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Manon van der Heijden 

Op de grens van spel en overtreding. 
Een bruiloftsritueel in de 16e en 17e eeuw* 

O p het schilderij De dorpsbruiloft uit 1653 van Jan Steen staat een bruiloftsscène afgebeeld. De 
afbeelding situeert het bruiloftspaar net na de huwelijksvoltrekking, als de bruid met haar ge
zelschap naar het huis van de bruidegom of een naburige herberg vertrekt. 1 In en rond het 
huis van de bruidegom wordt muziek gemaakt ter verwelkoming van de bruid. Achter de 
bruid staat publiek dat vol verwachting hoopt een graantje te kunnen meepikken van de brui
loftsfestiviteiten. Het was gebruikelijk dat familieleden van het bruidspaar (of alleen de 
bruid) de omstanders trakteerden op eten en drank. Het schilderij laat duidelijk een vrolijke 
en feestelijke gebeurtenis zien. 

Volgens sommige kunsthistorici heeft Jan Steen met dit schilderij willen verwijzen naar het 
populaire 17e-eeuwse thema de vuile bruid, ofwel de zwangere en dus onkuise bruid. In de 17e 
eeuw vormde de vuile bruid namelijk het onderwerp van talloze kluchten en schilderijen. Ik 
zal hier verder niet bespreken in hoeverre deze interpretatie juist of onjuist is te noemen. 2 

Voor dit artikel vormt het schilderij vooral een mooie ingang op het onderwerp dat ik hier wil 
bespreken. Het door Steen afgebeelde tafereel ging namelijk vaak gepaard met een bruilofts
spel dat het schutten van de bruid werd genoemd. Aan het schutten van de bruid hebben histo
rici relatief veel aandacht besteed. Veel minder aandacht is er geweest voor de aanpak van dit 
ritueel door overheid en kerk. In de Rotterdamse en Delftse vonnisboeken en kerkenraads-
notulen ontdekte ik dat dit huwelijksspel soms tot vervolgingen door overheid en kerk kon 
leiden. In dit artikel zal het schutten van de bruid daarom in het licht van de Hollandse stral
en tuchtpraktijk tijdens de 16e en 17e eeuw worden bekeken. 

Het schutten van de bruid was in de eerste plaats een huwelijksritueel dat het karakter had 
van een spel. De stedelijke en kerkelijke overheden beschouwden het ritueel niet altijd als on
schuldig, gezien het feit dat het schutten van de bruid in Hol l and soms leidde tot ingrijpen 
van de kerkenraad en de overheid. Aangezien het spel soms uit de hand liep, kon het een be
dreiging vormen voor de openbare orde. In die gevallen stelden stedelijke overheden soms 
een strafrechtelijke vervolging in . Daarnaast bemoeide de gereformeerde kerk zich met uit
spattingen rond huwelijksspelletjes. Gereformeerde predikanten maakten eveneens bezwaar 
tegen de openbare ordeverstoring. Vooral de verstoring van de kerkdienst vonden zij erger
lijk. V i a het tuchtbeleid van de kerkenraad corrigeerde de gereformeerde kerk zijn lidmaten 
regelmatig wegens bruiloftsrituelen. 

• Dit artikel is een uitwerking van een paragraaf uit mijn proefschrift: Manon van der Heijden, Huwelijk in Holland. Ste
delijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550-1700 (Amsterdam 1998) 211-212. Een verkorte versie werd gepresenteerd op 
het congres: Spel en spelen in de zestiende en zeventiende enne (Rotterdam, 27 en 28 augustus 1998) georganiseerd door 
Werkgroep XVIIe eeuw, Erasmus Universiteit Rotterdam en Katholieke Universiteit Leuven. 

1 H . Pcrry Chapman, Wouter Th . Kloek en Arthur K. Wheelock Jr., onder redactie van Guldo M C . Jansen, Jan Steen. 
Schilder en verteller (Amsterdam 1996) 116-118. 

9 Over de kluchten- Maria-Theresia Leuker, 'De last van 't huys, de wil des mans ...'. Vrauenhdder und Ehekonzepte im me-
derlandrschen Lustspel des 17. pdrrunderts (Munster 1992). Over de schilderkunst: Paul Vandenbroek 'Verbeeck's pe-
asant weddings- a study of iconography and social function', Smuolus 14 (1984) 79-123; Margaret Sulhvan, Bugels 
l,easants: art and audience m the Northern Renaissance (Cambridge 1994); Eddy dejongh, Portretten van echt en trouw. Hu
welijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw (Haarlem en Zwolle 1986). 
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O p de grens van spel en overtreding 

Afb . 1. Jan Steen, De dorfisbruüoft. Doek , 1653. M u s e u m Boi jmans van B e u n i n g e n , Rot te rdam. 

Het grensgebied van huwelijksspel en overtreding staat in dit artikel centraal. Ik beperk mij 
tot het gewest Ho l l and in de 16e en 17e eeuw en baseer me op de volgende bronnen: stede
lijke keuren, ordonnanties van de Staten van Hol land , classicale acta van Delfland en Schie-
land, synodale acta van Zuid-Holland, en tenslotte kerkenraadsnotulen en vonnisboeken van 
Rotterdam en Delft. In deze bronnen zijn zowel wereldlijke wetgeving en kerkelijke regels 
omtrent het schutten van de bruid te vinden, als gegevens over de vervolgingspraktijk van de 
stedelijke overheid en de kerkenraad. In het navolgende zal ik eerst de regels bij de vroegmo
derne huwelijkssluiting kort uiteenzetten. Daarna volgt een beschrijving van het schutten van 
de bruid. Vervolgens bespreek ik de bezwaren van kerk en overheid tegen dit ritueel en de 
maatregelen die deze autoriteiten namen. Tenslotte komt de vraag aan de orde i n hoeverre 
de door overheid en kerkenraad aangepakte gevallen g e ï n t e r p r e t e e r d kunnen worden als 
charivari (een rituele actie vanuit de gemeenschap ter bestraffing van afwijkend gedrag) of 
slechts als uit de hand gelopen huwelijksspelen zonder symbolische betekenis. 3 

3 De charivari, kwam tijdens de vroegmoderne periode voor in heel West-Europa: Pieter Spierenburg, De verbroken beto
vering (Hilversum 1998); Peter Burke, Popular culture in early modern Europe (New York 1978); Chrisüna Klapisch-Zu-
ber, Woraeii, fam/h' and rittud in lienaiwance llafy (Chigago 1985). 
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Regels rond de huwelijkssluiting 

In de 16e en 17e eeuw stelde de Hollandse overheid een groot aantal regels rond de huwe
lijkssluiting op. Deze wetgeving kwam onder invloed van de Reformatie tot stand, waarbij een 
fundamentele verandering plaatsvond in de afhandeling van huwelijkszaken. Aangezien de 
gereformeerden het huwelijk niet als sacrament beschouwden maar als wereldlijke aangele
genheid, behoorde de stedelijke overheid huwelijkse zaken af te handelen. Als gevolg daarvan 
werden de Staten van Hol l and vanaf 1572 verantwoordelijk voor wetgeving en rechtspraak 
rond het huwelijk. De belangrijkste huwelijksregels stonden opgesteld in de zogenaamde po
litieke ordonnantie van de Staten van Hol l and uit 1580. Deze wetgeving werkten de stedelijke 
overheden en de Staten van Hol land uit in stedelijke keuren en verschillende plakkaten. 4 

Ui t deze verordeningen en de stedelijke strafrechtspraak blijkt dat de Hollandse stadsbe
sturen de controle op de ondertrouw en de huwelijkssluiting vrij strikt uitvoerden. Ieder paar 
dat in Ho l l and een huwelijk wenste aan te gaan, moest het aanstaande huwelijk op drie zon
dagen laten aankondigen in de kerk of vanaf de pui op het stadhuis. Hierdoor gingen er altijd 
drie weken overheen voordat de eigenlijke bruiloft kon worden gehouden. Daarnaast be
hoorden de geboden (de drievoudige publieke aankondiging van het huwelijk) en de huwe
lijkssluiting in de eigen woonplaats te geschieden. Er werden wel uitzonderingen gemaakt als 
iemand in een andere plaats wilde trouwen, maar dan moesten de trouwlustigen schriftelijke 
attestaties kunnen vertonen. In dat geval werd de voortgang van de huwelijkse geboden stop
gezet tot de schepenen of predikanten uit de eigen woonplaats hun schriftelijke goedkeuring 
aan het huwelijk verleenden. 5 

De reden voor deze procedure lag in de gereformeerde overtuiging dat het huwelijk een pu
blieke zaak was. Iedere betrokkene moest de kans krijgen om zijn of haar bezwaar tegen het hu
welijk kenbaar te maken. Dat was vooral belangrijk wanneer de bruid of bruidegom minderja
rig was, want zonder ouderlijke toestemming mocht het huwelijk niet doorgaan. Daarnaast 
maakten in sommige gevallen ex-geliefden bezwaar tegen een huwelijk van hun voormalige 
partner. O o k vrienden en kennissen konden hun bezwaren uiten, maar overheid en kerken
raad willigden de eisen niet i n als het om persoonlijke motieven ging. Er moesten in ieder ge
val wettige beletselen bestaan om het huwelijk te kunnen tegenhouden. Schepenen en predi
kanten rekenden karaktereigenschappen, sociale status of inkomen in geen geval tot wettige 
beletselen. Het uitblijven van de ouderlijke toestemming en dubbele trouwbeloften waren de 
meest voorkomende redenen waarom huwelijken daadwerkelijk belet werden. 6 

Het bezwaar tegen een aanstaand huwelijk van familieleden of vrienden werd meestal aan
geduid met de term inspraak, maar soms werd ook de term schutten gebruikt. Schutten bete
kende 'tegenhouden' of 'stuiten'. 7 In deze context ging het duidelijk om de inspraakproce
dure die in de drie weken voor de huwelijkssluiting plaatsvond. Het betrof een algemeen 
erkende vorm van inspraak die overheid en kerk zeer serieus namen. Een voorbeeld: in 1651 
hadden Isaac van der Beek en Annetje Gerrits de huwelijkse geboden al laten afkondigen 
toen de ex-verloofde van Isaac het huwelijk wilde schutten. De autoriteiten namen de klacht 
van ex-verloofde Marijtje Simons serieus, want zowel de kerkenraad als de magistraten van 
Rotterdam bepaalden dat het huwelijk van Isaac en Annetje vooralsnog geen doorgang kon 

4 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 45-55. 
5 Ibidem, 63-65, 208-212. 
6 Ibidem, 177-201. 
7 Woordenboek der Nederlandse Taal (hierna WNT) XIV, 1234. 

(55 



O p de grens van spel en overtreding 

hebben. In dergelijke zaken stelden de zogenaamde commissarissen van huwelijkse zaken 
- leden van het stadsbestuur die tevens functioneerden als ambtenaren van de burgerlijke 
stand - en de kerkenraad een onderzoek in naar de klachten van de schutter. Marijtje had 
pech, want de commissarissen van huwelijkse zaken vonden dat zij geen aanspraak kon ma
ken op een huwelijk met Isaac. De laatste mocht dus toch zijn huwelijk met Annetje sluiten. 8 

Schutten van de bruid 

E r kwam nog een tweede vorm van schutten voor, namelijk één die niet volgens de officiële 
kanalen van de kerkenraad of de stedelijke commissarissen van huwelijkse zaken verliep. Het 
betrof hier het schutten van de bruid of bruidsopeising: een oud-Germaans gebruik dat in de 
16e en 17e eeuw nog veelvuldig voorkwam. Deze vorm van schutten onderscheidde zich van 
het formele schutten op drie punten. 

Ten eerste betrof dit type schutten geen officiële inspraakprocedure, maar had het meer 
het karakter van een spel of overgangsritueel. Daarnaast onderscheidde deze vorm van schut
ten zich doordat het gebeuren voornamelijk was gericht op de bruid of het bruidspaar en veel 
minder op de bruidegom; niet voor niets werd het huwelijksritueel het schutten van de bruid 
genoemd. 9 Bij de officiële inspraakprocedure was het schutten gericht op het voorkomen van 
de huwelijksvoltrekking. In de praktijk gebeurde het schutten dan in de meeste gevallen op 
initiatief van een vrouw en was de actie gericht tegen de ontrouw van de (vermeende) man
nelijke verloofde. De eerder genoemde actie van Marijtje Simons tegen het huwelijk van Isaac 
van der Beek was in dat opzicht exemplarisch. Het laatste verschil lag in het tijdstip van het ge
beuren. De inspraakprocedure vond plaats tijdens de verlovingsperiode. De predikanten van 
de gereformeerde kerk spraken dan ook meestal van het schutten van de geboden, oftewel het te
genhouden van de drievoudige aankondiging van het huwelijk. Zo wilde dienstbode Lijsbeth 
Mathijs in 1640 'haar meesters geboden schutten' omdat haar baas met haar het bed had ge
deeld. Zij vond dat zij om die reden aanspraak kon maken op een huwelijk met haar baas, 
maar overheid en kerk oordeelden anders: zonder wettige verloving maakte Lijsbeth geen 
kans. 1 0 Het schutten van de geboden gebeurde dus voor de huwelijkssluiting, terwijl het 
schutten van het huwelijk pas tijdens of na de huwelijksceremonie plaatsvond. 

Bij de officiële inspraakprocedure ging het dus om het tegenhouden van de huwelijksvol
trekking. Bij de spelvariant van het schutten was het niet de bedoeling dat het huwelijk niet 
zou doorgaan. Het huwelijk had juist net plaatsgevonden en de schutters wilden slechts het 
bruidspaar symbolisch tegenhouden. Het Woordenboek der Nederlandse Taal maakt dan 
ook een onderscheid tussen de volgende twee vormen van schutten: het schutten van het hu
welijk en het schutten van het bruidspaar." O m verwarring te voorkomen, zal ik spreken van 
inspraak als de officiële inspraakprocedure aan de orde komt. Als het om het rituele schutten 
gaat, zal ik steeds de term schutten gebruiken. 

8 Gemeentearchief Rotterdam (hierna GAR), Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van Rotterdam, ker-
kenraadsnotulen (hierna Kerkenraadsnotulen Rotterdam), inv.nr. 4, 14-21 juni 1651; Van der Heijden, Huwelijk in 
Holland, 37-40, 177-201. 

9 Dat het in de praktijk toch niet altijd om het schutten van de bruid ging, blijkt uit een keur van Delft uit 1569, die 
juist weer was getiteld: Geen bruijdegoms te moeten schutten. Het ging hier overigens niet alleen om de bruidegom, maar 
om het bruidspaar: Gemeentearchief Delft (hierna GAD), Keurboeken Delft, deel III, fol. 59v, 29 januari 1569. 

10 GAR, Kerkenraadsnotulen Rotterdam, inv.nr. 1, fol. 135, 7 maart 1640. 
11 WïVTXrV, 1234-1235. 
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Zoals gezegd vond in Hol l and het spel in de regel tijdens of na de huwelijksceremonie 
plaats. Ui t het werk van Rooijakkers en De Brouwer blijkt dat in Noord-Brabant het ritueel 
ook bij de ondertrouw werd opgevoerd. 1 2 In de huwelijkswetgeving van de Generaliteitslan
den (Brabant, L imburg en Vlaanderen) werd eveneens gesproken van het schutten van het 
bruidspaar vóór en na de huwelijkssluiting op het stadhuis of in de kerk. 1 3 Dat kwam in H o l 
land minder vaak voor.1*1 O p welk tijdstip het ook plaatsvond, in heel Europa was het schutten 
van de bruid een bekend verschijnsel. In Duitstalige gebieden werd het gebruik meestal aan
geduid met termen als Wegsperreen Aufhalten.15 In sommige delen van Nederland bestaat het 
gebruik nog steeds. In Twente bijvoorbeeld heet het spel het keren van de bruid. De familie en 
buren van de bruid trachten de bruid uit handen van de familie van de bruidegom te houden, 
hetgeen gepaard gaat met schermutselingen en eindigt in gezamenlijk d r inken . 1 6 

Net als bij de huidige Twentse variant markeerde het vroegmoderne bruiloftsritueel de 
overgang van de ongehuwde naar de gehuwde staat. De bruid en bruidegom moesten deze 
overgang min of meer bevechten. 1 7 Het ritueel begon direct na de huwelijksinzegening als de 
bruidsstoet zich naar het huis van het bruidspaar begaf. Onderweg werd de stoet door brui
loftsgasten en andere bekenden opgewacht en tegengehouden. De schutters lieten het 
bruidspaar pas door als zij van het pas gehuwde stel een gift ontvingen. Volgens Van Alkema
de en Van der Schelling bestonden de schutters uit de naaste familie en vrienden van de brui
degom, soms ondersteund door de buren . 1 8 

Ui t de Rotterdamse en Delftse gegevens blijkt dat het schutten zowel door familieleden en 
vrienden als door buitenstaanders werd gedaan. In ieder geval waren het bijna altijdjongeren die 
het schutten op zich namen. Zo klaagde de Rotterdamse kerkenraad in 1691 over de 'ongere-
geltheden der jongelieden onder het trouwen' . 1 9 Het ging in dit geval om activiteiten tijdens de 
huwelijksceremonie. De Delftse kerkenraad sprak van het ritueel 'als de bruyt uuyt de kerkcke 
naer huys gaet'. 2 0 In de regel legden de schutters een balk voor de deur of spanden zij een lijn 
over de weg om te verhinderen dat de bruid bij haar nieuwe bestemming, het huis van de brui
degom, kon komen. Als de bruid in een ander dorp woonde, werd de versierde wagen van het 
bruidspaar tegengehouden door een lijn over de weg. In andere gevallen was er sprake van een 

12 Gerard Rooijakkers, Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (Nijmegen 1994) 327; J. de 
Brouwer, 'Kerken het ontspanningsleven omstreeks 1700', Spiegel lustonaelï ( 1976) 209-215. 

13 Echtreglement, 16 maart 1656, artikel 10. Dit reglement is uitgegeven: A.S. de Blécourt en D.N. Japikse (red.), Klein 
plakkaalboek van Nederland. Verzameling van ordonnantiën en plakkaten helre/jënde regecriugsvorm, kerk en rechtspraak (14e 
eeuw tol 1749) (Groningen 1919) 275-287. 

14 Ook in de beschrijving van Knappert vond het schutten van de bruid pas na de huwelijksplechtigheid plaats: I.. 
Knappert, Trouwen en bruilnjl vieren (Baarn 1910) 438. 

15 Rooijakkers, Rituele repertoires, 327; Dieter Dünninger, Wegsperre und Eösung: Formen und Motive eines dörflichen Hoch-
zeilsbrauches (ein Beitrag zur rechllich-volkskundlic/ien Brauchtumforschung) (Berlijn 1967). 

16 Ineke Baas-Hoffschulte, 'Twentse bruiloften. Feestroes van nuchtere mensen. Een interpretatie van veranderende 
vormen en normen', in: Adrianus Koster, Yme Kuiper en Jojada Verrips (red.), Feest en ritueel in Europa. Antropologi
sche esays (Amsterdam 1983) 200-229. 

17 Knappert, Trouwen en bruiloft vieren; Spierenburg, De verbroken betovering, Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in 
de 17deen lSdeeeuw (Assen 1982) 67-69; Rooijakkers, Rituele repertoires, 326-331. 

18 G. van Alkemade en P. van der Schelling, Nederlandschc displegligheden, verlooneude de pleglige grin niken aan den dis, in hel 
honden van maaltyden, en het drinken der gczondherlen, onder de oude Batavieren, en vorsten, graaven, edelen, en andere ingeze
tenen der Nederlanden, weleer gebruikelyk, nevens den oorspmngk dezer gewoonlens, en der zeiver overeenkomst met die. van andere 
volken I (Rotterdam 1732) 535-536. 

19 GAR, Kerkenraadsnotulen Rotterdam, inv.nr. 7, fol. 319, 1 januari 1691. 
20 GAD, Archief Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk te Delft, Handelingen van de kerkenraad (hierna 

Kerkenraadsnotulen Delft), inv.nr. 2, 14 december 1587. 
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fysieke blokkade: de groep jongeren was zo omvangrijk dat het bruidspaar er niet doorheen 
kwam. A f en toe werden de echtelieden zelfs met allerhande voorwerpen bekogeld. 2 1 

In ieder geval was de inzet van het tegenhouden of het schutten altijd de bruid, aan wie pas 
vrije doorgang werd verschaft als het bruidspaar voldoende geschenken had overhandigd. Een 
andere benaming voor het ritueel was schenkbruüoft. Deze benaming verwees niet zozeer naar de 
schenking op zich, maar naar de aard van de giften. 2 2 De geschenken bestonden namelijk voor
al uit drank. In ruil voor de bruid verlangden jongeren bier, wijn of sterke drank. Voor deze ge
schenken bestonden allerlei benamingen, maar meestal werd gesproken van kwansebbier, het
geen zoiets betekende als ruilbier: in rui l voor het bier gaven zij de bruid aan haar echtgenoot. 

Rooijakkers stelt dat het ritueel van de kwanselbieren stoelde op wederkerigheid: de aan
tasting van de huwelijksmarkt werd gecompenseerd door de achterblijvende jongeren af te 
kopen met drank. Waarschijnlijk had het ritueel in Hol l and dezelfde betekenis. Zijn interpre
tatie zou in ieder geval kunnen verklaren waarom juist jongeren het voortouw namen in acti
viteiten rond het schutten. Door de bruiloft verloren zij als ongehuwden immers een poten
tiële huwelijkspartner. Rooijakkers' stelling wordt bevestigd door het belang van kwanselbier 
in het ritueel. Het woord kwansel betekende namelijk ruilen of uitwisselen. 2 3 Het is dan ook 
aannemelijk dat het schutten een rituele bar r iè re naar de huwelijkse staat vormde, waarbij de 
schutters de kwanselbieren als afbetaling van de wegversperring zagen. 

Schutten van de bruid als overtreding 

Het schutten van de bruid in de hiervoor beschreven vorm behoorde tot de gangbare over
gangsrituelen en was normaal gesproken geen aanleiding tot ingrijpen van overheid of kerk. 
Het gebruik op zich was dan ook geen probleem, het waren de bijverschijnselen waartegen 
magistraat en kerkenraad protesteerden. Predikanten van de gereformeerde kerkenraad 
klaagden dat het schutten van de bruid gepaard ging met harde muziek, rumoer en scher
mutselingen. 2 4 De bruidsopeisers begonnen soms al tijdens de kerkelijke inzegening met hun 
activiteiten en maakten daarbij zoveel kabaal dat de kerkdienst amper was te verstaan. Zo 
klaagde de Rotterdamse kerkenraad in 1685 dat het gebed tijdens een trouwdienst niet te ver
staan was geweest door het rumoer van de jongeren buiten. In Pijnacker klaagden de predi
kanten in 1627 ook over lieden die tijdens de huwelijksceremonie bij het portaal van de kerk 
muziekinstrumenten bespeelden. 2 3 

De jaren daarna bleef het probleem spelen. De kerkenraad vond de kwestie dermate ern
stig dat zij meerdere malen het Rotterdamse stadsbestuur tot maatregelen maande. 2 6 Het was 
bepaald geen nieuw probleem. De gereformeerde kerk besprak de ergernissen rond het 
schutten van de bruid niet alleen op stedelijk, maar ook op regionaal niveau. O p classicale 

21 V a n A l k e m a d e e n V a n d e r S c h e l l i n g , Nedei-landselw displegliglieden 1, 537 ; H a k s , Huwelijk en gezin, 67 . 

22 B i j v o o r b e e l d : A l g e m e e n R i j k s a r c h i e f D e n H a a g ( h i e r n a A R A ) , A r c h i e f Class is D e l f t e n D e l f l a n d : Reg i s t e r s v a n d e 

h a n d e l i n g e n v a n de classis D e l f t e n D e l f l a n d , 1582-1708 ( h i e r n a Class is D e l f t e n D e l f l a n d ) , inv .nr . 1, f o l . 68 ( N o o t 

d o r p , 1 s e p t e m b e r 1588 ) . 

23 VWV7TII, 679; R o o i j a k k e r s , Rituele repertoires, 329 . 

24 E e n o v e r e e n k o m s t i g e h o u d i n g was bi j d e g e r e f o r m e e r d e a u t o r i t e i t e n i n D u i t s l a n d te z i e n : J o e l F. H a r r i n g t o n , Reor-

dering marriagf' and sorudy in llrformaluni C,i>rmon\ ( C a m b r i d g c 1995) 210-214. 

25 G A R , K e r k e n r a a d s n o t u l e n R o t t e r d a m , inv .nr . 7, 27 m a a r t 1685; A R A , Class is D e l f t e n D e l f l a n d , inv .nr . 3, f o l . 72 

( N a a l d w i j k , 12 a p r i l 1627) . 

26 G A R , K e r k e n r a a d s n o t u l e n R o t t e r d a m , inv .nr . 7, f o l . 4 1 2 , 4 m a a r t 1693 . 
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vergaderingen kwamen afgevaardigden van de kerkenraden uit een bepaald gebied bijeen 
om allerlei kerkelijke zaken te bespreken. Delft behoorde bij de classis van Delfland en Rot
terdam bij de classis van Schieland. In 1588 bracht de classis van Delfland de problemen rond 
schenkbruiloften ter sprake. In 1606 klaagde de classis dat in Zoetermeer enkele jongeren 
zelfs tijdens de ceremonie de kerk waren binnengedrongen en de bruid op een predikstoel 
hadden vastgehouden. De schutters hadden de bru id vervolgens met een krans op haar 
hoofd uit de kerk geleid. 2 ' De classis ervaarde verder de harde geluiden bij het portaal van de 
kerk tijdens de trouwdienst als zeer hinderlijk en vroeg de Delftse overheid hiertegen maatre
gelen te treffen. 2 8 

Ook als de versperringen pas na de huwelijksbevestiging aanvingen, maakten de predikan
ten bezwaar. De bruiloftsgasten waren rumoerig en als het bruidspaar niet aan de eisen toe
gaf, werd soms met geweld gereageerd. 2 9 Daarnaast konden de opgeëis te geschenken niet be
paald de goedkeuring van de kerkenraad wegdragen. Zoals gezegd bestonden de geschenken 
meestal uit bier of wijn waardoor de bruiloft veelal gepaard ging met dronkenschap, uit de 
hand gelopen ruzies en vechtpartijen. O p deze manier was het schutten niet alleen een alle
daags ritueel dat de overgang van de ongehuwde staat naar de gehuwde staat markeerde, 
maar betekende het eveneens verstoring van de openbare orde en soms geweldpleging. 

Verstoringen van de openbare orde en geweldpleging waren overduidelijk zaken die de ste
delijke overheid aangingen. De gereformeerde kerkenraad was niet bij machte om het schut
ten van de bruid te verbieden, straffen op te leggen of vervolging in werking te stellen. Het 
strafrecht lag immers op het terrein van de overheid. De gereformeerde kerk kon wel de cen
suur instellen, wat betekende dat een lidmaat van het avondmaal werd geweerd en desnoods 
g e ë x c o m m u n i c e e r d . Bovendien verzochten de kerkenraden de magistraten om een wettelijk 
verbod op het r i tueel . 3 0 

Regels tegen het schutten 

De problemen rond het schutten van de bruid hadden in Delft al vóór de uitvaardiging van de 
politieke ordonnantie tot maatregelen geleid. In een keur van 1569 bepaalde de Delftse over
heid dat het schutten van bruid en bruidegom na de trouwerij verboden was op straffe van een 
rondleiding door de stad met een houten huik. 3 1 De huik was een strafwerktuig in de vorm van 
een ton, waarin overtreders tot schande moesten rondlopen. 3 2 De Staten van Hol land kwamen 
pas in 1676 met een maatregel. 3 3 De wetgeving wees expliciet op het geweld en de afpersing 
waarmee het ritueel gepaard ging. Aangezien er geen actief vervolgingsbeleid bestond, lever
den de bepalingen uiteindelijk weinig op. Veroordelingen wegens het schutten van een bruids-

27 WW7TII, 1637; Knappert, Trouwen en bruiloft vieren, 33. De krans op het hoofd van de bruid was meestal van bloemen 
gemaakt en behoorde tot de gebruikelijke bruiloftsversieringen. 

28 ARA, Classis Delft en Delfland, inv.nr. 1, fol. 68 (Nootdorp, 1 september 1588), inv.nr. 2, fol. 96 (Pijnacker, 2 oktober 
1606), inv.nr. 3, fol. 72 (Naaldwijk, 12 april 1627). 

29 Zie ook: Rooijakkers, Rituele, repertoires, 329. 
30 GAD, Kerkenraadsnotulen Delft, inv.nr. 2, 14 december 1587, 15 november 1593, inv.nr. 3, 1 januari 1596, 26 fe

bruari 1607; GAR, Kerkenraadsnotulen Rotterdam, inv.nr. 5, 3 en 10 maart 1660, inv.nr. 7, fol. 412, 4 maart 1693. 
31 GAD, Keurboeken deel III, fol. 59v, 29 januari 1569. 
32 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 322. Over straffen en hun betekenis in de vroegmoderne tijd: L.Th. Maes, Vijf 

eeuwen stedelijk strafrecht (Den Haag 1947). 
33 Cornelis Cau, Groot placaet-boeck III (Den Haag 1683) 527; Simon van Leeuwen, Costumen, keuren en ordonnantiën van 

liet baljuschap ende lande van Rijnland (Rotterdam 1667) 291-492. 
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paar kwamen in ieder geval zelden voor. Het is daarom verklaarbaar dat predikanten tot het 
einde van de 17e eeuw bij de overheid bleven aandringen op hardere maatregelen. 

