met meer dan twee minnen te maken. Aaltje Vergijl was in 1726 als twaalfjarige in huis bij 
Lijsbeth 'de minne' , verhuisde het volgende jaar eerst naar Marijtje de Zwager en vervolgens 
naar Marij Comans, om ten slotte (in 1731) bij Rachel van Nieuwkasteel terecht te komen. 
Uiteindelijk overleed zij in het huis van de vierde min , op ru im 25-jarige leeftijd. Vele kinde
ren gingen als ze oud genoeg waren terug naar het Arme Kinderhuis of het Heilige Geest
weeshuis. De leeftijd waarop dit gebeurde, varieerde sterk. 

Tabel 9. Leeftijd van opname van vrouwelijke iiiiiinekinderen in het weeshuis, 1725-1774 

l-4jaar 9 
5-9 jaar 39 
10-14 jaar 21 

totaal meisjes 69 

De gegevens uit tabel 9 lijken voor een deel in strijd met wat h iervóór werd geschreven over 
de leeftijd waarop kinderen bij de minnen werden ondergebracht. Het Arme Kinderhuis 
plaatste alle zuigelingen en peuters beneden de leeftijd van zes jaar bij deze 'surrogaat-moe
ders'. Ui t tabel 9 blijkt dat men negen meisjes in de leeftijdsgroep 1-4 jaar in het weeshuis op
nam. Toch zijn deze gegevens goed met elkaar te rijmen. Van dit negental en van de zes kin
deren van vijfjaar werd slechts één meisje, Rebecca Swaal, in 1744 in het Arme Kinderhuis 
geplaatst."'7 De twaalf andere kinderen van vijfjaar of jonger kwamen allen in het Heil ige 
Geestweeshuis terecht. Soms betrof het een heel jong kind, zoals Geertrui van Drongen in 
1734, die toen bijna twee jaar oud was. Ui t deze gegevens blijkt dat het Heilige Geestweeshuis 

jongere kinderen in zijn gebouw aan de Hooglandsekerkgracht plaatste dan het Arme 

57 Dubieus is het geval van (le vierjarige Geertrui Gorens in 1727 en van de vijfjarigeJacoba van den Berg in 1730. 
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Kinderhuis . 3 Toch trad in de loop van de tijd een verandering op, want in 1761 werd voor 
het laatst een driejarige, Sara van der Heiden, van de min overgenomen. Daarna betrof het 
alleen nog kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar. 

In hoeverre deze ontwikkeling ook het gevolg was van een bewuste politiek van de regen
ten om kinderen zoveel mogelijk zorg in de daarvoor meest geschikte omgeving te verschaf
fen, moge blijken uit het volgende. 

Het weeshuis en de Verlichting 

In het midden van de 18e eeuw trad een belangrijke wijziging op in het beleid ten aanzien 
van het uitbesteden van zuigelingen en jonge kinderen. Het systeem van minnen als 'surro
gaat-moeder' werd ten slotte afgebouwd. 

In september 1764 stelden de regentessen van het Heilige Geestweeshuis voor om kleine 
meisjes, die tot dan toe bij de minnen buiten het weeshuis werden besteed, zo spoedig moge
lijk in het huis op te nemen. Het catechiseerlokaal van meester Huizen kon men als minneka
mer inrichten. De regenten stemden met dit voorstel in en verstrekten de regentessen een 
bedrag van 150 gulden om de onkosten te bestrijden.' 9 In hoeverre men dit plan toen in 
praktijk bracht, is bij gebrek aan gegevens niet na te gaan. 

O p 26 j u n i 1774 werden de kleine kinderen die door het Arme Kinderhuis bij vrouwen in 
de stad waren uitbesteed in de minnekamer van het gefuseerde Heil ige Geest- of Arme Wees-
en Kinderhuis opgenomen. M e n bracht daar voortaan alle jonge kinderen onder.*'0 Daarmee 
hadden op die datum 'de minnens afgedaan'. 

Ui t de notulen van het weeshuis wordt niet duidelijk waarom de regentessen in 1764 en de 
regenten in 1774 tot het besluit kwamen ook de allerjongste weeskinderen in het weeshuis op 
te nemen en in principe geen minnen meer aan te stellen als plaatsvervangend moeder. 
Waarschijnlijk vond deze verandering plaats onder invloed van de ideeën van de Verlichtings
filosofen. De kritiek op de minnen die men verantwoordelijk achtte voor een hoge zuigelin
gen- en kindersterfte, hield verband met de humanisering van de samenleving. De mortaliteit 
van wezen die bij Leidse minnen waren geplaatst nam echter drastisch af, terwijl tezelfdertijd 
de jonge weeskinderen tegelijkertijd langer dan vroeger bij de minnemoeders verbleven. Er 
moeten dus ook andere overwegingen een rol hebben gespeeld. 

Hoewel medici zich al in de 17e eeuw keerden tegen het zogen van kinderen door min
nen, werd de aanval tegen dit gebruik pas in de 18e eeuw goed ingezet. 6 1 De bekende Ver-
lichtingsfilosoof Rousseau kwam in Emile (1762) op voor het zogen door de moeder zelf. Hij 
voerde daarbij aan dat de geestelijke en lichamelijke eigenschappen van de minnen op de 
kinderen werden overgebracht. 6 2 In Nederland kwamen deze ideeën voor het eerst in 1772 
naar voren in een verhandeling van Ballexserd. Deze was sterk gekant tegen het uitbesteden 
van zuigelingen, op grond van dezelfde argumenten als Rousseau. 6 3 Veel beeldender schil-

58 Wel dient bedacht te worden dat van de administratie van de minnen, in dienst van het Heilige Geestweeshuis, nau
welijks iets bewaard is gebleven. 

59 G A L , HGW, nr 34, f. 24v. 
60 G A L , HGW, nr 3595; .35, f. lv. 
61 V. Fildes, Wet nursing. A hislory Jrom anliquüy tn the present (Oxford 1988) 97-100, 110; E. Kloek, 'Het fenomeen 'huur-

zogen' in de Nederlandse geschiedenis. Enkele inleidende opmerkingen', Vulksi ttltitiirS (1991) 5-19. 
62 Fildes, Wet nursing, 114-116. 
63 J. Ballexserd, Verhandelingen uilgegeeven door de Hollandse/ie Maalsrhappy der Wetenschappen le Haarlem Vil, 2e stuk 

(Haarlem 1763) 39-41. 

261 



Een weldadig bestaan' 

derde de predikant Van Hamelsveld in 1791 de verderfelijke eigenschappen van de minnen 
die uit de laagste standen van de samenleving kwamen, waardoor de door hen gevoede kin
deren losbandig en ontaard zouden worden. 6 4 Toen Van Hamelsveld dit schreef hoefde men 
nauwelijks meer propaganda te voeren voor het zogen door de eigen moeder; 6 3 de strijd was 
inmiddels vrijwel beslist. 

Ook in andere weeshuizen in Nederland besteedde men in de loop van de 18e eeuw de al
lerkleinsten niet meer uit bij de minnen. Zo vergaderden in 1767 de regenten van het Aal 
moezeniersweeshuis uit Amsterdam over de mogelijkheid om deze kinderen, die tot dan toe 
bij de minnen waren ondergebracht, in het weeshuis op te nemen. 6 6 Aanle iding hiervoor was 
het grote aantal wezen, dat bij de minnen overleed. O m praktische redenen is dit plan niet 
uitgevoerd. 

Niet alleen in Leiden brachten de jonge kinderen de periode tot hun volwassenheid ge
heel of grotendeels in het weeshuis door. In Delft nam men in de 18e eeuw wezen tot zes jaar 
op in het 'minnehuis ' van het Weeshuis der Gereformeerden. M i n n e n gaven daar de zuige
lingen borstvoeding en waren tevens belast met de zorg voor de allerkleinsten. 6 7 In het Diako
nie-, later Stads-Armhuis te Rotterdam plaatste men vanaf 1740 kinderen met driejaar in dit 
huis . 6 8 Deze veranderingen, die in en na het midden van de 18e eeuw plaatsvonden, geven 
aan dat hier Verlichtingsidealen de belangrijkste beweegredenen vormden. 

De min als uitzonderingsgeval 

Alleen zuigelingen van enkele weken oud werden na 1774 nog bij Leidse minnen uitbesteed. 
Zo kwam de halfwees Coenraad Lagelie op de leeftijd van twee maanden in 1787 onder de 
hoede van Lena Oorschot. Onbekend is hoe lang zij voor dit k ind heeft gezorgd. In ieder ge
val slaagde de vrouw, die toen zelf geen zuigeling had, erin hem met kunstvoeding groot te 
brengen. O p 24 oktober 1803 geeft het register aan dat de 26Jarige Coenraad Lagelie 'ten 
oorlog gaat varen ' . 6 9 Zijn minnemoeder had voor hem van de regentessen een uitzet ontvan
gen, die zij na het beë ind igen van haar dienstverband moest teruggeven.'" 

O p 11 augustus 1788 werd de vader van Elisabeth Ramak wegens overspel uit de stad ver
bannen. Het drie weken oude kind kwam in het weeshuis terecht, waarna de regenten het 
meisje nog dezelfde dag onderbrachten bij Johanna Maria Loebel , de vrouw van Wil lem van 
Zwieten. 7 1 Omdat haar eigen pas geboren zuigeling vlak daarvoor was overleden, had vrouw 
Van Zwieten nog voldoende melk om de zuigeling aan haar borst te voeden. De kleine Elisa
beth stierf na ruim een jaar. Ook Johanna Mar ia Loebel had een uitzet voor haar zuigeling 
gekregen, die zij na de dood van het meisje weer inleverde. ' 2 

Aan de situatie dat heel jonge zuigelingen bij minnen onderdak kregen, kwam in 1797 de-

64 IJ. van Hamelsveld, De zedelijke loeslnnd der Neilerlaiulsche natie, op het einde der achttiende eeuw (Amsterdam 1791) 171-
174. 

65 Noordam, Leven in Maasland, 147-148. 
66 Posthumus, 'Minnen van het Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis', 97. 
67 Hallema, Geschiedenis van het Weeshuis der Gereformeerden, 122. 
68 Moquette, 'Armwezen en instellingen van liefdadigheid', 319. 
69 GAL, HGW, nr 3391, f. 164. 
70 G A L , HGW, nr 641. 
71 G A L , HGW, nr 3391, f. 191. 
72 G A L , HGW, nr 641. 
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ftnitief een einde. 7 3 De regentessen hadden geconstateerd dat de minnemoeders 'slordig' wa
ren en te weinig melk hadden, omdat hun eigen kinderen al vele maanden lang de borst had
den gekregen. Daarom besloot men dat de minnen de zuigelingen van het weeshuis drie a 
vier maal daags in de instelling zelf moesten voeden. Hiermee werd na vele eeuwen het ge
bouw aan de Hooglandsekerkgracht de plaats waar men alle aan het weeshuis toevertrouwde 
kinderen verzorgde. 

73 GAL, HGW, nr 197, f. 109, 10 februari 1800 (art. 4). 

20:; 



Joop Witteveen 

Aardappelrecepten in Nederland van 1600 tot 1850 

Vóór de ontdekking van Amer ika door Golumbus in 1492 hadden de bewoners van elk we
relddeel ieder hun eigen hooldvoedsel, dat bereid werd van planten die alleen in dat wereld
deel voorkwamen. In Europa was dat graan om brood van te bakken, in de warmere delen 
van Azië had men rijst, in Midden- en Noord-Amerika at men maïs en bonen en in het A n -
desgebergte van Zuid-Amerika had men de aardappel. Sinds eeuwen was dat zo geweest. 

N a de ontdekking van Amerika kwam een geweldige emigratie op gang van huisdieren en 
landbouwgewassen van de Oude naar de Nieuwe Wereld en vice versa. De Spanjaarden en 
Portugezen brachten hun huisdieren en landbouwgewassen naar de nieuw veroverde gebie
den in Amer ika om hun vertrouwde voedsel te kunnen blijven eten. Ze brachten er het 
paard, het rund, het varken, het schaap, de kip, tarwe, suikerriet, citrusvruchten etcetera. Bo
vendien, zij het ongewild, pokken, mazelen en andere infectieziekten, die de oorspronkelijke 
bevolking voor een aanzienlijk deel uitroeiden. Ui t de Nieuwe Wereld kwamen gewassen die 
het dieet in Europa, Azië en Afrika volkomen veranderd hebben: maïs, bonen - zowel bruine, 
witte en kievitsbonen waarvan men de zaden eet, als sperziebonen waarvan de hauwen wor
den gegeten - aardappelen, zoete aardappelen, tomaten, paprika's, Spaanse of chi l l i pepers, 
pinda's, cassave, pompoenen, kalebassen, avocado's, ananas, vanille en cacao. 1 

De aardappel, één van die gewassen uit de Nieuwe Wereld, is bij ons in Nederland hoofd-
voedsel geworden en ging het brood bij de hoofdmaaltijd vervangen. Hoe dat is gegaan en 
hoe men de kunst machtig werd om de aardappel lekker op tafel te brengen, is het onder
werp van dit artikel. 

Introductie van de aardappel 

De Spanjaarden veroverden i n 1534 het Inca-rijk in Peru en zagen dat het hoofdvoedsel van 
de bewoners de aardappel was, die de Inca's pappas noemden. De Spanjaarden brachten pap
pas naar hun moederland en kweekten ze onder andere in Sevilla. Daarvandaan werden ze 
als curiosum cadeau gedaan aan belangrijke lieden en kwamen zo in het bezit van botanici, 
die ze afbeeldden en beschreven. V ia deze botanici kwam de aardappel ten slotte in de tui
nen van particulieren terecht. 

Over de geschiedenis van het gebruik en de bereiding van de aardappel is niet veel ge
schreven. Ernest Roze beschreef eind 19e eeuw uitvoerig de introductie van de aardappel in 
West-Europa aan de hand van de beschrijvingen van botanici uit het einde van de 16e en het 
begin van de 17e eeuw; deze auteurs schreven in het Latijn en van de relevante stukken gaf 
Roze een Franse vertaling. 2 R . N . Salaman, die in 1949 de introductie van de aardappel in Eu
ropa eveneens uitvoerig beschreef en zich daarbij baseerde op Roze, beperkt zich evenwel 

1 A.W. Crosby, The Columbicm exchange. Biological and cultural consequenc.es of 1492 (Westport, Connecticut 1972; paper
back 1973). 