In de Generaliteitslanden was het gebruik in het zogenaamde echtreglement van 1656 
strafbaar gesteld. Volgens dit reglement moesten niet alleen de schutters worden beboet maar 
ook bruidsparen of familieleden en vrienden die overstag gingen en de eisen van de schutters 
inwilligden. Indien het bruidspaar of betrokkenen de schutters bier, wijn of sterke drank 
schonken, konden zij rekenen op een boete van 25 karolusgulden. 3 4 

Aangezien de kerkenraad geen bevoegdheid of middelen bezat o m de ongeregeldheden 
grootschalig aan te pakken, beperkte zij haar tucht tot het bruidspaar. Wanneer bleek dat het 
kersverse echtpaar een schenkbruiloft had gevierd en het feest met drukte en rumoer ge
paard was gegaan, kon het paar rekenen op wering van het avondmaal. In 1582 mocht de 
Delftse schoenmaker Gerrit Anthonis bijvoorbeeld niet deelnemen aan het avondmaal omdat 
het schutten tot dronkenschap en rumoer op zijn bruiloft had geleid. 3 3 

Het ging waarschijnlijk om uit de hand gelopen gevallen. De predikanten ondernamen 
soms pas actie als buren hadden geklaagd over de overlast en het schandalige gedrag van de 
bruiloftsgasten. Het betrof duidelijk gevallen waarin volgens kerkenraad en buurtgemeen
schap de grens van het fatsoen was overschreden. Drankmisbruik, geweld en geluidsoverlast 
maakten het spel tot een overtreding, niet het bruiloftsritueel op zich. Dat blijkt ook steeds uit 
de wetgeving van de steden, de Staten van Hol l and en de Generaliteitslanden. 3 6 

De vraag is vervolgens waarom in deze gevallen de zaak uit de hand liep. Betrof het een ac
tie vanuit de omgeving omdat deze vond dat het bruidspaar op wat voor wijze dan ook de nor
men had aangetast? Met andere woorden: betrof het hier een charivari? O f werden de vecht
partijen en het rumoer veroorzaakt door omstanders die misbruik maakten van de 
gelegenheid door zich te bedrinken en anderen tot geweld aan te zetten? In dat geval waren 
het spontane relletjes die niets te maken hadden met morele oordelen van de gemeenschap. 

Charivari of rel? 

O m misverstanden over de betekenis van de charivari te voorkomen, is het belangrijk om de 
term te def iniëren. Voor dit artikel gebruik ik de definitie van Romme zoals die door Rooij
akkers is geformuleerd: 'de charivari is een rituele sanctie gericht tegen deviant gedrag en als 
zodanig een instrument tot sociale controle van een gemeenschap'. 3 7 Deze correctie van af-

34 Echtreglement 1656, artikel 10: 'Niemant sal hem vervorderen [...] de bruydegoms ofte bruyts in het inschrijven 
ofte trouwen, in het gaen van den gerechte ofte kercke, ofte in het wederkeeren nae huys, nae te roepen, te schut
ten of te schatten, 't zy in het gesellen derselve van ofte naer huys, met roers ende die af te schieten, ofte het schelle
ken van sterke wateren, bier ofte wijn, 't zy in 't afvorderen na gedane inschrijvingen ofte trouw, van rybieren, ofte 
boxembieren ofte quanselbieren, ofte wat naem soodanige quade ghewoonten ende insolentien mogen hebben'. 
En 'indien de bruydegom, ofte bruyt, ofte hare vrienden, directelijck ofte indirectelijck daertoe yets contribueren 
voor, in ofte naer het inschriyven ofte trouwen, onder wat pretext het ook zy, zoo sullen sy verbeuren vijf en twintig 
gulden yeder'. 

35 GAD, Kerkenraadsnotulen Delft, inv.nr. 5, 22 februari 1662. 
36 GAD, Keurboek III, fol. 59v, 29 januari 1569: 'dieselve bruyts [...] juuten ende dringen daertoe grote insolentie be-

dryuvende'; echtreglement 1656, artikel 10: 'met roers ende die af te schieten, ofte het schencken van stereke wate
ren, bier ofte wijn, 't zy in 't afvorderen [...] van rybieren, ofte boxembieren ofte quanselbieren, wat naem soodani
ge quade ghewoonten ende insolentien mogen hebben'. 

37 Gerard Rooijakkers en Tiny Romme (red.), Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag. Themanummer 
Volkskundig bulletin 15 (1989) 253. 
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wijkend gedrag door de gemeenschap ging meestal gepaard met herrie, de zogenaamde ketel
muziek, in Duitsland Katzenmuzik genoemd (hoewel ketelmuziek volgens genoemde definitie 
geen noodzakelijk onderdeel vormt van charivari). 

Zijn de voor de rechtbank en kerkenraad gevonden gevallen nu te def iniëren als charivari 
ofials rel? Haks stelt dat het schutten van de bruid geregeld uit de hand liep omdat sommigen 
van de gelegenheid gebruik maakten om een relletje te schoppen. Hij ziet zijn stelling beves
tigd in de mening van Simon van Leeuwen. Deze 17e-eeuwse jurist stelde dat het schutten van 
de bruid uit de hand liep door meelopers en gespuis die aangetrokken werden door de festi
viteiten. Volgens Van Leeuwen kwamen ongeregeldheden zo vaak voor dat het gebruikelijk 
was dat de dienaren van de schout het schutten van de bruid bijwoonden. Zij konden er op 
toezien dat het ritueel niet uit de hand l i ep . 3 8 

Rooijakkers komt echter tot een geheel andere conclusie. Hij is juist van mening dat de 
weigering van een bruidspaar om de schutters af te kopen de aanleiding was tot een volksge
richt of charivari. In de visie van Rooijakkers ging het duidelijk om afwijkend gedrag dat door 
de gemeenschap werd gecorrigeerd. Als de echtelieden weigerden om de schutters af te ko
pen, doorbraken ze de traditie om de aantasting van de huwelijksmarkt te compenseren door 
jongeren drank en lekkernijen te schenken. Ter correctie ging de omgeving dan over tot het 
gebruik van geweld tegen het bruidspaar. 3 9 

Haks erkent dat de bruiloften mogelijk uit de hand liepen omdat de gemeenschap vond 
dat het bruidspaar de traditie doorbrak door haar omgeving niet in de huwelijksceremonie te 
betrekken. Toch stelt hij nadrukkelijk dat het geweld niets met charivari's of volksgerichten 
van doen had. Zou dat wel het geval zijn geweest dan was het geweld gepaard gegaan met voor 
charivari typerende uitingen, zoals ketelmuziek. In zijn visie zou de afkeuring in ieder geval 
niet worden geuit door zo nadrukkelijk drank of drinkgeld te blijven eisen. 4 0 

Mogelijk zijn de verschillende interpretaties van Haks en Rooijakkers te verklaren uit het 
feit dat zij twee geheel verschillende geografische gebieden hebben onderzocht. Het kan im
mers zo zijn dat gewelddadige versies van het schutten van de bruid in de Generaliteitslanden 
meer het karakter hadden van een charivari of volksgericht, terwijl het in Hol l and voorname
lijk ging om relletjes die door buitenstaanders werden veroorzaakt. Met andere woorden, het 
gebruik en misbruik van een oorspronkelijk overeenkomstig ritueel zou per regio kunnen 
verschillen. De gevallen die ik onderzocht heb, lijken deze veronderstelling echter niet te be
vestigen. De informatie uit de kerkenraadsnotulen en vonnisverslagen is summier, maar ge
noeg om te stellen dat het schutten van de bruid uit de hand kon lopen door zowel een cha
rivari als een relletje. 

Predikanten en schepenen noemden zelden de directe aanleiding van de ongeregeldheden 
bij het bruidsspel, maar de bronnen bieden vaak wel enige informatie over de omstandighe
den van het spel. De stedelijke overheden en gereformeerde kerkenraden spraken vaak van 
harde muziek en storende geluiden en dat zou volgens de definitie van Haks juist duiden op 
charivari. E r is nog een andere aanwijzing dat het schutten soms een charivaresk karakter had. 
Bij een charivari stond de sociale controle vanuit de gemeenschap centraal en was het afwij
kende gedrag van een l id van de gemeenschap de aanleiding tot ingrijpen. De charivari werd 
dus uitgevoerd door de directe omgeving en de slachtoffers kenden de uitvoerders van het ri-

38 Haks, Huwelijk en gezin, 67-69; Van Alkemade en Van der Schelling, Neder/uiiilse/ie ilisjdegtigheden I, 537. 
39 Rooijakkers, Rituele repertoires, 329. 
40 Haks, Huwelijk en gezin, 67. 
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tueel. Dat was niet anders bij charivari's rond een bruidspaar. Bekenden voelden de noodzaak 
tot correctie omdat het bruidspaar de normen had overtreden en daarmee de gemeenschap
pelijke orde had doorbroken. Het is dan ook logisch o m de betrokkenheid van de omgeving 
als indicatie te zien voor een charivari. Hoe zat dat nu bij de hier onderzochte zaken? 

Ui t de censuurzaken van de Delftse en Rotterdamse kerkenraad blijkt dat de schutters vaak 
uit de directe omgeving van het bruidspaar kwamen. De predikanten vonden dat de verant
woordelijkheid voor het verloop van het spel bij bruid en bruidegom lag omdat zij er niet 
voor hadden gezorgd dat de eigen omgeving het rustig hield. Het gewelddadige gedrag van 
de schutters lijkt misschien vreemd wanneer zij bekenden of verwanten waren, maar het ge
bruik van geweld was bij charivari's niet uitzonderlijk. Volgens de antropoloog An ton Blok wa
ren charivari's juist doortrokken van zowel fysiek als symbolisch geweld. 4 1 Dat de agressie door 
bekenden, buren of zelfs familieleden werd geuit, duidt er slechts op dat de gemeenschap de 
overtreding van de bruiloftnormen zeer serieus nam. 

Harde muziek, storende geluiden, betrokkenheid van de directe omgeving en gewelddadig 
optreden duiden op het charivareske karakter van het schutten van de bruid. Toch liepen niet 
alle zaken uit de hand omdat het bruidspaar slachtoffer was van een sanctie vanuit de ge
meenschap. Het ging soms ook om een uit de hand gelopen festijn, waarbij jongeren zich mis
droegen. Soms was dat het gevolg van drankmisbruik, maar er was niet altijd drank in het spel. 
De Delftse kerkenraad sprak i n 1587 van een groep jongeren die de bruid op straat zo en
thousiast had omsingeld dat ze ter nauwer nood kon thuiskomen. 4 2 De predikanten tekenden 
aan dat dergelijke ongeregeldheden wel vaker voorkwamen. De relschoppers waren eerder 
buitenstaanders dan directe bekenden van het bruidspaar. In hun keur van 1569 meldden de 
Delftse schepenen bijvoorbeeld dat 'scamele luyden' een bruiloft bij toeval ontdekten, waar
op dezelfde lieden het bruidspaar aanvielen en met elkaar op de vuist g ingen. 4 3 Met andere 
woorden; het was dan het uitschot dat het bruiloftsritueel aangreep om de boel uit de hand te 
laten lopen. Volgen we de mening van predikanten en schepenen dan ging het schutten van 
de bruid soms wel degelijk gepaard met spontane relletjes die weinig van doen hadden met 
correctie op afwijkend gedrag. 

Conclusie 

Het bruiloftsritueel dat bekend staat als het schutten van de bruid behoorde i n de 17e eeuw 
tot de gangbare overgangsrituelen en normaal gesproken vormde het spel geen reden tot in
grijpen van overheid of kerk. De autoriteiten protesteerden tegen de bijverschijnselen van het 
spel zoals harde muziek, verstoring van de kerkdienst, dronkenschap en vechtpartijen. De 
Hollandse wet- en regelgeving en enkele gevallen uit de praktijk zoals die staan opgetekend in 
de Rotterdamse en Delftse kerkenraadsnotulen en vonnisverslagen tonen dit aan. U i t stede
lijke keuren en plakkaten van de Staten van Hol l and blijkt dat de overheid zich genoodzaakt 
zag om wetgeving omtrent het schutten van de bruid op te stellen. In de praktijk kwam het 
echter zelden tot strafrechtelijke vervolging. De gereformeerde kerk was actiever in haar aan-

41 Anton Blok, 'Charivari's als purificatie-ritueel' in: Rooijakkers en Romme, Charivari in de Nederlanden, 266-280, met 
name 269. 

42 GAD, Kerkenraadsnotulen Delft, inv.nr. 1, 14 december 1587. 
43 GAD, Keurboek III, fol. 59, 29 januari 1569. 
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pak. Het bleef er niet bij dat de ergernis over het ritueel werd geuit in classicale acta en ker
kenraadsnotulen; lidmaten werden geregeld van het avondmaal geweerd wegens een uit de 
hand gelopen bruiloft. 

Het schutten van de bruid mondde om twee redenen regelmatig uit in vechtpartijen, dron
kenschap en overlast. In een aantal gevallen was er waarschijnlijk sprake van een charivari. De 
harde muziek en storende geluiden duiden daarop. Het charivareske karakter van de actie 
blijkt ook uit het feit dat het gewelddadige optreden vanuit de directe omgeving van de slacht
offers kwam. De gemeenschap wilde blijkbaar het afwijkende gedrag van het bruidspaar cor
rigeren. Welke redenen de schutters precies hadden voor hun actie, wordt helaas niet duide
lijk uit de bronnen. Het schutten van de bruid liep aan de andere kant ook weieens uit de 
hand omdat buitenstaanders van de gelegenheid gebruik maakten om zich te bedrinken en 
een rel te schoppen. In die gevallen ging het waarschijnlijk om spontane relletjes, niet om een 
charivari. 

7:; 



Jaap Jacobs 

De frustratie van Adriaen van der Donck, kolonist in Nieuw-
Nederland* 

Adriaen van der Donck stapte in het najaar van 1649 optimistisch aan land, toen het schip dat 
hem en zijn twee metgezellen van Nieuw-Nederland naar de Republiek bracht in Amsterdam 
was gearriveerd. Maar toen hij vier jaar later terugkeerde naar de Nederlandse kolonie in 
Noord-Amerika was zijn optimisme verdwenen. Van der Doncks ambities waren gefrustreerd, 
enerzijds door obstructie van zijn tegenstanders, maar meer nog door factoren waarop hij 
geen invloed had kunnen uitoefenen. O p de terugreis zal hij zich afgevraagd hebben hoe het 
toch allemaal zo had kunnen lopen. 

Naar Nieuw-Nederland 

De achtergrond van Adriaen van der Donck, die in de bronnen regelmatig als jonker ' wordt 
aangeduid, is goed bekend.' Hij werd rond 1618 geboren in Breda, als zoon van Cornelis van 
der Donck en Agatha van Bergen. De vader van Agatha van Bergen was é é n van de eigenaren 
van het turfschip dat gebruikt werd om Breda in 1590 in te nemen, een feit dat kleinzoon A d 
riaen later met gepaste trots in zijn geschriften vermeldde. O p 24 september 1638 liet Adria
en van der Donck zich als rechtenstudent inschrijven in Leiden, maar al twee jaar later verliet 
hij de universiteit zonder een graad behaald te hebben. Hi j trad in dienst van de Amsterdam
se koopman Kiliaen van Rensselaer, die het patroonschap Rensselaerswijck in Nieuw-Neder
land bezat. Dergelijke patroonschappen, vergelijkbaar met ambachtsheerlijkheden in de Re
publiek, waren aan het eind van de jaren twintig door de Westindische Compagnie in het 
leven geroepen om de migratie naar de kolonie te bevorderen. U i t de briefwisseling van K i 
liaen van Rensselaer wordt duidelijk dat het initiatief om uit de Republiek te vertrekken van 
Van der Donck afkomstig was: Van Rensselaer verzocht een correspondent in Leiden 

eens te laten vernemen naer een jongman die te Leijden gestudeert heeft in de rechten ge-
naemt vander Donck uyt de Baronie van Breda, die lieft heeft om wat te versoecken in onse co-
lonie de lantbouw aengaende ende sonder merckelijck opspraecke sijnde, alsoo men a [1] tij t de 
beste derwaert niet en can crijgen souden men hem ooc in wat anders connen gebruijcken. 2 

* H e t onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit artikel is financieel gesteund door de Stichting Historische Wetenschap

pen (SHW) die wordt gesubsidieerd door N W O . E e n deel van dit artikel is eerder verschenen als ' A hitherto un-

known letter of Adriaen van der Donck' , De Halve Mam. Magazine of the Dutch colonial period in America 71 (1988) 1-16. 

Ik dank dr. H.J.C.Jacobs en mw. A I . Cornelissc voor hun commentaar bij deze versie. 

1 Gegevens over Van der Donck zijn te vinden in W J . Hoffman, 'An armory of American families of Dutch descent. Van 

der D o n c k - V a n Bergen', New York genealogical and biographical record 67 (1936) 229-239, 333-345; H . Bots, I. Matthey, 

M . Meyer, Noordbrabantse, studenten, 1550-1750 (Ti lburg 1979) 267; A . van Gastel, 'Adriaen van der Donck, New Nether-

land, and America' (ongepubliceerde Ph .D. dissertatie, Pennsylvania State University 1985); idem, 'Adriaen van der 

Donck in Rensselaerswijck: 1641-1643', De Halve Maen 60 (1987) 14-19; idem, 'Adriaen van der Donck als woordvoer-

dei van de Nieuw-Nederlandse bevolking', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 50 (1996) 89-107. 

2 Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Van Rensselaer Bowier manuscripten, brievenboek fol. 137 (25 ja

n u a r i 1641). De briefis in vertaling te vinden in A.J.F. van Laer (red.), Van RensselaerBowier manuscripts, heing the let

ters of Kiliaen van Rensselaer, 1630-1643, and other documenls relating to the colony of Rensselaerswyck (Albany 1908) 524. 
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A f b . 1. Gez i ch t op Nieuw-Amste rdam, m i d d e n 17e eeuw. Gravure . O v e r g e n o m e n uit: V . Roeper, Reizen 
>•/' papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers (Zu tphen 
1996). 

Blijkbaar had Van der Donck op dat moment een goede reden om zijn heij buiten de Repu
bliek te zoeken. Van Rensselaer, die moeite had om goede kolonisten te vinden, was blij met 
Van der Doncks inzet om een aantal boeren uit de Baronie als pachters mee té nemen naar 
Rensselaerswijck. Zelf werd Van der Donck ook pachter op een boerderij. Belangrijker was 
nog dat Van Rensselaer ondanks de onvoltooide rechtenstudie in Van der Donck voldoende 
kwaliteit zag om de jonge man tot schout van zijn patroonschap te benoemen. 

Adriaen van der Donck vertrok op 17 mei 1641 met het schip de Eijckenboom uit de Re
publiek en kwam i n augustus van dat jaar in Nieuw-Amsterdam aan. Vandaar voer hij de 
Hudsonrivier op naar Rensselaerswijck, zijn standplaats als schout. Van der Donck oefende 
zijn functie slechts enkele jaren uit. Zijn ambitie was niet in de eerste plaats om andermans za
ken te bevorderen, maar o m zelf een patroonschap te verwerven. Tussen 1643 en 1645 verliet 
hij daarom de dienst van Van Rensselaer en vestigde hij zich in de omgeving van Nieuw-Am
sterdam, waar hij trouwde met Mary Douthey, dochter van de Engelse predikant Francis Dout-
hey. Ook verkreeg hij een stuk land ten noorden van Manhattan, dat oorspronkelijk de Indi
aanse naam Nepperhaem had, maar tegenwoordig naar Van der Donck Yonkers genoemd 
wordt. Hij noemde het zelf Colendonck. 

In de daaropvolgende jaren raakte Van der Donck betrokken in hevige conflicten die de 
koloniale gemeenschap verscheurden. De geschillen waren het resultaat van de oorlogen met 
de Indianen enkele jaren eerder, die desastreuze gevolgen voor Nieuw-Nederland hadden ge
had. De conflicten hingen samen met de veranderde rol van de Westindische Compagnie. 
Met de instelling van het patroonschapssysteem had de WIC al een deel van haar bevoegdhe-
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den uit handen gegeven, maar ze bleef beschikken over het monopolie op de bonthandel en 
de scheepvaart. In 1640 veranderde dit. De Compagnie verloor onder druk van de Staten-Ge-
neraal haar monopoliepositie en vervolgens speelden in haar activiteiten commerc ië l e zaken 
slechts een marginale rol . N a 1640 was de Compagnie i n Nieuw-Nederland een bestuursin-
stantie die de rol van overheid vervulde, en niet langer een commerc ië l e compagnie. Mede 
door de afschaffing van het bontmonopolie begon Nieuw-Nederland van een handelspost te 
veranderen in een vestigingskolonie. Er ontstond in de kolonie een groep inwoners die daar 
mater ië le belangen had. De conflicten met de Indianen, die door het beleid van directeur 
Wi l lem Kieft in gang waren gezet, bedreigden deze belangen, met als resultaat dat een deel 
van de kolonisten zich tegen het beleid van de Compagnie keerde en meer zeggenschap in 
het bestuur verlangde. De tegenstelling tussen Compagnie en kolonisten is een constante fac
tor geweest gedurende het gehele bestaan van Nieuw-Nederland, maar speelde in het bijzon
der in de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig van de 17e eeuw een sleutelrol in de 
ontwikkeling van de kolonie. 

Toen Adriaen van der Donck Colendonck verwierf waren de oorlogen met de Indianen 
goeddeels achter de rug en werd er gebakkeleid over de schuldvraag. Directeur Wi l l em Kieft, 
de vertegenwoordiger van het Compagniebeleid, stond daarin tegenover predikant Everardus 
Bogardus, die de belangen van de kolonisten verdedigde. 3 Van der Donck heeft weliswaar op 
verzoek van Kieft een poging gedaan om te bemiddelen, maar dat bleef zonder resultaat.4 

Voor het overige zijn er i n deze jaren geen indicaties dat Van der Donck zich in de strijd 
mengde. Dat kwam pas nadat Wi l lem Kieft in 1647 was vervangen door directeur-generaal Pe
trus Stuyvesant. 

Stuyvesant stelde enkele maanden na zijn aankomst in de kolonie een nieuwe adviesraad 
in , het college van Negen M a n . Deze 'gemeentsmannen' of 'gemeijnsluijden' 5 mochten even
min als eerdere adviescolleges, de Twaalf M a n en de Acht Man , op eigen initiatief bijeenko
men, maar moesten wachten tot ze door de directeur-generaal en raden bijeengeroepen wer
den, 'gelijck in ons vaederlant en elders gebruijckelijck is ' . 6 Zij mochten uitsluitend adviseren 
over die zaken, waarover expliciet advies werd gevraagd. 7 Maar evenzeer als hun voorgangers 
gingen de Negen M a n verder dan de bedoeling van directeur-generaal en raden was. In fe
bruari 1648 stelden zij, blijkbaar buiten medeweten van directeur-generaal en raden, een pe
titie op, waarvan de tekst onbekend is. Directeur-generaal en raden keurden de inhoud van 
de petitie goed, maar zij waarschuwden de gemeensmannen om zich in het vervolg aan hun 
instructie te houden, niet bijeen te komen zonder toestemming en geen besluiten te nemen 
zonder de aanwezigheid van een afgevaardigde van directeur-generaal en raden. Bovenal 
moesten zij in toekomstige petities meer respect tonen, 'dat is dat sij haer niet [presumeren] 
den directeur en raden voor te schrijven wat sij behooren te [doen] ' . 8 

3 Zie over het conflict tussen deze twee Willem Frijhoff, Wegen van livert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zich
zelf, 1607-1647 (Nijmegen 1995) hoofdstuk 17. 

4 New York State Archives (hierna NYSA), New York colonial manuscripts (hierna NYCM) 4: 243 (2 januari 1646); in 
vertaling in AJ.F. van Laer, New York historical manuscripts: Dutch IV, Council minutes, 1638-1649 (Baltimore 1974) 
(hierna NYHMW) 294. 

5 NYSA, NYCM 5: 19 (12 februari 1652); in vertaling in Ch.T. Gehring, (red.), New York historical manuscripts: DutchV, 
Council minutes, 1652-1654 (Baltimore 1983) 13; New-York Historical Society, Stuyvesant-Rutherford Papers 2: 7a 
(brief van Covert Loockermans aan Gillis Verbrugge, 21 december 1647). 

6 NYSA, N Y C M 4: 329 (26 augustus 1647; NYHMW: 430). 
7 NYSA, NYCM 4: 335 (25 september 1647; NYHMIV: 440). 
8 NYSA, NYCM 4: 361-362 (18 februari 1648; NYHMW: 482). 
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Het is niet onmogelijk, maar geenszins vaststaand, dat deze petitie het plan uit 1648 betrof 
om een delegatie naar de Staten-Generaal te sturen. Het doel hiervan was onder meer om 
hulp uit de Republiek te krijgen tegen de voortdurende druk vanuit de omringende Engelse 
koloniën , die probeerden delen van Nieuw-Nederland in te lijven. Volgens Van der Donck, 
toen mogelijk al één van de leden van de Negen Man , stond Stuyvesant in eerste instantie niet 
ongunstig tegenover dit idee. Integendeel zelfs, hij drong er sterk op aan. Maar toen het de 
Negen M a n duidelijk werd dat Stuyvesant een stevige vinger in de pap wilde hebben wat be
treft de inhoud van de petitie, nam hun enthousiasme af. Samenwerking met Stuyvesant zou 
iedere vorm van kritiek op de WIC onmogelijk maken. Na enige vertraging besloten de Ne
gen M a n desondanks een delegatie naar patria te sturen en zij verzochten Stuyvesant om daar
toe de gehele gemeenschap bijeen te mogen roepen. Waarschijnlijk doelden zij op een bij
eenkomst van de inwoners van Nieuw-Amsterdam, waarvoor ze de Engelse dorpen op L o n g 
Island, die eveneens onder het gezag van de WIC vielen, niet wilden uitnodigen. De directeur-
generaal trachtte vervolgens de opdracht van de delegatie te be ïnv loeden en deed een aantal 
voorstellen, die in de ogen van de Negen M a n 'gants met ons voornemen niet accorderen en 
ons erachtens onpracticabel waren' . 9 Vermoedelijk gaf Stuyvesant de voorkeur aan een bij
eenkomst in de vorm van een landdag waarop ook de Engelsen aanwezig zouden z i jn . 1 0 Als 
hoogste bestuurder in de provincie kon hij moeilijk een algemene landdag toelaten waarvan 
een deel van de bevolking uitgezonderd werd. Gevolg van het meningsverschil was dat Stuy
vesant geen toestemming gaf voor een aparte bijeenkomst van de bevolking van Nieuw-Am
sterdam. Voor de Negen M a n was dat geen probleem: 

soo ginghen wy dan henen, en spraecken de gemeenten van huys tot huys aen. Van dese tijt 
af ontbranden den Generael in toorn [..], hoewel wy niet anders wisten, of hadden zijn or-
dre hier in ghevolcht. 1 1 

Het moge duidelijk zijn dat de huichelachtige houding van de Negen M a n de verhoudingen 
evenmin ten goede kwam als Stuyvesants toorn. De situatie kwam tot een uitbarsting in maart 
1649, toen ontdekt werd dat Van der Donck in het geheim een vertoog voor de Staten-Gene
raal had opgesteld. Stuyvesant reageerde furieus en liet Van der Donck onmiddellijk opslui
ten. 1 2 Van der Donck werd er onder meer van beschuldigd in zijn geschrift sommige Com
pagniedienaren in Nieuw-Nederland belasterd te hebben. Door het ontbreken van notulen 
van directeur-generaal en raden is het niet zeker hoe het verdere verloop van de rechtszaak 
tegen Van der Donck was. Duidelijk is wel dat hij op een gegeven moment werd vrijgelaten, 
om vervolgens samen metjacob Wolphertsz van Couwenhoven en Jan Evertsz Bout als dele
gatie van de Negen M a n naar de Republiek af te reizen. 

9 Adriaen van der Donck, Vertoogh van Niru Nctlniaiull ('s-Gravcnhage 1650) 45. 
10 Zie NYSA, NYCM 4: 425 (21 februari 1649; NYHMW: 580) voor een oproep voor een landdag waar ook de Engelse 

dorpen op Long Island aan mee zouden doen. 
11 Van der Donck, Vertoogh, 46. 
12 NYSA, NYCM 4: 426 (4 maart 1649; NYHMW: 580-581). 
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Terug naar de Republiek 

Het doel van de delegatie was de Staten-Generaal zover te krijgen druk uit te oefenen op de 
Westindische Compagnie, zodat die tot een actiever beleid voor de groei van Nieuw-Neder
land over zou gaan. 1 3 Het verzoek bestond uit drie delen. Ten eerste wilde men hulp van de 
Staten-Generaal bij het bevorderen van de bevolkingsgroei in de kolonie. Ten tweede wilden 
de Negen M a n 'eene bequaeme borgerlijcke regeringhe, soodanich als haer HoogMogenden 
raetsaem sullen achten dese provincie toe te passen, eenigsints gemeenschap hebbende met 
de loffelijcke regieringhe onses vaderlants'. Dat zou een wijziging impliceren van de situatie 
op dat moment, waarin alle gezag, zowel bestuurlijk als justitieel, berustte bij de directeur-ge
neraal en raden als verlengstuk van de bewindhebbers in patria. E n ten derde zag de delega
tie graag een oplossing voor de grensproblemen met de Engelsen. 1 4 

Eén van de stukken die de delegatie voorlegde aan de Staten-Generaal was het Vertoogh van 
Nieu-Nederlandt, geschreven door Van der Donck, en in 1650 in druk verschenen bij Mich ie l 
Stael, 'bouck-verkooper woonende op 't Buiten-Hof, tegen-over de Gevange-Poort'. Di t ge
schrift legde de schuld voor de slechte situatie van de kolonie onomwonden bij de Westindi
sche Compagnie. In de ogen van Van der Donck had de WIC al vanaf het begin een verkeerd 
beleid gevoerd, onder andere door meer aandacht te besteden aan haar eigen winst dan aan 
's lands welvaren. 1 5 E n de misstanden die door het beleid van de Compagnie waren veroor
zaakt waren talrijk, zo meende Van der Donck. Zowel de fouten van de bewindhebbers in A m 
sterdam als die van Kieft werden breed uitgemeten. Ook Stuyvesant ontkwam niet aan de 
scherpe pen van Van der Donck: Stuyvesant was 'ongelijck veel neerstiger en bitterder ghe-
weest om personele actiën teghen zijn ontschuldige vyanden op te soecken als zijn voorsaet 
oyt gheweest is ' . 1 ( ' O o k Stuyvesants manier van optreden in rechtszaken kon i n Van der 
Doncks ogen geen genade vinden: 'soo stelt hy 't noch dickwils sijn advijs schriftelijck, en dat 
soo largo en ampel, dat het eenige sijde beslaet, en dan is sijn woort daer neffens: Monsieur, 
dit is mijn advijs, soo yemant daer wat teghen heeft die spreeckt'. 1 7 Stuyvesants geschreven ad
viezen waren dusdanig dat bijna niemand daar stankpede commentaar op kon geven, maar als 
dat eens gebeurde, 'soo onbrandt sijne edele terstont in toorn, en maeckt sulcke ghevaerden, 
dat het vervaerlijck is, jae schelt de Raden dickwils uyt voor dit en dat met leelijcke woorden, 
die beter op de Vismarckt souden passen als inden Raedt ' . 1 8 

Van der Doncks persoonlijke animositeitjegens Stuyvesant zal in de keuze van zijn bewoor
dingen wel een rol hebben gespeeld. In de andere documenten werd minder op de man ge
speeld, maar was de Westindische Compagnie doelwit van de aanvallen. In soms weinig sub
tiele bewoordingen werd het vermeend tirannieke bestuur van de Compagnie aan de kaak 
gesteld. Het zal niet verwonderen dat het uiteindelijke doel van alle aanklachten was dat de 

13 Algemeen Rijksarchief (hierna ARA) , archief Staten-Generaal (hierna SG), loketkas WIC, inv. nr. 12654.30A 'Groot 
Machtighe Hooghe en Mooghende Souveraijnen' (26 juli 1649); in vertaling in E.B. O'Callaghan en B. Fernow 
(red.), Documents relative to the. colonial history of the state of New York (15 dln, Albany 1853-1883) (hierna DRCHNY) I-
258. 

14 ARA, SG, loketkas WIC, inv. nr. 12564.30A 'Naerdere aenwijsinghe ende observatien' (26 jul i 1649; DRCHNYY. 262-
270). Zie over de grensproblemen met de Engelsen uitgebreider J.Jacobs, 'The Hartford Treaty: a European per-
spective on a New World conflict', De Halve Maen 68 (1995) 74-79. 

15 Van der Donck, Vertoogh, 25. 
16 Ibidem, 33. 
17 Ibidem, 37. In de notulen van directeur-generaal en raden zijn de adviezen van Stuyvesant over het algemeen inder

daad aanzienlijk uitgebreider en gedetailleerder dan die van anderen. 
18 Van der Donck, Vertoogh, 37. 
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Staten-Generaal de Compagnie zouden ontheffen van het bestuur over Nieuw-Nederland en 
dit zelf ter hand zouden nemen. 1 9 Di t was zo 'n drastische suggestie van de Negen M a n dat ze 
hiermee op zijn minst de schijn van opstandigheid tegen het wettige gezag over zich afriepen. 
Stuyvesant had zich eveneens tot de Staten-Generaal gericht. In eloquente bewoordingen 
deelde hij de Staten-Generaal mee dat de omstandigheden en zijn plicht hem dwongen in 
Nieuw-Nederland te blijven en dat hij de secretaris, Cornelis van Tienhoven, overstuurde om 
de Hoogmogende Heren alle informatie te verstrekken die zij wensten. 2 0 

Vanaf oktober 1649 hield een commissie voor Westindische zaken van de Staten-Generaal 
zich met deze affaire bezig. Het is weinig zinvol hier in detail in te gaan op alle petities, me
morialen, resoluties, replieken en duplieken die de verschillende partijen aan deze commis
sie voorlegden. De partijen bestonden niet slechts uit gedelegeerden van de Negen M a n en 
bewindhebbers van de kamer Amsterdam. Daarnaast was er Cornelis van Tienhoven, terwijl 
tegelijkertijd enkele andere personen die meenden dat hun door Stuyvesant onrecht was aan
gedaan zich tot de Staten-Generaal wendden. Als men daarbij bedenkt dat de commissie van 
de Staten-Generaal niet alleen Nieuw-Nederland tot haar portefeuille kon rekenen, maar zich 
ook nog bezig hield met de aanzienlijk belangrijkere zaken in Brazi l ië , 2 1 dan kan men zich 
voorstellen dat het enige tijd duurde voordat er een resultaat kwam. 

Het rapport van de commissie van de Staten-Generaal kwam in april 1650 en was zeer kri
tisch ten aanzien van het bewind dat de Westindische Compagnie inzake Nieuw-Nederland 
had gevoerd. Het bestuur werd ronduit 'verkeerd' genoemd en de bewindhebbers van de 
kamer Amsterdam werd verweten dat 'de goede voorslagen ende gedane presentatien tot ver-
seeckeringe vande limiten ende populatie vande landen verwaerloost ofte getraverseert wer
den'. Ondanks deze kritiek ging de commissie niet zover dat zij voorstelde om Nieuw-Neder
land onder direct gezag van de Staten-Generaal te plaatsen. 2 2 Wel bevatte het rapport 
vérgaande aanbevelingen voor het bestuur van Nieuw-Nederland, hoewel er geluiden in door
klinken die al in 1644 bij eerdere hervormingsplannen door de Rekenkamer van de WIC wa
ren verwoord. De plannen in 1650 waren echter een stuk drastischer en gaven de bevolking 
meer invloed. De raad in Nieuw-Nederland zou moeten bestaan uit de directeur, een vice-di-
recteur, een raadslid benoemd door de Staten-Generaal en de WIC, en twee raadsleden te se
lecteren uit de inwoners van de kolonie. Die twee raadsleden moesten op een bijeenkomst in 
Nieuw-Amsterdam door de vertegenwoordigers van de patroons en de burgerij genomineerd 
worden in dubbeltallen en zouden ieder vier jaar zitting hebben. Verder werd de functie van 
advocaat-fiscaal ingesteld. Deze zou zowel een zetel als een stem in de raad hebben, zolang 
het niet ging om zaken waarin hij als aanklager optrad. Voor de stad Nieuw-Amsterdam zou 
'borgerlicke regieringe' ingesteld worden, te bestaan uit een schout, twee burgemeesters en 
vijf schepenen. Als klap op de vuurpijl zou Stuyvesant moeten worden teruggeroepen om ver
antwoording af te leggen. Tot het moment dat al deze wijzigingen zouden zijn doorgevoerd, 
waarvoor een termijn van drie jaar werd genoemd, zouden de negen gemeensmannen in 
functie blijven en jurisdictie over civiele rechtszaken hebben. 2 3 

19 ARA, SG, loketkas WIC, inv.nr. 12564.30A 'Naerdere aenwijsinghe ende observatien' (26 jul i 1649; DRCHNYY. 262-
270, aldaar bijvoorbeeld 264). 

20 A R A , SG, loketkas WIC, inv.nr. 12564.30A 'Recht Edele Hoogh ende Moogende heeren' (10 augustus 1649; 
DRCHNYY. 321-324). 

21 Ch.R. Boxer, De Nederlanders in Brazilië 1624-1654 ( le ed. 1957; Amsterdam/Antwerpen 1993) 262-265. 
22 Cf. Van Gastel, 'Adriaen van der Donck als woordvoerder', 99. 
23 ARA, SG, loketkas WIC, inv.nr. 12564.30A 'Provisionele ordre over de regieringe, conservatie ende populatie van 

Nieu Nederlant' (11 april 1650; DRCHNYY. 387-391). 
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De kamer Amsterdam van de W I C verzette zich heftig tegen deze ingrijpende plannen. Dat 
de bewindhebbers de schuld voor de slechte toestand van de kolonie in de schoenen gescho
ven kregen, beviel hun allerminst en zij tekenden hiertegen protest aan. In hun ogen hoefde 
er in het bestuur van Nieuw-Nederland weinig te veranderen. Wel waren de bewindhebbers 
bereid om twee personen uit de bevolking aan de bestaande raad toe te voegen, door de WIC 
in de Republiek te benoemen uit drietallen, genomineerd door de burgerij. De bewindheb
bers oordeelden het terugroepen van Stuyvesant als totaal onnodig. Wel kon in hun ogen de 
vice-directeur, Lubbert van Dincklagen, overkomen, als de Staten-Generaal mochten oorde
len dat de al i n de Republiek aanwezige secretaris Van Tienhoven niet voldoende informatie 
kon verstrekken. 2 4 De protesten van de kamer Amsterdam konden niet verhelpen dat twee le
den van de delegatie van de Negen Man , Jacob Wolphertsz van Couwenhoven en Jan Evertsz 
Bout, met een kopie van de nieuwe, provisionele regeling teruggingen naar Nieuw-Neder
land. Adriaen van der Donck bleef in de Republiek. 

Een brief van Adriaen van der Donck 

Zo stonden de zaken van Nieuw-Nederland er voor in april 1650. Met de terugkerende Van 
Couwenhoven stuurde Van der Donck een brief mee voor Johannes L a Montagne. 2 5 Deze 
brief, die pas recent ontdekt is , 2 6 draagt als datum 15 april 1650 en geeft een nader inzicht in 
de verwachtingen van Van der Donck op dit zo belangrijke moment voor zijn ambities ten 
aanzien van het bestuur van Nieuw-Nederland. Het komt niet vaak voor dat nieuwe docu
menten inzake Nieuw-Nederland gevonden worden en in dit geval is de vondst des te belang
rijker, omdat de brief van Adriaen van der Donck een aanwijzing geeft voor de oorzaak van 
het uitstel van de hervormingsplannen voor Nieuw-Nederland. 

De brief is gericht aan Johannes L a Montagne, die op dat moment l id was van de raad van 
Nieuw-Nederland. Hij was in 1636 naar de kolonie gegaan, 'om hem aldaer voor sijn leven ter 
neder te slaen' . 2 ' Twee jaar later werd hij door Kieft benoemd tot raadslid. Over zijn rol i n de 
conflicten in de jaren veertig is weinig bekend. L a Montagne bleef ook na de komst van Stuy
vesant raadslid en in maart 1649, toen de arrestatie van Van der Donck i n de raad besproken 
werd, deelde hij de mening van Stuyvesant. In zijn Vertoogh schreef Van der Donck dat L a 
Montagne in de tijd van Kieft in veler ogen verdacht was. Door de oorlog met de Indianen was 
hij van zijn land verdreven. Bovendien zou hij veel geld aan de Compagnie schuldig zijn, 
waardoor hij gedwongen zou zijn geweest de kant van de WIC te kiezen. Maar het was volgens 
Van der Donck wel bekend dat het bewind van Stuyvesant L a Montagne niet aanstond en hem 
zelfs weerzin inboezemde. 2 8 Di t kan best zo geweest zijn, maar in de notulen van de raad zijn 
geen aanwijzingen te vinden die de mening van Van der Donck ondersteunen. 

Over dan naar de inhoud van de brief, waarin diverse interessante opmerkingen te vinden 
zijn. Allereerst is het duidelijk dat Van der Donck en L a Montagne in Nieuw-Nederland con
tact hadden gehad, getuige de referentie aan 'de oude vrientschap en familiariteijt'. De brief 

24 ARA, SG, loketkas WIC, inv.nr. 12564.30A (11 april 1650; DRCHNYl: 391-395). 
25 Gemeentearchief Amsterdam, archief burgemeesters (5028), inv.nr. 54f ('Handel 4. Nieuw-Nederland, stadskolo-

nic, rekeningen'). 
26 Jacobs, ' A hitherto unknown letter'. 
27 ARA, archief oude WIC, inv.nr. 14, fol. 178 (11 september 1636). 
28 Van der Donck, Vertoogh, 38. 

80 



De frustratie van Adriaen van der Donck, kolonist in Nieuw-Nederland 

wekt de indruk dat Van der Donck meende dat L a Montagne een tussenpositie in het conflict 
innam. Een poging om hem over te halen naar de kant van de kolonisten zou succes kunnen 
hebben, zeker nu de vooruitzichten van de delegatie goed waren. Van der Donck probeerde 
zelfs om L a Montagne te lokken met een vage belofte van een benoeming op een belangrijke 
post in het nieuwe bestuur en verzekerde dat hij zijn best zou doen dit te bevorderen. Het ver
zoek aan L a Montagne om de Negen M a n zoveel mogelijk van dienst te zijn, is eveneens een 
aanwijzing dat L a Montagne zich tot dan toe niet onomwonden aan de kant van de kolonisten 
had geschaard. 

Het blijkt duidelijk uit Van der Doncks brief dat, hoewel de zaken er goed voorstonden, er 
vrees voor uitstel was. Het is op dit punt dat de brief nadere informatie geeft over een van de 
grootste mysteries uit de geschiedenis van Nieuw-Nederland. Waarom werden de plannen 
voor de hervorming van het bestuur van de kolonie, zoals voorgesteld in april 1650, nooit tot 
uitvoer gebracht? Twee van de oorzaken worden genoemd in de brief van Van der Donck, 
maar de verdere ontwikkelingen, die hij niet kon voorzien, waren uiteindelijk van meer be
lang, zoals verderop zal blijken. Van der Donck schreef de brief slechts vier dagen nadat de 
Staten-Generaal de voorstellen had ontvangen van de commissie voor Westindische zaken. 
Voorzitter van deze commissie was Alexander van der Capellen van Aertsbergen, als opvolger 
van zijn oudere broer Hendr ick van der Capellen toe Rijssel. De voorstellen kwamen groten
deels tegemoet aan de wensen van de gedelegeerden van Nieuw-Nederland en er waren indi
caties dat de volledige vergadering van de Staten-Generaal er zijn goedkeuring aan zou hech
ten. Maar volgens Van der Donck waren er twee problemen, allereerst de kwestie van 'cassatie 
en reductie' en ten tweede de rol van Hendr ick van der Capellen. 

Wat ging er mis na 15 april 1650? Van Gastel heeft gesuggereerd dat de stijgende spanning 
tussen de Republiek en Engeland ten grondslag lag aan de vertraging in de behandeling van 
de hervormingsvoorstellen. 2 9 Maar het feit dat de Staten-Generaal in februari 1652 alsnog de 
voorstellen aan alle kamers van de WIC stuurde met het verzoek om advies pleit daartegen. 3 0 

Toen protesteerde de Amsterdamse kamer tegen het opnieuw tevoorschijn halen van dit plan, 
'dat soo lange tijt geleden is als geseponeert gehouden' . 3 1 Ook werd in april 1652 een van de 
aanbevelingen van de commissie, namelijk om Stuyvesant terug te roepen, uitgevoerd, om een 
maand later ingetrokken te worden toen de Eerste Engelse Oor log op uitbreken stond. Dat is 
eveneens een argument tegen Van Gasteis verklaring. En het is ook opmerkelijk dat Van der 
Donck in zijn brief niet verwijst naar Engeland of de Engelse ko lon iën . De spanning tussen de 
Republiek en Engeland in mei 1652 en het uitbreken van de oorlog twee maanden later mo
gen de oorzaak geweest zijn voor het afstel van de hervormingsplannen in dat jaar, de verkla
ring voor het uitstel in 1650 is echter niet te vinden in de Nederlands-Engelse relaties. 

Een meer voor de hand liggende oorzaak vinden we in de interne politieke situatie van de 
Republiek, niet zozeer in de buitenlandse politiek. De woorden 'cassatie en reductie' verwij
zen naar de plannen om een aantal c o m p a g n i e ë n van het leger op te heffen en zo de kosten 
van de landsverdediging te reduceren. A l tijdens de onderhandelingen in de aanloop naar de 
Vrede van Munster van 1648 hadden de Staten van Hol land , dat als de rijkste provincie het 
leeuwendeel van de financiële lasten droeg, plannen voorgesteld om de omvang van het leger 
te verminderen. Daarnaast speelde een rol dat voor de handelsbelangen van Hol l and een 

29 Van Gastel, 'Adriaen van derDonck als woordvoerder', 100. 
30 ARA, SG, register uitgegane brieven, inv.nr. 11940, fol. 40-40v; ARA, SG, lias WIC, inv.nr. 5763 II (minuten 1652) (16 

februari 1652;DRCHNYh 462). 
31 ARA, SG, register ingekomen brieven, inv.nr. 11120 (sub dato 24 februari 1652) (23 februari 1652; DRCHNYh 462). 
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Afb. 2. De brief van Adriaen van der Donck aan Johannes La Montagne. Gemeentearchief Amsterdam. 

sterke zeemacht van meer belang was dan een sterk leger. De plannen ondervonden weer
stand van prins Wi l lem II, die i n 1647 zijn vader Frederik Hendr ik als stadhouder en kapitein-
generaal van het leger was opgevolgd. Voor Wi l lem II was een sterk leger van belang voor zijn 
aanzien als militair leider van de Republiek en voor zijn doeleinden in de buitenlandse poli
tiek. Onderhandelingen over de hoogte van het budget voor het leger eisten in de eerste helft 
van 1650 de aandacht op van zowel de Staten van Hol l and als de Staten-Generaal. In j u n i was 
de impasse tussen beide partijen nog niet doorbroken en het einde van het geduld van H o l 
land was in zicht. De Staten van Hol l and besloten het heft in handen te nemen en stopten de 
financiering van een aantal l ege rcompagn ieën . Deze maatregel lokte een straffe reactie van 
Wil lem II uit. In de eerste week van j u l i dwong hij de Staten-Generaal om alle kapiteins van de 
betreffende c o m p a g n i e ë n te berichten dat zij in functie moesten blijven. Ondertussen maak
te hij een rondtocht langs alle stemhebbende steden van Hol land , om hen over te halen tot 
zijn standpunt. Hij werd hierbij vergezeld door een delegatie van de Staten-Generaal. Slechts 
twee steden, Leiden en Enkhuizen, bleken echter geneigd de prins te volgen. De stadhouder 
ging daarom over tot hardere maatregelen. O p 29 j u l i 1650 liet hij zes van zijn opponenten 
uit de Hollandse steden arresteren. Hij trachtte zelfs Amsterdam, de ruggengraat van de op
positie tegen hem, in te nemen. Dankzij concessies van beide zijden werd een burgeroorlog 
voorkomen, maar de politieke atmosfeer bleef gedurende de zomer en herfst gespannen. Er 
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ging een zucht van verlichting door de Hollandse steden toen Wi l l em II op 6 november 1650 
plotseling overleed. N a zijn dood nam de invloed van Hol land , en in het bijzonder van A m 
sterdam, toe en de Amsterdamse kamer van de WIC profiteerde hiervan. 3 2 

Het effect van al deze gebeurtenissen op de plannen voor de hervorming van het bestuur 
van Nieuw-Nederland was niet slechts dat de Staten van Ho l l and en de Staten-Generaal zich 
bezighielden met gewichtiger zaken dan Nieuw-Nederland. Het is op dit punt dat het tweede 
probleem dat Van der Donck in zijn brief noemde naar voren komt, namelijk de positie van 
Hendr ick van der Capellen. Hendr ick was een aantal jaren voorzitter van de commissie voor 
Westindische zaken van de Staten-Generaal geweest en was in 1648 in die functie opgevolgd 
door zijn broer Alexander. Over de politieke stellingname van Hendr ick van der Capellen in 
de binnenlandse politiek is niet zoveel bekend, maar wat betreft Nieuw-Nederland behoorde 
hij tot het kamp van de tegenstanders van de Westindische Compagnie. Dat impliceert niet 
dat hij niets voelde voor koloniale expansie, integendeel. In juni 1650 stapte hij zelfs in een sa
menwerkingsverband voor een patroonschap op Staten Island. Het is waarschijnlijk dat de de
legatie van Nieuw-Nederland contact met hem opnam om hun zaak kracht bij te zetten. U i t 
een brief van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam aan Stuyvesant van 16 februari 
1650 blijkt dat de delegatie zich ook had vervoegd bij de Statenvergadering van Gelderland, 
waarvan Hendr ick l id was. 3 3 De brief van Van der Donck suggereert dat Hendr ick weliswaar 
achter de gedelegeerden stond, maar dat hij niet veel spoed zette achter het bevorderen van 
hun streven, wellicht omdat hij inmiddels in de commissie van de Staten-Generaal was opge
volgd door zijn broer Alexander. 

We weten het nodige van de ideeën van Alexander van der Capellen over koloniale zaken uit 
zijn Gedenkschriften, een eeuw later gepubliceerd door een van zijn nazaten. Met enige voor
zichtigheid mag verondersteld worden dat de twee broers m i n of meer dezelfde ideeën koes
terden over de rol van de stadhouder in de Republiek en over mogelijke hervormingen van de 
Westindische Compagnie. Alexander van der Capellen had zich al jarenlang sterk gemaakt 
voor veranderingen in het bestuur en beleid van de Compagnie. In 1645 was hij een van de 
kandidaten voor de opvolging van Johan Maurits van Nassau-Siegen als gouverneur-generaal 
van Brazilië tegen een maandelijks salaris van 1800 gulden, maar hij sloeg het aanbod af. 3 4 En
kelejaren later had hij een radicaal plan voorgesteld voor de hervorming van de WIC, die in 
grote financiële perikelen verkeerde door de problemen in Brazilië. Van der Capellen stelde 
voor om de kamers en de bewindhebbers van de W I C af te schaffen en een algemene raad voor 
West-Indië in te stellen, voor te zitten door de stadhouder. 3 5 Zoals dit idee aantoont was Alexan
der van der Capellen een aanhanger van het Oranjehuis en zijn politieke prominentie was 
nauw verbonden met die van Wil lem II. Hij was woordvoerder van de delegatie van de Staten-
Generaal die Wi l lem II vergezelde op zijn rondtocht langs de Hollandse steden in 1650. N a de 
dood van de stadhouder nam Van der Capellens invloed snel af. 3 6 We mogen aannemen dat de 

32 J.A. Wijnne, De geschillen over de afdanking van '1 krijgsvolk in de Verenigde Nederlanden in de jaren 1649 en 1650 (Utrecht 
1885); S. Groenveld, 'Unie, religie en militie. Binnenlandse verhoudingen in de Nederlandse Republiek voor en na 
de Munsterse Vrede', De zeoenliende eeuw 13 (1997) 67-87; S. Groenveld, Evidente factiën in dm staet. Sociaal-politieke ver
houdingen in de lle-eeuwse liefidilick der Verenigde Nederlanden (Hilversum 1990); G.W. Kernkamp, Prins Willem II (her
druk Rotterdam 1977) 80-94. 

33 NYSA, NYCM 11: 18 (16 februari 1650; DRCHNYXW: 121). 
34 A. van der Capellen, Gedenkschriften II (Utrecht 1778) 111-1 12. Het relatief geringe belang van Nieuw-Nederland 

wordt duidelijk als we bedenken dat Stuyvesant 'slechts' een maandelijks salaris van 250 gulden had. 
35 Ibidem, 251-252. 
36 Zie hiervoor ook de biografische schets in Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek I, 568-569. 
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plannen om de organisatie van de Westindische Compagnie te herzien en het bestuur van 
Nieuw-Nederland te hervormen een stille dood stierven na Van der Capellens neergang. Uit
eindelijk werden de hervormingsvoorstellen van 1650 nooit uitgevoerd, hoewel sommige on
derdelen ervan, zoals de instelling van een bestuur van burgemeesters en schepenen voor 
Nieuw-Amsterdam, later werden overgenomen door de Westindische Compagnie. 

Frustratie 

Adriaen van der Donck had de politieke ontwikkelingen in de Republiek die de oorzaak wa
ren van het uitstel van de hervorming van Nieuw-Nederland niet kunnen voorzien. Door deze 
ontwikkelingen verloren de Van der Capellens, bij wie hij steun had gezocht, veel van hun po
litieke invloed. Van der Donck bleef in 1650 en 1651 voortdurend bij de Staten-Generaal aan
dringen, maar dat bleek tevergeefs. Bovendien verhinderde de Westindische Compagnie ge
durende enkele jaren dat de oppositieleider terugkeerde naar de kolonie. Van der Donck 
besteedde zijn tijd in de Republiek aan het afronden van zijn rechtenstudie. O p 10 april 1653 
promoveerde hij tot doctor in de rechten en een maand later werd hij toegelaten als advocaat 
bij het H o f van Hol land . Verder schreef hij in deze jaren de Beschryvinge van Nüuw-Nederlant, 
die in 1655 in Amsterdam verscheen. In 1656 volgde een tweede druk. Van der Donck was 
toen al teruggekeerd naar de kolonie, waar hij de zaken van zijn patroonschap Colendonck 
weer op zich nam. Hij overleed waarschijnlijk in 1655. Met het bestuur van Nieuw-Nederland 
heeft hij zich niet meer beziggehouden. Hij had ondervonden dat beslissingen over de kolo
nie in het moederland werden genomen en dat daarbij andere zaken dan de belangen van de 
kolonisten de boventoon voerden. Dat was de frustratie van Adriaen van der Donck. 
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Bijlage 

transcriptie van de brief van Adriaen van der Donck aan Johannes L a Montagne, 15 april 1650 
(Gemeentearchief Amsterdam) 

Copije 

Mi jn heer, mijn heer Johannes de la Montangne raetsheer in Nieu Nederlant. 
Eere sij die drie eenige Godt. In Amsterdam den 15 A p r i l 1650: 

De oude vrientschap ende familiariteijt gebiet mij inderhaes[t] dese weijnige regulen u te 
schrijven, ten eijnde uweEdelemagh verseeckert blijven van onse getrouwe wille 't uwaerts. Ick 
hebbejacob van Couwenhoven mondelingh veele dingen belast ende ingeprent, om uweEde-
le van mijnent wege aen te seggen, waer ick mij refereere. Ondertusschen soo hebbe reets 
debvoir aengewent om uwe Edele cergie te maincteneren, ende is desaecke sulex, dat bij de 
nieuwe regieringe die wij met den eersten verwachten uwe Edele in goede qualiteijt sal opge
nomen werden. Immers wij sullen daer toe wereken en ons best doen. Het nieuws ende alle 
particulariteijten die hier sijn voorgevallen, sal ons journael ende overgaende vrienden uwe 
Edele wel meede deelen. Twee dingen doen dat onse saecke niet diffinitive afgedaen, ende 
den Directeur noch blijft die hij is, te weeten de veelvoudige besoignes principael over het 
stuck van cassatie en reductie, ende dat de heer Cappelle to Rijsel, in wiens handen ende den 
claegenden het gedaen hebben, hem niet hadde gepratrosineert, niet verstaende dat sonder 
tijt van defensie hem iets soude overkomen ofte gedaen werden. Dito heer vande Capelle 
heeft mijn toegeseijt om mijn instant versoeck u persoon ende saecke mede sullen patroine-
ren, ende het is soodanige dat onder de Staete Generael sijn advijs grootelijcx treffen en veel 
vermogende. De brieven, acten ende rapporten die nu overkomen sullen u wel voort bekent 
maecken, wat vande saecke is. Het sal seer goet sijn uwe persoon met de dagende te conju-
geeren. Ende dan is mijn versoeck aen uweEdelede negens mannen soo veel mogeUjckis met 
raet ende daet te assisteeren, waer aen ons sonderlinge dienst sal geschieden. Het wert hier 
seer publijck dat de autheurs vande oorlogh niet werden gestraft nae behooren; daerom het 
[verso] soude seer goet tegen deselve serieuselijck te prossederen, ten minsten tot banisse-
ment. Thienhoven comt hier in weynich consideratie, ende al schreeff hij schoon veel, soo en 
is daer geen staet op te maecken. Want sijn doen, ende den directeur Kieft, ten aensien den 
oorloch wert hiervan alle de werrelt vervloeckt. De Bewinthebberen trachten ende doen haer 
best om Stuijvesant, sijnen secretaris ende haeren aenhangh te defendeeren, maer sijluijden 
werden selffs uitgesondert diemen hout datter minsten sijn, niet geacht maer met scheele 
oogen aengesien, soodat haer doen niet veel te beduijden sal hebben. Ons sijn nu en dan in 
het solliciteeren veel moeijelijckheeden overgekomen, doch wij hoopen dat onse Heere Godt 
alles ten goeden sal dirigeren. Ick soude uwe Edele noch veel berichten hebben te communi-
ceeren wegens de populatie previlesien, exemptie van Nieu Nederlant, maer refereere om 
kortheijt wille aenjacob van Couwenhoven ende Jan Evertsz. Sluijten dan beveele ick uweper-
soon, huijsvrouwe ende kinderen ende uwe Edele vrienden ende maegen in Godes bewaringe, 
Amen . 

Adriaen van der Donck 

[adres] Copij van de missive geschreven uijt Amsterdam dato 15 april 1650 van Adriaen van 
der Donck, aen Johannes de la Montangne raetsheer in Nieu Nederlant 
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Hoe een ambitieuze predikant te Smirna professor te Leiden werd. 
Brieven van Ds. Johannes Heyman en Gisbert Cuper, 1699-1710 

Geleerdengeschiedenis is een constante bron van stichting en vermaak. De lezer van de bio
grafieën der helden van de geest kan zich verlustigen in de hoge vlucht van hun verbeel
dingskracht en inventiviteit en zich tegelijkertijd verbazen over de laag-bij-de-grondse ambi
ties en intriges die het spinsel van de dagelijkse werkelijkheid uitmaken. Niets menselijks is de 
spelers op de wetenschappelijke markt vreemd. 