2 E. Roze, Histoire de la pomme de tem tmilée aux poinls de mie hislorique, bidogique, patho/ogique, culturel el utilitaire (Parijs 
1898). 
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voor de geschiedenis van het gebruik tot Engeland en Ierland. 3 Over de geschiedenis van de 
aardappel en de introductie ervan in Nederland schreef W . H . Oliemans in 1988 een vlot le
zend boek, waarin feit en fictie echter niet altijd duidelijk zijn onderscheiden. 4 Over gebruik 
en bereiding deelt hij niets mee, behalve een enkel recept als curiositeit. Over de aardappel 
als landbouwgewas en zijn invloed op de bevolkingstoename in voornamelijk de Zuidelijke 
Nederlanden in de 17e en 18e eeuw, schreven C. Vandenbroeke en M . Mor ineau . 3 J . van der 
Maas en L . Noordegraaf ten slotte beschreven de aardappelconsumptie in Nederland in de 
18e en het begin van de 19e eeuw en geven een uitgebreid overzicht van de huidige kennis 
van de verbreiding van de aardappel in Nederland. h Uit deze onderzoeken blijkt dat rond 
Tielt in West-Vlaanderen vanaf 1650 de aardappel als veldgewas verbouwd werd. Tegen 1670 
nam de teelt toe in West-Vlaanderen om zich in de loop der jaren uit te breiden over heel 
Vlaanderen. ' In 1697 werd hij in Zeeuws-Vlaanderen verbouwd, in 1699 ook bij Bemmel in 
de oostelijke Betuwe. 8 O p de Zuidhollandse eilanden verbouwde men hem in 1733 voor de 
markten van Dordrecht en Rotterdam. In 1736 was de provincie Utrecht en in 1746 Overijssel 
bereikt, 9 en in 1750 teelde men hem op de zandgronden bij Beverwijk. 1 0 Langzaam maar ze
ker veroverde de aardappel ook het noorden. 

De Friese historicus Foeke Sjoerds (1713-70) schreef in 1765 dat zo 'n dertig jaar daarvoor 
de aardappel nog bijna onbekend was in Friesland. Hij werd uit Gelderland en Zeeland naar 
Friesland gebracht en was in 1765 een belangrijk landbouwgewas, dat aan veel mensen werk
gelegenheid bood. De aardappel was zo algemeen geworden, dat er weinig gezinnen meer 
waren die dit voedingsmiddel niet dagelijks aten. De Friese aardappelen waren niet 'zo fijn 
en aangenaam' als de Zeeuwse, maar die waren in Friesland bijna niet te koop omdat de Sta
ten van Friesland belasting hieven op g e ï m p o r t e e r d e aardappelen." 

In de loop van de 18e eeuw heeft de aardappelteelt zich over heel Nederland uitgebreid, het 
sterkst in de tweede helft van de eeuw. De oorzaken hiervan kenden deels een economische 
oorsprong en volgden deels uit natuurrampen. Zo was er de strenge winter van 1740, die in 
heel Europa duurte en hongersnood veroorzaakte; in de tweede helft van de eeuw waren er de 
sterk gestegen graanprijzen, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, en ten slotte woed
de de veepest met als grote rampjaren 1744-45 en 1769-71. Door de hoge graanprijzen en de 
dure melk- en zuivelprodukten vanwege de veepest was er behoefte aan een vervangend en 
niet te duur voedingsmiddel. Voor de boeren had het verbouwen van aardappelen het voor
deel dat de opbrengst per hectare meer opbracht dan de verbouw van graan, ook in goede ja
ren. De lagere standen waren door deze omstandigheden gedwongen om zich in plaats van 
brood met aardappelen te gaan voeden. Werkgevers die hun personeel te eten moesten ge-

8 R.N. Salaman, The hislory and social influence of the potato (Cambridge 1949). 
4 W.H. Oliemans, Het brood van de armen ('s-Gravcnhage 1988). 
5 C. Vandenbroeke, 'Aardappelteelt en aardappelvcrbruik in de 17e en 18e eeuw', Tijdschrift voor geschiedenis 82 

(1969) 49-68; M . Morineau, 'The potato in the I8th eenimy', R. Posteren O. Ranum (red.), Tood and drink in lusion 
5 (1979) 17-36. 

6 J . van der Maas en L. Noordegraaf, 'Smakelijk eten. Aardappelconsumptie in Holland in de achttiende eeuw en het 
begin van de negentiende eeuw', Tijdschrif t voor sociale geschiedenis 9 (1983) 188-200. 

7 Vandenbroeke, Aardappelteelt, 51. 
8 J. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950 (Meppel 1992) 151. 
9 Vandenbroeke, Aardappelteelt, 56. 
10 Van der Maas en Noordegraaf, Smakelijk eten, 190. 
11 Foeke Sjoerds, Algemeene beschryvinge van oud en nieuw Friesland l 'eerste stuk' (Leeuwarden 1765) 166-167. 
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ven, zeer gebruikelijk in die tijd, gingen ook over op de voor hen voordeliger aardappelen. 1 2 

De hogere standen bleven de aardappel echter afwijzen als dagelijks voedsel en pas in de 
Napoleontische tijd of soms nog later, toen er een algemene verarming was opgetreden in 
Nederland, werd hij ook voor hen dagelijkse kost. 

Hoe bereidde men de aardappel in de 16e en 17e eeuw? 

Op26januar i 1588 had Carolus Clusius (1526-1609) - e e n van de grootste botanici van zijn tijd 
- twee aardappelen en de bes ervan toegestuurd gekregen van Philippe de Sivry, gouverneur 
van Bergen in Henegouwen. Deze had ze gekregen van iemand uit het gevolg van de pauselijke 
legaat die toen in de Zuidelijke Nederlanden verbleef, met de vermelding dat deze knollen in 
het Italiaans taratouffli werden genoemd, dezelfde naam als die voor truffels. Aardappelen en 
truffels hebben gemeen dat ze allebei onzichtbaar onder de grond groeien. Het jaar daarna 
ontving Clusius van De Sivry een afbeelding in kleur van de aardappelplant met bloemen en 
een bes en met een afbeelding van de knollen. Deze prent wordt bewaard in het Plantijn M u 
seum te Antwerpen. Aan Clusius was gemeld dat de legaat een zwakke gezondheid had en dat 
hij aardappelen at om aan te sterken; men bereidde ze op dezelfde manier als kastanjes en wor
telen. De aardappelen die Clusius cadeau kreeg kwamen bijna zeker uit Italië. 

Clusius plantte ze eerst in zijn tuin in Wenen (1588), daarna in Frankfurt (1589-94) en ten 
slotte in de hortus botanicus van de Leidse universiteit, waar hij van 1594 tot zijn dood in 
1609 hoogleraar was. Clusius wist dat de aardappel uit Zuid-Amerika kwam, daar belangrijk 
voedsel was en zowel vers als gedroogd werd gegeten. Hij gaf ze de naam pappas Peruanorum 
naar de inlandse naam en de streek van herkomst. 1 3 

Het ligt voor de hand dat de aardappel op dezelfde manier klaargemaakt werd als andere 
vergelijkbare knollen en wortels. Die werden rond 1600 op twee manieren gegeten. Als sala
de koud aan het begin van de maaltijd - salade maakte men niet alleen van rauwe, groene sla 
maar ook van koude, gekookte groenten, aangemaakt met olie en azijn - of later in de maal
tijd als moes, waarbij ze gekookt en warm gegeten werden. Moes was warme gekookte groen
te, gestoofd in boter. 1 4 

In de Nederlandstalige kookboeken uit de 16e eeuw komen weinig of geen groenterecep
ten voor. Bij Vorselman vindt men een aantal saladerecepten,"' die overgenomen zijn uit het 
eerste gedrukte Italiaanse kookboek van Platina,"' en bij Battus slechts één recept voor 
bloemkool en één voor savoyekool, twee groentes die pas sinds korte tijd bekend waren in de
ze streken. 1 ' Groenterecepten werden niet in kookboeken opgenomen, omdat iedere kok 
wist hoe groente klaar te maken. 

12 J.F. Martinet, Kalechismus der natuur lil (Amsterdam 1778) 161; PJ. van Bavegem, Verhandeling over den oorsprong, de 
beste wijze van planting, bewaringen verdere behandeling der aardappelen (Antwerpen 1781) 28-29. 

13 Carolus Clusius, Rariorum planlarum hisloriae. (Antwerpen 1601) IVlxxix; Roze, Hisloire de lapommede tem, 92; F.W.T. 
Hunger, CharUs de l'Escluse Nederlandsch kruidkundige 1526-16091 ('s-Gravenhage 1927-1943) 167. 

14 P. Hondius, Dapes inemptae. De Moufe-schans (Leiden 1621) 240; Rembertus Dodonaeus, Cruydt-boeck (Leiden 1608) 
Register sub voce Salade cruyden en moes-cruyden. De aardappel komt in deze druk nog niet voor. 

15 Eenen nyeuwen cooc.li boeck. Kookboek samengesteld door Gheeraert Vorselman en gedrukt te Antwerpen in 1560, uitgegeven 
door Elly Cockx-Indestege (Wiesbaden 1971). 

16 Platina [Batholomeo de Sacchi], De honesta voluptate et valetudine (Venetië 1475). 
17 C. Wirtsung, Medecyn-boek vert. uit het Duits door Carolus Battus (Dordrecht 1593, 2e druk) 25. Aan het eind is toe

gevoegd Kenen seer selioonen eude exeellenlen roek boeck. In de eerste druk van het Medecyn-boeek (1589) komt het aan Bat
tus toegeschreven kookboek nog niet voor. 
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In een brief van 20 februari 1597 schreef Clusius aan de Neurenbergse arts en botanicus 
Joachim Camerarius die aardappelen van hem had gekregen, dat hij ze vaak samen met ra
pen at. 1 8 Het recept geeft hij in zijn boek uit 1601, Rariorum planlarum historiae, waarin hij de 
aardappel voor het eerst beschrijft. Clusius schilde de aardappel, kookte ze tussen twee scho
tels - op een komfoor in een schotel waarop een omgekeerde schotel ligt - en stoofde ze 
daarna in een vette saus met schapevlees en rapen of knollen. Hij vond ze niet minder voed
zaam dan wortelen of kastanjes, en bovendien veroorzaakten ze winderigheid hetgeen als een 
voordeel werd beschouwd. 1 9 Een ander recept staat in de editie uit 1618 van het Cruydt-boeck 
van Rembert Dodoens of Dodonaeus. Dodonaeus (1517-85) was vóór Clusius hoogleraar in 
Leiden geweest en beiden behoorden tot de grote botanici van de 16e eeuw. Veel van de be
schrijving van de aardappel is ontleend aan Clusius. De aardappel heet ook hier pappas Perua-
norum of pappas Americanorum. Het recept luidt: 

De wortelen van dit ghewas als Castanien ghebraden oft als Peen oft Pastinaken gaar ge-
maeckt worden van de weecke en slappe Menschen nuttelyck gegeten om heur cracht te 
geven: want sij voeden alsoo wel ende soo veel als Pastinaken ende zyn windich en daerom 
seer bequaem om bijslapen lustich te maeckcn. 

De selve gesoden en van hun buytenste vlieskens berooft, wat wtgedouwt ende soo tus-
schen twee schotelen met Hameien-sop oft met Boter alleen gestooft, zijn also smaecke-
lyck als Rapen. 2 0 

Duidelijk blijkt dat de bereiding van de aardappel op dezelfde manier gebeurde als bij beken
de knollen en wortelen als peen, pastinaak en raap. 

Botanici in de 16e en 17e eeuw waren tevens medicus en in hun kruidenboeken beschrij
ven zij dan ook de eigenschappen van de planten die voor de geneeskunst van belang zijn. 
Daartoe behoorde ook of de plant voedzaam was en of het eten ervan bijdroeg tot het licha
melijk welbevinden. Zij vermeldden steeds of het eten van een plant winderigheid veroor
zaakte, omdat ze van mening waren dat winderigheid seksuele lust stimuleerde. 2 1 

In de 17e eeuw at men gekookte aardappelen ook wel eens met een gekruide saus zoals 
men toentertijd ook met andere nieuwe groenten deed, als artisjokken, waarvan men alleen 
de bodems at, bloemkool en savoyekool. De Groningse hoogleraar-botanicus Abraham M u n 
ting vermeldt in 1696: 2 2 

De ronde wortelen van het Solanum tuberosum esculentum of Pappas Peruanorum, Nagt-
schade met eetbare Bolwortelen, ter spijze gebruykt met een goede Saus, gelijk men over de 
Art iciokken doed, zijn zeer gezond voor elk, inzonderheid vooroude Manspersonen, ver-

18 Hunger, Charles de riischtse.il, 199. 
19 Clusius, Rariorum planlarum hisloriae IV, lxxxi; Roze, Hisloire de la pornrne de lerre, 93. 
20 R. Dodonaeus, Cruydt-boeck (Leiden 1618; le uitgave Leiden 1608) 1476. Het is een vertaling van Stirpium historiae 

pemptadesYl (Christoffel Plantijn, Antwerpen 1583). De vertaler is Joost van Ravelingen, arts en botanicus, overle
den 1608, kleinzoon van Christoffel Plantijn en broer van de uitgever van liet werk Frans van Ravelingen. De 1618-
editie van dit boek is door een onbekende uitgebreid met ontleningen aan o.a. Clusius, Rariorum planlarum hisloriae 
en aan Hondius, Dupes inemptae. De tekst over de aardappel in het 'Aanhangsel' is ontleend aan Clusius, het recept 
is van de bewerker. 

21 P. Pullar, Cansumingpassitms, a history of English food and appetite (London 1970) 237. 
22 A. Munting, Naauwkenrige beschrijving der and-gewassen (Leiden en Utrecht 1696) 750. Hij ontleende dit aan P. I.au-

remberg, Horticultura (Frankfort 1631). 
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sterken de Maag, en't geheele Ligchaam: maken goed Bloed, en verwekken lust tot't echte 
Werk. 