De wereld van de wetenschap rond 1700 

Laten we een voorbeeld van drie eeuwen geleden onder de loep nemen. Dankzij de toenma
lige schrijfkunst - met de ganzeveer - en de respectvolle bewaarzucht van bepaalde nakome
lingen zijn we soms in staat een kijkje in Clio's keuken te nemen. Ambten verkreeg men vroe
ger op een andere manier dan tegenwoordig: 'Er bestonden geen banken, geen advertenties 
van vacatures, geen sollicitatiecommissies - alles geschiedde via persoonlijke contacten.' 1 De 
functie van hoogleraar maakte daar geen uitzondering op. Door de informele manier waarop 
benoemingen voorbereid werden, onttrekken de procedures zich doorgaans aan onze waar
neming. Er zijn echter gelukkig uitzonderingen. 

Aan het einde van de 17e eeuw bestond in Europa een ingewikkeld netwerk van geleerden, 
in en buiten de universiteiten, die een levendige correspondentie met elkaar onderhielden. 
De academische geleerden wisselden brieven uit over nieuwtjes, ideetjes en roddels. Langza
merhand hadden zich ook amateurs of dilettanten in dat netwerk ingedrongen. Daaronder 
bevonden zich soms buitengewoon getalenteerde mannen - we hoeven maar de naam van 
Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) te noemen. Niet alleen op het gebied van de na
tuurwetenschappen vond men zulke liefhebbers, maar ook op het terrein van de letteren en 
schone kunsten. V i a het nieuwe verschijnsel van de tijdschriften wisselde men studieresulta
ten en bevliegingen uit. E r was een république des lettres geboren - het Latijn had in deze krin
gen plaats gemaakt voor het Frans als lingua franca.2 Ook in de Nederlandse Republiek vond 
men van die correspondentienetwerken. Twee weetgierige spinnen hier in waren Nicolaes 
Witsen (1641-1717) en Gisbert Cuper (1644-1716). De Amsterdamse koopman en burge
meester Witsen heeft zijn connecties over de hele wereld aangewend om allerlei wetenswaar
digs op geografisch, antropologisch en taalkundig gebied te verzamelen. Grote geleerden, zo
als G.W. Leibniz (1646-1716), legden hem hun vragen voor. Witsen trad ook als mecenas op 
en gaf reizigers en kunstenaars opdrachten om in verre streken informatie - in woord en ge
schrift, maar ook tastbaar in de vorm van voorwerpen - te verzamelen: 'de wereld onder 
handbereik'. Een paar grote boeken zijn het resultaat van Witsens ijveren geweest, zijn Archi-

1 Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van hel overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1997) 54. 
2 H . Bots (red.), Commercium lilterarium, 1600-1750:lacommunicalion dans la république des lettres (Amsterdam 1994). 
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tectura navalisvan 1690 en zijn Noord en Oost Tartarije uit 1692 (tweede druk 1705). 3 Witsens 
goede correspondentievriend Gisbert Cuper, burgemeester te Deventer, gedeputeerde te vel
de namens de Raad van State en afgevaardigde naar de Staten-Generaal, had aan het bestaan 
als bestuurder de voorkeur gegeven. Tot 1681 bekleedde hij een professoraat in de geschie
denis en welsprekendheid aan het Athenaeum Illustre te Deventer. Cupers belangstelling 
ging vooral uit naar de Oude en de Bijbelse geschiedenis. Als collectioneur had hij zich op de 
oude numismatiek gestort. Hij publiceerde enkele verhandelingen op dat terrein. 1 Cuper on
derhield een interessante briefwisseling, die hij zorgvuldig classificeerde en bewaarde. Het 
overgrote deel ervan is ons overgeleverd. 5 Onder zijn correspondenten vinden we bijvoor
beeld Jacques Basnage (1653-1723), de auteur van een geschiedenis van de joden, en A . Re-
land (1676-1718), professor in de Oosterse talen te Utrecht. 

Ook de Leidse universiteit was een leerstoel in de Oosterse talen rijk. De Leidse academie, 
in 1575 gesticht, was de tweede universiteit in de Nederlanden, na Leuven (gesticht in 1425). 
Ze werd door prins Wi l lem van Oranje in de Sleutelstad gevestigd als beloning voor de dap
pere houding van de burgerij tijdens het beleg door de Spanjaarden in 1574. De bedoeling 
ervan was in eerste instantie protestantse theologen op te leiden en tevens de studenten uit de 
opstandige gewesten ervan te weerhouden aan de katholieke universiteit in het zuiden te 
gaan studeren. De Leidse hogeschool kwam spoedig tot grote bloei. Geleerden van faam do
ceerden er in de verschillende faculteiten en studenten stroomden in groten getale toe - ook 
uit het buitenland. 

In de late 17e eeuw kwam daarin een kentering die ook zijn weerslag had op de studie van 
de Oosterse letteren. 6Jacobus Gooi (of Golius, 1596-1667) had te Leiden vooral het Arabisch 
beoefend; hij schrok overigens niet terug voor een toegevoegde leeropdracht in de wiskunde. 
Na zijn dood lukte het aan de curatoren van de academie niet een geschikte opvolger te vin-
den. In 1680 werd Carolus Schaaf (1646-1729) benoemd als lector in het Hebreeuws en de an
dere Oosterse talen; hij was vooral ge ïn teresseerd in het Syrisch. De studie van het Arabisch 

3 P.J.A.N. Rietbergen, 'Witsen's world. Nicolaas Witsen (1641-1717) between the Dutch East India Company and the 
republic of letters', Itinerario9 (1985) 121-134; Marion Peters, 'From the study of Nicolaes Witsen (1641-1717). His 
life with books and manuscripts', Lias 21 (1994) 1-47; Pauline Lunsingh Scheurleer, 'Het Witsen album: zeventien-
de-eeuwse Indiase portretten op bestelling', Bulletin van het Rijksmuseum 44 (1996) 167-250; I. Wladimiroff, 'Andries 
Winius and Nicolaas Witsen, Tsar Peter's Dutch Connection' in: C. Horstmeier e.a. (red.), Around Peter the Great. 
Three centuries of Russian-Dulrh relations (Groningen 1997) 5-23. 

4 A.J. Veenendaal (red.), Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706 
('s-Gravenhage 1950) Inleiding; idem, 'Bijdrage tot de iconographie van Gisbert Cuper en zijn vrouw', Jaarboek van 
het Centraal Bureau voor Genealogie 8 (1954) 13-16; idem, 'Gisbert Cuper 1644-1716' in: Overijsselse portretten (Zwolle 
1958) 79-94; Marion Peters, 'Nicolaes Witsen and Gisbert Cuper: two seventeenth-century Dutch burgomasters and 
their Gordian knot', Lias 16 (1989) 111-150; J.W. Drijvers, 'Deez tekende en schreef niets anders dan hij zag. Cor
nelis de Bruijn, Nicolaes Witsen en Gysbert Cuper' in: Helecn Sancisi-Weerdenburg (red.), Persepolis en Pasargadae in 
wisselend perspectief (Leiden 1989) 63-80; idem, 'Cornelis de Bruijn and Gisbert Cuper. A skilled artist and a learned 
discussion' in: Heieen Sancisi-Weerdenburg en J.W. Drijvers (red.), Through traveller's eyes (Leiden 1991) 89-107; J.W. 
Drijvers, J . de Hond en Heieen Sancisi-Weerdenburg (red.), 'Ik hadde de nieusgierigheid. 'De reizen door het Nabije Oosten 
van Cornelis ,1e Bruijn (ca. 1652-1727) (Leiden 1997); PJ .A.N. Rietbergen, ' C C . Rumpf, G. Cuper and cultural rela
tions between Sweden and the Dutch Republic during the last quarter of the 17"' century' in: J.Ph.S. Lemmink en 
J.S.A.M. van Koningsbrugge (red.), Baltic Affairs. Relations between the Netherlands and Norlh-Eastern Europe 1500-1800 
(Nijmegen 1990) 315-342. 

5 Koninklijke Bibliotheek (hierna KB), Handschriften; Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling (hierna ARA) , collec
tie Cuperus. Zie ook:. Lettres de critique, de litterature, d'histoire etc. ecrites a divers savans de l'Europe, parfeu Monsieur Gis
bert Cuper, publiees sur les originaux par Monsieur deB[=].de Beyer] (Amsterdam 1743). 

6 W.Th.M. Frijhoff, La sociélé néerlandaise et ses gradués, 1575-1814 (Amsterdam 1981). 
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Afb. 1. Johannes Heyman. Doek vanJ.F. de la Court (1684- na 1753), z.j. Collectie Academisch Histo
risch Museum, Leiden. 
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wachtte intussen op betere tijden. 7 Eén der correspondenten van Cuper zou de reddende en
gel worden: Johannes Heyman. 

Zelfstudie in Smirna en reizen in het Midden-Oosten 

Heyman was in 1667 te Wezel geboren, in het toenmalige hertogdom Gulik. Na zijn theologi
sche s tudiën te Franeker, bij professor Johannes van der Wayen (1639-1701), werd hij beroe
pen als gereformeerd predikant in zijn geboortestreek, met name in U r m o n d en Greven-
bricht. In augustus 1699 stelden de Directeuren van de Levantse Handel te Amsterdam hem 
aan als predikant bij de Nederlandse handelskerk te Smirna. In de havenstad Smirna, tegen
woordig het Turkse Izmir aan de Egeïsche zeekust, hadden zich kooplieden van vele naties ge
vestigd. De Turkse autoriteiten stonden de bewoners van deze handelsnederzettingen toe 
eigen geestelijke verzorgers aan te stellen. 8 

In december 1699 is Heyman op Texel scheep gegaan. Het eerste tastbare teken van con
tact tussen Heyman en Cuper is een br ief die de predikant vanuit Smirna schreef 
(6.11.1700). 9 Hij verwijst daarin naar een persoonlijke brief van Cuper aan hemzelf en naar 
een aanbevelingsbrief die Cuper, via zijn schoonzoon Van den Heuvel, had bezorgd voor Da
niël Jan de Hochepied (1657-1723), Nederlands consul te Smirna . 1 0 Heyman excuseert zich 
voor het feit dat hij Cupers brief een jaar lang onbeantwoord had gelaten: hij was hem kwijt 
geraakt. Cupers schrijven heeft blijkbaar betrekking gehad op 's mans grote passie: oude 
munten, penningen en inscripties. Heyman belooft Cuper informatie te zullen zenden: 

Want so mijne geringe brieven U W E e d . aangenaam zijn, gelijk ik reeden hebbe van der-
selver goedgunstigheijt te verwagten, so sal [ik] in 't toekoomende met de meeste occasien 
van hier over Livorno schrijven: en opdat wij in eene bequaame schikkinge van brieven al-
lengskens tot het stuk van de medailles ende opschriften moogen [komen], sal ik voor 
eerst in sommige na malkanderen volgende brieven verslagh doen van mijn reijs uijt het 
vaderland tot hiertoe. (6.11.1700) 

Daarmee was de toon gezet. Bovendien beloofde Heyman aan Cuper een briefsgewijs verslag 
van zijn heenreis. Daarbij zou het niet blijven. In de twaalf jaren (1699-1710) waaruit ons de 
briefwisseling is overgeleverd, heeft Cuper er achtentwintig geschreven en Heyman achttien. 
Ze zijn aldus over de periode verdeeld: 

7 J . Brugman, 'Arabic scholarship' in: Th .H . I.unsiugh Scheurleer en G . H . M . Posthumus Mevjes (red.), Leiden unmer-
sily in the seventeenth century. An exchange of leaming (Leiden 1975) 202-215; I. Brugman en F. Schröder \mbie studie, 
in the Netheriands (Leiden 1979) 21. 

8 J.W. Samberg, De Hollandsche gereformeerde, gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk (Leiden 1928) 111-113 T 
Nat, De studie van de Oostersrhe talen in Nederland in de 18e en 19e eeuw (Purmerend 1929) 22-27, 133, 136; idem, 'Hey
man, johannes' in: P C . Molhuysen en Fr.K.H. Kossmann (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IX (Den 
Haag 1933) kol. 361-362; Wilhelmina M.C. Juynboll, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars van hel Arabisch in Xederland 
(Utrecht 1931) 211,240-241 (over Witsen: 185, 214-215, 229-230, 237); SJ. Fockema Andreae en Th I Meijer (red ) 
Album sludwsorum Franekerensis (1585-1811, 1816-1844) (Franeker 1968) nr. 9022. 

9 KB, Handschriften, 72 G 34. 

10 Zie over hem de artikelen van B. Slot in H . Theunissen, Annelies Abelmam) en W. Meidenkamp (red ) Tobkahi en 
Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600 (Amsterdam 1989) 9-25. 
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1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 
C 1 - 2 2 3 4 6 2 3 1 1 3 
H - 1 4 - 4 1 3 1 2 1 - 1 

Behalve Cupers brief van einde 1699 - gevoegd bij de genoemde aanbevelingsbrief aan De 
Hochepied - zijn nog diens brieven van 12 maart 1701, 3 mei 1702 en 14 (of 24) september 
1702 verloren gegaan. Er zijn 42 brieven over, waarbij wij Heymans reisverslag, in zes afleve
ringen, als één brief rekenen (vanaf 8.1.1701). 1 1 

Twee maanden later schreef Heyman opnieuw aan Cuper. O m zijn belofte, waarop Cuper 
nog niet had kunnen reageren, al in te lossen voegde Heyman er zijn eerste reisbrief aan toe. 
O p die reisbrieven komen wij hieronder afzonderlijk terug. Heyman meldde Cuper dat hij 
met De Hochepiedjr . een tocht naar Efese zou maken en nadien andere oude plaatsen wilde 
bezoeken. Achtergrondkennis o m optimaal wetenschappelijk profijt van dergelijke reizen te 
hebben ontbrak hem echter: 

Dogh ik moet U W E e d . aan de andere kant openhertiglijk belijden, dat ik mij grootelijks 
onvoorsien bevinde in de kennisse der oudheeden; want beneeven de eernstige s tudiën 
die haare betrekkinge op mijne Bedieninge hebben, hebbe ik mij meest geleijt op de Ta
len, voornamelijk op de leevendige, doordien mijn imborst daarheen, ik weet niet waarom, 
meest overslaat: ook kan ik mij niet bedwingen hier ter plaatse [in Smirna] op de vulgaire 
Griekse ende metter tijd op de Turkse mij [toe] te leggen. (8.1.1701) 

E n dan komt de aap uit de mouw. Als zijn geachte correspondent zo graag wat over de oud
heden in de Levant wil weten, laat hij hem dan helpen de nodige kennis op te doen. Quidpro 
quo - zoals de Ouden reeds zeiden: 'Voor wat hoort wat'. E n Heyman sluit als smaakmaker zijn 
eerste reisbrief bij: 

Daarom soude mijn wensch weesen, dat U W E e d . wilde de moeite neemen om mij eene be
knopte methode dienaangaande voor te schrijven, ende tot Amsterdam of elders sodanige 
boeken te bestellen [...] waardoor ik bequamelijk ende op de kortste wegh in die kennisse 
sal konnen ingeleijt worden; daar dan wel magh bijkoomen de eene ofte andere Historia 
universalis, alles na U W E e d . goeddunken, en sonder onderscheijt van taaien. (8.1.1701) 

Broer Dirk Heyman (gest. 1703), wijnkoper op de Keizersgracht bij de Brouwersgracht te A m 
sterdam, zal de rekeningen voldoen en de boeken versturen. Kortom, de pastorale zorg laat 
de dominee veel vrije tijd. Met serieuze studies wil Heyman zijn otium gaan vullen - tot eigen 
en andermans nut. Het was trouwens al langer gebruik dat liefhebbers van de Oosterse talen 
zich ter plaatse de taal eigen maakten. Doorgaans beperkten de wetenschappelijke beoefena
ren ervan zich niet tot de boeken in hun studeerkamer. 

Aangezien Heyman vreesde dat zijn tweede brief verloren was gegaan, zond hij Cuper ko
p ieën van zijn eerdere epistels ter begeleiding van een kattenbelletje dat vergezeld ging van 
zijn tweede reisbrief: 'Uijt het nevensgaande vervolg van mijn reijs sal U W E e d . bespeuren 

11 Van sommige brieven is een tweede exemplaar in de vorm van een - al dan niet verzonden - kopie overgeleverd; vgl. 
ARA, collectie Cuperus, No. 10 sub 158-164, 181 en 182. Bij sommige brieven waren bijlagen gevoegd. 
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konnen, dat het mij volkoomen eernst is in het toekomende regulierlijk deselve met mijne 
brieven te koomen besoeken' (5.3.1701). 

Dat had Cuper inmiddels wel begrepen. O p 25 april 1701 schreef hij een brief als antwoord 
op Heymans tweede epistel, van 8 januari 1701 (Cupers antwoord van 12.3.1701, onder cou
verten De Hochepied, op Heymans eerste brief van 6.11.1701 is, zoals gezegd, verloren ge
gaan). Cuper stelde zich er heel wat van voor: 

ende het sal mij ten uijtersten aengenaem zijn, bij aldien U.Eerw. mij van tijdt tot tijdt be-
heve te berighten, wat deselve op de verdere reyse is van aenbelangh voorgekomen ende 
wat deselve verder in de Levant moghte koomen aen te merken. Hie r toe sal dienen mij
nen voongen brief [verloren], ende ick versoeke, dat U.Eerw. dan vervolgens mijne brie
ven beheve bijeen te houden, gelijk ick ook die van U.Eerw. sorghvuldigh sal bewaeren om 
soo eene versamelingh bijeen te hebben van saaken die U.Eerw. mij sal believen over t[el 
brieven. (25.4.1701) 

Cuper had Heymans wenk ter harte genomen en hij zond hem alvast een pakje nuttige boe
ken over antiquiteiten en medailles, en natuurlijk over de algemene geschiedenis." Heymans 
voortgezette leerschool in de klassieke en Oosterse s tudiën was begonnen. 

O p 29.8.1701 vertelt Heyman dat hij een tweeweekse reis naar Efese heeft gemaakt in ge
zelschap van een niet bjj name genoemde tekenaar die inscripties overnam. Hi j geeft een op
somming van door hem verzamelde medailles en sluit zijn reisbrieven nummer drie en vier 
bij. Bovendien kondigt Heyman een tocht via Magnesia naar Constantinopel aan voor het vol
gendejaar. Hi j vertelt zijn correspondent ook dat hij zijn eerste schreden heeft gezet op het 
wetenschappelijke pad met het schrijven van een polemisch tractaatje tegen een niet nader 
gespecrficeerd geschrift van de paters Jezu ïe t en over de aanroepinge der Heij l igen' 

Bij een volgend, ongedateerd, schrijven dat vóór 18 december 1701 moet zijn verstuurd 
zendt Heyman zijn vijfde en zesde reisbrief. Hij belooft er nog meer - een belofte die hij niet 
heeft ingelost - en bedankt voor een nieuwe boekenzending van Cuper. De catalogus van de 
grote penningenverzameling van een Engelse collectioneur ter plaatse (al genoemd in de 
bnef van 29.8.1701) is in bewerking. Tot de faits divers behoort ook de mededeling dat de 
handschriften van diverse verhandelingen, die zijn voorganger te Smirna Ds. Franken (gest 
1696) had geschreven over de volkeren van het Midden-Oosten, onderweg naar de Nederlan
den verloren zijn geraakt. 1 3 Heyman heeft de ambitie die schade te herstellen. Hij heeft goe
de vorderingen gemaakt in het Nieuw-Grieks en heeft Arabisch, Turks en Hebreeuws - via 
'een of andere Rabbi ' - op het programma staan. 

Cuper antwoordt op 18 december 1701 op beide brieven van Heyman; hij geeft de laatste 
geleerde nieuwtjes en klaagt over de gevaren van de zee - een deel van de gouden en zilveren 
penningen en de manuscripten die ambassadeur Colyer 1 4 hem had gestuurd, zijn door de 'ka
pers van Toulon ' geroofd. Cuper looft Heymans studiezin en prikkelt ongetwijfeld diens am
bities: 'Ick hoope dat Godt de Heer sal segenen U.Eerw. loffelijke desseine ende dat deselve 

12 Cuper noemt in zijn brief van 25.4.1701 de volgende titels: La scienee des medailles, de Histona umversalis vzn Rupert 
Linlroductio» „ I histoire Par la connoissence des medailles van Mr. Datin, en de Numismata ,mPeratorum et Augustarum èt 
Caesarum apopulis Romane dulionis Graeee loquenlibuspercussa door Vaillant. 

13 Samberg, De Hollandsche gereformeerde gemeente, 83 en 106; O. Sehutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordirrers re 
siderende in hel buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage 1976) 337. woormgers, re-

14 Samberg.ö* Hollandse gereformeerd gemeente, 92; Schutte, Repertorium, .308; Slot, TopkajA en Turkomanie, 12-13. 
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daer door i n 't vaderlant te sijnen tijdt sal voortgeholpen werden, waertoe ick het mijne, als de 
gelegentheit sigh op doet, geerne sal toebrenghen' (18.12.1701). 

In 1702 heeft Cuper twee brieven geschreven die verloren zijn gegaan (3.5.1702 en 
14.9.1702). Heyman reageert pas op diens volgende epistel van 13 januari 1703: hij heeft van 
mei tot september een reis naar Constantinopel gemaakt, maar 'Ik hebbe nogh niet so veel 
tijdt overig gehad, om mijne gedaane Constantinopelse reijs van het potloot in 't net te bren
gen. Dogh dat ook op sijnen tijdt' (13.4.1703). Er was echter nog ander werk aan de winkel: 
op verzoek van consul De Hochepied heeft Heyman een opstel geschreven over de nieuwe 
joodse profeet Daniël Israël, een opvolger van Sabbatai Zevi. Dat stuk heeft de consul aan Cu
per gestuurd (13.4.1703). 1 5 

Ook academische nieuwtjes worden uitgewisseld. Heyman reageert positief op het bericht 
dat de theoloog Salomon van T i l (1643-1713) i n 1702 tot hoogleraar in de godgeleerdheid te 
Leiden was benoemd: 'Ik hebbe eene bijsondere agtinge voor Sijn Ew. werken, ende sal daar
om de nieuwe door UWelEed . mij genoemt dat onlangs uijtgekoomen zijn, met nogh eenige 
voorgaande van Amsterdam nu gaan ontbieden' (13.4.1703). 

Dat kon een aanknopingspunt voor Heymans wetenschappelijke toekomst worden. Cuper 
zal binnenkort weer é é n van hun gemeenschappelijke geleerde vrienden, zijne excellentie de 
graaf van Flodroff, bezoeken: 1 6 

Ende aldewijl de Heer professor van T i l sijne Excellentie sal koomen besoeken, ende ick 
dan daar mede sal zijn, sullen wij niet naelaten U Eerw. persoon, gaaven en bequaemheit 
[...] aen dien geleerden man voor te draghen, ende te sien, off wij door deselve bij de H . H . 
Curatoren van Leyden niet wat kunnen obtineren voor U Eerw., waer over [ik] in mijnen 
brief van den 4. A p r i l laestleden geschreven heb aen de Heer Hochepied. (3.8.1703) 

De volgende brieven staan in het teken van Cupers verlangen Heymans reisverslagen te ont
vangen - het restant van de heenreis en de tocht naar Constantinopel. Heyman is echter te
rughoudend: hij wil eerst de gevraagde catalogus van medailles en penningen afmaken. In 
1704 schrijft Heyman zelfs voorrang te geven aan zijn s tudiën boven het uitwerken van zijn 
reisverslagen. Hij neemt zich voor vrij te vragen voor een langdurige studiereis: 

Ik hebbe nu 4 jaren in de Bedieninge van dese Smijrnasche Gemeente geweest, ende moet 
daarin nu nogh een jaar volharden om daarvan ontslagen te konnen worden. Ik hebbe in 
die tijd alle neerstigheijt aangewent, so veel het met de wankelende gesondheijt en cum ni-
mis lauto convictu Smijrnensium [met het al te uitbundige - en waarschijnlijk vooral: kostba
re - sociale leven i n Smirna] overeenquam, om nevens eenen gansch nieuwen ende also 
swaaren arbeijt in mijne Bedieninge, mij ook te oeffenen in de Oostersche Talen, ende 

15 Over de 'valse profeet' Daniël Israël is herhaaldelijk sprake in de brieven van Heyman en Cuper: 3.8/17.10.1703, 
19.12.1705, 29.5/14.6 en 27.9.1706, 10.7.1708. Jacqucs Basnage heeft van brieven van De Hochepied en Heyman 
aan Cuper gebruik gemaakt: Vervolg op Etavius Josephus; of algemeene historie der joodsche natie II (Amsterdam-Delft 
1727) 1811-1813 (De Hochepied) en 1813-1815 (brief van Heyman aan Cuper d.d. Smirna 29.1.1707); vgl. Samberg, 
De Hollandsche gereformeerde gemeente, 73 noot, 113 en 204 (Ds. Coenen); Jaap Meijer, Tussen Verstrooiing en Verlichting. 
De historiografie der joden in Nederland. Eerste fase (Heemstede 1981) 36-43 (i.c. 42) en K Heeringa (red.), Bronnen lol 
de geschiedenis van den Levantschen Handel II, 1661-1726 ('s-Gravenhage 1917) 156. Zie ook de Lettres de critique, 394-
399 (Cuper aan Basnage). 

16 Heyman aan Cuper 13.4.1703; van de 'Graave van Floddorp' is ook sprake in de brief van Nicolaes Witsen aan Cuper 
d.d. 8.3.1704: J.F. Gebhardjr., Het leven van Mr. Nicolaas Cornelisz. Witsen (1641-1717)11 (Utrecht 1882) 305. 
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door U.WelEed. toedoen in de oudheeden. Ik bragt hiernevens de schooltalen Latfi jn], 
Grfieks] en Hebr[eeuws] ende mijne beijde Moedertalen Hoogduijtse en Nederduijtsche, 
nogh dese volgende: Fransche, Italfiaanse], Engelsche ende Spaansche. In alle die hebbe 
ik hier tot Smijrne door den dagelijksen ommegang met allerlei] naties de beste occasie 
van de wereld ontmoet, [en] mij dermaten geoeffent, dat het mij tuschen de eene ofte an
dere weinig verschilt. Zedert hebbe ik daarbij aangenoomen de hedensdaagsche Griekse 
alsmede de Turkse, ende so veel als een begin gemaakt met de Arabse, tot welke laaste ik 
nogh dit vijfde jaar van mijnen Predikdienst stelle. Dogh daarna wenschte ik wel twee of 
ten hoogsten 3 jaren voor mij selven ende buijten den Smymaschen Predikdienst te heb
ben, eer ik wederom in het Vaderland koome, om op seekere ontworpene reijse van langer 
adem mij voor eerst ende voor all te oeffenen in de regte praxis van de aangenoomene 
Oostersche spraken, omdat ik sulks hier tot Smijrne onmoogelijk niet doen kan, ende om
dat ik sonder die practijk de gansche vrugt van mijnen gedaanen arbeijt verliesen ende het 
voorgestelde oogmerk missen zal. (23.6.1704) 

Natuurlijk is Heyman voornemens tijdens die studiereis óók penningen en andere oudheden 
te verzamelen. Hij kan zo 'n lange studietijd echter niet zelf bekostigen, gezien zijn tractement 
en de nodige uitgaven voor levensonderhoud en zijn studiekosten. Weet Cuper niet een me
cenas ' in 't Vaderland' die tegen de zekerheid van een penningencollectie een lening zou wil
len verstrekken van, zeg, duizend gulden 's jaars ? 

Heyman meldt zijn correspondent nog dat hij op het punt staat voor vijf a zes maanden een 
reis te maken door Egypte, Palestina en Syrïë. Hij bedankt Cuper bovendien voor diens be
middeling in Leiden: 

Ick bedanke U W e l e e d . voor het medegedeelde dessein om, als de Heer Professor van T i l l 
bij sijne Excellentie den Heere Grave van Flodroff soude gekoomen zijn, van mijne gerin
ge persoon gewagh te maken ende het professora[a]t van de Oostersche Talen in beden-
kinge te brengen. Ik make staat, dat sulks mislukt is, ook kenne ik mij daartoe onbequaam 
ende te gering, ende soude, al moeste ik sulken hoogen Bedieninge aanneemen, sulks 
nooit anders doen, dan onder beding om alvoorens de voorheen gemelde twee- of drie-
jaarige Reijs door dese landen te doen, om mij daardoor in staat te stellen van eenigsins be-
quaam te zijn tot hetgene waartoe ik scheep quam. Dogh om de waarheijt te seggen mijn 
afsien is meer (ik neeme G o d tot getuygen) om op eene laage wijse, en al was het onbekent 
en veragt van persoon, yets te konnen toe brengen tot het Koninkri jk der Hemelen door 
het aanbetroude Talentje, dan onder dien grooten naam van hoogleeraar der Universiteijt. 
Waarom ik ook UWeleed . gedienstiglijk versoeke dat stuk niet te drijven of ten minsten 
niet dan onder dat voorgemelde Beding. (23.6.1704) 

Bescheidenheid siert de mens. Maar ook: festina lente, 'haast u langzaam', zoals de Ouden al 
zeiden. 