Het enig bekende Nederlandse kookboek uit de 17e eeuw, De verstandige koek uit 1668,2'5 heeft 
de volgende sausrecepten voor artisjokken 'als die wel gaer gesoden zijn': 

1. Neemt wat Azijn en schoon Water, Boter en gestooten Peper, Noten en een weynich ge-
stooten Beschuyt en Suycker, laet it soo samen door-stoven. 

2. neemt een platte pot, doet'er wat Hamele-sop in met een scheutje Rense Wijn, Peper, 
Foelie, Noten, wat fijn gestooten Beschuyt, een weynich Sout en Boter, set'et te stoven 
met de Artisocken. 

3. Ook stooft men die wel met kruym van Witte-broodt in roode Wijn geweeckt, kleyn ge
wreven en dan daer een weynich Azijn in en naer behooren Suycker, Caneel, Noten, Pe
per en Boter. 

4. M e n eet oock Artisocken als sy gaer gesoden sijn met een saus van Boter en Azijn en Pe
per of Olie; en Azijn, Peper en Sout voor Salaet. 2 4 

De grote concurrent voor de aardappel was de topinambour of aardpeer. De knol van deze 
plant smaakt enigszins naar artisjokken en werd daarom 'artichok onder de aerde' genoemd 
door Petrus Hondius, die deze uit Canada en Noord-Amerika afkomstige plant als eerste in 
Nederland kweekte. 

Petrus Hondius (ca 1578-1621) was predikant in Terneuzen in Zeeuws Vlaanderen van 1604 
tot zijn dood. Hij had in Leiden theologie gestudeerd en waarschijnlijk ook lessen gevolgd bij 
Clusius in de Leidse hortus botanicus. In de door Duitse soldaten opgeworpen schans tegen de 
Spanjaarden bij Terneuzen had hij een tuin aangelegd, die in zeer korte tijd bekend werd door 
de zeldzame planten die hij er kweekte. Prins Maurits kwam hem daar zelfs tweemaal bezoe
ken. Hondius beschreef zijn tuin en de opbrengst ervan uitvoerig in een gedicht van 540 pagi
na's, dat hij Dapes inemptae. De Moufe-schans noemde, of 'Ongekochte spijzen. De Moffen
schans'. Eén van die zeldzame planten was de 'artichok onder de aerde'. Enige jaren later werd 
dit gewas ook buiten de tuin van Hondius aangeplant en zelfs naar L ondon uitgevoerd. De En
gelse naam Jerusalem artichokezou zelfs een verbastering zijn van 'Ter-Neuzen artichoke'."' 

Hondius kweekte vanzelfsprekend ook aardappelen, maar omdat hij de smaak 'te ranck' 
vond hield hij ermee op en verbouwde in plaats daarvan topinambours. 2 6 De bewerker van de 
1618-editie van het Cruydt-boeck van Dodonaeus schreef over de topinambours dat zij in onze 
taal 'articiok appelen van Terneuzen' genoemd werden en dat ze afkomstig waren uit 
'Fransch Indien, datmen Canada heet'. 

In Zeelant zijnse oock in groot gebruyck van half November af (want dan machmense be-
quaemelijck beginnen wt d'aerde te nemen) tot Paesschen toe. M e n machse sieden, in 
Meel wentelen, in Boter frijten oft in de pan backen, ende met Suycker bespraeyen gelijc 

23 Zie de bijdrage van Marleen van der Molcn-Willebrands in dit themanummer. 
24 Nummering door JW; Het vermakelijck lanill-leven III De verstandige koek of de. sorghvuldige huys-lmiutsler (Amsterdam 

1668; herdr. Amsterdam 1993, ingeleid door ]. Witteveen) 63; J . Witteveen, '450 jaar kookboeken in Nederland 
1510-1960', in: Catalogus van de tentoonstellingen 'Kookboeken door de eeuwen heen en 'Moge hel U viel bekomen ' Koninklijke 
Bibliotheek/Algemeen Rijksarchief ('s-Gravenhage 1991) 18-19. 

25 R.N. Salaman, 'Why Jerusalem artichoke Y .Journal of the Royal Horticultural Society 65 (1940) 338-383. 
26 Hondius, Dapes inemptae, 148 en 241. 
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de Suyckerwortelen: oft gebraden zijnde tusschen twee schotelen oft anders int Boter oft 
Olie gestooft met Peper ende Gengber, Foelie oft andere specerijen als Caneel ende Grof-
felsnagelen poeder eeten: oft met een sauce van Boter en A z i j n . 2 7 

De recepten van de aardappel en de aardpeer of topinambour blijken sterk overeen te ko
men, net als de knollen zelf. Toch gaven Hondius, en anderen met hem, de voorkeur aan de 
topinambour vanwege de wat meer uitgesproken smaak. Hierdoor raakte de aardappel uit 
het gezichtsveld, de talrijke kruiden- en tuinboeken uit de tweede helft van de 17e eeuw ver
melden geen van alle de aardappel. De topinambour trof hetzelfde lot. 

De 18e eeuw 

Uit de gegevens die ons ten dienste staan is gebleken, dat rond het midden van de 18e eeuw 
in alle provincies van Nederland aardappelen verbouwd werden. In 1745 waren ze al enige 
tijd te koop op de groentemarkt in Amsterdam. Abraham Chaim Braatbard, die in de Amster
damse Jodenbuurt woonde, schreef in zijn in het Jiddisch geschreven kroniek, dat het jaar 
1745 begonnen was met een strenge winter, die van 5 januari tot 15 februari duurde en dat 
het koud bleef tot de zomer. De nazomer was warm. De levensmiddelen waren goedkoop, 
ook het vlees, alleen de aardappelen waren duur. 2" 

In datzelfde jaar 1745 hield de Amsterdamse koopman Arent van der Meersch gedurende 
het hele jaar bij wat hij elke dag at, hetgeen hij noteerde in zijn exemplaar van de Stichters 
comptoir almanach van het jaar daarvoor. Ook hij deelt over het weer van 1745 mee dat het eer
ste deel van het jaar koud was en het najaar warm. 2 9 Hij at dat jaar tweeëntwintig keer aard
appelen en drie keer topinambours. Van die tweeëntwintig keer at hij ze vijftien keer samen 
met rapen of knollen en zeven keer zonder. Als hoofdgerecht of als hele maaltijd at hij elf 
keer aardappelen met vis, waarvan negen keer met schelvis, één keer met stokvis en één keer 
met pekelharing en zalm. Verder at hij negen keer aardappelen met zowel koud als warm 
vlees en twee keer met eieren. Het vlees en de eieren werden voornamelijk met aardappelen 
en rapen of knollen samen gegeten; de schelvis werd vijf keer met aardappelen en rapen ge
geten en vier keer alleen met aardappelen. De topinambours of aardperen werden alleen 
met vlees gegeten. 

De eerste recepten voor aardappelen in de 18e eeuw zijn afkomstig van Johann Hermann 
Knoop, de hortulanus van Maria Louise, echtgenote van de Friese stadhouder Johan Wil lem 
Friso en moeder van de latere stadhouder Wil lem IV. De vader van Knoop was hortulanus van 
de landgraaf van Hessen-Kassei, de vader van Maria Louise. Zij had de zoon, die het vak van 
zijn vader had geleerd in de slottuin van haar ouders, naar Leeuwarden gehaald als hortu
lanus op haar buiten M a r i ë n b u r g . 3 0 

In 1752 publiceerde Knoop De beknopte huishoudkundige hovenier, een driedelig werk over tui
nieren. Het eerste deel, De keukentuin, behandelt de groenten en kruiden waaronder de aard-

27 Dodonaeus, Cruydt-boeck, 1476. 
28 De Teven Provinciën in beroering (...) hoofdstukken uit een Jiddische kroniek over de jaren 1740-1752 van Abraham Chaim 

Braatbard, uitgegeven door I.. Fuks (Amsterdam 1960) 130. 
29 D'Erven Stichters comptoir almanach (...) op'l schrikkeljaar 1744 (Amsterdam 1743) Gemeentearchief Amsterdam, inv.nr 

U 149; zie de bijdrage van Margriet de Roever in dit themanummer. 
30 Of. Guibal, Johan Willem Friso en zijn tijd (Amsterdam 1938) 164-165. 
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appel. De recepten die hij geeft waren bedoeld voor de 'fatsoenlyke borgerlyke Tafel ' . Voor de 
'aansienlyke Tafels' verwijst hij naar 'het kookboek in het Frans van den Heer Vincent [La Cha-
pel le] , 3 1 in syn leven gewesene Chef de Cuisine van de Prins van Oranje de Erf-Stadhouder' 
Wi l l em I V . 3 2 De recepten voor de bereiding van aardappelen als ze i n water zijn gaar gekookt: 

1. met Boter en Mostert 
2. met een weinig gepoejerte Marjoleine, Peper, Nagels en Sout, in ru im vogt week ge

kookt sijnde, waar bij de lekkere vriessche Boter niet vergeten moet worden 
3. ook sijn se seer smakelyk by Schelvisch 
4. men kan'er ook lekkere Pasteyen volgens de konst van't koken mee maken. 3 3 

De aardappelrecepten bleven echter schaars. De kookboeken uit de 18e eeuw, De volmaakte Hol-
landsche keuken-meid (1746), De schrandere Stichtse keuken-meid (1754) en De volmaakte Geldersche 
keuken-meyd (1756) hebben geen van alle aardappelrecepten. Het laatstgenoemde heeft alleen 
een recept om van aardappelen stijfsel te maken. Het enige kookboek dat een aardappelrecept 
heeft is de Volmaakte grond-beginzelen der keuken-kunde (1758) vooreen ouderwets, 17e-eeuws aan
doend gerecht, waarbij de aardappel wordt opgediend met een gebonden zoet-zure saus. 

Legt ze onder warme asch, kookt ze in wat water, wyn en peper, schild ze, en stooft ze in 
boter, of oly van olyven, of fruit ze na goedvinden, diend ze voor met geweekt brood i n 
wyn met zuiker, of met boter en zuiker na goedvinden. 3 4 

In 1769 verschijnt Knoops Beschryving van de moes- en keuken-tuin. Hij geeft een uitvoerige be
schrijving van elke plant, de kweekwijze, de manier van bereiden en de geneeskrachtige wer
king, geheel in overeenstemming met de auteurs uit de 17e eeuw. De winderigheid en de sti
muler ingvan de seksuele lust ontbreken dan ook niet. Het boek is royaal uitgegeven op folio
formaat en men kan daarom aannemen dat de bereidingswijzen die Knoop vermeldt voor de 
aardappel bedoeld waren voor de meer gegoede burgerij. 

1. Schil ze, kook ze in water tot ze half gaar zijn, voeg boter, zout, peper en foelie toe en kook 
ze verder tot ze gaar zijn. Opdissen met wat kookvocht. In plaats van foelie neemt men ook 
wel fijngewreven gedroogde marjolein. O m de aardappelen makkelijk te kunnen schillen 
moet men ze eerst een poosje koken, laten afkoelen en dan de schil er af trekken. 

2. Gebruik bouil lon in plaats van water. 
3. Geef er als ze gaar zijn vlees bij. Knoop noemt rund-, lams- en schapevlees, maar varkens

vlees niet. 
4. Kook de aardappelen met het vlees mee. Ze pas bij het vlees doen als dat bijna gaar is, an

ders worden ze papperig. 
5. Kook ze samen met rapen. 
6. Kook ze halfgaar, snijd ze in plakken, haal ze door bloem en bak ze in boter. 

31 Vincent La Chapelle, Le cuisinier moderne 4 delen ('s-Gravenhage 1735). De 2e druk in 5 delen verscheen in 1742. 
Deel 5 bevat veel recepten opgedragen aan de stadhouderlijke familie en enkele gerechten van Friese en Hollandse 
oorsprong. 

32 J.H. Knoop, De beknopte huishoudelijke hoveniert (Leeuwarden 1752-1762) 284. 
33 Knoop, Beknopte huishoudelijke hovenier, 286. Nummering door JW. 
34 Volmaakte orouit-berriuzelen tier keukenkunde, door de autheur van De Hollandst he keuken-meid (Amsterdam 1758) 114. 
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7. Geef bij de aardappelen een saus van boter, azijn, peper en foelie. 
8. Geef er gebakken spek of uien bij. 
9. De gewone mensen koken de aardappelen met zout en geven er een saus bij van boter en 

mosterd: 'Zo smaken ze goed'. 
10. Bij de betere stand worden ze gegeten bij schelvis met een botersaus van boter en peterse

lie of een mosterdsaus. Deze schotel wordt hoog geschat en veel mensen willen geen 
schelvis eten als er geen aardappelen bij zijn. Stokvis eet men op dezelfde manier. 

11. 'Toen de aardappelen nog niet algemeen waren maakten de aanzienlijke mensen er wel 
pasteijen van; tegenwoordig staan ze bij hen niet meer in aanzien, tenzij om ze bij schelvis 
te eten. Ze worden nu door de gemene man gegeten, die ze zeer veel gebruiken, omdat 
ze die goedkoop kunnen hebben, j a die bij veel behoeftige mensen in de winter tevens 
brood en toespijs z i jn ' . 9 S 

Vergelijken we deze bereidingswijzen met die van de 17e eeuw dan vinden we de volgende 
overeenkomsten: 

a. Stoven met boter en specerijen (manier 1). 
Hondius stoofde zijn groenten in 1621 ook in boter. Hij gebruikte geen specerijen, omdat 
hij die zou moeten kopen en hij het principe huldigde dat al zijn leeftocht uit eigen tuin 
moest komen. Daarom noemde hij het boek, waarin hij zijn tuin en zijn maaltijden be
schrijft, Dapes inemptae, wat 'ongekochte zaken' betekent. 3 1 ' 

b. Stoven met boui l lon (manier 2, 3 en 4). 
Het koken en stoven in kookvocht van vlees en vis was in de middeleeuwen al gewoonte. 
De verstandige koek (1668) stoofde groente ook in bouil lon, meestal kookvocht van schape
vlees, 'Hameien-sop' . ' ' 

c. Met andere groenten samen koken (manier 5 en 8). 
In 1601 vermeldde Clusius al dat hij ze samen kookte met rapen. 3 8 O o k de Amsterdamse 
koopman Van der Meersch placht dat te doen in 1745, Cathar ina Zier ikhoven (1772) 
stoofde aardappelen met uien in room en boter en kruidde ze met nootmuskaat, peper en 
zout. 3 9 

d. Eten met een gekruide saus (manier 7, 9, 10, 11). 
Dit is de manier waarop in de 17e eeuw artisjokken werden gegeten. 4 0 

e. Koken, in plakken snijden en bakken in boter (manier 6). 
In de 17e eeuw werden aardappelen en topinambours op dezelfde manier klaargemaakt. 
De uitgave uit 1618 van het Cruydt-boeck van Dodonaeus heeft een recept voor het bakken 
van plakken topinambour. Ze werden door bloem gehaald en in boter gebakken. Dat re
cept vermeldt ook dat het dezelfde manier is als bij de suikerwortel, daarmee verwijzend 
naar een bekende bereidingswijze. 4 1 

35 J . H . Knoop, Beschryving van de moes- en keuken-tuin (Leeuwarden 1769) 11-12. 
36 Hondius, Dapes inemptae, 197 en 206. 
37 De verstandige koek, 62-63. 
38 Clusius, Rariorum planlarum hisloriae, IV Ixxxi; Roze, Histoire de la pomme. de lerre, 93. 
39 Catharina van Zierikhoven, \olkomeu Neerhuidseh kookkuudig woordenboek voorgesteld in de Yr/ese/w keukeu meid eu verslart-

dige huishoudster (Leeuwarden 1772) 11. 
40 Munting, Naauwhetirigc beschrijving, 750. 
41 Dodonaeus, Cruydt-boeck, 1476. In Nederland is de suikerwortel 'Sisum sisarum L. ' als cultuurplant sinds lang ver

dwenen, sporadisch komt hij nog voor in Engeland en Frankrijk. 
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Ui t de gegevens van Knoop blijkt dat in 1769 de hogere stand de aardappel nauwelijks of niet 
at; de middenklasse at ze weieens als groente en dan het liefst met schelvis. De gewone man at 
ze in plaats van brood als dagelijkse voeding. De geleerde dominee Martinet uit Zutphen 
schrijft in 1777 in zijn bekende Katechismus der natuur dat in zijn jeugd de aardappel 

van aanzienlyke Lieden met een versmaadend oog [werd] aangezien, als een slegte kost op 
hunne tafels niet geduld, en niet, dan lang daarna, alleen een klein plaatsje daarop inge
ruimd; toen de Kinders, die ze heimelyk in de keuken by de Dienstbooden geproefd had
den, zodanig daar op verzot werden, dat ze telkens om die spyze schreeuwden, of anders 
steelswyze aten. 4 2 

In 1770-71 was de graanprijs erg gestegen en woedde hevige veepest, waardoor zuivelproduk-
ten als melk en karnemelk schaars waren. De door de gewone man vaak gegeten spijzen als 
(karne)melk gekookt met meel, grutten of boekweit, werden vervangen door aardappelen. 
De Staten van Friesland verboden in 1770 de uitvoer van aardappelen en in 1772 ook die van 
rogge en boekwei t 4 3 Het verbod duurde tot 1773. 4 4 

In deze tijd van schaarste kwam voor het eerst een boekje op de markt over de verbouw en 
de bereiding van aardappelen door J.A.J. Ludwig, Verhandeling over de aart, de voortplanting, en 
het velerhande gebruik der nuttige aardappelen, in vertaling van de arts Cornelius Pereboom. 4 : ' Het 
boekje had zoveel succes, dat er binnen een paar jaar vier drukken van verschenen. Het richt
te zich tot de meer gegoede burgerij, die de aardappel zou moeten eten als groente, en niet 
als vervanging van brood; het brood zelf zou echter niet van tarwe maar van aardappelmeel 
gemaakt moeten worden. Ludwig begint zijn recepten met het bakken van brood van aardap
pelmeel . 4 6 In de tweede helft van de 18e eeuw heeft men zich in de zuidelijke helft van Euro
pa veel moeite getroost een vervanging te vinden voor het steeds duurder wordende brood 
van tarwemeel en een tijd lang zag men de oplossing in aardappelmeel. In Frankrijk was A n -
toine-Augustin Parmentier de grote propagandist van de aardappel. Hij bevorderde de aan
bouw ervan juist met het oog op de broodbereiding. In 1779 publiceerde hij een boekje over 
het broodbakken van aardappelmeel zonder toevoeging van ander meel . 4 ' Parmentier was de 
expert op het gebied van de broodbakkerij en auteur van Le parfait boulanger, een beroemd 
werk over de bakkerij en maalderij . 4 8 Mustel, burgemeester van Bernay in N o r m a n d i ë , had in 
1767 ook al een geschrift het licht doen zien over het bakken van brood van aardappelen. Hij 
mengde wat roggemeel onder het aardappelmeel om het brood enigszins te doen rijzen. De 
stadsbesturen van Parma en Piacenza i n de Povlakte gaven opdracht dit boekje in het Itali
aans te vertalen, vanwege de duurte van graan. 4 9 

Het is opvallend hoe men juist in de zuidelijke helft van Europa waar tarwe verbouwd werd, 
pogingen in het werk stelde om van aardappelen brood te bakken. In deze streken eet men nu 
nog steeds de aardappelen als groente en niet als vervanger van brood. In de noordelijke helft 

42 M a r t i n e t , Katechismus, III 326-327. 

43 G A . W u m k e s , Stads-en dorpskroniek van Friesland 1700-19001 ( B o l s w a r d 1930-34) 259-262 , 264 . 

44 W u m k e s , Stads- en dorpskroniek I, 273 . 

45 H o o r n e n A m s t e r d a m , 1 772. O o r s p r o n k e l i j k e u i tgave : J o h a n n A d a m J a c o b L u d w i g , Abhandlung von den Erdaepjeln 

( B e r n 1751) . 

4 6 L u d w i g , Verhandeling mier de aarl, 70. 

47 A . - A . P a r m e n t i e r , Manière de faire le pain de pommes de terre sans mélange defarine (Par i j s 1779) . 

48 A . - A . P a r m e n t i e r , Le parfait boulanger (Par i j s 1778) . 

49 M u s t e l , Mémoire sur les pommes de lerre et sur le pain économique ( R o t t e n 1767) ; L u d w i g , Verhandeling over de aart, 70 . 
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van Europa, waar brood van rogge werd gebakken, gingen de aardappelen het brood vervan
gen bij de hoofdmaaltijd. 'Doch men houd het thans meerendeel voor overtollig, Brood te nut
tigen, als men Aardappels eet,' constateerde de Leidse hoogleraar Le Francq van Berkhey in 
zijn Aanmerkingen overdespys en den drank der Hollanderen.00 Deze vervanging is zo rigoreus door
gevoerd dat men het vandaag de dag in Nederland als een vanzelfsprekendheid ervaart dat in 
een restaurant het brood van tafel wordt verwijderd als het hoofdgerecht wordt opgediend. 

Broodbakken van aardappelmeel bleek echter geen succes te zijn. Door het ontbreken van 
gluten wilde het brood niet rijzen en bleef het zeer compact, ook na toevoeging van rogge
meel. De experimenten werden spoedig gestaakt. 

Ludwig was een vurig pleitbezorger voor de aardappelen als groente: 

Moeskruiden worden alleen aangenaam, door een juiste manier van bereiding en door 
toekruid en zonder dat zijn ze maar half zo aangenaam. Kookt men artichokken, bloem
kool of dergelijke spijzen, zo als ze van het veld komen, met enkel zout, dan smaken zij 
niet. Aardappelen behoeven niets anders als een weinig Zout; en als men ze met een lek
kere saus eet, hoeven ze voor geen groente onder te doen. ' 1 

Aardappelen zijn bijna het hele jaar door, van september tot mei, verkrijgbaar, in tegenstel
l ing tot de meeste groenten die maar een korte periode in seizoen zijn. 

Vindt men datgene lekker, wat duur is, en een Salade buiten het seizoen beter dan in de 
Zomer, en houdt men het zeldzame voor gezond, dan moet men de aardappelen, de 
slechte, de geringe, de boersche, onaanzienlijke, goedkope en algemene aardappelen uit 
de keuken weren en moet men niet geloven, dat zij even smakelijk als andere groenten 
opgediend kunnen worden. 5 2 

Volgens Ludwig behoren de aardappelen die men als groente wil eten, uitgezocht te worden 
op grootte, daarna gewassen en in weinig water gaar gekookt te worden. Als ze gaar zijn moe
ten ze wat afkoelen om ze daarna te kunnen schillen. M e n kan ze dan 

1 a. bestrooien met specerijen als zout, peper, gember of mosterd. 
b. bestrooien met fijn gehakte kruiden als mierikswortel, uien, knoflook, rocambole, salie, 

peterselie, marjolein, bonekruid etcetera, soms ook met geraspte rammenas met suiker 
en azijn. 

c. begieten met gesmolten boter of vet, azijn of vleesnat. 
d. eten met een gebonden saus van vleesnat, meel en marjolein; wilde men een zure saus 

dan nam men vleesnat, meel, gefruite ui en azijn. 
2. stoven met vlees; eten met vis, uitgebakken spek, met kool of andere groenten. 
3. eten bij salade in plaats van eieren. 
4. stoven in eigen kookvocht of in vleesnat of melk. M e n geeft er smaak aan met zout, peper 

en boter en men kan het verder op smaak brengen met ui , salie, peterselie etcetera. 
5. tot moes koken en binden met gekruid vleesnat en op een snee brood eten. 

50 J. Le Francq van Berkhey, Natuurlijke historie van Hollandm (Leiden 1776) 1448. 
51 Ludwig. Yerlanaleling over de aart, 65. 
52 Ludwig. Verhandeling (nier de. aart, 66. 
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6. men neemt middelgrote aardappelen, wast die schoon en droogt ze goed af en legt ze in 
een braadpan te braden. Als ze beginnen open te barsten moet men ze er uit nemen en 
op een schaal leggen met een deksel erop. De wasem uit de aardappelen zal de schil zacht 
maken die dan gemakkelijk verwijderd kan worden. De smaak is aangenamer en zoeter 
dan van in water gekookte aardappelen, maar het is minder licht te verteren. 

7. aardappelen aan het spit steken, bij klein vuur braden en bedruipen met boter. 
8. geschilde aardappelen in schijven snijden, er zout op strooien en in een hete braadpan 

leggen. Ze rijzen als koeken, er verse boter op smeren als ze gaar zijn. 
9. een gans of eend vullen met aardappelen. 

Gebak van aardappelen: 

10. pannekoeken maakt men van in plakken gesneden gekookte aardappelen, gebakken in 
heet vet, bestrooid met peper en gember, met marjolein, of met knoflook. 

11. soufflé: fijngemaakte gekookte aardappelen en evenveel eieren door elkaar roeren, zout 
en specerijen erbij en bakken op hete kolen. 'Het rijst hoog op, en is, warm, een zeer aan
gename spijze'. 

12. aardappelkoeken maakt men van koude fijngemaakte gekookte aardappelen, tarwe of 
gerstemeel, water of melk. Dat roert men door elkaar, doet er wat zout bij en roert er eie
ren door. Met een pollepel maakt men er koeken van die men in een hete pan bakt of 
onder een koperen deksel met vuur erin. M e n eet ze warm met boter. 

13. behalve brood kan men ook taarten bakken van aardappelmeel met eieren. 
14. als toegift geeft de auteur een aantal recepten 'voor armen in dure tijden', ontleend aan 

het Engelse tijdschrift Gentleman s Magazine van 1758.'' ! 

Vergelijken we de recepten van Ludwig met die van Knoop, dan valt op dat die voor gekookte 
aardappelen met elkaar overeenkomen, zij het dat de kruiden en specerijen die Ludwig ge
bruikte van een grotere verscheidenheid zijn. De Nederlanders hadden meer voorkeur voor 
foelie, een specerij die bij Ludwig ontbreekt. De recepten voor het droog braden en het ma
ken van brood en gebak van aardappelen zijn afkomstig uit Zuid-Duitsland en Zwitserland, 
waar Ludwig vandaan kwam. Zij waren nog onbekend in Nederland. 3 

De 19e eeuw 

De laatste jaren van de 18e eeuw waren in Nederland jaren van economische neergang en 
van grote politieke veranderingen. In december 1794 trokken Franse troepen Nederland bin
nen en in januari 1795 was heel Nederland in Franse handen. De Republiek der Zeven Vere
nigde Nederlanden hield op te bestaan en in plaats daarvan kwam een eenheidsstaat, de Ba
taafse Republiek, gecontroleerd door de Fransen. De Oost- en Westindische Compagnie 
werden opgeheven en de Franse oorlog met Engeland en het Continentale Stelsel deden de 
Hollandse handel teniet. Bovendien verlangden de Fransen hoge herstelbetalingen. 

53 Ludwig, Verhandeling over de aart, 73-80. 
54 Dat Ludwig uit het Zuidduitse taalgebied komt (waartoe ook Zwitserland gerekend kan worden), blijkt uit zijn ge

bruik van lirdapfel voor de aardappel geeft en niet het Noordduitse Kartof/el. Zie voor de Europese namen voor de 
aardappel: Salaman, The socied histary of the potato. 
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In deze tijd van economische neergang en politieke spanning verscheen een nieuw kook
boek, de Nieuwe vaderlandsche kookkunst.™ Heetten de kookboeken tot nu toe De Hollandsche, 
Geldersche, Stichtsche of Vriessche keukenmeid, nu de Republiek der Verenigde Nederlan
den was opgeheven was er voor het eerst sprake van een Vaderlandse kookkunst. Het was een 
kookboek voor de gegoede burgerij, nog geheel 18e-eeuws en tegelijk zeer Nederlands, zui
n ig en degelijk en 'verrijkt met nieuwe recepten, naar den tegenwoordigen meest geprefe-
reerden smaak'. Tot de nieuwe recepten behoorden ook die voor aardappelen, de eerste in 
een Nederlands kookboek: 

1. Gestoofde aardappelen 
Kook de aardappelen in gezouten water halfgaar, giet ze dan af en doe er bouil lon, boter 
en peper bij en laat ze stoven tot ze gaar zijn. W i l men de aardappelen bruin, doe er dan 
jus bij in plaats van boui l lon. De peper kan men er ook uitlaten. 5 6 

2. Gebraden aardappelen 
Kook de aardappelen half gaar, laat in een braadpan boter smelten, doe ze daar in en laat 
ze geel braden. O m ze een gelijke kleur te geven moet men ze af en toe omkeren. 