Pas op 31 maart en 25 april 1705 laat Heyman, na afloop van zijn reis, weer van zich horen. Hij 
zendt Cuper de catalogus van zijn eigen verzameling penningen, maar is erg kort over zijn ver
dere belevenissen. Hij belooft echter 'een ruijmere ende uijtgebreijde beschrijvinge Derselven, 
waaraan ik werke, en waarvan [ik] het afschrift hierna bij deelen sal zenden' (24.4.1705). Hey
man stelt zich voor binnenkort ontslag te nemen. Hij begroet de pogingen die Cuper in het werk 
stelt om een betrekking in dienst van de koning van Pruisen voor hem te vinden. 
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Een paar maanden later moet Heyman bekennen dat hij er niet in slaagt zijn reisverhaal uit 
te werken: 

Ik hadde ook aireede dat werk begonnen, dogh moet nu wederom tot mijn leetweesen 
daarin faalende bevonden worden, omdat, over welken boeg ik het ook hebbe willen wen
den, sulks niet hebbe konnen volbrengen. Ende [ik] moet tot mijn ongenoegen sien, dat 
die merkwaardige Reijze in het potloot alsnogh blijft liggen, omdat mijnen orientaalschen 
arbeijt ende het besorgen van den Predikdienst, waarin geduriglijk een nieuw werk blijve 
agtervolgen, mitsgaders Musis inimica vivendi ratio Smijrnensis [de aan de Muzen vijandige 
manier van leven in Smirna], welke nolentem volentem [tegen wil en dank] mij mede entrai-
neert, mij geenen tijd meer overgelaten heeft, ende ook niet overlaten sal, so lange als ik 
hier tot Smyrna sal weesen. (7.8.1705) 

Heyman schrijft verder dat hij bij de Directeuren van de Levantse Handel in Amsterdam zijn 
ontslag heeft ingediend. 'Amsterdam' is achter de schermen nog op een andere manier actu
eel geweest. Consul De Hochepied had, buiten medeweten van Heyman, een brief geschre
ven aan 'Baron Witsen', om hem aan te bevelen voor een leerstoel in de Oosterse talen aan 
het Athenaeum aldaar. Ook daarvoor gold, wat Heyman al over Leiden schreef: hij voelt zich 
er, vooralsnog, niet capabel toe. 

Cuper is een minzame, begrijpende correspondentievriend: 

U.Eerw. behoeft sigh niet te haesten met zijne Reijse op te stellen. Belieft doch sulcx te doen 
op u gemack, en als [U] meer tijdt over sult hebben, die ick aen deselve van gantscher her
ten neffens volkome voldoeninghe toewensche. Ick ben seer begerigh om saaken van die 
natuir te weeten, maer ben oock noijt niet lastigh aen mijn vrunden en bekenden, en heb 
liever dat deselve om mijnent wille sich niet belasten, als dat ick weete hetgheen van haar is 
aengemerckt i n het Reijsen, of in het lesen van boeken of doorsien van medailles en in-
scriptien. Het is mij genoegh dat U.Eerw. sich wacker bevlijtight soo in het leeren van doode 
en levendighe taaien als in het versameien van hetgheen ons van d'oudtheijt is overgeble
ven, hetwelck dan wel eens met Godt neffens U.Eerw. sal komen in Europa. (18.10.1705) 

Pas een halfjaar later weet Heyman aan Cuper te melden dat de Directie van de Levantse 
Handel hem ontslag heeft verleend. Als zijn opvolger is dominee Justus Oosterdijk beroepen, 
dan nog predikant te Aleppo op Cyprus, die op 1 j u n i 1706 te Smirna arriveert. 1 7 Heyman had 
ondertussen hard gewerkt aan een 'Onderwijsinge van onse Christelijke Godtgeleertheit 
door vragen ende antwoorden in de Italiaansche, hedendaagsche Griekse ende onse Moe
dertalen' (29.5/14.6.1706). Hij had last gekregen van koortsen en de gedwongen werkloos
heid had hem kennelijk ook de ziekte der geleerden bezorgd: Heyman schrijft dat hij 'verder 
door melancholie wat overvallen wierd, al 't welke mij vrij wat [seer] gemaakt heeft.' 

Heyman's zwaarmoedigheid is wel een beetje te begrijpen. Het leven in Smirna liet hem 
niet genoeg ruimte voor zijn wetenschappelijke s tudiën. Bovendien had hij inmiddels op 6 
j un i 1706 zijn afscheidspredikatie gehouden. Maar zijn toekomst was zeer onzeker: zicht op 
een ander ambt was er nog niet. En een mecenas, die zijn studieverblijf wilde betalen, had hij 
evenmin gevonden. 

1 / S a m b e r g , De HnUaildsi/w geie/in mirlde gemeente, 112, 115, 117; S c h u t t e , Repertnrium, 338 . 
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Afb. 2. Gisbert Cuper. Doek van Gaspar Netscher (1639-1684), z.j. Collectie Stedelijk Museum Zwolle. 
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Professor in Leiden 

Cuper kon hem vooralsnog niet direct uit de nood helpen. Maar Heyman werd niet in de 
steek gelaten. Ziekte van zijn opvolger dwong hem in Smirna te blijven om broeder Ooster-
dijk tijdelijk te vervangen. Intussen richtte Cuper aan J . van den Bergh, burgemeester van Le i 
den en secretaris van het college van curatoren van de Leidse academie, 1 8 een br ief 
(7.12.1706) om zijn p ro tégé aan te bevelen voor de vacature in de Oosterse talen. 1 9 Hij maakt 
de curatoren ook deelgenoot van de plannen van zijn kandidaat om gedurende een paar jaar 
een studiereis te maken. Cuper meent dat Heyman bekwaam zal zijn om de boeken en hand
schriften die Levinus Warner had verzameld en aan de Leidse universiteitsbibliotheek had ge
schonken, te ontsluiten. 

Intussen kreeg Heyman nog een slag te verwerken. Zijn kastje met oude munten en pen
ningen, dat hij per schip onder kapitein Voshol naar de Nederlanden had gestuurd, ging op 
de rede van Texel verloren. Maar er braken betere tijden aan. A l op 19 januari 1707 schrijft 
Heyman zijn begunstiger dat hem het gerucht van een benoemingsprocedure te Leiden be
reikt heeft: 'dat van seekere Heer uijt Leijden, die door desselfs vrienden aldaar goed vermo
gen heeft, aan een onser koopluijden alhier informatie mijnent ende der or iëntaalse spraken 
wegen versogt ende vervolgens ook gegeeven is. Dogh of daarop zedert yets vastgestelt is, wee-
te [ik] niet' (29.1.1707). 

Een halfjaar later kan Cuper zijn gunsteling quasi en passant in een brief over nieuwe en 
oude 'valse messiassen onder de Joden ' meedelen (15.6.1707) dat hij had vernomen dat het 
de Leidse curatoren heeft behaagd Heyman een reissubsidie van 1000 gulden toe te leggen 
voor twee jaar, en dat zij bovendien van plan waren hem tot ordinaris professor in de 'or iën
taalse talen' te beroepen. 

Intussen was Heyman op reis gegaan. Van 'Scio' [Chios] meldt hij - blijkbaar nog onkun
dig van Cupers zojuist geciteerde brief van 15 j u n i waarvan hij de ontvangst pas op 10 j u l i 
1708 vanuit Damascus bevestigde - dat hem vlak na zijn aankomst op het eiland het grote 
nieuws uit Leiden had bereikt: 

dat de Heeren Curateuren van de Universiteit binnen Leijden mij tot het Professorschap 
in de Oriëntaalse spraken bestemt hadden met vrijheit om nog 2 jaren in dese landen tot 
voortsettinge der taaloeffeninge omme te reisen, nevens toelegginge van 500 gulden 's 
jaars tot soulagement der reisonkosten. Ik hebbe zedert ook de eigene brief van haar Wei-
Eed. Agtbaarheden ontfangen, ende aireede beantwoort, ende die Beroepinge, hoewel in 
mij selven daartoe onwaardig, in des Heeren name met dankbaarheit ende een volveerdig 
gemoed aangenomen, nevens de toegestane vrijheit der 2 jaren ende toegeleide soulage
ment der reis-onkosten. Dit alles neme [ik] mits desen de eere U W E d . Gestrenge bekent te 
maken, verseekert zijnde dat met derselver hooge gunst daaraan deel gelieft te neemen. 
(4.8.1707) 

18 C A . Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album scholasticum academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXI, (Leiden 
1941) 189. 

19 De brief aan Van den Bergh bevindt zich in afschrift onder de correspondentie tussen Cuper en Heyman (zie noot 
9); vgl. ook P.C Molhuysen (red.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit LV, 8 Febr. 1662 - 8 Felnr. 1725 ('s-
Gravenhage 1920) 226. 
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Heyman had zijn doel bereikt! Cuper feliciteert hem ermee zonder zijn eigen rol te verdoe
zelen. Hij had immers een aanbeveling geschreven: 'welken brief van dat gevolgh is geweest, 
dat de Heeren Curatoren goetgevonden hebben U.Eerw. te beroepen tot Professor en toe te 
staan de voorseijde reijse, met 1000 gulden, al hoewel in mijnen voorslagh vervat waren 2000 
gl, te weeten 1000 alle jaaren' (10.12.1707). 

Pas in j u l i 1708 schreef Heyman weer aan Cuper. Hij meldt in september van het voor
gaande jaar van Chios te zijn vertrokken om een reis naar Alexandr ië te maken; verder be
zocht hij Palestina en Syrië. Heyman vertelt weer over zijn talenstudie in het 'vulgair'Arabisch, 
Samaritaans en Syrisch. O o k Heyman verwijst min of meer en passant naar zijn Leidse benoe
ming; halverwege zijn brief schrijft hij: 

[ik] danke voor eerst ootmoediglijk ende seer hertelijk voor het geneegen getuijgenisse 
dat Deselve mijner geringen persoon weegen aan de WelEed. Agtbare Heeren Curateuren 
der Universiteit tot Leijden heeft gelieven te geeven, waarop dan alsulken voordeeligen be-
sluijt ten mijnen aansien genoomen is, welke ook nieuwen lust tot mijnen arbeit ende on-
derneeminge boven mijne kragten eenigsins gaande gegeeven heeft, so dat met een gerust 
gemoed ende weetende waarom in mijne beesigheden ben wakende. Dan ik vreese dat op 
sijnen tijd de verwagtinge, welke men van mij heeft, ende door UWelEed. Agtbare voor-
schrijvens nog merkelijk aangegroeit is, niet en sal konnen voldoen. Met een woord, ik ben 
verblijt, dog benaauwt. (10.7.1708) 

Valse bescheidenheid? In ieder geval was hiermee, wat Heyman betreft, Cupers ro l uitge
speeld. De Deventer burgemeester reageerde nogmaals in een uitvoerige brief van 16 februa
r i 1709, gevuld met de gebruikelijke beschouwingen, nieuwtjes en andere wetenswaardighe
den. Heymans volgende briefje dateert van 14 februari 1710 om zijn beschermheer vanuit 
Den Haag te melden dat hij veilig en wel was teruggekeerd vanuit Wenen, via Saksen, Bran
denburg en Munsterland. Cuper moet toch wel een beetje raar hebben opgekeken toen hij 
las dat Heyman over Zwolle naar Amsterdam was gereisd: 

Mijn voorneemen was de weg over Deventer te neemen, om de eere te hebben van aldaar 
UwelEd. Gestr. te begroeten ende van de laast volbragte Reijze verslag te geeven. Dog daar 
was geen ander postwagen als op Swol, ende ik verlangde so seer om eens wederom tot een 
weinig rust te koomen, dat [ik] daarom van Swol over Deventer den weg niet genoomen 
hebbe, te meer omdat de weegen te bijster quaad waren. (14.1.1710) 

Het lijkt er op dat Heyman zijn mecenas, die hij alleen uit de briefwisseling kende, bewust uit 
de weg is gegaan. Het zat hem misschien dwars dat hij zijn beloften om het relaas van zijn 
heenreis en van zijn andere grote en kleinere reizen te sturen niet was nagekomen. Zelfs een 
mondeling verslag van zijn terugreis heeft hij Cuper onthouden. Mogelijk is Heyman bang ge
weest dat Cuper met de reisverslagen zou willen pronken en ze aan diens andere correspon
denten zou overbrieven. Het lijkt alsof Heyman zijn verslagen ' in potloot' voor zich heeft wil
len houden tot beter tijden. 

Cuper was niet boos, maar wel een beetje verdrietig. Grootmoedig schreef hij: 'het doet mij 
seer leed, dat de reyse niet heeft kunnen genoomen werden over dese stad. [...] Dogh hier 
geit ingevolgh U.Eerw. schrijven het Latijns seggen quod differtur non aufertur [van uitstel komt 
geen afstel]' (18.1.1710). Cuper stelde zijn p ro tégé hoopvol voor de briefwisseling in het La-
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tijn voort te zetten. O p 25 januari en 17 december 1710 gaf hij het goede voorbeeld. Sinds
dien is het echter stil tussen Heyman en Cuper. Waarschijnlijk had de professor het erg druk 
om zijn studenten alle door hem aangeleerde talen bij te brengen. O f ging hij zijn reisversla
gen uitwerken? 

Wetenschappelijk werk; de reisverslagen 

O p 24 maart 1710 heeft Heyman, die per 8 februari formeel benoemd was, zijn inaugurale 
rede gehouden. Volgens het unanieme oordeel der (latere) vakgenoten heeft Heyman zijn 
wetenschappelijke 'belofte' niet waargemaakt. 2 0 Slechts de catalogus van de collectie-Warner 
heeft hij gereed gemaakt. 2 1 Daarom verdienen de lotgevallen van de 'reisbrieven' waarmee 
Heyman - zoals wij zagen - zijn mecenas Cuper zo lang aan het lijntje hield, tot slot enige aan
dacht. 

Bij zijn leven heeft professor Heyman vrijwel niets op zijn vakgebied gepubliceerd. Het is 
slechts aan zijn neef Johannes Wilhelmus Heyman, doctor i n de medicijnen, te danken dat 
van zijn reisverslag toch nog iets is terechtgekomen. Neefliefheeft niet alleen de beschikking 
gekregen over het nagelaten verslag van zijn oom, maar ook over dat van Mr. Jan Aegidius van 
Egmond van der Nyenburg (1693-1747). Deze Leidse patriciër, afkomstig uit een Alkmaarse 
familie, had in de jaren 1718 en 1719 een grand tour door Frankrijk en Italië gemaakt. Aan
sluitend had hij, volgensJ.W. Heyman, in de jaren 1720 tot 1723 door Egypte, Palestina en Sy
rië gereisd. 2 2 De handschriften van beide reisverslagen zijn, in het Leidse circuit, i n handen 
gekomen van Heyman junior. 

Deze schrijft in het voorwoord van de gedrukte Reizen door een gedeelte van Europa, Klein 
Asien...23 dat hij de verslagen van beide reizigers, die ongeveer hetzelfde traject zouden heb
ben gevolgd, heeft willen 'ineensmelten' en er zoals hij het uitdrukt 'het voornaamste en 
merkwaardigste uit te k ippen ' . 2 4 De twee reizigers zijn herschapen in één ik-p'ersoon die 'zijn' 
verslag in briefvorm doet. De brieven zijn niet (meer) gedateerd. Niet ten onrechte zegt Smits 
over het resultaat: 'Daardoor hebben de Reizen een wat zweverig karakter. ' 2 3 

Jammer genoeg maakt het verlies van de originele handschriften het vrijwel onmogelijk uit 

20 Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album scholasticum, 69; Heeringa, Bronnen II, 344-346, 350, 497-499, 531, 532, 546 
(vertaalwerkzaamheden voor de directeuren van de Levantse Handel). 

21 Nat, 'Heyman, Johannes', 362; Letmus Warner and bis legacy. Tbrer centimes legnttim Warnerianum in the Leiden universi-
ty librory (Leiden 1970) 18-19, 33-34. 

22 M . Prak, Gezeten burgets. De elite in een Hollandse stad: Leiden 1700-1780 lz.pl. 1985) 43, 215-217, 385; J . H . Rombach, In
ventaris van de archieven van de families Van Forenst 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dien, Fontein 
Verschuir, Van derFeen de Lille 1664-1955 (Alkmaar 1992) 125-127; K.W.M. Bossaers, 'Van kintsbeen aan ten staatkunde op
gewassen. ' Bestuur en bestuurders van hel Noorderkwartier in de uchiliendi' eeuw (Den 1 laag 1996) 123. 

23 Reizen dooreen gedeelte van Europa, Klein Asien, verscheidt' eilanden van de Archipel, Syrien, Palestina of het H. Land, Aegypten, 
den berg Sinai, enz. in den begin ne van deze eeuw gedaan door wylen den hoog-edclcn wei-geboren lieer Johan Aegidius van Eg
mond van der Nyenburg ... en den hoog-emcaarden hoog-geleerden beer follannes Heyman ... Alles uil beider eigenhandige nage
laten schriften of/gemaakt in een goede order gebragt, briefs-gneyze zau/eiigeslelt en behoorlyk ter drukpersse bezorgt door Johauiws 
Wilhelmus Heyman, med. doet. (Leiden 1757-1758). 

24 De Leeuw vergist zich dus ernstig als hij schrijft: 'Ui t de jaren twintig resteren ons twee belangrijke journalen. Het 
eerste is dat van Johannes Heyman, hoogleraar in de oosterse talen in Leiden, die Italië bezocht op weg naar hel 
Nabije Oosten, in gezelschap van Johan Aegidius van Egmond van der Nyenburg. Deze reis vond plaats in 1720, 
maar het verslag ervan werd pas in 1757/58 in twee li jvige delen uitgegeven.' (R. de Leeuw, 'Nederlanders op Grand 
Tour' in: idem (red.), Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw (Zwolle 1984) 12. 

25 J . Smits, De Verenigde Nederlanden op zoek naar hel oude. Egypte (1580-1780). De traditie gevolgd en gewogen (z.pl. 1988) 26. 
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te maken van wiens hand welk deel der Reizen is geweest. Terecht heeft Smits al, op grond van 
het verschillende jaargetijde waarin Heyman en Van Egmond zijn gearriveerd, verondersteld 
dat het relaas van de heenreis van Heymans hand moet z i jn . 2 6 De bovengenoemde reisbrieven 
leveren ons daarvan het afdoende bewijs. Zij maken het ons mogelijk toch nog een tipje van 
de sluier op te lichten en de methode van bewerking van Heyman jr. een beetje te volgen. 

De zes reisbrieven van Heyman doen verslag van de heenreis naar Smirna. De dominee ver
trok op 30 oktober 1699 met een kaag vanuit Amsterdam naar Texe l . 2 7 Pas op 11 december 
lichtte het schip het anker. In de tweede brief beschrijft Heyman zijn bezoek aan het eiland 
Wight; op 21 december was men in de haven van Portsmouth voor anker gegaan. De derde 
brief behandelt de voortzetting van de tocht, vanaf 30 december, en de aankomst te Cadiz op 
26 januari 1700. Door tegenwind had men weer vertraging opgelopen, nu wel twee weken. In 
deze derde brief geeft Heyman een levendige beschrijving van de stad Cadiz. O p 18 februari 
vertrok men naar Alicante waar men zes dagen later aankwam. De vierde reisbrief is gewijd 
aan de merkwaardigheden van die stad. O p 3 maart werd de reis voortgezet. Tegenwind en 
storm zorgden voor oponthoud tussen Minorca en de golf van Narbonne en opnieuw tussen 
Corsica en de golf van Genua. Pas op 9 april arriveerde Heymans schip op de rede van Livor-
no. De vijfde reisbrief behelst een uitvoerige beschrijving van Livorno en haar inwoners. Ge
durende de twintig dagen dat men er verbleef, maakte Heyman nog een paar uitstapjes: hij 
bezocht Pisa en Lucca, waaraan hij zijn zesde reisbrief wijdt. Sindsdien heeft hij, zoals gezegd, 
aan Cuper zijn reisverslagen onthouden. 

In de gedrukte Reizen kan men Heymans reisbrieven volgen tot ongeveer bladzijde 30. De be
werker heeft om te beginnen alle data geschrapt. Verder heeft hij het materiaal anders inge
deeld: de stof van de zesde reisbrief vormt het begin van de gedrukte vierde brief (p. 26-42). 
Heyman jr. heeft echter herhaaldelijk in de tekst van zijn hooggeleerde oom ingegrepen met 
het oog op het nieuwe reisperspectief, namelijk é é n groot reisverslag. Hie r en daar zijn passa
ges bekort of uitgebreid; elders is gelijksoortige stof bijeengevoegd, zoals bij het verhaal van 
Heyman over het lokale gebruik van 'queesten', of vrijen, op Texel. Mogelijk heeft de bewer
ker zich daartoe gebaseerd op het boekje van Mr. P. de Neyn over de huwelijksgebruiken. 2 8 

De conclusie kan geen andere zijn dan dat Heyman jr. als bewerker zo nadrukkelijk aanwe
zig is, dat de Reizen eigenlijk drie auteurs hebben. Het lijkt wel alsof aan onze professor Hey
man zelfs na zijn dood geen eigen werk in druk gegund is geweest.2 9 

26 I b i d e m . 

27 D e zes r e i s b r i e v e n z i j n g e v o e g d bij H e y m a n s b r i e v e n a a n C u p e r (z ie n o o t 7) d . d . 8 .1.1701 ( r e i s b r i e v e n I e n I I ) , 

29 .8 .1701 (III e n I V ) , o n g e d a t e e r d , v ó ó r d e c e m b e r 1701 ( V e n V I ) . 

28 P. d e N e y n , Lust-luijder huwelyken... ( L e i d e n 1966; r e p r i n t v a n d e e d i t i e 1 6 9 7 ) . 

29 I n 1732 , v i j f j a a r v o o r H e y m a n s o v e r l i j d e n , w e r d d e b e r o e m d e A l b e r t u s S c h u l t e n s (1686-1750) a l tot ( tweede) h o o g 

l e r a a r i n d e O o s t e r s e t a l e n b e n o e m d . 
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Boekbesprekingen 

Discussie Hofman - Wouters 

In Holland 30 (1998) 297-299 besprak A.Ph.F. 
Wouters het boek van T.M. Hofman, Eenich achter-
dencken: Spanning tussen kerk en staat in het gewest 
Holland tussen 1570 en 1620 (Heerenveen 1997). 
De auteur van deze dissertatie zond ons een reac
tie, die wij hebben voorgelegd aan de recensent. 
Met de publicatie van de repliek en de dupliek 
verklaart de redactie de discussie gesloten. 

Repliek 

Hierbij doe ik u een reactie toekomen op de be
spreking van mijn dissertatie door dr. Wouters. Hij 
stelt in zijn bespreking heel veel aan de orde. Ik zal 
mij echter beperken tot enkele opvallende hoofd
punten. 

1. Allereerst mag het duidelijk zijn dat Wouters de 
methode van mijn werk verward heeft met de pro-
bleem-/doelstellingen van het onderzoek. Hij ci
teert wel het cursief gedrukte deel van p. 13 maar ci
teert niet de inleidende zin: 'Waaruit dit werk is 
gegroeid'. In het cursieve deel heb ik compact iets 
willen verantwoorden van mijn methode en aanpak. 
Pas na de cursieve passage volgt de vraagstelling van 
het werk: 'De schrijver dezes weet zich al jaren ge
boeid door de vlakken waarop kerk en staat elkaar 
raken. De vraag naar de historische achtergronden 
van een streven als dat van de Nadere Reformatie 
heeft terdege meegespeeld.' Deze probleemstelling 
is goed gesignaleerd door A.Th. van Deursen in zijn 
bespreking van mijn werk in het blad Documentatie
blad Nadere Reformatie 21/'2 (1998) 150-151. Voorts 
vermeld ik: 'De vraag naar de wortels van het gere
formeerde (kerkelijke) leven in het gewest Holland 
is hier op provinciaal niveau aan de orde gesteld' 
(p. 13). Hier had Wouters kunnen zien dat de scopus 
van dit onderzoek inderdaad vooral kerkelijk en 
grotendeels tot provinciaal niveau beperkt is. Hij 
suggereert in zijn bespreking dat hij een geweldig 
manco in het werk blootlegt, terwijl Wouters' be
spreking in feite juist bevestigt dat het boek voldoet 
aan de intentie waarbij het hoofdaccent op het ker
kelijke aspect bewuste keuze is. Dat plaatst mijn 
bronnengebruik ook in het juiste kader. Overigens 
heb ik dat op diverse plaatsen in het Inleidend 
Hoofdstuk zelf verantwoord. 

2. Wouters verwijt mij te brede citaten uit de hoofd
bron. Dit is mijn bewuste keuze om meer dan één 

reden. In mijn onderzoek heb ik alle materiaal uit 
de betreffende delen Reitsma/Van Veen op dit 
punt letterlijk in kaart gebracht. Vrijwel steeds heb 
ik gekozen voor een samenvattende weergave van 
alle vindplaatsen rondom een thematiek. Daarmee 
wilde ik een willekeurige selectie voorkomen (om
dat anders het beeld kan worden vertekend) en te
vens wilde ik het verloop van 1570 tot 1620 syste
matisch schetsen met oog voor de nuances tussen 
de verschillende provinciale synoden. Dat daarbij 
de bronnen zelf heel veel spreken moet niet ver
klaard worden uit onvermogen mijnerzijds om te 
beperken of samen te vatten of met eigen woorden 
weer te geven. Bedoeling was allereerst de verifica
tie te vergemakkelijken. Iedere eigen omschrijving 
doet vaak af aan de trefzekerheid van de oorspron-
kelijke oude taal. In de onderhavige kwesties lig
gen vooral dogmatisch en kerkordelijk de zaken 
heel subtiel. Dan zijn originele formuleringen een 
steun. Die oude taal is bovendien heel mooi! Ik wil
de door de oude taal de oorspronkelijke sfeer door 
de lezer mee laten beleven. Velen hebben dat ook 
ervaren. Anderen hebben zich mogelijk overladen 
gevoeld, lot die categorie behoort de recensent. 
Wouters is niet consequent in zijn kritiek. Ener
zijds wil hij naar zijn zeggen meer informatie over 
'casussen' (uit allerlei bron), anderzijds verwijt hij 
mij oog te hebben voor teveel detail. Dat detail 
maakte in mijn bestudering de zaken juist leven
dig. Ik ontmoette in de acta mensen van vlees en 
bloed. De tekening die Wouters-geeft van deze ac ta 
als bron laat ik dan ook geheel voor zijn rekening. 

3. Wouters vindt dat ik te veel steun op het werk 
van anderen. Opnieuw een constatering die als 
'vondst' wordt gepresenteerd in zijn bespreking, 
terwijl ik zelf in mijn dissertatie op verschillende 
punten aangeef bewust gebruik te maken van on
derzoeken van anderen. Bij een studie als deze 
zullen de grote kaders mede worden gevormd 
door het werk van anderen. Daarom heb ik dank
baar en eerlijk (in noten verantwoord, dit is geen 
window dressing) gebruik gemaakt van het werk van 
anderen. Ik zie een proefschrift bovendien ook als 
een bron van informatie over vroegere en meer 
recente literatuur. 

4. Het werk zou 'te weinig een eigen visie' uitstra
len. Wie eerlijk kennis neemt van de hoofdstukken 
7-9 proeft duidelijk mijn bijbels, gereformeerd 
standpunt. Men voelt mijn sympathie voor het ge
reformeerde erfgoed en mijn worsteling om de 
theocratische gedachte recht te doen. De opzet 
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van mi jn proefschrift brengt met z i ch mee dat die 
s t a n d p u n t b e p a l i n g n ie t als een rode d r aad d o o r 
he t he le werk h e e n l o o p t . E r is bewust g e k o z e n 
voor de volgende werkwijze: eerst het kader teke
n e n , d a a r n a ac ta -onderzoek , vervo lgens analyse 
van geestelijk gedach tegoed en tenslotte een be
k n o p t e evaluat ie e n s t a n d p u n t b e p a l i n g . Ik heb 
n ie t d w i n g e n d een bepaa lde s te l l ing van meet af 
aan i n het boek geponee rd e n ve rded igd . W e l heb 
ik ze l f ervaren dat m i j n opvat t ingen bij het verdere 
o n d e r z o e k en u i twerken van het proefschrif t wij
z igden . D e b o o d s c h a p van de b r o n n e n achtte ik 
belangr i jker dan m i j n e igen m e n i n g . Derhalve heb 
ik steeds geprobee rd d o o r kernci ta ten de gedach
tegang he lde r en verif ieerbaar weer te geven. U i t 
de b e s p r e k i n g van Woute r s b l i jk t dat hij een be
langr i jk o n d e r d e e l als de geestelijke ach te rg ron
d e n van de p r o b l e m a t i e k nauwel i jks heeft ver
werkt. 

5. K le ine re zaken die i n de besprek ing een verte
k e n i n g geven, w i l ik ter loops n o e m e n . D e aanha
l i n g ui t de preek bij de begrafenis van W i l l e m van 
Oranje is beslist n ie t bu i t enspor ig te n o e m e n , de 
hele paragraaf beslaat c i rca twintig regels. H e t c i 
taat heeft wel degeli jk ve rband met de p rob lema
tiek van het boek. H i e r proef je a l iets van de gees
tel i jke a c h t e r g r o n d e n . W a t het g e b r u i k van 
kerkenraadsac ta betreft, r edeneer t Woute r s wel 
hee l erg vanui t zijn r iante Delftse situatie met zo
veel beschikbare b r o n n e n . M i j is b e k e n d dat i n 
zeer vele ' geva l l en ' d ie ik heb beschreven hele
maa l geen kerkenraadsacta m e e r beschikbaar zijn 
ui t deze rela t ief vroege pe r iode . O o k h i e r sugge
reert de recensent meer dan hij waar kan m a k e n . 
Z o doet hij evenmin i n zijn besprek ing recht aan 
het vaak a n o n i e m e karakter van de vele gebruikte 
pamflet ten. B o v e n d i e n z o u een veel groter aantal 
onderzochte pamflet ten mijns inziens het n u ge
schetste bee ld niet (noemenswaardig) wijzigen. 