3. Salade van aardappelen 
Gekookte aardappelen in schijven snijden en met in ringen gesneden uien vermengen; 
boter met peper, zout en azijn aan de kook brengen en er over gieten. In plaats van boter 
kan men ook olijfolie nemen. 5 

4. Rapen met aardappelen 
Snijdt de rapen ter grootte van vingerkootjes en kook ze gaar in regenwater. Maak een 
saus van boter, meel, nootmuskaat, zout, een weinig suiker en boui l lon of kookvocht van 
de rapen. Stoofde rapen hierin met half gaar gekookte aardappelen. 5 9 

Tot zover zijn de recepten variaties op die van Knoop en Ludwig, maar met minder spece
rijen en kruiden. Groenten werden niet meer gestoofd in boter maar in een met bloem ge
bonden saus en gekruid met nootmuskaat, 6 0 iets wat sindsdien zo is gebleven. 

In de Nieuwe vaderlandsche kookkunst vinden we ook het oudste recept van wat we later als 
een van de klassieke Nederlandse gerechten zijn gaan beschouwen: hutspot. Hutspot was in 
de late middeleeuwen gekookt vlees dat gestoofd werd in wat kookvocht van het vlees met 
specerijen en groene kruiden of u ien . 6 1 In het begin van de 17e eeuw beschrijft Hondius uit
voerig de hutspot die bestaat uit schapevlees met pastinaken, varkensvlees met gele peen en 
ui , of gemaakt van rundvlees, een j o n g kalf of een oude haas die niet meer geschikt is om aan 
het spit te braden. 6 2 

In 1733 stond voor beursstudenten aan de Franeker Universiteit op zondagmiddag en woens
dagavond hutspot van rundvlees met rode en witte peen [pastinaken] met mosterd op het me
n u . 6 3 O p het eind van de 18e eeuw werd de hutspot opnieuw aangepast aan de nieuwe tijden. 

55 Nieuwe vaderlandsche kookkunst, bevattende een volledig en grondig onderricht, om naar den hedendaagschen smaak, toe te berei
den allerheie soorten van spijzen (..) door twee in dit vak zeer ervarene huishoudsters (Amsterdam 1797). 

56 Nieuwe vaderlandsche kookkunst. 163 en 175. 
57 Nieuwe vaderlandsche kookkunst, 175. 
58 Nieuwe vaderlandsche kookkunst, 196. 
59 Nieuwe vaderlandsche kookkunst, 162-163. 
60 Van de 51 groenterecepten worden er 27 bereid met nootmuskaat. 
61 R. Jansen-Sieben en J . M . van Winter, De keuken van de late middeleeuwen (Amsterdam 1989) recept nr91, 95 en 135. 
62 Hondius, Dapes inemptae, 217-218. 
63 L Burema De voeding in Nederland van de middeleeuwen lol de twintigste eeuw (Assen 1953) 200. 
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5. Hutspot van wortelen en aardappelen 
'De aardappelen moeten niet geheel gaar gekookt weezen, dan doet men dezelve by de 
wortelen, die wel geschraapt en gewasschen, en in kokend regenwater gaar gekookt zyn; 
men doet'er voords by een goed stuk boter, gehakte pietercelie, peper en zout naar den 
smaak; die een liefhebber van u iëen is, doet dezelven, in stukjens gesneden, en in boter 
gefruit'er mede by, laat een en ander gaar stoven. 

Deze soort van hutspot wordt voorgediend met klapribbetjens [klapstuk] die in stukken 
gehakt zyn, ter grootte van een hand; zy moeten twee dagen te vooren in ' t zout gelegen, 
en verder eenvoudig gaar gekookt weezen. Het vleesch wordt als men aanricht niet op de 
wortelen gelegd, maar op een aparte schotel voorgediend' . 6 4 

Een variant hierop, die het niet tot een klassiek gerecht heeft gebracht, is 

6. Hutspot van wortelen 
Kook de wortelen en maak een saus van het kookvocht, boter, meel, peper en zout. Fruit 
gehakte uien in boter en doe die in de saus. Stoof de wortelen in de saus. 'Sommigen 
doen'er ook byna gaar gekookte aardappelen by. Er zyn'er die'er ook pekelvleesch, aan 
stukjens gesneden, onder stooven'. 6 ' 1 

Een aanzet tot een nu typisch hedendaags wintergerecht is 

7. Zuurkool 
'Kook den kool in een bekken of casserol, met genoegzaam regenwater gaar; als hy op't 
vuur gezet wordt moet men'er een goed stuk ossenvet by doen, en wanneer hy begint gaai-
te worden, een ruime hoeveelheid boter, waarmede men hem nog een weinig laat opsto
ven. 

Niet zelden worden'er ook gaar gekookte aardappelen onder gestoofd, die'er zeer lek

ker onder smaaken'. ( , < > 

Een heel andere toepassing van de aardappel was 

8. Podding van aardappelen 
'Neem groote aardappelen, die men, wel zindelyk geschild zynde, heel fyn raspt; doe on
der dit raspsel 3 doiren van eieren, een stuk boter, suiker op citroen gewreven, gestampte 
kaneel, benevens een weinig zout, roer het op't vuur door elkander tot de boter gesmol
ten is; neem vervolgends het wit van 4 eieren, sla het styf, en roer het vervolgends door het 
beslag; als het koud geworden is bekleedt men de vorm met deeg, doet het beslag'er in , 
laat het anderhalf uur bakken, zo zal het geheel gaar weezen. 

M e n kan het voorgemeld beslag ook zonder deeg bakken, doch dan moet de vorm met 
boter besmeerd, en voords met beschuit bestrooid worden, alvoorens men het beslag'er in 
doet. M e n recht deeze podding aan met een roomsaus'. 1" 

64 Nieuwe voderifuulselw kookkunst, 169. 
65 Nieuwe vaderlandsche kookkunst, 169. 
66 Nieuwe vaderlandsche kookkunst, 171. 
67 Nieuwe vaderlandsche kookkunst, 123. 
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Ui t deze recepten blijkt dat de aardappel door de gegoede burgerij was geaccepteerd en dat 
hij op meerdere plaatsen in het menu kon voorkomen: als een salade aan het begin van de 
maaltijd (recept 3), als een dessert aan het eind (recept 8), in het hoofdgerecht als een 
groente bij het vlees (recept 1 en 2) of samen met een groente (recept 4, 5, 6 en 7). Voor het 
hoofdgerecht, het vleesgerecht, ontstond een nieuw type gerecht, een combinatie van vlees, 
aardappelen en groente. 

De ontwikkeling van dit nieuwe type gerecht ziet men het duidelijkst in het kookboek dat 
de hele 19e eeuw heeft beheerst, Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid.^ Dit kookboek was 
zeer succesvol en werd talloze keren, vermeerderd en verbeterd, opnieuw uitgegeven. Aaltje 
bevat dezelfde aardappelrecepten als de Nieuwe vaderlandsche kookkunst en heeft bovendien 
nog meer van dergelijke recepten (zie bijlage): 

1. Zuurkool met aardappelen, rookspek en worst 
2. Boerenkool met aardappelen en worst 
3. Zoete appelen met aardappelen en rookspek 
4. Gestoofde peren en aardappelen en rookspek. 

Deze gerechten en de 'hutspot van wortelen en aardappelen en klapstuk' behoren nog steeds 
tot de uitgesproken wintergerechten in Nederland, die men niet in een restaurant, maar 
thuis in gezinsverband eet en die beschouwd worden als 'nationale gerechten' en typisch Ne
derlands. Geheel vergeten is nu dat deze gerechten zijn ontstaan als gevolg van veranderende 
eetgewoonten in een tijd van een zich ontwikkelend nationalisme, toen Nederland door bui
tenlandse inmenging een eenheidsstaat werd, grote politieke en economische veranderingen 
optraden en het land sterk verarmde. 

Het is vanzelfsprekend dat de ontwikkeling van de nieuwe eetgewoonten niet bleef stil
staan bij de bovengenoemde 'nationale' gerechten, waarbij het gerecht bestaat uit een vaste 
combinatie van aardappelen, een bepaald soort vlees en een bepaalde groente. Toen men 
eenmaal de combinatie aardappelen, vlees en groente gemaakt had, waren vele variaties mo
gelijk geworden. Het is in deze tijd dat de basis werd gelegd voor de typisch burgerlijke H o l 
landse maaltijd, bestaande uit een voorgerecht, aardappelen, vlees en groente en een nage
recht. Bestond het voorgerecht in de 17e en 18e eeuw meestal uit een salade, aan het eind 
van de 18e eeuw werd die vervangen door soep, en vanzelfsprekend maakte men naast de ve
le andere soepen ook een aardappelsoep. 6 9 Het nagerecht was meestal een melk- of meelge-
recht. Tot in onze tijd is dit drie-gangen menu het typische zondagsmenu gebleven. O p week
dagen vervalt meestal het voorgerecht. 

Dat ook de gegoede burgerij en de hogere kringen overgingen op de combinatie aardap
pelen, vlees en groente, zelfs bij formele maaltijden, blijkt uit de menu-aanwijzingen en tafel
schikkingen die voor het eerst voorkomen in de derde druk van Maria Haezebroek, De heden-
daagsche kookkunst (1852). Deze druk is bewerkt door J.P. Gros, kok van koning Wil lem I. In 

68 \altje de volmaakte en zuinige keukenmeid, leerende het braaden, knoken, slooven, inleggen, confyten, drongen, enz. van alle 
sinzen die'er in eene burgerkeuken worden toebereid, op de zuinigste, gemaklyksle en smaaktyksle wyze(Amsterdam 1803). 

69 'Aardappel-Soap: Kook eene goede, krachtige bouillon, bij voorbeeld, van 1 Ned. pond ossenvleesch, meer of min
der naar men goedvindt. Het vleesch wordt aan stukken gesneden, en het uitkoken geschiedt, zoo als wij reeds 
meermalen onder de hier vroeger beschrevene soupen geleerd hebben te doen; reinig en wasch dan 4 Ned. kop-
oen aardappelen, die met wat zout, in het vlceschnat, benevens eenige stukjes gebroken foelie, doet; verder laat 
r ' . , , , j „ 1„„ ^r, Hisrhr het on. mei de stukies ossen\leest h er in ' . Uit: 
men het zoo lang koken, tomat ae a a i i u . H H c . t . . *««. « , r> a 
Aaltje (Amsterdam 1804, 2e druk) 23; deze druk bevat aanmerkelijk meer soeprecepten dan de le druk van 1803. 

in ' . Uit: 
)3. 
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deze voorbeeld-menu's voor uitgebreide diners wordt het grote vlees, meestal rundvlees, sa
men met aardappelen en groente geserveerd. Bij de tussengerechten van het kleine vlees -
kalfs-, lamsvlees of wild - geeft men alleen groente. In één van de voorbeelden geeft men 
zelfs tweemaal aardappelen en groente, zowel bij het grote vlees als bij de vis.'" 

In het begin van de 19e eeuw was de bereiding van de aardappel als onderdeel van het hoofd
gerecht als volgt: gestoofd met het vlees en de groente zoals bij de 'nationale gerechten' (zie 
bijlage voor de recepten), bijna gaar gekookt en dan met de gaar gekookte groente gestoofd 
in boter en bouil lon (bijvoorbeeld rapen met aardappelen, hutspot met wortelen en aardap
pelen, ' 1 savoyekool met aardappelen) ' 2 of evenals het vlees en de groente apart bereid. Bij 
die aparte bereiding kon men de aardappel schillen en in gezouten water gaar koken, zoals 
de Nederlandse recepten altijd aangeven, terwijl de Duitse recepten van Ludwig eerst koken 
en dan schillen voorschrijven. M e n kon de aardappelen als ze bijna gaar waren gekookt sto
ven in boui l lon en boter of in 'bruine sjeuboter'. ' 3 Ten slotte kon men ook de gekookte aard
appelen in plakken snijden en bakken i n boter, een recept dat alleen in de eerste druk van 
Aaltje uit 1803 voorkomt, in de latere edities is het verdwenen. 

De Fransen hadden ook een voorkeur voor het schillen van de aardappel na het koken, 
omdat zo de smaak beter bewaard zou blijven. Zij hadden ook nog andere manieren om ze te 
koken, namelijk eerst gaar stomen en daarna schillen of de Vlaamse manier van ze onge
schild en zonder water in een goed gesloten pan op een zacht vuur verwarmen en de pan re
gelmatig schudden om aanbranden te voorkomen. ' 4 Een variant van deze Vlaamse manier 
komt voor i n de vierde druk van Aaltje (ca 1820) in het 'Aanhangsel' , 

O m aardappelen smakelijk te bereiden: 
Wanneer de aardappelen naar behooren geschild en gewasschen zijn, laat men ze op een 
vergiet afdruipen, zoo droog mogelijk; dan doet men ze i n een ijzeren pot, zonder eenig 
vocht er bij, waar tusschen beiden een weinig zout er op strooijende, en stopt het deksel 
wel digt toe, met leenige papieren, of beter met lappen; laat voorts den pot een half uur 
op een goed heet vuur staan (langer of korter, naarmate gij meer of minder aardappelen 
hebt), en gij zult bevinden dat de aardappelen zeer smakelijk zullen wezen, voornamelijk 
wegens de drooge kruimigheid van dezelven. Een weinig ongesmolten boter er bij gege
ten, even als bij kastanjes, veraangenaamt dezelven niet weinig. 

O m aardappelen smakelijk te bereiden met gehakt: 
M e n laat de saucijzen vooraf even opkoken; handel dan met de aardappelen als voren, 
maar leg tusschen beide eenige saucijsjes in dezelve, dan weder aardappelen (ook wat 
zout als voren), en daarop weder eenige saucijzen, zoo lang uw voorraad van een en ander 
strekt, mits dezelven zoodanig te verdeelen, dat de aardappelen het bovenste komen te 
leggen; doe er ook een klontje boter bij. Wanneer dit nu, in een als vooren toegestopte 
pot op een heet vuur gaar geworden is, zult gij eene smakelijke spijs hebben. 

70 Maria Haezebroek, !)<• hedendaagsche kookkunst, of de wetenschap om lekker en goedkoop le eten en te drinken (Gouda 1852, 
3c druk [le druk 1848]) xxx-xxxvi. 

71 Nieuwe vaderlandsche kookkunst, 69. 
72 Aaltje, 154 en 189. 
73 Aaltje, 187. Het recept is ontleend aan de Nieuwe vaderlaiidsche kookkunst. 
74 La cuisiniere répuMiraine (Parijsjaar UI van de Republiek; herduk Luzarches 1976) 11-15. Het kookboek bestaat enkel 

uit aardappelrecepten. 
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O m aardappelen smakelijk te bereiden met ossengehakt: 
M e n maakt van het behoorlijk toebereide gehakt, balletjes, zoo groot als een matige aard
appel; dezen laat men vooraf een weinig koken, wat langer dan de saucijzen voornoemd, 
en legt ze voorts, even als van dezen gezegd is, tusschen de aardappelen, ook tusschen bei
de een weinig zout strooijende; giet het vocht, waarin de balletjes opgekookt zijn, op de 
aardappelen; stop den pot weder digt toe, en laat het een en ander op een goed heet vuur 
(het hoeft juist geen kolenvuur te wezen) gaar worden. ' 5 

Naast de gekookte aardappel in het hoofdgerecht ontstonden er ook meer gecompliceerde 
aardappelschotels, waarbij de aardappel de functie kreeg van bloem. Gekookte aardappelen 
werden fijngemaakt, vermengd met boter en eieren en tot een beslag geroerd, dat daarna ge
bakken werd als een taart. O m taarten goed te kunnen bakken is warmte van boven en van 
beneden noodzakelijk. De meest geschikte manier daarvoor is bakken in een oven. Maar om
dat de meeste huizen in Nederland geen oven hadden, ook de huizen langs de Amsterdamse 
grachten niet, had men enige eeuwen eerder voor taarten een oplossing gevonden in de taar-
tenpan. Dat is een metalen pan met een vlakke bodem en een metalen deksel met een hoge 
rand. De taartenpan werd op een driepoot in het open vuur gezet en in het deksel legde men 
gloeiende kolen van turf. Zo verkreeg men hitte van beneden en van boven.' 1 ' 

Wilde men de taart van boven een mooie kleur geven dan zorgde men voor een heter vuur 
in de deksel dan onder de pan. Een heel eenvoudige manier van aardappelgebak was 

aardappelen in oesterschelpen: 
aardappelen, met behoorlijk zout, gaar gekookt, maakt men fijn, roert er boter en peper 
door en doet dit deeg in de schelpen, die men i n een' koperen ketel zet, met veel vuur op 
het deksel, om bruine korstjes te maken, doende van onderen niet meer vuur dan nodig 
is, om de schotel warm te houden ." 

Meer gecompliceerd: 

aardappelen, in vormpjes: 
de aardappelen, gaar gekookt zijnde, doet men i n een zeef, om het water te laten uitlek
ken; men maakt dezelve vervolgens fijn, en doet, bij een pond aardappelen, vijf oneen bo
ter, ru im een halve once suiker, zes geklutste eijeren en een kopje zoete melk; nadat dit 
goed door elkander geslagen is, doet men het in vormpjes en laat het in een taartenpan 
gaar bakken. ' 8 

schotelaardappelen: 
men neemt acht groote aardappelen, die men laat afboenen en heel gaar koken; vervol
gens ontdoet men dezelve van de schil en wrijft ze heel fijn, klutst vier eijeren met wat 
melk, peper, foelie en een kommetje gesmolten boter en beslaat dit goed door elkander. 
Dit beslag doet men in eenen schotel, met boter bestreken en met gestooten beschuit be-

75 Aaltje, 202-203. 
76 J. Witteveen, 'Kookboeken over kookgerei. Het kookgerei van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw', in: Qjiinl.es-

sens. Wetenswaardigheden over acht eeuwen kookgerei (Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen 1992) 19-20. 
77 Nieuw burger-keukenboek (Rotterdam 1827) 88. 
78 Nieuw burger-keukenboek, 88. 
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strooit, en bestrooit het van boven met gestooten beschuit en boter; men sluit de schotel 
met een deksel, waarop genoegzaam vuur gelegd wordt, en laat het een klein uur doorsto
ven. M e n kan hiertoe ook van overgeblevene aardappelen gebruik maken. ' 9 

De gekookte aardappel werd ook gebruikt voor zoete nagerechten als 'podding' en taart. De
ze gerechten voor de laatste gang van een feestelijke maaltijd waren erg geliefd in de late 18e 
en het begin van de 19e eeuw. 8 0 Ze dienden eerst als tafelversiering gedurende de eerste en 
tweede gang van de maaltijd voor ze in de derde of laatste gang gegeten werden. Iedere gang 
bestond uit een aantal gerechten die allemaal tegelijk op de tafel werden geplaatst. 

De podding werd gebakken of gekookt in een gecompliceerde koperen of aardewerken 
vorm, waardoor ze een fraai voorkomen kregen. 8 1 De taart was veel eenvoudiger van vorm; 
die werd alleen aan de bovenkant versierd met figuren van deeg die voor het bakken op de 
deksel van de taart werden gelegd, 'Snyd op het deksel een b loem ' . 8 2 

Meestal werd voor de podding broodkruim of rijstemeel gebruikt, maar men nam er ook 
wel aardappelen voor. In dat geval noemde men het aardappelpodding. Gewoonlijk maakte 
men de taarten van bloem, maar soms ook van gekookte aardappelen. Voor taarten gebruikte 
men vers gekookte aardappelen, voor poddingen moesten ze de dag tevoren reeds gekookt 
z i jn . 8 3 Zo konden resten aardappel op een smakelijke manier verwerkt worden. Podding en 
taart maakte men op smaak met snippers sucade. 8 4 Voor taarten gebruikte men bovendien 
ook krenten. 8 5 Wilde men een andere smaak dan kon men men ook geraspte citroenschil en 
kaneel nemen. 8 6 

aardappeltaart: 
tien a twaalf geschilde en gaar gekookte aardappelen, raspt men op een rasp fijn. Daarbij 
doet men twee oneen boters, zes dojers van eijeren, eene geraspte citroenschil en suiker; 
roert dit alles goed door elkander. Het wit der eijeren wordt dan tot een sneeuw geklopt 
en er door heen geroerd: vervolgens doet men het beslag in eene, met boter besmeerde 
taartpan of vorm, en laat het bij eene zachte hitte gaar bakken. 8 ' 

U i t de recepten blijkt dat ongeveer rond 1830 de aardappel geheel door de hogere standen 
was geaccepteerd en ook bij hen een vast bestanddeel was geworden van de dagelijkse warme 
maaltijd. De recepten voor de bereiding van aardappelen zijn in de loop der jaren in princi
pe dezelfde gebleven, al vielen die voor de aardappelpodding - en poddingen in het alge
meen - af, net als de aardappeltaart trouwens. O p het eind van de 19e eeuw zou de podding 
na de introductie van de ma ïzena als pudding terugkeren op het menu. 

79 Nieuw liurger-keukeulioek, 88. 
80 Op het eind van de 18e en in het begin van de 19e eeuw zijn de poddingen en taarten in Nederland zoet, terwijl ze 

in Engeland ook vaak hartig zijn. Zie voor Engeland, waar de poddingen oorspronkelijk vandaan komen: C. Anne 
Wilson, Food and drink in Britain (London 1973) 315-320. 

81 Zie over puddingvormen A. Jansen-van Dalen, Pudding in al zijn vormen - Colleeliiig jelly-mnulds ('s-C.ravenhage 1980) 
34. 

82 Nieuwe vadertandselie kookkunst, 285 en 291. 
83 Henriëtte Stam , De fijne keuken (Amsterdam 1846) 73; Haezebroek, Hedendaags* lie kookkunst, 55. 
84 Aaltje, 4e druk (ca 1820). 
85 Aaltje, 132; Nieuw burgerdieiikenboek, 135. 
86 Nieuw burger-keukenboek, 134. 
87 De nieuwe zuinige (ieldceselic keukenmeid (Nijkerk 1836) 162. 
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Tot besluit 

De kookboeken uit het verleden gaven niet aan - en de huidige doen dat evenmin - welke 
soort of welk type aardappelen het meest geschikt waren voor een bepaalde bereiding, welke 
soort kruimig was en welke niet stuk kookte. In de 18e eeuw vermeldt alleen dominee Marti
net dat er meerdere soorten waren, 

eene soort voor den Mensch, om vroeg in den Zomer te eeten: eene tweede, geelagtig, 
zeer lekker van smaak in het najaar en in den winter: eene derde, die rood is, en, wanneer 
het laat in ' t voorjaar wordt, den geelen in den smaak het afwint: eene vierde, ongemeen 
vruchtbaar, voor't Vee geschikt: eene vyfde, wit van koleur, onsmaakelyk, min voedzaam, 
omdat ze ontaard en wateragtig geworden is. 

Hij wijst er ook op dat een bijzondere eigenschap van de aardappel is dat hij op magere 
grond goed groeit en dat de duinen en de zandgronden een goede aardappel voortbrengen. 
Martinet stelt dat de kwaliteit van de Gelderse zandaardappel zeer goed is: 'De Zeeuwschen 
moeten daarom voor de Gelderschen zwigten' . 8 8 

Verder worden we over de smaakaspecten weinig gewaar. Hondius vond in de vroege 17e 
eeuw de smaak van aardappelen 'te ranck', te weinig duidelijk en uitgesproken. Een heel an
dere opvatting heeft in het midden van de 19e eeuw Maria Haezebroek in De heclendaagsche 
kookkunst in het recept: 

een betere manier om aardappelen te koken: 
gewoonlijk hebben onze aardappelen ook na het koken eene zamentrekkende scherpte, 
die onaangenaam en ongezond is. O m hun die te benemen, koke men ze eenmaal met 
water op, giete dan dit water, dat nu alle wrange of zamentrekkende deelen heeft opgeno
men, weg, en koke ze in versch water geheel gaar. M e n zal zoo de aardappelen welsmaken-
der en gezonder v inden. 8 9 

Burgemeester Mustel van Bernay in N o r m a n d i ë zei het al over de aardappel in 1767: 'De ar
men eten ze door de nood gedwongen en de rijken doen het voor de smaak'. 9 0 

88 Martinet, Kalechisinus 1U, 327-328. 
89 Haezebroek, He.dendaagsche kookkunst, 127 in bet 'Aanhangsel', waarin nuttige wenken worden gegeven voor liet 

huishouden. 
90 Geciteerd door Daniël Morcrette, bezorger en uitgever van de herdruk van La cuisiniire rèpubUcavne, 14. 
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Bijlage 

De eerste traditionele of typisch Nederlandse gerechten, voor het eerst gepubliceerd in Aal
tje, de volmaakte en zuinige keukenmeid (Amsterdam 1803). 
N . B . een Nederlandsche kop = een droge maat van 0,87 liter, 1 once = 30,88 gram. 

Zuurkool stoven (p. 196) 
M e n laat de kool in wat water met een stuk boter koken, tot zij bijna droog is geworden; 
dan doet men er nog een stuk boter bij, laat het er even in smelten, terwijl men de kook 
dikwijls omhutselt: men stooft er ook aardappelen onder, alsmede rookspek of worst: de 
meesten wasschen de kool , als zij uit het vat komt, eerst in koud water af; en zoo zij daar
door te veel zuur mogt verloren hebben, is het met een scheutje azijn te herstellen. 

Boerenkool (197) 
Wasch en zuiver de kool naar behoren, en kook ze in regenwater gaar; laat ze voorts op 
eene vergiet uitlekken, en hak ze dan fijn, hetwelk men juist niet behoeft te doen, maar 
zulks naar verkiezing kan behandelen: doe dan netjes geschilde of geschraapte aardappe
len in een kasserol of pan, leg daarop vervolgens een stuk rookspek, zoo groot als men ver
kiest: doe weder de fijn gehakte kool in de kasserol, en voeg er varkensreuzel bij; men laat 
het zoo gaar stoven en hutselt het tusschenbeiden eens om; maar men moet niet vergeten 
er een weinig water bij te doen. 

Zoete appelen met aardappelen (160; nu Hete bliksem genoemd, JW) 
Neem b.v. 4 Ned. koppen zoete appelen, snijd dezelven in vierdeparten, en doe er de klok
huizen uit; doe voorts de appelen in eene aarden pan, met suiker en boter naar goedvin
den: neem dan 4 Ned. koppen beste aardappelen, schil dezelven mede, en doe er vervol
gens 5 oneen, of, zoo men het verkiest, meer of minder, rookspek op, en laat het zoo te 
zamen gaar worden, het telkens omschuddende: gaar zijnde, behoort men het zoo op te 
dissehen. Dit is een Geldersche, welsmakende kost. 

Gestoofde peren met aardappelen (169) 
Neem 4 Ned. koppen goede fransche suikerperen, en 4 Ned . koppen beste, doch niet 
groote aardappelen: schil of schraap deze laatste, terwijl men integendeel de peren onge
schild laten, maar dezelven goed wasschen, in vierdeparten snijden, en de klokhuizen uit
halen moet: neem dan 2 1/2 oneen goed doorregen rookspek: leg hetzelve in een aarden 
pan, en doe er de aardappelen en de peren, met een weinig water, alsmede boter en sui
ker naar genoegen, boven op; dek de pan voorts behoorlijk toe; zet dezelven op het vuur, 
en schudt ze tusschenbeiden eens om. Gaar zijnde neemt men het spek uit, en regt de ge
stoofde peren en aardappelen met hetzelve aan. 
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J . G . Smit , Vorst en onderdaan. Studies over Holland 
en Zeeland in de late middeleeuwen (Misce l lanea 
N e e r l a n d i c a X I I , L e u v e n : Peeters, 1995, X L V + 
683 blz. , I S B N 90-6831-715-6) 

In 1993 promoveerde J . G . Smi t aan de Ri jksuni
versiteit te U t r e c h t op Vorst en onderdaan, een dis
sertatie die deels is samengesteld uit bewerk ingen 
van eerder verschenen ar t ike len van zijn hand , 
maar voor het hoofdstuk over de h u l d i g i n g e n van 
de H o l l a n d s e graven op geheel n ieuw onde rzoek 
berust. M e t het verschi jnen van een handelsedi t ie 
is Smits proefschrift n u ook voor een breder pu 
bl iek beschikbaar. 