6. D e compos i t ie van di t werk was geen eenvoudi 
ge opgave. Bij de composi t ie van het boek worstel
de ik met veel mater iaal dat ik systematisch heb 
verwerkt . E r is welhaast geen bladzi jde i n Reits-
m a / V a n V e e n o f er staat relevant mater iaal over 
de v e r h o u d i n g tussen kerk e n Staten en dergeli j
ke; de meeste gevallen zijn daar allesbehalve sum
m i e r beschreven - dat moest hee l compact samen
gevat. Daarnaast was er een vee lhe id van geestelijk 
gedachtegoed dat ik steeds weer tegenkwam i n al
ler le i argumentaties - uit die ti jd - inzake de ver
h o u d i n g tussen kerk en staat, en dat d o o r de hele 

p r o b l e m a t i e k heenspeel t . H o e h o u d j e zoiets 
enigszins overzichteli jk? Ui t e inde l i j k heb ik geko
zen v o o r een opzet d ie zowel c h r o n o l o g i s c h als 
themat i sch i n e e n is. D a a r d o o r kan het log ische 
e l e m e n t weieens wat tekor t k o m e n ! Ik h e b ge
p o o g d dat enigszins te ondervangen d o o r een uit
gebreide inhoudsopgave . H e t systematisch verwer
k e n van het g e d a c h t e g o e d v i n d t v o o r a l i n de 
laatste hoofds tukken plaats. 

7. M e d e gezien mi jn doels te l l ingen sta ik vo l l ed ig 
achter de opzet van di t boek en de keuze van de 
h o o f d b r o n . R e i t s m a / V a n V e e n wordt vaak te h o o i 
en te gras geci teerd, maar is op de v e r h o u d i n g tus
sen kerk e n Staten e n dergeli jke n o g noo i t syste
mat i sch i n kaar t gebracht . M e t d i t werk heb ik 
daartoe een p o g i n g gedaan. A l s 'de kaart ' er dan 
ui te indel i jk ligt, is het niet m e e r zo moei l i jk te zeg
gen 'wat te b reed en wat te smal is ' . L a t e n ande ren 
na mij maar aan tonen dat het d o o r mij geschetste 
bee ld van die pe r iode niet correc t is. 

8. H e t k o m t mij nie t ju i s t voor dat Wouters wel
haast het bestaansrecht van di t werk ontkent . Ik 
heb i n Eenich achlerdencken een p o g i n g gedaan -
voora l vanui t kerkel i jk perspect ief - de breedte te 
schetsen van de ve rhoud ingen en conf l ic ten tus
sen de gereformeerde kerk en de Staten op p ro
vinc iaa l n iveau i n H o l l a n d . Daarbi j heb ik gepro
b e e r d het geestel i jke g e d a c h t e g o e d van het 
gereformeerde kerkz i jn op wezenli jke en h ie r re
levante s t r i jdpunten he lde r te m a k e n tegenover 
de opvat t ingen van anderen ui t d ie onderzoekspe
r iode . D e ach te rg ronden van die pe r iode zi jn qua 
geestesgeschiedenis en theologie en dergeli jke i n 
vele andere , over igens u i t n e m e n d e studies n ie t 
b r e e d aan de o r d e gesteld . G r a a g wi lde ik met 
mi jn studie op di t pun t meer mater iaal aanre iken . 
Z o kr i jgen we met elkaar ook m e e r o o g voor de 
grotere kaders van de geestesgeschiedenis van de 
gere formeerden i n H o l l a n d aan het e i n d van de 
16e e n b e g i n van de 17e eeuw, ju i s t ook inzake de 
v e r h o u d i n g tussen kerk en staat en de e igenhe id 
van he t g e r e f o r m e e r d e theocra t i sche d e n k e n 
h ie romtren t . D a a r d o o r valt er ook meer l i ch t op 
het con f l i c t tussen r e m o n s t r a n t e n en con t ra re 
mons t ran ten (Dord rech t 1618/1619) en de ont
w i k k e l i n g e n daarna i n de Nade re Reformat ie . H e t 
li jkt me een groo t gemis als a l leen de m a t e r i ë l e 
kan ten van onze kerkgeschiedenis het onderzoe
k e n en beschrijven waard zouden zijn. 

T . M . H o f m a n 
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Dupliek 

Voor geen enkele historicus is het prettig te erva
ren dat het resultaat van zijn noeste inspanningen 
de forse kritiek van een recensent ontmoet. Het is 
dan ook begrijpelijk dat Hofman in zijn repliek 
meent dat die kritiek niet consequent is, als 
'vondst' wordt gepresenteerd en het 'bestaans
recht' van zijn boek ontkent. Ik laat deze kwalifi
caties voor rekening van Hofman en probeer hier 
liever nog eens duidelijk te maken waar het mij bij 
de bespreking van zijn boek om ging. 

Reagerend op zijn repliek moet ik inderdaad 
toegeven dat ik de in mijn recensie geciteerde zin 
als meest beduidend voor het herkennen van zijn 
probleemstelling heb opgevat. Hofman heeft die 
zin als enige in zijn inleiding gecursiveerd, zodat ik 
aannam vooral hieruit zijn intenties te kunnen af
leiden. Indien hij nu betoogt dat het hierbij in de 
eerste plaats gaat om zijn methodiek (?), dan blijft 
mijn constatering dat het boek 'een verkeerd uit
gewerkte verkeerde aanpak' te zien geeft, onver
minderd overeind, om redenen die ik reeds in 
mijn recensie heb verwoord. De vragen die Hof
man nu als probleemstelling aanwijst, zijn dermate 
algemeen en vaag geformuleerd dat ik daarvan in 
concrete zin weinig wij zer word. Van een historicus 
mag mijns inziens verwacht worden dat hij met zijn 
probleemstelling het wie-wat-waar-hoe-waarom
waarvoor van zijn werk volstrekt helder maakt. 

Met het hanteren van een vage probleemstel
ling doemt in de uitwerking maar al te vaak het ri
sico op van de 'omgevallen kaartenbak'. Hofman 
heeft dat risico niet kunnen vermijden, ook al om
dat hij zich niet losmaakt van de bronnen en lite
ratuur die hij heeft geraadpleegd. Uit zijn dupliek 
moet ik nu opmaken dat het hierbij gaat om een 
bewuste keuze. De auteur beweert gestreefd te 
hebben naar een volledige kaart van de synodale 
acta van Reitsma en Van Veen en een historisch 
overzicht van de literatuur aangaande de door 
hem aangesneden thema's. Een bewuste keuze is 
echter niet per definitie ook een goede keuze, 
vooral als de auteur niet zelf als historicus aan de 
slag gaat en orde in de chaos van zijn materiaal 
brengt. 

Graag had ik gezien dat Hofman meer zelf had 
gesproken, dan de bevindingen van anderen te ci
teren, te parafraseren of na te praten. Door zijn 
boodschap steeds te brengen door de woorden 
van een ander, komt de toegevoegde waarde van 
Hofman als historicus te weinig tot uiting. Meer 
zelf betogen en analyseren staat een overzicht van 

oudere en meer recente literatuur ook beslist niet 
in de weg. Voor dat laatste is verwijzing in de no
ten reeds toereikend. 

Als historicus maakt Hofman zich er eveneens 
te gemakkelijk vanaf door met een beroep op de 
trefzekerheid van de oude taal en een verificatie-
mogelijkheid (wederom zou annotatie voldoende 
zijn geweest) veel van de door Reitsma en Van 
Veen reeds uitgegeven synodale acta in meer dan 
de helft van zijn boek voor zich te laten spreken. 
Niet graag zou ik zelf voor mijn rekening willen 
nemen dat historici die wel selectief met het werk 
van Reitsma en Van Veen zijn omgegaan, vaak 
daaruit 'te hooi en te gras [hebben] geciteerd'. 
Systematiek is voor mij ook iets meer dan het 
'knippen-sorteren-plakken' door Hofman. Daar 
komt nog bij dat de kerkelijke acta vaak helemaal 
niet duidelijk spreken en soms zelfs verhullend 
zijn, zoals Hofman zelf in de inleiding van zijn 
boek (p. 13) aangeeft. Dit is reden te meer om het 
materiaal niet zonder toelichting en contextu-
ering over de lezer uit te storten. Bovendien 
maakt de auteur van zijn in de inleiding aange
kondigde verificatie van de synodale acta door Sta-
tenresoluties in het vervolg nauwelijks gebruik, 
ook al omdat zijn onderzoek niet op 'wederzijdse 
invloeden' is gericht, zoals hij wel in de inleiding 
aankondigt. De kaart van de synodale acta zoals 
Hofman die nu biedt, verdrinkt in details en is in 
relatie tot het centrale thema van zijn werk in de
len niet altijd relevant en als geheel niet duidelijk. 

Naast synodale acta zijn niet alleen voor Delft 
en omgeving voldoende alternatieve bronnen 
(acta van kerkenraden en classes) voorhanden, 
die meer licht werpen op de problematiek van de 
spanning tussen kerk en staat. Hofman doel er 
goed aan de lijst van ongedrukte bronnen in Ba
vianen en slijkgeuzen van A.Th. van Deursen eens te 
raadplegen. En het gegeven dat pamfletten vaak 
anoniem zijn, ontslaat Hofman nog niet van zijn 
plicht als historicus duidelijk te maken in welke 
context zij moeten worden geplaatst, rond welke 
persoon of gebeurtenis de pennenstrijd zich con
centreerde, etcetera. 

Met het begrip 'eigen visie' vertoeven Hofman 
en ik wellicht niet op dezelfde golflengte. Waar 
Hofman vanuit zijn kerkelijke beleving staat in het 
nu en tegenover het verleden, laat hij naar het 
einde van zijn boek steeds duidelijker blijken. Op 
die beleving en de lijnen die hij vandaar uit naar 
het heden trekt, heb ik mij bij het bespreken van 
zijn werk geheel niet willen richten. Primair was ik 
op zoek naar Hofmans analyse als historicus, en 
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daarvan blijkt weinig als de auteur niet zelf be
toogt en zijn materiaal en werkwijze door de lezer 
'geproefd' moeten worden. Juist omdat Hofman 
veel te weinig zelf verwoordt, ontbeert zijn werk 
mijns inziens ook een heldere lijn. Hofmans wor
steling met de structuur, die genoegzaam uit zijn 
repliek blijkt, draagt nog verder ertoe bij dat zijn 
boek een weinig overzichtelijk karakter heeft ge
kregen. Gebrek aan structuur of rode draad ver
klaart mijns inziens ook waarom het zevende 
hoofdstuk over het gereformeerde gedachtegoed 
als los zand hangt aan de voorafgaande hoofdstuk
ken over de facetten van de strijd tussen kerk en 
staat. 

Kortom: Hofman heeft mij in zijn ambachtelij
ke werk als historicus niet weten te overtuigen, 
met als resultaat dat een veel te zwaar beroep 
wordt gedaan op het ordenend en bevattend ver
mogen van de niet-deskundige lezer. Zijn boek is 
niet zomaar een (kerk) historische studie, maar 
een academisch proefschrift, zodat ik meende het 
ontbreken van een aantal basisvaardigheden van 
het historisch ambacht, vaardigheden die ook in 
niet-professionele kringen heden ten dage ge
meengoed zijn, zonder terughoudendheid te 
moeten signaleren. Ik hoop met deze bijdrage vol
doende duidelijk te hebben gemaakt waar het mij 
daarbij wél en vooral niet om ging. 

A.Ph.F. Wouters 

Johan Koppenol, Leids heelal. Het Loterijspel (1596) 
van Jan van Hout (Hilversum: Verloren, 1998, 511 
blz., ISBN 90-6550-032-4, ƒ 79,00) 

Wat deed het bestuur van een stad in Holland aan 
het eind van de 16e eeuw om pestlijders en zwak
zinnigen een menswaardig onderkomen te bie
den? Het vinden van een locatie leverde over het 
algemeen weinig problemen op, aangezien vele 
leegstaande kloosters na hun naasting nog op een 
nieuwe bestemming wachtten. Om deze gebou
wen geschikt te maken voor hergebruik was echter 
veel geld nodig, waarvoor een beroep moest wor
den gedaan op de offervaardigheid van de inwo
ners van de stad. Speculeren op naastenliefde 
bracht doorgaans te weinig op. Het organiseren 
van een loterij, waarbij geappelleerd werd aan 's 
mensen aangeboren hebzucht, bleek in de prak
tijk een veel effectiever middel om fondsen te ge
nereren. Het Leidse stadsbestuur begaf zich dan 
ook allerminst op onbetreden paden toen het in 

1596 zo'n loterij organiseerde om de inrichting 
van een pest- en dolhuis te financieren. Een trou
vaille was echter om 'reclame' te maken voor de 
loterij door middel van een eenmalige opvoering 
van een speciaal voor deze gelegenheid geschre
ven toneelspel. 

Neerlandicus Johan Koppenol heeft uitgere
kend dit voor het aardse slijk geschreven gelegen
heidswerk, het Loterijspelvan de Leidse stadssecre
tarisjan van Hout, onder het vergrootglas gelegd 
om te laten zien 'dat literatuur een product is van 
een samenspel van taal, taalontwikkeling, literaire 
traditie, auteursopvattingen, maatschappelijke 
achtergronden, politiek, godsdienst en moraalfi
losofie'. Daar moet moed voor nodig geweest zijn, 
want de literatuurkritiek is in het verleden niet 
mild geweest in haar beoordeling van het literaire 
werk van Van Hout. Het toneelstuk zou een ou
derwets zinnenspel zijn, bijzonder treurig in el
kaar zitten en als dramatisch werk alle waarde mis
sen. De auteur bewijst echter in een meeslepend 
betoog dat het Loterijspel allerminst een 'letterkun
dig achterblijvertje' is, maar een modern en hu
manistisch geschrift met hemelse trekken. 

Koppenol komt tot zijn conclusie nadat hij Van 
Hout en zijn Loterijspel in vijf hoofdstukken in de 
brede context van zijn tijd heeft geplaatst. In Leids 
heelal geldt the shy is the limit. Geen aspect blijft bui
ten beschouwing. De actualiteit van 1596 vormt 
aanleiding tot beschouwingen over onder meer 
armenzorg, loterijen en rederijkersfeesten. Lite
raire achtergronden, zoals opvattingen over de 
poëtica en haar verhouding tot de retorica, zijn in 
deze taalkundige dissertatie vanzelfsprekend 
breed uitgemeten. Vervolgens wordt het Loterijspel 
in zijn vijf uytcomens minutieus ontleed, waarbij in 
elke strofe gezocht wordt naar actuele toespelin
gen, bekende persoonlijkheden of herkenbare 
types, achterliggende (klassieke of moderne) mo
tieven, dubbele bodems, etcetera. Na een uitge
breide literaire analyse van het spel, met aandacht 
voor vorm, taal, stijl, bronnen en opbouw, sluit 
Koppenol af met een hoofdstuk over het gedach
tegoed van Van Hout. In bijlagen zijn de beide 
overgeleverde teksten van het Loterijspel integraal 
afgedrukt. Het geheel wordt afgesloten met een 
persoons-, plaats- en zaakregister. 

Het Leids heelal dwingt om verschillende rede
nen grote bewondering af. De uitwerking van de 
thematiek is alomvattend, het betoog goed opge
bouwd en gebaseerd op een combinatie van gede
gen literatuur- en bronnenonderzoek. De schrijf
stijl is soepel en onderhoudend, zodat ook de 
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m e e r technische gedeel ten voor nie t - ingewijden 
goed leesbaar bl i jven. D e auteur legt een grote be
l ezenhe id aan de dag en slaagt er daadwerkel i jk i n 
zi jn lezers - zoals de reclametekst op de achterzij
de van d i t fraai d o o r de ui tgever v o r m gegeven 
boek belooft - b i n n e n te voeren i n de straten en 
steegjes van L e i d e n , naar de L e i d e n a r e n met h u n 
goede e n m i n d e r goede e igenschappen. 

D e g e d r e v e n h e i d van K o p p e n o l o m J a n van 
H o u t op g r o n d van een d iepgaande analyse van 
é é n toneelstuk ui t het moeras van de m i d d e l m a 
t ighe id te t r ekken en de Le idse secretaris op een 
voetstuk te plaatsen dat i n hoogte m i n i m a a l verge
l i jkbaar is met dat van C o o r n h e r t , doet h e m op 
sommige m o m e n t e n echter doors laan . H i j is dan 
bez ig met - naar zi jn e igen w o o r d e n (p. 283) -
'schaatsen op g lad ijs'. O p glij-ijs kan de schaatser 
doorgaans ver k o m e n , d o c h wanneer hij ( o m de 
beeldspraak van K o p p e n o l d o o r te t rekken) met 
het Loterijspel slechts over é é n schaats beschikt , 
gaat z o ' n verge l i jk ing onvermi jde l i jk mank . E e n 
voorbee ld dat K o p p e n o l geen maat weet te h o u 
den i n zijn b e w o n d e r i n g voor V a n H o u t , is zijn ty
p e r i n g van de Le idse secretaris als een 'vooraan
s taand ve r to lke r van ve rn i euwende i d e e ë n over 
sociale kwesties i n zijn t i jd ' . M o d e r n e , humanis t i 
sche opva t t i ngen over a r m e n z o r g , waarbi j ge
streefd werd naar b u n d e l i n g van de verschi l lende 
fondsen en een onde r sche id gemaakt w e r d tussen 
oprechte en onwaardige a rmen , v o n d e n toenter
tijd al i n brede k r i n g bijval. O p het m o m e n t dat i n 
L e i d e n g e p o o g d werd een pest- en do lhu i s op te 
richten, was het stadsbestuur van Delf t a l zover dat 
een groo t werkverschaff ingsproject voor bedee l 
d e n werd v o o r b e r e i d . H e t is o o k misplaatst o m 
V a n H o u t a n a c h r o n i s t i s c h ' e en beetje r o o d ' te 
n o e m e n . 

D e v e r e e n z e l v i g i n g van K o p p e n o l m e t z i jn 
hoofdpe r soon gaat zo ver, dat hij ook m i n o f meer 
kr i t iek loos diens kar ika tuur van de calvinistische 
o r t h o d o x i e i n Delft e n het ' o p h e m e l e n ' van de 
vr i jhe id i n L e i d e n overneemt. V a n H o u t portret
teert i n het Loterijspel zijn e igen stad namel i jk als 
l i c h t e n d v o o r b e e l d (met C o o r n h e r t s w o o r d e n : 
een 'Leyd-sterre ' ) van verdraagzaamheid , tegen
over Delf t als h è t c en t rum van calvinistische dwin
gelandi j . Deze oratio pro domo krijgt i n het Loterij
spel zijn ver ta l ing i n het verhaal van boer B o u w e n , 
die i n Delf t op zoek gaat naar het A p o l l o - o r a k e l 
van D e l p h i en te h o r e n krijgt dat deze reeds lang 
g e l e d e n 'es van h i e r verhuyst , hy w i l h i e r n ie t 
m e e r w e r c k e n ' . In zi jn speculaties over wie met 
A p o l l o b e d o e l d werd (p.216), is K o p p e n o l zozeer 

ge f ixee rd op de relat ie D e l f t - L e i d e n , dat hij de 
meest voor de h a n d l iggende ve rk la r ing over het 
h o o f d ziet. H e t l e id t geen twijfel dat V a n H o u t 
h ie r niet doel t op H u g o de G r o o t o f geleende at
t r ibu ten voor een al legorische optocht , maar op 
C o o r n h e r t , die i n 1588 u i t Delf t verjaagd werd en 
onde rdak v o n d i n G o u d a . 

D e we in ig genuanceerde m e n i n g van de Le idse 
secretaris over de rechtz innige calvinisten h inde r t 
K o p p e n o l ook i n de bepa l i ng van diens rel igieuze 
over tu ig ing. E e n tegenstander van de ui twendige 
kerk, zoals C o o r n h e r t , was V a n H o u t geenszins. 
H i j zag geen bezwaar o m aan te schuiven aan de 
avondmaalstafel i n de gereformeerde gemeente. 
D e gereformeerden waren n o g vo lop ve rwikke ld 
i n een felle strijd over de te k iezen geloofsr ich
t ing en de v e r h o u d i n g t o l de overheid , zoals de 
affaire Coolhaes i n L e i d e n l iet z ien . V o o r mensen 
als V a n H o u t , die de overhe id grote zeggenschap 
i n kerkel i jke aangelegenheden toedacht en de 
leer van de voo rbesch ikk ing verwierp, was de uit
komst van deze strijd n o g l ang niet zeker. K o p p e 
n o l veronderstel t dat V a n H o u t z i ch i n zi jn re l i 
gieuze opvat t ingen voora l l iet insp i re ren d o o r 
Bu l l inge r , zonder daarvoor overigens harde be
wijzen te k u n n e n geven. D e aanwezigheid van 
schi lder i jen van L u t h e r en M e l a n c h t o n i n zijn na
latenschap doet echter v e r m o e d e n dat V a n H o u t 
ook is b e ï n v l o e d d o o r het ph i l i pp i sme , zoals dat 
o n d e r l e i d i n g van H e r m a n flerbers i n G o u d a 
v o r m kreeg. 

H o e z e e r V a n H o u t i n het Loterijspel ook poogde 
de Le idse magistraat als l i ch t end voorbee ld te 
stellen tegenover andere Ho l l andse steden, met 
name tegenover Delft, i n werke l i jkhe id benader
de de situatie te G o u d a veel meer zijn ideaal
bee ld . H e t is j a m m e r dat K o p p e n o l z i ch b l i n d 
staart op de situatie i n L e i d e n en (Van H o u t s 
kar ika tuur van) Delft , waardoor hij verzuimt de 
p rob lemat i ek de juis te context en nuance mee te 
geven. Van H o u t behoor t met zijn opvat t ingen 
over de genadeleer en de v e r h o u d i n g tussen kerk 
en staat onmiskenbaar tot de veelkleur ige 'verza
m e l i n g ' voor lopers van het a rmin ian i sme , maar is 
daa r in eerder vo lge l ing dan v o o r m a n . H i j koes
tert z i ch graag i n het gezelschap en de aandacht 
van geleerden, maar blijft eerst en voora l ambte
naar en bes tuurder met onmiskenbaar ook lite
raire gaven. 

W a n n e e r wij echter de auteur zijn over-fixatie 
op de h o o f d p e r s o o n vergeven , d a n resteert de 
conclus ie dat hij er op over tuigende wijze i n ge
slaagd is de bi jzondere l i teraire waarde van het Lo-
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terijspel aan te geven. Het dieper liggende en sub
tiel vorm gegeven pleidooi van de dichter voor 
een hemelse harmonie op aarde wordt door Kop
penol fraai blootgelegd, al mogen wij de ogen bij 
alle hoogdravendheid niet sluiten voor meer aard
se bedoelingen van de stadssecretaris, zoals blijkt 
uit zijn pleidooi in het slotgebed voor gehoor
zaamheid aan de overheid. 

P.H.A.M. Abels 

Gabrielle Dorren, Het soet vergaren. Haarlems 
buurtleven in de zeventiende eeuw (Haarlem: Arca
dia, 1998, 95 blz., ISBN 90-6613-005-9, ƒ22,50) 

De tekst van dit kleine vierkante boekje is een be
werking van een hoofdstuk uit de binnenkort te 
verschijnen dissertatie van Gabrielle Dorren over 
de leefwereld van de Haarlemse burgers in de 17e 
eeuw. Het soet vergaren gaat vooral over de sociale 
verenigingen of 'gebuurten' die het buurtleven in 
het vroegmoderne Haarlem vormgaven en be
paalden. 

Evenals andere steden kende Haarlem in de 
vroegmoderne tijd diverse stadsindelingen naast 
elkaar. Er was een militaire indeling in hoefslagen 
(16e eeuw), de Haarlemse schutterij was in ven
dels en deze weer in rotten over de stad verdeeld, 
en er was een administratieve wijkindeling in 
hoofdmanschappen. Binnen de hoofdmanschap
pen lagen de gebuurten, sociale verenigingen die 
misschien waren gevormd op initiatief van de 
buurtgenoten en niet, zoals de andere indelingen, 
van overheidswege. Als een overblijfsel uit de Mid
deleeuwen kenmerkten deze genootschappen 
met hun zelfgemaakte statuten zich aan het begin 
van de 17e eeuw door zelfstandigheid en eigen
heid. Dit zou in de loop van die eeuw door maat
regelen van het stadsbestuur nogal gaan verande
ren. 

Afgezien van enkele klinkende ceremoniële ti
tels bestond het bestuur van de genootschappen -
net als bij de ambachtsgilden - uit een deken (de 
voorzitter), de vinders (bestuursleden) en een 
knecht. Zij zagen toe op de naleving van de wetten 
en het welbevinden in de buurt. Vanaf 1649 werd 
de deken geacht een administratie van de buurt
bewoners bij te houden en beheerden de vinders 
het buurtgeld. De kas werd gevuld door buurtbe-
lasttngen. Op belangrijke momenten in het leven 
van de buurtgenoten verwachtte men een bijdra
ge naar vermogen aan de buurtkas: bij vestiging, 
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geboorte, huwelijk, overlijden, huiskoop, erfenis 
en zo meer. Daar stonden soms plichten van de 
geburen tegenover, zoals het vormen van een 
rouwstoet en draagplicht bij begrafenissen. Met 
het geld uit de kas werd bijstand geboden in geval 
van armoede, ziekte en calamiteiten. Toch lijkt 
het gespaarde geld vooral een andere bestem
ming te hebben gehad: het feestelijke 'buurtver-
garen'. Op deze 'vergaderingen' werd het bestuur 
gekozen. In de praktijk betekende dit soms wel 
vier dagen van drinken, dansen, zingen, declame
ren en lekker eten. Door de enorme sommen geld 
die hieraan werden besteed, konden dergelijke 
bijeenkomsten niet al te vaak plaats vinden, zo on
geveer om de acht jaar. 

A l in de 16e en aan het begin van de 17e eeuw 
waren er klachten over de buurtvergaderingen te 
horen geweest. Men zou er zich overgeven aan 
gulzigheid, drankzucht, wilde danspartijen en 
losbandigheid. Het waren niet alleen de gerefor
meerde kerkenraden die zich er bij het gemeente
bestuur over beklaagden. Een zekere Gillis Ja-
cobsz Quintijn schreef in 1629 een werkje voor de 
jeugd, waarin met name gewaarschuwd werd te
gen de Haarlemse buurtvergaderingen. Volgens 
Gabrielle Dorren kwam een optreden tegen de 
gebuurten het stadsbestuur in de vroege 17e eeuw 
echter bijzonder slecht uit. De nieuwe contra
remonstrantse overheid zag zich na de Bestands-
twisten voor de taak gesteld de eenheid in de ver
deelde stad te herstellen. Bovendien was de stads
bevolking explosief gegroeid door onder andere 
de toestroom van vluchtelingen uit de Zuidelijke 
Nederlanden. De pluriforme, uitdijende bevol
king leek wel baat te hebben bij de structurering 
door de buurtverenigingen. Later in de eeuw 
vormden de gebuurten juist een verstoring van de 
hervonden rust en stabiliteit. Vanaf 1636 begon
nen er diverse keuren met beperkende maatrege
len te verschijnen. In 1649 werd een ordonnantie 
met een eensluidend reglement voor alle gebuur
ten uitgevaardigd. Hiermee werd al een groot 
deel van hun eigenheid en zelfstandigheid inge
perkt. In de jaren zestig hief men een belasting op 
het vergaderen en in 1670 kwam er dan toch een 
algeheel vergaderverbod. Het buurtgeld moest in 
het vervolg om de driejaar eerlijk over de buurt
genoten worden verdeeld. Een kasboekje van de 
Koningstraat laat zien dat na de eerste uitdeling 
het gespaarde bedrag nooit meer zo hoog zou 
worden als voorheen. 

Vanaf 1649 kregen de dekens ook in toenemen
de mate de taak toebedeeld om toezicht te hou-
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den op vreemdelingen. Er kwam een verbod op 
het geven van aalmoezen en een plicht om nieuwe 
vestigingen te melden. Uiteindelijk adviseerden 
deken en vinders de burgemeesters bij het ver
strekken van de 'acten van admissie'. Het was de 
overheid er vooral om te doen armlastige vreem
delingen te weren. Gabrielle Dorren concludeert 
dat de gebuurten in de loop van de 17e eeuw van 
gezelligheids- of' sociale verenigingen tot over
heidsinstelling werden getransformeerd. Van de 
autonomie en eigenheid van de gebuurten was 
niet veel meer over. Bovendien had de rol die het 
buurtbestuur was gaan vervullen in het verscherp
te toelatingsbeleid van de burgemeesters de on
derlinge solidariteit onder druk gezet. 

Het soet vergaren is een degelijk boekje, waarin 
uit weinig bronnen een verdwenen wereld knap 
wordt gereconstrueerd. Gezien de aardige vorm
geving en het ontbreken van annotatie lijkt het te 
zijn geschreven voor de geïnteresseerde leek en 
natuurlijk ook voor de Haarlemse lezer. Vele ge
buurten, vaak bestaande uit een straat of gracht 
met bijbehorende steegjes, worden met name ge
noemd, indien nodig met de tegenwoordige 
naamgeving erbij. Ook is er een kaartje gemaakt 
waarop de verdeling van welstand over de hoofd
manschappen van Haarlem is af te lezen. De be
schreven literatuurlijst is geen droge opsomming 
van titels, maar geeft al een beknopte historiogra
fie van het onderwerp. Daarnaast is er een lijst 
van archivalia en zijn er drie oude buurtgedich-
ten en -gezangen achter in het boek opgenomen. 

Martha Catama-Peters 

Karei Bostoen, Bonis in bonnm. Johan Radermacher 
de Oude (1538-1617), humanist en koopman (Hilver
sum: Verloren, 1998, 80 blz„ ISBN 90-6550-155-X) 

De titel van de monografie Bonis in bonum, ofwel 
'de goeden ten goede', verwijst naar de lijfspreuk 
van de koopman Johan Radermacher de Oude, 
ook bekend onder de humanistennaam Rotarius. 
Als godvruchtig man was hij van mening dat God 
voor de goeden de dingen altijd ten goede zou ke
ren. Het boekje is een nevenproduct van de tekst
editie van het zogenaamde AlbumJ. Rolarii, dat on
der leiding van Karei Bostoen in een andere reeks 
wordt uitgegeven. Dit album bevindt zich in de 
Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit van 
Gent en bevat diverse handschriften uit het bezit 
van Johan Radermacher. Deze handschriften in 

diverse talen, zowel van de hand van Radermacher 
zelf als van anderen, bevatten onder meer gedich
ten, epigrammen, ontwerpen voor grafschriften 
en een korte familiekroniek. 