D e auteur gaat i n dit boek allereerst i n op het 
reisgedrag van de H o l l a n d s e graven, de reisroutes 
en de plaatsen waar zij verbleven, v a r i ë r e n d van 
d o m e i n g e b o u w e n tot stadshuizen en herbergen 
( 'De vorsten op reis ' ) . O p g r o n d van het d o o r 
h e m z e l f samengestelde grafelijke i t i ne r a r ium 
weet Smi t nauwkeur ig aan te geven waar de gra
ven i n de l o o p van h u n reger ing verbleven en hoe 
zij h u n tijd verdee lden over de graafschappen 
H o l l a n d , Z e e l a n d en H e n e g o u w e n . Smi t toont 
aan dat b i n n e n H o l l a n d D e n H a a g de vorstelijke 
verblijfplaats bij uitstek was. Resident ie was deze 
plaats e igenl i jk a l leen i n de j a r e n 1387-1404, toen 
A l b r e c h t van B e i e r e n overwegend op het B i n n e n 
h o f woonde , en niet al omstreeks 1365, zoals 
meestal word t aangenomen . O p m e r k e l i j k is ook 
dat de he r tog n a 1371 niet meer naar B e i e r e n af
reisde. Was di t echt a l leen omda t hij i n Neder -
Be ie ren de rust h a d weten te herstel len en een 
goede s tadhouder h a d aangesteld, o f waren H o l 
l a n d en H e n e g o u w e n toch veel belangr i jker voor 
Albrech t? G r a a g h a d ik iets m e e r v e r n o m e n over 
de Beierse connecties . V e r d e r mis ik i n di t hoofd
stuk een vergel i jk ing met het reisgedrag van ande
re Westeuropese vorsten, terwijl de auteur er toch 
op wijst dat publicat ies d ienaangaande beschik
baar zi jn . 

H e t tweede hoofdstuk, ' D e vorsten g e h u l d i g d ' , 
beschrijft de verschi l lende facetten van de vorste
lijke h u l d i g i n g e n . Ik heb het met veel respect ge
lezen: vele b r o n n e n zijn ten behoeve van deze stu
die d o o r Smits h a n d e n gegaan en tot een b o e i e n d 
overzicht uitgewerkt. H e t hoofdstuk valt i n dr ie 
de len u i teen. H e t eerste behande l t voor de per io
de 1299-1581 de hu ld ig ings re izen en de h u l d i 
gingsplaatsen van de graven. D o o r b ronnenge
brek moe t de auteur z ich daarbij bepe rken tot de 
stedelijke h u l d i g i n g e n . H e t tweede gedeelte heeft 
de m a t e r i ë l e aspecten van de h u l d i g i n g e n tot on

derwerp en voert de lezer mee naar het boe iende 
schouwspel van de verschi jn ing van de nieuwe 
vorst t emidden van zijn onde rdanen . W e verne
m e n van de moe i t en die de verschi l lende steden 
z i c h getroostten o m tegenover de graaf behoor l i jk 
voor de dag te k o m e n , hoe burgers werden opge
roepen h u n fraaiste k l e r en aan te t rekken, maar 
ook van de te leurs te l l ing als de vorst de stad voor
bij trok, hetgeen G o u d a i n 1515 overkwam. H e t 
hoofdstuk wordt besloten met een deel dat han
delt over het hu ld ig ingsover leg en de edelen , d ie 
i n de verschi l lende stedelijke privileges en de 
l andrech ten h u n bevestiging v o n d e n , met als be
langrijkste die ve r l eend d o o r Marga re tha van H e 
negouwen en M a r i a van B o u r g o n d i ë . 

E e n slothoofdstuk, ' D e o n d e r d a n e n i n over leg 
e n conf l ic t ' , bevat allereerst een interessante uit
w e i d i n g over de wijze van a rch ie fvorming d o o r de 
15e-eeuwse Staten van H o l l a n d . Smi t geeft daar in 
op over tuigende wijze aan hoe M e i l i n k tegen het 
herkomstbegit tsel zond igde d o o r het in tegreren 
van Delftse archival ia in het H o l l a n d s e Statenar
chief. H o e aard ig zou het zijn als de onterechte 
overbreng ing naar het r i jksarchief van deze stuk
k e n weer ongedaan zou w o r d e n gemaakt en Delf t 
de s tukken terug z o u ontvangen die daar eeuwen 
hebben berust . . . 

In een tweede paragraaf behandel t Smi t de 
strijd o m de binnenvaar t d o o r M i d d e n - H o l l a n d , 
o f hoe oude privileges g ingen boven actuele eco
nomische be langen . T o t de Franse tijd wisten 
G o u d a , D o r d r e c h t en later o o k H a a r l e m te voor
k o m e n dat de binnenvaar t over kortere ve rb ind in 
gen k o n besch ikken en daarmee aan h e n voorbi j
voer. 

Smi t sluit zijn boek af met een synthese waar in 
de o n t w i k k e l i n g van H o l l a n d van een bondsstaat, 
bestaande ui t K e n n e m e r l a n d , H o l l a n d , West-
Fr ies land en latere aanwinsten, t o l eenheidsstaat 
centraal staat. H o e w e l duide l i jk sprake is van een 
geleidel i jk aaneengroe ien van de verschi l lende 
de len van het graafschap tot é é n geheel , is de aan
d u i d i n g bondsstaat mijns inziens niet op zijn 
plaats. Deze suggereert een m o d e r n e staatsvorm, 
d ie er i n de d o o r Smi t behande lde per iode niet 
was. 

Vorst en onderdaan bevat waardevolle studies, die 
het tot een onmisbaar werk m a k e n voor de beoe
fenaar van de H o l l a n d s e middeleeuwse geschiede
nis. H o e w e l de auteur heeft g e p o o g d de verschi l 
l ende de len tot een boek samen te smeden, blijft 
het voor mij de vraag waarom i n di t proefschrif t 
meer bi jeen is gebracht dan het ke rnhoo ld s tuk 
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over de grafelijke huldigingen. Dat deel vormt 
een afgerond geheel. Een nadere uitwerking van 
het hoofdstuk over de grafelijke reizen had dan 
een plaats kunnen krijgen als inleiding op het 
nog uit te geven itinerarium van de graven, dat 
men graag zou raadplegen maar dat nu bij lezing 
van dit hoofdstuk node wordt gemist. Als vreemde 
eenden in de bijt komen echter vooral de para
grafen betreffende het Statenarchief en de bin
nenvaart over. Desalniettemin is het belang van 
de delen er niet minder onder. 

FJ.W. van Kan 

Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 
1245-1995 (Hilversum: Verloren, 1995, 690 blz., 
ISBN 90-6550-504-0, ƒ75) 

'Haralem', waarschijnlijk afgeleid van 'Haru-
(=hoge zandgrond) lo (=bos) haima (=huis)', 
wordt reeds in de eerste helft van de 10e eeuw ver
meld. Driehonderd jaar later, in 1245, verleende 
graaf'Willem II deze plaats stadsrecht. 

Het 750-jarig beslaan van de stad Haarlem in 
1995 is aangegrepen om een overzichtsgeschiede
nis het licht te doen zien. Tot dan toe gold als his
torisch handboek voor de Spaarnestad het ruim 
een eeuw oude Geschiedenis en beschrijving van 
Haarlem van de vroegste lijden lol op onze dagen 
(Haarlem 1874-1888) van Francis Allan, dat in 
1973 zelfs een herdruk beleefde. De Historische 
Werkgroep Haerlem en het gemeentearchief 
startten in 1988 een project dat uiteindelijk tot de 
totstandkoming van Deugd luwen geweld heeft ge
leid. Het is een lijvig werk geworden (ruim 2,5 ki
lo zwaar) dat maar liefst 48 auteurs telt, van wie 
zestien tevens als redacteur zijn opgetreden. Daar
naast waren er een eindredacteur en twee beeld
redacteuren bij betrokken. Het boek wordt ge
completeerd met een beredeneerde bibliografie 
door A.G. van der Steur. 

Deugd boven geweld is uiterst schematisch van op
zet. Er is gekozen voor een indeling in vier tijdvak
ken: 1245-1580, 1580-1770, 1770-1880 en 1880-
1995. Binnen ieder tijdvak komen de volgende zes 
aandachtsgebieden aan bod: de politiek-institutio-
nele geschiedenis, de sociaal- economische ge
schiedenis, levensbeschouwelijke groeperingen, 
onderwijs en wetenschap, letterkunde en muziek 
en tot slot beeldende kunsten en kunstnijverheid. 
Door deze opzet kan iemand die bijvoorbeeld al
leen in de religieuze geschiedenis geïnteresseerd 

zou zijn, volstaan met het lezen van de hoofdstuk
ken 3, 9, 15 en 21. In ieder tijdvak telt de catego
rie beeldende kunsten en kunstnijverheid de 
meeste pagina's en - niet verwonderlijk - de 
meeste illustraties. De aan onderwijs en weten
schap gewijde hoofdstukken zijn tot 1770 de kort
ste van het hele boek, om in de periode daarna 
fors uit te dijen. 

Hoewel Haarlems culturele bloei in de 16e en 
17e eeuw volgens de samenstellers het uitgangs
punt voor het boek vormde, krijgt die periode 
nauwelijks meer aandacht dan de overige eeuwen. 
In het obligate, door burgemeester Pop verzorgde 
'Ten geleide' lijkt er helemaal geen vroegmoder
ne bloei te zijn geweest en wordt de Haarlemse 
geschiedenis voorgesteld als een gestaag opwaart
se lijn: 'In de afgelopen zeven en een halve eeuw 
is Haarlem niet alleen gegroeid tot de negende 
gemeente van Nederland, maar ook tot één van 
de mooiste steden van ons land.' Gemeten naar 
de huidige landsgrenzen nam Haarlem echter te
gen het einde van de 15e en gedurende de eerste 
helft van de 16e eeuw een zesde of zelfs vijfde 
plaats in. Niet voor niets ook was Haarlem van 
oudsher de tweede stemhebbende stad in de Sta
ten van Holland (na Dordrecht), en pas in de 
loop van de 17e eeuw raakte zij haar positie als 
grootste stad van Holland na Amsterdam kwijt. 

Deugd boven geweld probeert de hele geschiede
nis van de stad recht te doen en kan zich daarom 
zelden permitteren al te lang bij interessante za
ken en personen stil te staan. Zo komen we over 
de 15e-eeuwer Geertgen tot Sint-Jans, wiens in
vloed op de Hollandse schilderkunst nadrukkelijk 
in de tekst wordt onderkend, nauwelijks iets te we
ten. Over schilderes Maria de Grebber, wier por
tret van pastoor Augustinus de Wolff is afgebeeld 
(afb. 9.10), vernemen we helemaal niets. Welbe
schouwd is er ook niet veel ruimte om op details 
in te gaan: de aantallen pagina's per periode be
dragen respectievelijk 122 (incl. 77 afbeeldin
gen), 169 (134), 141 (122) en 160 (152). Zeer 
veel illustraties dus, die het boek weliswaar een 
aantrekkelijk uiterlijk verlenen, maar de auteurs 
schrijfruimte hebben ontnomen. Dat is jammer, 
zeker gelet op de schat aan kennis waar de au
teurs - zonder uitzondering vakmensen, van wie 
velen zich op het gebied van de Haarlemse ge
schiedenis al ruimschoots hebben bewezen - tesa-
men over beschikken. 

De titel, ontleend aan de Haarlemse stads-
spreuk Vicit vim virtus, doet wellicht vermoeden 
dat het boek één grote lofzang op de jubilerende 
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stad is. Na tuur l i jk v indt m e n alle plaatselijke co
ry feeën e r in terug: van de doperse bakker Jan M a -
thijsz d ie é é n der stichters van het Nieuwe Jeruza
l e m i n M u n s t e r was, tot eigentijdse h e l d e n als 
O l y m p i s c h schaatskampioene Y v o n n e van G e n n i p 
o f de onlangs over leden schi lder Kees Verwey, die 
als 93 ja r ige de o p e n i n g van de Verweyha l op de 
Gro t e M a r k t n o g m o c h t m e e m a k e n . Gebeurtenis
sen waar H a a r l e m lange tijd r o e m aan wist te ont
l enen , w o r d e n i n Deugd boven geweld echter eens 
en voor al naar het rijk der fabelen gewezen. M e n 
denke hierbi j aan l egenden als de i nname van Da-
miate d o o r een Haa r l ems zaagschip i n 1218 e n de 
u i tv ind ing van de boekdrukkuns t d o o r Laurens 

Jansz Coster . V e r d e r wordt behalve D i r c Mathijs/., 
d ie omstreeks 1483 de stad als 'een ha l f paradise ' 
omschreef, ó ó k H a n y M u l i s c h ' gewraakte radio
voordracht ui t 1964 aangehaald: 'Tevergeefs pro
beren de H a a r l e m m e r s h u n zwartgal l igheid ach
ter b l o e m e n t o o i te verbergen. D o o r wrok verteerd 
mi jden zij de openbare weg, en i n h u n donkere 
hu i zen overpe inzen zij slechtgewassen de mense
lijke ve rhoud ingen . M e n woont niet i n H a a r l e m , 
m e n lijdt aan H a a r l e m . D e stad is dan o o k omge
ven d o o r krankz innigenges t ich ten : uitgestrekte 

pavi l joenen, gigantische c o m p l e x e n in Santpoor t 
en Voge lenzang , waar de aap ui t de H a a r l e m m e r 
komt ' (p. 568). Deze w o o r d e n bezorgden M u l i s c h 
ruzie met enkele confraters van de kunstenaarsso
c ië t e i t Teisterbant, een d o o r G o d f r i e d Bomans i n 
1949 opger ich t genootschap dat i n 1970 o p h i e l d 
te bestaan. 

W i e Deugd boven geweld opslaat i n de h o o p er 
nieuwe d ingen in te v inden die n o g niet eerder 
aan de publ ic i te i t waren prijsgegeven, kan bedro
gen u i t k o m e n . H e t boek lijkt voora l bedoe ld o m 
reeds vergaarde kennis n u eens b i n n e n een groot 
logisch ve rband te verzamelen. E e n dergeli jke 
synthese voorziet beslist i n een behoefte: wie V a n 
der Steurs 'Beredeneerde bibl iograf ie van de ge
schiedenis van H a a r l e m ' (p. 617-645 i n k le ine 
d ruk) doorneemt , zal versteld staan van de daar in 
o p g e n o m e n hoevee lhe id ' i nhoude l i jk belangrijk
ste publ ikat ies over H a a r l e m ' . Deze overzichtel i jk 
opgestelde bibl iograf ie is uiterst waardevol, zozeer 
zelfs, dat dit o n d e r d e e l a l leen al de aanschaf van 
het boek rechtvaardigt. 

(.abt'ielle D o r r e n 
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Vernieuwde historische afdeling van museum 
De Lakenhal in Leiden 

Op 1 oktober 1995 werd de nieuwe presentatie 
van de geschiedenis van Leiden feestelijk geo
pend. Na ruim anderhalf jaar van interne verbou
wingen is de historische afdeling totaal ver
nieuwd. 

Belangrijke onderdelen van het renovatieplan 
waren het herstellen van het originele plafond, 
dat uit een tongewelf met vijf gebogen cassettes 
bleek te bestaan, en het verhangen van het groot
ste schilderij uit de collectie: 'Burgemeester van 
der Werf biedt zijn degen aan het volk' (430 x 574 
cm). Bij de renovatie van de zaal bleek dat in de 
oorspronkelijke bouw (ca 1870) een uitsparing 
was voorzien, waarin het grote schilderij precies 
past. In juni 1995 werd dan ook met man en 
macht gewerkt om de burgemeester weer naar 
zijn oude plaats terug te brengen. 

Het schilderij is niet alleen indrukwekkend om 
het formaat, ook de heldendaad die er op te zien 
is spreekt zeer tot de verbeelding. De hongerende 
bevolking liep tijdens het beleg van Leiden door 
de Spanjaarden in 1574 op zijn laatste benen, al 

zou je dat aan de personen op het doek niet di
rect zeggen: de mannen, vrouwen en babies zitten 
nog behoorlijk in het vlees. We zien een gefanta
seerd stadsbeeld met op de achtergrond een ook 
al vrije interpretatie van de Hooglandse Kerk. 
Centraal staat de heldhaftige burgemeester, die 
zijn arm of lichaam als voedsel aanbiedt aan de 
uitgehongerde Leidenaren. 

Een andere verplaatsing was al eerder uitge
voerd, bij de herinrichting van de grote zaal op de 
eerste verdieping van de 17e-eeuwse Lakenhal, de 
zogenaamde Grote Pers. Vroeger hingen daar de 
schutterstukken van Joris van Schooten uit 1626. 
Deze hebben plaats moeten maken voor de reeks 
schilderijen die Isaac Claesz van Swanenburg oor
spronkelijk voor de Saaihal had vervaardigd. Deze 
vormen nu de hoofdschotel binnen de nieuwe 
presentatie van de historisch zo belangrijke Leid
se lakenindustrie. De gehele eerste verdieping van 
het oude gebouw is nu gewijd aan de textielindus
trie, vanaf de middeleeuwen tol halverwege de 
20e eeuw. 

Een gevolg van deze herinrichting is dat de se
rie 16e-eeuwse gravenramen door Willem Thy-
baut van de Grote Pers moesten verdwijnen. 

Afb. 1. Burgemeester Van der Werf biedt zijn degen aan het volk, M.I. van Bree 1816-1817. 
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Afb. 2. Gravenramen, voorstellende Floris III en Willem II, Willem Thybaut 1587-88. 

Dankzij het Fonds Behoud Nationaal Erfgoed was 
het mogelijk deze gebrandschilderde glasramen 
te herstellen en ze hun oude plaats terug te geven 
in het trappenhuis aan de achterzijde van de oude 
Lakenhal, bij de toegang tot de nieuwe histori
sche presentatie. 

Presentatie 
Wat er van het verleden bewaard is gebleven, is 
vaak toevallig. Huisraad en kleding van doorsnee 
burgers zijn bijvoorbeeld schaarse goederen, om
dat die spullen totaal opgebruikt werden. Daarom 
zijn museumcollecties vaak niet in staat een over
zicht van de geschiedenis te tonen, zoals dat in 
een boek wel kan. De collectie van de Lakenhal 
vormt daarop geen uitzondering. 

Veel historische presentaties in musea lijken op 
elkaar. Of de geschiedenis wordt chronologisch 
verteld van het vroegste verleden tot zo ongeveer 
een eeuw geleden, of de bezoeker krijgt verschil
lende thema's voorgeschoteld, zoals 'bestuur en 
rechtspraak', 'handel en nijverheid' en 'gods
dienst en onderwijs'. De vroegere historische af
deling van de Lakenhal was ook zo ingedeeld. Be

langrijke thema's als armoede, immigratie of 
wonen werden nauwelijks getoond. De afstand 
tussen de museumvoorwerpen en de werkelijke 
geschiedenis was dus nogal groot. Ten slotte heb
ben historische presentaties vaak maar een flauwe 
band met het heden. Wat de stad van vandaag 
met die van vroeger te maken heeft, is moeilijk 
voor het voetlicht te brengen. 

Bij het maken van plannen voor de nieuwe af
deling Leidse geschiedenis is het museum een an
dere weg ingeslagen: door de geschiedenis te 
koppelen aan plekken in Leiden waar de historie 
nog leeft, raakt de bezoeker betrokken bij zowel 
de oude als de hedendaagse stad. Het gevolg is 
een route langs plaatsen in Leiden, die karakteris
tiek zijn voor gebeurtenissen of historische ont
wikkelingen. Rode draad door de opstelling zijn 
foto's die Mare de Haan maakte van historische 
plekken in de stad, zoals die er nu uitzien. De 
voorwerpen bij de foto's illustreren de geschiede
nis van zo'n plek tegen een achtergrond die aan
toont dat kunst en cultuur onlosmakelijk verbon
den zijn met het historisch verloop van de stad. 

Leiden heeft een rijke historie in sociaal, eco-
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nomisch en cul turee l opzicht . D e L a k e n h a l zou 
dat het liefst a l lemaal u i tgebre id laten z ien , maar 
beseft terdege dat dat niet mogel i jk is. E r is geluk
k i g wel meer te z ien dan vroeger het geval was. 

H e t accent ligt n u meer op de sociaal-economi
sche geschiedenis van de stad. V o o r h e e n kregen 
voora l de statige k o o p m a n s h u i z e n aan het Rapen
burg , het stadszilver, de universi tei t o f por t re t ten 
van voorname L e i d e n a r e n vo lop aandacht. D e 
nieuwe presentatie toont o o k de haveloze arbei
derswoninkjes die ooi t aan de Waardgracht ston
den , het servies uit de kant ine van de Grofsmede
rij , het leesplankje van een 'twee cen ten ' schooltje 
en de t ronie van de beruchte gifmengster G o e i e 
M i e . 

U i tgangspun t bij de nieuwe ops te l l ing was de 
boe iende historie van é é n van H o l l a n d s oudste 
steden toegankeli jk te m a k e n voor een b reed pu 
bl iek . D e museumbezoeker krijgt de ge legenheid 
kris-kras, als het ware zappend, d o o r de geschiede
nis van L e i d e n te gaan, b e g i n n e n d i n de late m i d 
deleeuwen en d o o r l o p e n d tot het heden : van 
L u g d u n u m Batavorum tot m o d e r n design. 

Prikken in de historie 
Z o n d e r chrono log i sche volgorde kan het pub l i ek 
aan de h a n d van 'straatnaambordjes' een over
dekte wande l ing d o o r de stad maken . Zoals aan 
het beg in van een hoofdstuk i n een ouderwets 
k inde rboek wordt o n d e r de straatnaam een korte 
i n h o u d gegeven en v inden we bi jvoorbeeld bij het 
stadhuis ve rmeld : 'waar de burgemeesters al meer 
dan vijf eeuwen de stad besturen, waar V a n der 
W e r f z ichze l f te eten aanbood , waar de Le ide 
naren r o n d de V r i j h e i d s b o o m dansten, waar een 
b r a n d de stad van haar hart be roofden ' . 

In een griezelkamertje hangt het radbraakkruis 
onhe i l spe l l end tegen de wand, o m r i n g d d o o r 
boe ien . Daarnaast staat d r e igend een schandton 
voor overspelige v rouwen te p ronk . 

Bij het V a n der Werfpark (waar een feestdag 
een daverend besluit kreeg en z ich ten slotte een 
tragedie vol t rok, waar de b roe r van N a p o l e o n te 
h u l p schoot, waar een burgemeester uit de pu in 
h o p e n verrees) v i n d e n we b roks tukken van het i n 
1807 ontplofte kru i t sch ip e n een m o d e l van het 
s tandbeeld voor burgemeester V a n der Werf, dat 
op die p lek i n 1884 o n t h u l d werd . 

Verp l i ch t e n u m m e r s zijn de universiteit (waar 

Afb . 3. M o d e l van het krui tschip , vervaardigd ui t hout van het ontplofte schip, beg in 19e eeuw. 
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Afb . 4. 'De B u r c h t waarin Romeinse steen verwerkt is, waar de graven van H o l l a n d een goed heenko
m e n zochten , waar de vi jand korte met ten mee maakte ' . Foto Mare de H a a n . 

é é n op de zes L e i d e n a r e n studeert, waar W i l l e m 
van Oranje de h a n d i n had , waarmee L e i d e n een 
concurrent ies t r i jd won) e n de Leidse industr ie 
(onder de n o e m e r Waarde i l and : waar vuurtorens 
gesmeed werden , waar L e i d e n zijn i n d u s t r i ë l e pa
radepaard had , waar niets meer he r inne r t aan 
stank en wa lm) , de é é n n o g steeds een van de be
langrijkste werkgevers i n de regio, de ander verga
ne glor ie . 

Tweekamer-woninkjes, wasgoed op de kade, 
een geit voor de me lk en een bootje voor het pa
l ing-peuren: zo w o o n d e n t i endu izenden arbei
ders. E e n m o d e l van het peurschuitje, ook be
kend uit de Camera obscura, ontbreekt dan ook 
niet. E v e n m i n als het bekende petroleumstelletje 
en de warmwaterkruik van grijs gewolkt emai l . 

A a r d i g is daarnaast de wieg met Leidse sleutels, 
die het gemeentebestuur i n 1928 aan de ouders 
van de 70.000e inwoner van de stad schonk. 

D e reeds genoemde gravenramen v o r m e n het 
ach te rg ronddecor van de D o e l e n (waar het 
hoofdkwart ier van het stedelijke leger was, waar 
nachtwakers ger icht schoten, waar het clubge
bouw de al lure h a d van een herenhuis , waar uit
b u n d i g werd gefeest en met vendels gezwaaid). 
H i e r hebben ook vier van de zes schuttersstukken 
van Jor i s van Schoo ten een plaats gevonden, even
als de uit de O u d e H a l verbannen harnassen, 
sch i lden en wapens. Kogels en pis tolen zijn i n de 
g r o n d ve rzonken en te bewonderen d o o r perspex 
b o l l e n . 

E e n van de k le ine zijruimtes werd vroeger ge-
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heel ingenomen door de oud-katholieke kapel. 
Nu is hier het kerkzilver uit zowel protestantse als 
katholieke liturgie opgesteld en wordt er aan
dacht besteed aan de holjes en de armenzorg. 

Leiden is sinds eeuwen een toevluchtsoord ge
weest voor Belgen, Fransen, Duitsers en Engelsen 
die om godsdienstige en/of' economische rede
nen hun land ontvluchtten. Hun namen leven 
nog steeds in Leiden voort. Bekend zijn La Brujè-
re, De la Rie, Lagas, Chaudron, Goddijn, De Wek
ker en Hansen, maar dat Koet de verbastering is 
van een van de Pilgrim Fathers Coit is minder be
kend. Het museum laat de bezoeker door brieven
bussen gluren die op een voordeur zijn bevestigd 
om achter de herkomst en verklaring van die na
men te komen. Een speelse en niet te dure oplos
sing. 

Incompleet 
Natuurlijk zijn er lacunes, maar met de huidige 
opzet is slechts bedoeld te prikken in de geschie
denis van Leiden en vergelijkingen te treffen tus
sen vroeger en nu. Zo hangt een houten schooltas 
uit de 18e eeuw broederlijk naast een stiède rug

zak anno 1995 en vinden we een stel benen bik
kels naast kartonnen flippo's. Alles is vooral speels 
bedoeld; er is niet gestreefd naar volledigheid, 
maar men heeft getracht de fantasie van de bezoe
ker te prikkelen. 

Het is nog even wennen aan de vernieuwde af
deling, waar nu meer te zien is dan in de oude op
stelling. Ook de ordening is ongewoon. De inrich
ting van Toni Mulder en Merel van Meurs is heel 
wat speelser dan vroeger. Wie er doorheen loopt 
zal vast locaties missen. Dat is onvermijdelijk, ge
zien de beperkingen van de beschikbare ruimte. 
Anderzijds is het zo dat iedereen zich zijn eigen 
Leiden herinnert en het verhaal dus nooit rond 
en af kan zijn. Als de nieuwe afdeling die herinne
ringen bij bezoekers weet los te maken, voldoet zij 
al aan een belangrijk doel: het bevorderen van be
trokkenheid bij het historische èn hedendaagse 
Leiden. 

Ingrid Moerman 
conservator historische afdeling 
Stedelijk Museum de Lakenhal 
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