Bonis in bonum verschaft nieuwe gegevens overjo-
han Radermacher, die de auteur en zijn medewer
kers in de bovengenoemde teksteditie niet goed 
kwijt konden. Het boekje bestaat uit drie hoofd
stukken. Allereerst komenjohan Radermacher, zijn 
godsdienstige opvattingen en de kringen waarin hij 
verkeerde uitgebreid aan bod. Vervolgens passeren 
de geschriften en de werken waaraan hij een bijdra
ge leverde kort de revue. En tot slot worden de de
viezen en symbolen die Radermacher gebruikte uit
voerig onder de loep genomen. 

Johan Radermacher werd in 1538 als zoon van 
een goudsmid in Aken geboren. Na de dood van 
zijn vader werd hij op vijftienjarige leeftijd bij de 
in Antwerpen gevestigde koopman Gillis Hooft-
man in de leer gedaan. In 1561 kreeg Raderma
cher een baan in het filiaal van Hooftmans firma 
in Londen. Hij woonde en werkte, behalve in Lon
den, ook enige tijd in Aken en Antwerpen, om 
zich in 1599 definitief in Middelburg te vestigen 
als koopman in wijnen. Als overtuigd hervor
mingsgezinde werd Radermacher al snel diaken 
van de Nederlandse vluchtelingengemeente in 
Londen. Het is onzeker welke geloofsrichting hij 
precies aanhing: soms staat hij als luthers en ande
re keren als calvinistisch te boek. Waarschijnlijk 
koos Radermacher bewust voor enige onduidelijk
heid. Scherpslijperij kon een koopman immers 
duur komen te staan. 

Radermacher was iemand die op voet van gelijk
heid met mensen uit verschillende lagen in de 
maatschappij kon omgaan. Aangezien hij zowel 
het vertrouwen genoot van leden van de Staten Ge
neraal als van Engelse regeringskringen, liep de af
lossing van een schuld van de Staten-Generaal aan 
de Engelse kroon deels via hem. En in 1585 zette 
Radermacher zijn handtekening onder de akte 
van overgave van de stad Antwerpen aan de Spaan
se overwinnaar. Waarom hij bij deze kwesties be
trokken was, blijft onduidelijk. Zeker is wel dat Ra
dermacher verkeerde in kringen van geleerden, 
kunstenaars, kooplieden en politici, waaronder de 
staatsman en letterkundige Marnix van Sint Alde-
gonde, de geschiedschrijver Emanuel van Mete
ren, de botanicus Carolus Clusius en de cartograaf 
Abraham Ortelitis. Extra achtergrondinformatie 
over deze en andere personen had mogelijk een 
helderder kader aan dit hoofdstuk kunnen geven, 
te meer daar er regelmatig ook namen van perso-
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nen worden genoemd die niet bij een breder le
zerspubliek bekend hoeven te zijn. 

Behalve van zijn bijdragen aan het Album J. Ro-
tarii was Radermacher nog de auteur van de oudst 
bekende Nederlandse grammatica uit 1568. Hij 
besteedde daarin aandacht aan de taal van kinde
ren en van vreemdelingen. Ook pleitte hij voor re
gelgeving, opdat de geleerden het Nederlands 
meer zouden gaan gebruiken. Niet alle werken 
van Radermacher zijn teruggevonden. Informatie 
over zijn nagelaten boekenbezit kan men onder 
andere vinden in een veilingcatalogus uit 1634. 
Bostoen besteedt in het derde hoofdstuk uitge
breid aandacht aan de deviezen en symbolen die 
Radermacher gebruikte, wat voor boekhistorici, 
kunsthistorici en neerlandici interessant kan zijn. 
Deze nauwkeurige analyse verschaft tevens een 
beeld van Radermachers opvattingen en persoon
lijkheid. 

Het mooi verzorgde boek is voorzien van talrij
ke illustraties, diverse stambomen, uitgebreide lijs
ten met bronnen en literatuur, en tenslotte een 
register, belangrijk voor diegenen die in verder 
onderzoek naar Radermacher geïnteresseerd zijn. 
Helaas is het boek compositorisch niet altijd even 
sterk. Regelmatig wordt er in herhalingen verval
len. Bovendien wordt nadere uitleg over personen 
die reeds eerder vermeld zijn soms pas in de loop 
van het verhaal gegeven. Het boek wekt daardoor 
enigszins de indruk slechts een restproduct bij de 
teksteditie te zijn, bestemd voor een select lezers
publiek. 

Marie-Christine Engels 

D.J.H. van Dijk, H.F. Massink (red.), Groen en de 
grondwet. De betekenis van Groen van Prinsterers vi
sie op de grondwet van 1848 (Heerenveen: J.J. 
Groen en Zoon, 1998, 112 blz., ISBN 90-5030-
899-6) 

Groen van Prinsterer is in de politieke geschiede
nis van de 19e eeuw bekend vanwege zijn rol in de 
schoolstrijd en als voorloper van de Anti-Revolu
tionaire Partij. In dit boek wordt een ander aspect 
van zijn politieke gedachtegoed belicht. De au
teurs, allen afkomstig uit kringen van SGP en RPF, 
wilden in het jaar waarin 150 jaar moderne grond
wet werd herdacht tegenwicht bieden aan de offi
ciële herdenkingen, aangezien ze vreesden dat 
Groens grote tegenspeler Thorbecke daarin een 
centrale rol toebedeeld zou krijgen. 

Groen van Prinsterer (1801-1876) was sinds 
1827 verbonden aan het toen nog politiek belang
rijke kabinet des konings. Aanvankelijk was hij 
conservatief/liberaal, maar hij kwam steeds meer 
onder invloed van het Reveil. Hij oefende sinds 
1833 toezicht uit over het Koninklijk Huisarchief. 
In deze functie gaf hij de briefwisseling van ver
schillende stadhouders uit en voltooide hij in 
1846 zijn Handboek der geschiedenis van het vader
land. Een jaar later verscheen zijn Ongeloof en revo
lutie. In deze werken zette hij zijn standpunt uit
een, zoals dat bij hem sinds 1839 vorm had 
gekregen. Hij stelde dat menselijk handelen, en 
vooral politiek handelen, gebaseerd moest zijn op 
Gods wil. Deze wil bleek enerzijds uit de geschie
denis, anderzijds uit de Bijbel. Hij meende dat de 
geschiedenis leerde dat Oranje voorbestemd was 
om in protestantse zin leiding te geven aan Neder
land. Hierin ging Groen niet zover als zijn leer
meester Bilderdijk, die op grond hiervan elke 
grondwet als een ontoelaatbare aantasting van het 
door God gegeven gezag beschouwde, maar wel 
erkende hij eigenlijk maar één vrijheid: de vrij
heid om God te dienen. Het ongeloof leidde tot 
de zijns inziens verderfelijke visie dat een staat ge
baseerd zou moeten zijn op de wil van het volk. 

In 1840 had Groen met Thorbecke zitting in de 
dubbele kamer, die de grondwetswijziging moest 
goedkeuren waarbij de strafrechtelijke ministerië
le verantwoordelijkheid werd ingevoerd. Hij zag 
de zeer beperkte reikwijdte van de wijzigingen in, 
maar kon er toch niet mee instemmen, omdat een 
'revolutionaire constitutiefabriek' de grondwet 
steeds verder verwijderde van de geest der natie, 
aldus zijn al in 1838 gepubliceerde Bijdrage lol de 
herziening van de grondwet in Nederlandsche zin. De 
wijzigingen waren voor koning Willem I aanlei
ding tot aftreden. 

In 1848 raasde het spook van de revolutie door 
Europa. Groen vertrouwde erop dat God Neder
land hiervoor zou behoeden, maar koning Willem 
II werd in één nacht van conservatief tot liberaal 
en gaf Thorbecke opdracht een grondwet te 
schrijven in liberale zin. Groen voerde op basis 
van zijn beginselen welhaast artikelsgewijs opposi
tie, ook later tegen organieke wetten zoals de Ge
meentewet en vooral de Kieswet. Alleen de Pro
vinciale wet kon zijn goedkeuring wegdragen. 
Ondanks deze oppositie stelde zijn christelijk-his-
torische visie hem in staat van een wet waar hij te
gen was toch gebruik te maken. Zo heeft hij met 
verve vormgegeven aan het nieuwe parlementaire 
recht van interpellatie. 
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Deze periode komt in dit boek verspreid over 
verschillende hoofdstukken aan de orde. Herha
lingen komen veelvuldig voor. Het boek is didac
tisch geschreven: vaak wordt een onderwerp 
verschillende malen aangekondigd en na behan
deling samengevat. De gegevens zoals bekend uit 
de handboeken voor het staatsrecht, bijvoorbeeld 
PJ. Oud, Staatkundige vormgeving van Nederland, 
worden in de context geplaatst van Groens ge
loofsopvatting zoals die blijkt uit zijn eigen boe
ken, correspondentie en pamfletten. Voor een uit
gesproken christelijk politicus als Groen is dit een 
verdieping. De behandeling is zeker niet onkri
tisch, maar wel blijkt uit welhaast iedere pagina 
dat de schrijvers zich als zijn volgelingen beschou
wen. Groens geloof als verklaring voor zijn opvat
tingen krijgt mijns inziens wat teveel aandacht. 
Met name zijn staats- en geschiedenisopvatting lij
ken mij in hogere mate in de Romantiek te worte
len dan wordt toegegeven. Ook willen de schrij
vers niet alleen historisch onderzoek doen. Veel 
nadruk wordt gelegd op een bespreking van de 
betekenis van Groens gedachten en wijze van op
treden voor het heden. Ook wordt en passant be
discussieerd wie zich als Groens geestelijk erfge
naam mag beschouwen, de ARP of de SGP. 

De doelstellingen van het boekje komen beter 
tot uitdrukking in de inleiding dan in de titel. Vol
gens de inleiding wil het zowel een historisch werk 
zijn als een handreiking aan de christen-politicus. 
Aan beide aspecten wordt ongeveer evenveel aan
dacht besteed. 

W. Pelt 

A. Bijl, Het Gelderse water. Waterstaatkundige en soci
aal-economische ontwikkelingen in de polders van de 
westelijke Tielerwaard (1809-1940) (dissertatie Lei
den, 1997, 320 blz., ISBN 90-800831-2-7, ƒ49,95) 

De waterwolf, onze nationale erfvijand, doet de 
laatste jaren weer frequent van zich horen. Het 
wolvengehuil weerklinkt van het hoge noorden tot 
het diepste zuiden en heel het land is van tijd tot 
tijd in de ban van het monster. Zo zijn de grote ri
vieren, in het bijzonder de Maas en de Rijn en hun 
takken, de laatste jaren berucht als waterstaatkun
dige lastposten. Overstromingen van de Maas in 
Limburg en (bijna) evacuaties in verband met drei
gende dijkbreuken in het Betuwegebied liggen 
vers in het geheugen. In voornoemde gevallen was 
overmatige neerslag in het buitenland de directe 

boosdoener, maar ook - om niet te zeggen vooral -
het ongebreideld kappen van bossen op berghel
lingen is de dieper liggende oorzaak. Actueel zijn 
de overstromingen in het Westland en in het noor
den van het land, waar duizenden hectares cul
tuurgrond zijn overstroomd. Deze wateroverlast is 
geheel van inheemse oorsprong: de regen kwam 
met bakken uit de hemel en het bleek dat de capa
citeit van onze gemalen, in zulke extreme omstan
digheden althans, onvoldoende is. 

Doch niet voor niets wordt er gesproken van de 
erfvijand. Want zo lang de Nederlandse geschie
denis wordt geboekstaafd, is er sprake van water
overlast en strijd tegen het water. Toch is het na de 
grote watersnoodramp van 1953 relatief stil ge
worden op dit terrein en met de terechte trots 
over het totstandkomen van de Deltawerken zijn 
we rustig gaan slapen: de zee kon ons niet meer 
deren. Maar terwijl aan de kust de verdedigingsli
nie was voltooid, kwam de aanval van de waterwolf 
deze keer vanuit het zuiden en oosten en vervol
gens ook nog eens uit de lucht. 

A l in de 10e eeuw werden hier en daar kades 
opgeworpen om de lage landen tegen regelmatige 
riviervloeden te beschermen en het proces van 
dijkversterkingen vond sindsdien voortgang tot op 
de dag van heden. Vooral de landen tussen en 
rond de grote rivieren, de Betuwe en het Waar-
dengebied, kennen een verleden van geven en ne
men en de sporen van deze geschiedenis zijn er 
ook nog duidelijk waarneembaar. Rivierdijken, 
dwarsdijken, vele kilometers lange weteringen, 
bergboezems, overlaten en woonheuvels, al deze 
artefacten en nog veel meer, getuigen er van de 
strijd van de mens tegen het water. In Het Gelderse 
water doet Bijl minutieus verslag van deze strijd in 
het grensgebied van Zuid-Holland en Gelderland, 
en met name die in de laatste twee eeuwen. 
Vreemd genoeg werden hierbij de handen niet in
eengeslagen, maar vochten de beide provincies, 
behalve tegen het hoge water, ook tegen elkaar. 
De titel van het boek verwijst daar impliciet naar: 
Holland wilde niet worden bezwaard met Gelders 
water. 

In de Franse Tijd, in 1809, vond de zoveelste 
overstroming in het gebied plaats, maar terwijl ge
woonlijk met schouderophalen werd gereageerd -
wateroverlast was per slot van rekening een overal 
in het land vaak terugkerend probleem - bleek ko
ning Lodewijk Napoleon diep onder de indruk. 
Eerder waren hoogstens collectes voor de getroffe
nen gehouden, maar Lodewijk Napoleon wenste 
maatregelen om herhaling te voorkomen. Zijn er-
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var ingen waren mede aan l e id ing voor de totstand
k o m i n g van de Dijkwet van 1810, waarmee hij ver
be te r ingen i n het d i j k o n d e r h o u d en i n de finan
c i e r i n g ervan beoogde . E é n van de maa t rege len 
was dat er ve r ru imde ' d i jk r ingen ' - grotere beheers-
eenheden - tot stand werden gebracht. V o o r het 
r iv ie rengebied betekende di t dat de Gelderse Be
tuwe, de T ie l e rwaard , de Vi j fhee ren landen e n de 
Alb la s se rwaard i n é é n d i j k r i n g w e r d e n onderge 
brach t . M e d e d o o r he t spoed ige ver t rek van de 
Fransen ve r loor de wet aan gezag en werd terugge
grepen op de oude gewoontes. D i t be tekende voor 
de westelijke T ie le rwaard , die deels i n G e l d e r l a n d 
e n ten dele i n Z u i d - H o l l a n d lag, een b l i jvend pro
b leem. Z u i d - H o l l a n d wi lde niet dat het tot d ie pro
vincie b e h o r e n d dee l van de waard werd bezwaard 
met Ge lde r s water e n zo b l e e f de afwatering van 
het gebied gedurende t ienta l len j a r e n — zelfs tot de 
Tweede W e r e l d o o r l o g - p rob lemat i sch . 

E é n der grootste s t ru ike lb lokken was de jur id isch 
versnipperde rivier de L i n g e , die bij Aspe ren de pro
vinciegrens doo r sneed en Gelders water i n Z u i d -
H o l l a n d bracht. D e L i n g e k o n , net als de grote r i 
v i e r en , e n o r m zwel len e n d i j k d o o r b r a k e n waren 
niet zeldzaam. In 1809 waren ook de L inged i j ken 
op meerdere plaatsen bezweken. Z u i d - H o l l a n d stel
de z ich op het s tandpunt dat het L ingewate r (en 
t rouwens o o k het eventueel bu i t en de oevers ge
raakte Lekwater) via dwarsdijken, sluizen en overla
ten naar de Merwede moest w o r d e n gele id o m H o l 
l a n d van (Ge lde r s ) water te v r i jwaren . D i t 
betekende dat een dee l van de Tie le rwaard onde r 
G e l d e r l a n d regelmatig als a f le id ing werd gebruikt 
en dus o n d e r water s tond. B o v e n d i e n maakte dit
zelfde gebied deel uit van de Nieuwe Ho l l andsche 
Water l in ie , d ie een verdedigingsl inie v a n - a l w e e r -
H o l l a n d vo rmde , met alle b e p e r k i n g e n voor G e l 
de r l and van d i en . U i t e raa rd was dit alles vo lop stof 
voor conf l ic ten tussen de beide provincies. E e n van 
de oplossingen voor het p rob leem van de L i n g e , die 
van nature te G o r k u m i n de Merwede u i tkomt , was 
de kunstmat ige ve r l eng ing ervan d o o r de aanleg 
van het kanaal van Steenenhoek. V i a dit kanaal , dat 
werd gerealiseerd i n de j a r e n 1818-1819, werd het 
Lingewater z o ' n vijftien k i lometer verder naar het 
westen afgevoerd, o m bij Boven-Hard inxve ld te wor
den geloosd. 

M e t de construct ie van het Zeder ikkanaa l (de 
voo r lope r van het Merwedekanaa l ) tussen V i a n e n 
e n G o r k u m r o n d 1825 rezen echter weer nieuwe 
p r o b l e m e n . V o o r dit kanaal werd namel i jk ook ge
b r u i k gemaakt van het b e n e d e n p a n d van de L i n 
ge. D e beide waterwegen veren igden z ich dus o m 

daarna weer te w o r d e n gesplitst — ze kruis ten el
kaar als het ware. T o c h d i e n d e n ze waterstaatkun
d i g gescheiden te bli jven d o o r m i d d e l van s lu izen, 
maar h i e r d o o r werd de lossing van het L ingewate r 
vertraagd. H e t kanaal van S teenenhoek bleek zo 
al spoedig niet voor afdoende afwatering te zor
gen en r o n d 1865 is daa rom een s toomgemaal i n 
de m o n d i n g van het kanaal gebouwd, waarmee de 
L i n g e b o e z e m verder k o n w o r d e n afgemalen. O o k 
deze oploss ing deed de k lach ten echter nie t ver
s tommen . D o o r het gebrek aan afs temming werd 
n o g j a ren lang verder g e r o m m e l d en geruz ied tot 
er u i te indel i jk , i n 1945, een geheel n ieuw gemaal 
i n gebru ik werd g e n o m e n . M i n d e r b e k e n d — ook 
Bi j l zegt h ie r niets over - is dat de oorspronke l i jke 
p l annen van J a n B l a n k e n (van 1806) voor de afwa
te r ing voorzagen i n een kanaal van Scho tdeuren , 
nabi j A r k e l , naa r S t e e n e n h o e k . D i t kanaa l z o u 
voor een dee l para l le l aan de Beneden -L inge lo
pen . H e t latere Merwedekanaa l is volgens dit t r a c é 
gegraven. 

A l omstreeks 1900 was het oe roude overlaatsys-
teem waarschijnlijk def in i t ie f verlaten; a l leen m i l i 
taire inundat ies kwamen daarna n o g enige m a l e n 
voor. Z o werd de water l inie o n d e r meer i n 1914 
en i n 1940 geact iveerd . E é n van de h ie r toe ge
bru ik te s luizen was die van D a l e m , ten oosten van 
G o r k u m . D o o r deze sluis en via de Dalemse over
laten werd n o r m a a l het overge lopen Lingewate r 
op de M e r w e d e gebracht , m a a r i n 1815 was de 
sluis o o k i nge r i ch t o m i n geval van oor logsdre i 
g ing als waterinlaat te d i enen . Deze sluis, d ie van
af d ie tijd overigens n o g wel enkele ma len is aan
gepast, vo rmt een n o g tastbare h e r i n n e r i n g aan 
di t dee l van onze waterstaatkundige geschiedenis. 

D e auteur gaat ook i n op sociale en e c o n o m i 
sche o n t w i k k e l i n g e n i n het o n d e r z o e k s g e b i e d , 
maar zoals hij zelf zegt: 'Vaak is er geen relatie te 
l eggen tussen de waters taa tkundige e n sociaal -
economische on twikke l ingen i n de westelijke T ie 
lerwaard. ' D i t ve rband wordt dan ook niet bi jzon
d e r h e l d e r e n meesta l z i jn l a n d e l i j k e t rends 
gevolgd. W e l is du ide l i jk dat de verbeterde water
h u i s h o u d i n g l e i d d e tot afname van he t areaal 
h o o i l a n d e n . O v e r s t r o m i n g e n , p la t te landsarmoe-
de e n zware agrarische crises troffen ook andere 
lands t reken en i n dezen is de T ie l e rwaard exem
plar isch , maar niet bijzonder. 

Het Gelderse water is een tekstueel verslag van i n 
gewikkelde waterstaatkundige o n t w i k k e l i n g e n i n 
het hart van het l and , op de grens van de p rov in 
cies Z u i d - H o l l a n d en G e l d e r l a n d , waar in zakelijke 
fei ten de h o o f d t o o n voeren . O o k z o ' n verslag is 
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een belangrijke 'herinnering'. Individuele slacht
offers van het water komen er nauwelijks in voor; 
het gebrek aan slagvaardig optreden en de mens 
als particularist des te meer. Zo bezien is de water
wolf in het rivierengebied zeker ook te beschou

wen als weerwolf: hij is meestal mens bij klaarlich
te dag, maar wolf bij nacht en ontij. Een les om 
niet te vergeten. 

A.F.J. Niemeijer 
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Religieuze kunst in de kapel van Museum het 
Catharina Gasthuis te Gouda 

In 1872 werd het 600-jarig bestaan van de stad 
Gouda met een grote herdenkingstentoonstelling 
gevierd.1 Dit initiatief deed het verlangen ont
staan om een stedelijk museum op te richten ten
einde de voorwerpen op permanente basis aan 
het publiek te laten zien. Twee jaar na de tentoon
stelling opende het Stedelijk Museum Gouda de 
deuren voor het publiek in het gebouw Arti et legi 
tegenover het stadhuis aan de Markt. Later, om 
precies te zijn in 1920, werd ook het gebouw De 
Moriaan aan de Westhaven door de gemeente 
aangekocht. Hier is de pijpen- en aardewerkcol
lectie ondergebracht. Na de oorlog werd besloten 
om het voormalige Catharina Gasthuis aan de 
Oosthaven eveneens een museale bestemming te 
geven. In 1947 werd het pand betrokken. Vanaf 
dat moment tot op de dag van vandaag, dus al
weer ruim vijftig jaar, is de stedelijke collectie oud
heden in twee gebouwen aan weerszijden van de 
Haven voor publiek toegankelijk.2 

De collectie 
De collectie van de Stedelijke Musea Gouda biedt 
in de eerste plaats een overzicht van de geschiede
nis en cultuur van de stad Gouda en haar inwo
ners. Van de oorspronkelijke collectie is al in een 
vroeg stadium een bestandscatalogus opgemaakt 
waarin veelal dezelfde voorwerpen zijn opgeno
men als die te zien waren op de tentoonstelling 
van 1872.3 De voorwerpen zijn gerangschikt vol
gens dertien thema's: 'topographie, regeering, 
justitie en politie, krijgswezen, schutterij, kerkwe-
zen, armwezen, handel, nijverheid, onderwijs, 
schoone kunsten en wetenschappen, huiselijk le
ven en geschiedenis'. 

Veel voorwerpen zijn nog altijd terug te vinden 
in de vaste opstelling, maar er zijn ook verande
ringen en vooral toevoegingen. Zo werd in de ja
ren zestig een collectie antiek speelgoed en de be
langrijke collectie Arntzenius als schenking 
aanvaard.4 Voorts werd in de jaren zeventig een 
begin gemaakt met het aanleggen van een collec
tie hedendaagse kunst. 

Tenslotte laten verschillende ruimten sporen 
zien van de oorspronkelijke functie van het Ca
tharina Gasthuis, te weten de apotheek, de beide 
bestuurskamers van regenten en regentessen, de 
gasthuiskeuken en de chirurgijnsgildekamer. 
Deze zijn op min of meer authentieke wijze inge

richt en maken zo verschillende aspecten van het 
oorspronkelijke gebouw zichtbaar. 

De Gasthuiskapel 
In 1980 werd de kapel naast het museum bij het 
museumcomplex getrokken. De Gasthuiskapel 
heeft een lange en enigszins getroebleerde ge
schiedenis. Oorspronkelijk opgericht als kapel bij 
het gasthuis voor de zieken die niet in staat waren 
om de oversteek naar de Sint jan te maken, heeft 
ze daarna onderdak geboden aan uiteenlopende 
kerkgezindten. Daarnaast heeft ze ook andere 
functies gehad, van voorraadschuur tot gemeente
archief en librije. Tot voor kort werd de ruimte ge
bruikt voor tijdelijke tentoonstellingen, veelal van 
moderne kunst. 

Al tijdens het directoraat van Josine de Bruyn-
Kops werd voorgenomen om het Catharina Gast
huis opnieuw in te richten. Sinds 1987 is ook 
daadwerkelijk uitvoering gegeven aan deze plan
nen. Het belangrijkste onderdeel van dit project 
en tevens het sluitstuk ervan heeft eind 1998 ge
stalte gekregen. Het betreft het verplaatsen van 
misschien wel het belangrijkste onderdeel van de 
collectie, de religieuze kunst en kunstnijverheid, 
naar de voormalige Gasthuiskapel. Een belangrijk 
motief voor de herinrichting is dat de voorwerpen 
in deze vroeger gewijde ruimte beter tot hun 
recht komen. Dat geldt met name voor de monu
mentale altaarstukken. Maar dit is niet de enige 
reden. Omdat er vanuit de kapel slechts één door
gang naar het museum is en de ingangspartij door 
middel van een 'sluis' kon worden afgeschermd, 
is het klimaat in deze ruimte afzonderlijk te be
heersen. In de andere gedeelten van het museum 
is dit moeilijker of zelfs onmogelijk te realiseren. 
Een zo constant mogelijke temperatuur en vooral 
relatieve luchtvochtigheid zijn een voorwaarde 
om met name de kostbare schilderijen op paneel 
voor het nageslacht te bewaren. Vanaf 1984 zijn 
vrijwel alle altaarstukken zorgvuldig geconser
veerd zodat het voortbestaan zo goed als zeker is 
veilig gesteld. 

De collectie religieuze kunst en kunstnijverheid 
is globaal in drie categorieën te verdelen: de pe
riode vóór 1572 met schilderijen op paneel, ker
kelijk textiel, beeldhouwwerk en de zogenaamde 
miskelk van Jacoba van Beieren; de periode vanaf 
1572 met opdrachten uitgevoerd in het tweede 
kwart van de 17e eeuw voor katholieke schuilker
ken in Gouda; en eveneens vanaf 1572 katholiek, 
protestants en joods zilver uit de 17e eeuw tot en 
met de 19e eeuw. 
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Op een enkele uitzondering na is de stad 
Gouda de bindende factor tussen alle voorwer
pen: alles is vervaardigd voor Goudse instellingen 
of personen en soms ook door uit Gouda afkom
stige kunstenaars. Alleen het kalkstenen beeld van 
de H . Catharina dat middenin de kapel is opge
steld, is niet voor een plaatselijk gebouw gemaakt 
en evenmin van de hand van een lokale kunste
naar. Het is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan 
in Noord-Frankrijk in de eerste helft van de 16e 
eeuw. De reden dat het desondanks een plaats 
heeft gekregen in de nieuwe vaste opstelling in de 
Gasthuiskapel is dat het de beschermheilige be
treft van het oorspronkelijke Gasthuis. Bovendien 
is het van hoge kwaliteit.'' 

De kunst vóór 1572 
Gouda kende slechts één parochiekerk, de Sint 
Jan. Deze werd in 1552 vrijwel volledig verwoest 
door brand na een blikseminslag. Alleen het koor
gedeelte bleef overeind. Al kort na deze ramp 
werd een campagne op touw gezet voor de her
bouw van deze parochiekerk, vermoedelijk op ini
tiatief van de toenmalige pastoor Johannes 't 
Sanctius (Gouda 1517/8 - Gouda 1554). Sanctius 
was pastoor van de kerk in de jaren 1541-54. Hij 
zal getuige zijn geweest van de grote brand. Bij die 
gelegenheid moeten ook vele kunstwerken verlo
ren zijn gegaan, waaronder een altaarstuk van Jan 
van Scorel, door de bekende kunsttheoreticus en 
-biograaf Carel van Mander gekarakteriseerd als 
de 'lanteerendrager en straetmaker onser con-
sten'. Sanctius zal weinig van het herstel met 
eigen ogen hebben aanschouwd, hij overleed nog 
voordat het project goed en wel van de grond was 
gekomen. Wel heeft hij mogelijkerwijs nog het 
initiatief genomen voor het gebrandschilderde 
raam met de apostel Thomas: het draagt zijn fa
miliewapen.6 

Bij de herinrichting van de kerk werd voor de 
gebrandschilderde ramen in de herstelperiode 
1555-71 aanvankelijk teruggegrepen op de plaat
selijke ateliers van de gebroeders Dirck en Wouter 
Crabeth. Pas later werden ook opdrachten voor 
glasontwerpen aan niet-Goudse kunstenaars ver
strekt. Voor het schilderen van altaarstukken werd 
op een enkele uitzondering na een beroep ge
daan op schilders van buiten de stad. De lokale 
ateliers voldeden blijkbaar niet aan de eisen van 
de opdrachtgevers. Na een periode van stilstand 
werd de beglazing in 1593 alsnog hervat en kwam 
zij in 1603 tot een voorlopig einde. De opdrach
ten aan glasschilders en paneelschilders vormen 

tezamen een onder het patronaat van de Sintjan 
tot stand gebracht ensemble dat Gouda in het 
derde kwart van de 16e eeuw tot een artistiek cen
trum van allure heeft gemaakt. Kerk en museum 
getuigen hier nog altijd van. 

Een aantal altaarstukken uit de Sintjan is te
genwoordig in het Catharina Gasthuis te zien. Na 
het neerhalen van de altaren in 1573 zijn zij in be
zit van de stad gekomen. Deze schilderijen zijn 
van groot belang voor de kennis van de Noordne
derlandse schilderkunst van vóór de beelden
storm. Zij zijn de getuigen van het betrekkelijk to
lerante klimaat dat in de IJsselstad heerste: de 
beeldenstorm is vrijwel onopgemerkt aan Gouda 
voorbijgegaan.7 Weinig musea kunnen bogen op 
een samenhangende collectie van deze aard en 
kwaliteit. Het bekendste altaarstuk in het museum 
is wel het monumentale drieluik met taferelen uit 
het leven van Maria dat Dirck Barendsz naar alle 
waarschijnlijkheid in opdracht van de Onze-Lieve-
Vrouwebroederschap heeft geschilderd (afb. 1). 
Direct daarop volgt het eveneens groots opgezette 
Martelaarschap van de H. Jacobus de Meerdere van An-
thonie Blocklandt (afb. 2) in opdracht gemaakt 
voor de Jacobsbroederschap en volgens Carel van 
Mander 'eene boven al uytnemende tafel'. De al
taren waarvoor deze werken zijn geschilderd, be
vonden zich aan weerszijden van de kooringang 
van de Sintjan. Zo moeten ze in visueel opzicht 
de beide uiterste zijbeuken hebben gedomineerd. 
Nu doen zij dat in zekere zin weer in de Gasthuis
kapel, waar het altaarstuk van Barendsz de blik
vanger middenin het koor is, terwijl het werk van 
Blocklandt ter rechterzijde flankeert. Vaak wor
den beide werken als antipoden gepresenteerd; 
uit het schilderij van Blocklandt spreekt de ty
pisch midden-Italiaanse nadruk op het ontwerp of 
disegno, terwijl in de triptiek van Barendsz vooral 
een sterke Venetiaanse, meer op de kleur gerich
te, boventoon domineert.8 

Laatstgenoemd schilderij is het enige monu
mentale religieuze werk dat van Barendsz be
waard is gebleven, van Blocklandt zijn evenmin 
veel schilderijen overgeleverd. Mede daarom zijn 
beide werken bepalend voor onze beeldvorming 
van de kunst van kort voor de beeldenstorm. Het 
is dan ook spijtig te constateren dat nog veel on
zeker is omtrent deze belangrijke opdrachten. 
Twee andere voorbeelden mogen duidelijk ma
ken, dat nader onderzoek zinvol en noodzakelijk 
is. Van een raadselachtig drieluik met taferelen 
uit het leven van de H . Jozef met bijbehorende 
predella (onderstuk), afkomstig uit de Sintjan, is 
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Afb. 1. Dirck Barendsz, drieluik met taferelen uit het leven van Maria: Aanbidding der Herders (midden
paneel), Annunciatie (linkerbinnenluik) en Tenhemelopneming van Maria (rechterbinnenluik), ca. 1560. 
Museum het Catharina Gasthuis, Gouda. Foto Tom Haartsen. 
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T a s t b a a r v e r l e d e n 

A f b . 2 . A n t h o n i e B l o c k l a n d t , Het Martelaarschap van de H.Jacobus de Meerdere. P a n e e l , c a . 1 5 7 0 . M u s e u m 

h e t C a t h a r i n a G a s t h u i s , G o u d a . F o t o T o m H a a r t s e n . 

p a s o n l a n g s d e n a a m v a n d e m a k e r t e r u g g e v o n 

d e n : M i c h i e l C l a e s z , e e n l o k a l e s c h i l d e r v a n w i e 

v o o r a l s n o g g e e n a n d e r w e r k b e k e n d i s . 9 H e t a l 

t a a r s t u k i s i n d i e z i n r a a d s e l a c h t i g d a t d e b e i d e z i j 

l u i k e n e e n a f w i j k e n d f o r m a a t h e b b e n e n i n s t i l i s 

t i s c h o p z i c h t v e r s c h i l l e n v a n h e t m i d d e n p a n e e l 

( a f b . 3 ) . I n d e v r o e g e r e o p s t e l l i n g i s h e t w e r k a l s 

d r i e l u i k e n d u s a l s e e n h e i d g e p r e s e n t e e r d , e e n 

e e n h e i d w a a r v a n i n i c o n o g r a f i s c h o p z i c h t z e k e r 

s p r a k e i s . O m d a t n i e t v a s t s t a a t o f d e v e r s c h i l l e n d e 

p a n e l e n a l s e n s e m b l e z i j n g e c o n c i p i e e r d , m a a r z i j 

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

g e k o z e n o m d e b e i d e z i j p a n e l e n a a n w e e r s z i j d e n 

v a n h e t m i d d e n p a n e e l a a n d e m u u r t e b e v e s t i g e n . 
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Afb. 3. Michiel Claesz, De vlucht naar Egypte. Middenpaneel uit drieluik, ca.1560. Museum het Cathari
na Gasthuis, Gouda. Foto Tom Haartsen. 

Net als dit drieluik is een tweezijdig beschilderd 
paneel van Pieter Pietersz onderwerp van discus
sie, ofschoon de opdracht bekend is (afb. 4): 

Opten Ilden Augusti 1569 heeft Pieter Pietersz 
die zoen van Langhe Pier, schilder, angenomen 
te schilderen het paneel van Sinte Pieters altaer 
van binnen ende van buijten voor die somme 
van L X X X V I gulden, te betalen alst werck gele-
vert werdt vijftich gulden ende alle jaers XII 
gulden, ter volder betalinge toe. 

Er is getwijfeld aan de identiteit van de schilder 
van de voorstelling aan de achterzijde. Misschien 
zou het schilderij als onderdeel van een drieluik 
zijn bedoeld, dat wellicht als gevolg van de refor
matie nooit is voltooid. Bovendien worden veelal 
het Petrusgilde van de visverkopers en het Paulus-
gilde van de touwslagers als opdrachtgevers ge
noemd. Recentelijk is echter duidelijk gemaakt 
dat dit onwaarschijnlijk is en dat de St. Pieters-
broederschap, een zuiver religieuze instelling die 
niets van doen heeft met een ambachtsgilde, eer
der in aanmerking komt als opdrachtgever.10 Ook 
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Afb. 4. Pieter Pietersz, tweezijdig beschilderd paneel: Martelaarschap van Petrus en Paulus (voor) en 
Christus verschijnt aan de Apostelen (achter), 1569-1573. Museum het Catharina Gasthuis, Gouda. Foto 
Tom Haartsen. 
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is serieuze twijfel geuit over de bewering dat de 
achterzijde van het paneel wellicht door een an
dere hand op een later tijdstip is geschilderd." 

Deze twee voorbeelden maken duidelijk dat de 
diverse interpretaties van de genoemde schilderij
en op wezenlijke punten afwijken. Voeg hierbij 
het feit dat het langdurige conserveringsproject 
bijna is voltooid en nieuwe gegevens heeft opgele
verd, en het zal duidelijk zijn dat een wetenschap
pelijke publicatie over deze schilderijen gewenst 
is. Daarmee zal binnenkort een begin worden ge
maakt. 

Behalve de genoemde panelen is nog een vier
tal schilderijen uit de periode van vóór de beel
denstorm opgesteld in de Gasthuiskapel. Hiervan 
is slechts één in verband te brengen met de Sint 
Jan, en wel een wederom enigmatisch paneel met 
als voorstelling een Dooptafereel in kerkinterieur, ook 
wel geduid als de Doop van de H. Eustachius (of Hu-
bertus) van Pieter Pourbus. Het is verleidelijk om 
te veronderstellen dat Carel van Mander juist dit 
schilderij heeft beschreven in zijn biografie van 
de schilder Pourbus. Het schilderij zou als mid
denpaneel van een drieluik bestemd zijn geweest 
voor een altaar in de Sintjan. Hij zag het echter 
in Delft en noemt het Pourbus' beste werk: 'de 
historie van Sint-Hubertus [...] in eenen schoo-
nen tempel op de perspectijf seer wel ghedaen'. 
Van Mander noemt echter niet de achterzijde met 
de voorstelling van de leerlooiers, die wellicht de 
heiligen Crispinus en Crispinianus voorstellen. 
Dat ligt misschien aan de wijze waarop het destijds 
was opgesteld. Er is wel verondersteld dat de ach
terzijde van een andere hand is en ook later is 
ontstaan, maar ook in het geval van dit schilderij 
wordt daaraan inmiddels getwijfeld.12 

Aanzienlijk minder twijfel bestaat er over een 
ander fraai werk van Pieter Pourbus dat overigens 
uitsluitend in de collectie is opgenomen omdat 
de schilder volgens Van Mander in Gouda is gebo
ren. Het stelt een Annunciatie voor die voor die 
tijd, we schrijven 1552, enigszins archaïsch over
komt. Ook hier zou het weer gaan om het mid
denpaneel van een drieluik waarvan de zijluiken 
verloren zijn gegaan. Bovendien is aan het begin 
van de 20e eeuw het paneel overdwars doorge
zaagd en is als gevolg van deze handeling een 
voorstelling aan de achterzijde inmiddels verloren 
gegaan. Waarschijnlijk is het oorspronkelijke ge
heel een opdracht geweest van de uitvoerders van 
het testament van landvoogdes Margaretha van 
Oostenrijk en was het drieluik bestemd voor het 
Annunciadenklooster even buiten Brugge, waar 
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Pourbus vanaf zijn negentiende werkzaam is ge
weest.13 

Een klein drieluik waarvan de maker niet be
kend is en dat waarschijnlijk in de tweede helft 
van de 16e eeuw is geschilderd, is volgens de tra
ditie afkomstig uit de nabijgelegen Jeruzalemka-
pel. Op het middenpaneel is de Kruisiging afge
beeld, de beide zijluiken stellen respectievelijk de 
Kruisafname en de Wederopstanding voor. De schil
der heeft duidelijk invloed ondergaan van Vlaam
se schilders, maar kan nog niet worden geïdentifi
ceerd. Hetzelfde probleem geldt het laatste 
paneel in de Gasthuiskapel dat strikt genomen 
niet meer uit de periode vóór de beeldenstorm 
stamt. Het gaat om het in 1573 gedateerde paneel 
met als voorstelling De zegening van de kinderen door 
Jezus. Ook hier zal de maker moeten worden ge
zocht in sterk onder Vlaamse invloed staande 
kringen. Met name de stijlkenmerken van de Ant
werpse schilder Frans Floris zijn prominent aan
wezig, wellicht gefilterd door kennis van het werk 
van Anthonie Blocklandt. 

Behalve de acht genoemde schilderijen is nog een 
aantal voorwerpen in dit gedeelte van de opstel
ling te zien die van voor de beeldenstorm date
ren. Het gaat hierbij om een tweetal kerkgewa
den, drie beeldhouwwerken en een prachtige 
miskelk. Een van de beeldhouwwerken, een reliëf 
dat afkomstig is van een 16e-eeuwse preekstoel, 
werd in de jaren tachtig van de 19e eeuw terugge
vonden achter het orgel van de Sintjan. Een nog 
veel spectaculairder vondst was de zogenaamde 
miskelk van Jacoba van Beieren (afb. 5). Traditio
neel heette deze een geschenk te zijn van de gra
vin aan de Goudse schutterij als dank voor de ge
noten bescherming in 1425 tijdens haar verblijf in 
de stad. De kelk is in de jaren zeventig van de 19e 
eeuw teruggevonden op het stadhuis. Dat de kelk 
een geschenk is van een lid uit het huis van Bei
eren aan een Goudse instelling of persoon blijkt 
wel uit de wapenschilden op de voet van de kelk. 
Maar dat de schutterij de ontvangende partij zou 
zijn geweest is onwaarschijnlijk, aangezien de pa
troonheilige van de schutters, de H . Joris, niet is 
afgebeeld. Bovendien beschikte de schutterij op 
dat moment nog niet over een eigen altaar in de 
Sintjan. Onlangs is gesuggereerd dat de kelk wel
licht een geschenk was aan de stad Gouda. 1 4 Hoe 
dan ook, de vuurverguld zilveren miskelk is een 
bijzonder fraai voorbeeld van Bourgondische in
vloed op de kunstnijverheid en kent zijn weerga 
in Nederland niet. De decoratie laat thema's zien 
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Afb. 5. De miskelk van Jacoba van Beieren, ca 
1425. Museum het Catharina Gasthuis, Gouda. 
Foto Tom Haartsen. 

die met de mis zijn verbonden: leven en lijden van 
Christus en Zijn Wederopstanding, zoals deze is 
voorzegd door de profeten van het Oude Testa
ment. De profeten zijn eveneens afgebeeld en be
vestigen zo de band tussen het Oude en het Nieu
we Testament. 

De collectie van vóór 1572 wordt gecomple
teerd met twee fraaie kerkgewaden. Een laat 15e-
eeuwse dalmatiek van rode damastzijde met op de 
aurifriezen (geborduurde stroken) heiligenfiguren 
is onderdeel van een stel van twee. Zij is ooit in ge
bruik geweest bij de Sintjan en na de reformatie 
overgegaan naar de oudkatholieke kerk H . Johan
nes de Doper in Gouda. Het andere gewaad, een 
koorkap uit ongeveer dezelfde tijd met bijbeho
rend schild, is wellicht oorspronkelijk afkomstig 
uit het Catharinaklooster in Gouda. Beide kerkge
waden zijn nog altijd in het bezit van de oudka
tholieke kerk en in langdurig bruikleen afgestaan 
aan het museum. 

Opdrachten voor Goudse schuilkerken 
Tijdens de roerige oorlogsjaren van 1572-1573 is 
veel kerkbezit door het gematigde stadsbestuur in 

veiligheid gebracht, al kon het niet voorkomen 
dat kloosters geplunderd en soms zelfs verwoest 
werden. Enkele voorwerpen bleven lange tijd ver
borgen en doken pas later weer op, andere kwa
men in schuilkerken terecht en werden daar op
nieuw gebruikt. Veel liturgisch zilver was, hoewel 
de beeldenstorm aan Gouda voorbijging, bij de
creet omgesmolten om de door Oranje aange
voerde troepen te kunnen bekostigen. Ook is het 
nodige zilver door rondtrekkende soldaten verlo
ren gegaan. De schilderijen uit de Sintjan was 
een ander lot beschoren. Zij waren geen eigen
dom van de kerk en zijn na het neerhalen van de 
altaren in 1573 in bezit van de stad gekomen. 
Voor de later ontstane schuilkerken moesten der
halve nieuwe schilderijen worden gemaakt.15 

Spil in dit patronaat was de in Gouda geplaatste 
seculiere priester Pieter Purmerent (1588-1663), 
die als opdracht had meegekregen zoveel mogelijk 
bekeringen te maken. 1 6 Hij heeft zijn taak goed 
uitgevoerd; tijdens zijn priesterschap groeide het 
aantal katholieken aanzienlijk. Waren er in 1612 
niet meer dan vijfhonderd zielen, halverwege de 
jaren vijftig was hun aantal gegroeid tot circa zes
duizend, ruim een derde van de totale Goudse be
volking. Pieter Purmerent zou in een periode van 
zo'n twaalf jaar zijn kerk tot een typisch voorbeeld 
maken van de rijk gedecoreerde schuilkerk. Want 
dat veel met name oudkatholieke parochiekerken 
in de Republiek, in weerwil van hetgeen vroeger 
wel is beweerd, rijk uitgevoerd waren, staat inmid
dels wel vast, evenals het feit dat de kerk van Pieter 
Purmerent hiervan een prominent voorbeeld is. 1 7 

Betrekkelijk veel van dit 'heerlijk, maar lastig erf
goed' zoals de kunsthistoricus Frits Lugt het ka
rakteriseerde, is in de Gasthuiskapel van het Goud
se museum te zien. 

Het Goudse ensemble is opmerkelijk. Het be
staat uit schilderijen, een stel kerkgewaden en li
turgisch zilver dat vanwege de gemeenschappelij
ke oorsprong een onderlinge samenhang bezit 
die in weinig musea is terug te vinden. Een viertal 
schilderijen is voor de kerk van Pieter Purmerent 
gemaakt door een en dezelfde schilder. De Tenhe
melopneming van Maria (afb. 6) is het eerste doek 
uit de reeks: 'Thans [1628] deed de Hr. Purme-
rend het deftig altaarstuk door Wouter Crabeth, 
Maria Hemelvaard, voor eene somme van 360 gul
den, schilderen.' Opmerkelijk is het eclecticisme 
dat de schilder van deze werken, Wouter Crabeth 
de Jongere (Gouda 1594/5 - Gouda 1644), in 
deze reeks schilderijen aan de dag heeft gelegd. 
Hierin weerspiegelt zich duidelijk zijn leertijd in 
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Afb. 6. Wouter Crabeth de Jongere, Tenhemelopneming van Maria. Doek, 1628. Museum het Catharina 
Gasthuis, Gouda. Foto Tom Haartsen. 

'Vrankrijk, Italien en de algemeene Schilder-
schoole te Rome'. In de Tenhemelopneming van Ma
ria is hij duidelijk beïnvloed door een aantal wer
ken van de uit Bologna afkomstige Annibale 
Carracci, met name diens altaarstuk in de Cerasi-

kapel van S. Maria del Popoio in Rome. Voor de 
Ongelovige Thomas heeft Crabeth zijn inspiratie 
duidelijk gezocht in het werk van Caravaggio. Een 
derde schilderij dat kort geleden door het mu
seum is verworven, de Aanbidding der wijzen, is wel-
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iswaar ook niet denkbaar zonder Italiaanse invloe
den, maar zou kunnen wijzen op Simon Vouet, 
een Franse schilder die in Rome werkzaam is ge
weest. In het laatste werk uit deze reeks, het in ico
nografisch opzicht bijzondere schilderij De beke
ring van hertog Willem van Aquitanië door Bernardus 
van Clairvaux, lijkt Crabeth evenwel los te zijn ge
komen van zijn Italiaanse stijl (afb. 7). Het is dan 
ook dertien jaar na de Hemelvaart van Maria ont
staan. Het onderwerp van dit schilderij is onge
bruikelijk. De hoofdfiguur heeft duidelijk de 
gelaatstrekken van de opdrachtgever, Pieter Pur
merent. Hij gaat gekleed in een kazuifel, die be
waard is gebleven en onderdeel uitmaakt van een 
in de jaren 1639-1641 speciaal voor hem vervaar
digd stel kerkgewaden. Een aantal onderdelen 
daarvan is ook in de opstelling in het museum te-
zien. Veel figuren op het schilderij lijken portret
ten te zijn van inwoners uit Gouda, die een histo
risch wonder gadeslaan: de hertog wordt bekeerd 
door de kracht van het sacrament en van de hos
tie. Voorwaar een goede onderwerpskeuze van 
een priester die als opdracht had meegekregen 
protestanten tot het katholieke geloof te bekeren. 

De reeks opdrachten voor schuilkerken wordt 

afgesloten met een paar schilderijen die zijn ver
vaardigd door een leerling van Crabethjan Fransz 
Verzijl (Gouda 1602 - Gouda 1647). Deze heeft in 
ieder geval zes opdrachten uitgevoerd voor de sta
tie De Tol die was gesticht door Willem de Swaen 
nadat deze in conflict was geraakt met zijn superi
eur, Purmerent. Het conflict tussen Purmerent en 
De Swaen moet op een zeker moment zijn bijge
legd: niet voor niets figureert De Swaen als onder
pastoor prominent op het al genoemde schilderij 
met Willem van Aquitanië en Bernardus van Clair
vaux uit 1641. Van Willem de Swaen (Gouda 
1607/8 - Gouda 1674) is een portret in bruikleen 
afgestaan door het Rotterdams Historisch Mu
seum; het hangt broederlijk naast dat van zijn su
perieur. Van Verzijl zijn twee schilderijen in het 
museum te zien, die voor De Swaens kerk De Tol 
zijn vervaardigd. Zij stellen de H . Bonifatius en H . 
Willibrordus voor, na de overgang tot het protes
tantisme in ere gehouden als vaandeldragers van 
de herkatholisering van de Nederlanden en daar
om vaak opgenomen in de decoratie van schuil
kerken. 

Tenslotte zijn er nog drie vitrines in de Gast
huiskapel met religieus zilver. Van het liturgisch 
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vaatwerk zijn enkele stukken uit de oudkatholieke 
kerk H . Johannes de Doper afkomstig. Hieronder 
zijn bruiklenen, maar ook door het museum 
aangekochte werken. Bijzonder zijn de beide al
taarvazen van de Goudse edelsmid Sybertus Kaen 
(werkzaam Gouda ca. 1650 - Gouda 1689). Van 
dergelijke voorwerpen zijn maar weinig voorbeel
den bewaard gebleven. Van dezelfde zilversmid 
zijn ook twee kandelaars te zien. Kaen, een voor
aanstaand lid van het gilde van zilver- en goudsme
den, was zelf katholiek en werkte voor zover be
kend uitsluitend voor katholieke opdrachtgevers. 
Als handelaar in onroerend goed heeft hij ook nog 
een belangrijke rol gespeeld in de uitbreiding van 
het kerkgebouw van Sintjan Baptist. 

In de beide andere vitrines zijn vrijwel alle voor
werpen eveneens van Goudse komaf. Het protes
tantse zilver is in langdurige bruikleen gegeven 
door de remonstrants gereformeerde gemeente 
te Gouda en omvat een fraai gegraveerd avond-
maalsbord, zes avondmaalsbekers en een doop-
schaal, alle uit de 17e eeuw. Ook hetjoodse zilver 
is uit Gouda afkomstig en wel uit de voormalige 
synagoge aan de Turfmarkt die tegenwoordig on
derdak biedt aan de vrije evangelische gemeente. 
In de 17e eeuw werden de Noordelijke Nederlan
den een schuilplaats voor vluchtelingen om het 
geloof, ook voor joden. In Gouda nam het aantal 
joden toe, maar pas aan het begin van de 19e 
eeuw kreeg de joodse gemeenschap hier een offi
ciële status. In 1798, toen de gelijkberechtiging 
van alle aanhangers van verschillende godsdien
sten werd vastgelegd, werd in Gouda een synago
ge aan de Turfmarkt betrokken. De voorwerpen 
in deze opstelling zijn dan ook uit deze synagoge 
alkomstig en dateren uit de late 18e en voorna
melijk uit de 19e eeuw. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog werden ze verborgen gehouden bij 
verzetsstrijders. Na de oorlog was de joodse ge
meente in Gouda dusdanig geslonken, dat deze 
werd samengevoegd met die van Rotterdam. Alle 
voorwerpen, zoals de kandelaar voor Chanouka, 
siertorens, tekstaanwijzers en Torahschilden wer
den toen overgebracht naar het Goudse museum. 

Ter afsluiting 

Met hetjoodse zilver is de presentatie in de Gast
huiskapel afgesloten. De collectie van Museum het 
Catharina Gasthuis toont een religieus verleden 
waarvan betrekkelijk veel bewaard is gebleven en 
met zorg wordt gekoesterd. De nieuwe opstelling 
in de kapel met het nieuwe klimaatbeheersingssys
teem van Museum het Catharina Gasthuis heeft de 

basis gelegd voor een goede zorg en conservering 
van deze voorwerpen. Bovendien zal de nieuwe 
opstelling, zo hoopt het museum, de bezoeker een 
groot historisch en esthetisch genoegen laten be
leven. De collectie religieuze kunst en kunstnijver
heid vertoont een sterke onderlinge samenhang 
en is daarom uitzonderlijk te noemen in Neder
land: vrijwel alle werken zijn afkomstig uit de 'gro
te' dan wel de 'kleine' Sintjan. Een aantal facetten 
van het artistieke en het godsdienstige klimaat in 
een middelgrote Noordnederlandse stad is daar
om goed te presenteren. Het is aan de bezoeker te 
oordelen of deze presentatie geslaagd is. 

Ewoud Mijnlieff 
conservator oude kunst en kunstnijverheid van 
de Stedelijke Musea Gouda 

Museum het Catharina Gasthuis 
Oosthaven 10 
2801 PB Gouda 
ma t /m za 10-17 uur, zo 12-17 uur 

Noten 
1 Tentoonstelling van Goudsdie oudheden geopend den 2 7Juli 

1872, bij gelegenheid van het 600 jarig jubilé der stad 
(Gouda 1872). 

2 De oprichting van het Goudse museum in 1874 viel sa
men met soortgelijke initiatieven elders. De auteur 
dezes bereidt een onderzoek voor naar het ontstaan 
van dergelijke eind 19e-eeuwse culturele onderne
mingen tegen de achtergrond van maatschappelijke 
en godsdienstige emancipatiebewegingen. 

3 Catalogus van het Stedelijk Museum te Gouda (Gouda 
1885). 

4 De collectie Arntzenius behelst een groep fraaie schil
derijen uit de School van Barbizon en de Haagse 
School alsmede een aantal tekeningen en een paar 
kunstnijverheidsvoorwerpen. 

5 E. Mijnlieff, 'Een Franse schone in Gouda', Goudse 
museumbrie/'49 (februari 1999) 1. 

6 H . van Harten-Boers, Z. van Ruyven-Zeman with the 
collaboration of C. Coebergh-Surie and H . Janse, 
The slained-glass Windows in the Sint Janskerk at Gouda. 
The glazing of the tierestory of the ehotr atol of the former 
monastic church of the Regulars (Amsterdam f997) 48-
49. 

7 C.G. Hibben, Gouda in revolt. Parlirularisiii and pat/jism 
in the Revolt of the Netherlands 1572-1588 (Utrecht 1983). 

8 W.Th. Kloek, W. Halsema-Kubes, R J . Baarsen, Kunst 
voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580 I 
('s-Gravenhage 1986) 125-128, 151-152. 

9 K. Goudriaan, M . Hulshof e.a., De gilden in Gouda 
(Zwolle/Gouda 1996) 24-25. Eerder is al gewezen op 
de met name iconografische eenheid van de verschil
lende panelen door J . van Waadenooijen, 'Het St. Jo-
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zeis altaarstuk te Gouda', Goudse museum-brief 10 (okto
ber 1981) 2-3. 

10 P. van den Brink, 'Het Petrus en Paulus altaarstuk van 
Pieter Pietersz in Gouda. Verslag van een natuurwe
tenschappelijk onderzoek', Nederlands Kunsthistorisch 
jaarboek 40 (1989) 235-267; Goudriaan, Hulshof e.a., 
De gilden in Gouda, 52-54. 

11 De afwijking in stijl tussen voor- en achterzijde is ook 
verklaard uit een verschil in techniek. Het zou dan in 
beide gevallen toch om dezelfde hand gaan: Een keuze 
uit dertig jaar aanxoinslen Netlerlandse musea 1960-1990 
vertoornen met steun van de Vereniging Rembrandt en het 
Prins BernhardFonds (Zwolle/Amsterdam 1990) nr. 12. 

12 P. Huvenne, Pieter Pourbus meesier-schilder 1524-1584 
(Brugge 1984) 189-192. 

13 Ibidem, 140-143. 
14 Goudriaan, Hulshof e.a., De gilden in Gouda, 22. 
15 Is naar de hierboven beschreven schilderijen nog veel 

onderzoek nodig, dat geldt in mindere mate voor de 
schilderijen die afkomstig zijn uit schuilkerken in 
Gouda die in de 17e eeuw werden gesticht. 

16 X . van Eek, Kunst, twist en devotie. Goudse schuilkerken 
1572-1795 (Delft 1994). Veel in het hiernavolgende is 
aan deze publicatie ontleend. 

17 P. Dirkse, Kunst uit oud-katholieke kerken (Utrecht 
1989). 
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Prijs voor artikel in Holland 

Met genoegen maakt de redactie van Holland bekend dat het Sociaal Historisch Centrum voor 
Flevoland, dat zich inzet voor de stimulering van de Flevolandse geschiedschrijving, de Jaar
prijs voor Flevoland 1998 heeft toegekend aan Louis Sicking voor zijn artikel in Holland 30 
(1998) 127-141, 'De Zuiderzee en de territoriale afronding van de Nederlanden onder Karei 
V ' . Juryvoorzitter was prof. dr L . Noordegraaf van de Universiteit van Amsterdam. De prijs is 
bestemd voor een oorspronkelijke, nog niet eerder gepubliceerde studie van de Flevolandse 
geschiedenis en bedraagt 4000 gulden. De redactie van Holland feliciteert Louis Sicking van 
harte met deze prijs. 

Jan de Beeldsnijder 
van Hoirne, kaart van 
de Zuiderzee (Noor
den onder). 1526. Ge
meentearchief Gro
ningen. 

Oproep 

Historisch tijdschrift Holland publiceert artikelen over allerlei onderwerpen uit de geschie
denis van het huidige Noord- en Zuid-Holland. De redactie streeft ernaar de verschillende 
tijdvakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. De redactie wil hierbij 
lezers oproepen om bijdragen in te zenden voor de komende jaargangen. Belangrijke voor
waarden voor plaatsing in het tijdschrift zijn dat een artikel gebaseerd is op eigen onder
zoek en verbanden legt met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel dient le
zenswaardig te zijn voor een breed publiek. Niet in aanmerking voor publicatie komen zeer 
specialistische bijdragen die moeilijk toegankelijk zijn voor niet-vakgenoten en bijdragen 
die het strikt lokale belang niet overstijgen. Nadere informatie en richtlijnen voor auteurs 
zijn op te vragen bij de redactie-secretaris (adres: zie colofon). 
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Manon van der Heijden (1966) is historica. Zij publiceerde artikelen op sociaal- en rechtshis
torisch gebied en als proefschrift Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 
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geld en stadsbesturen' aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Adres: Van Citterstraat 34B, 
3022 L K Rotterdam. 
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