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Lidewij Hesselink 

Goud- en zilversmeden en hun gilde in Amsterdam in de 17e en 
18e eeuw* 

'Vrijdag ordinare keurdag gehouden en passeerde is het silver van meester Nibbr ig en het 
goud van [meester] Labie, niet goed zijnde stukkent geslagen. Verder niets gepasseert', no
teerden de overlieden van het Amsterdamse goud- en zilversmidsgilde op 8 december 1786 in 
hun administratie. 1 Het was niet de eerste maal dat de overlieden goud- en zilverwerk van hun 
gildenleden kapot sloegen omdat de gehalten van het edelmetaal niet klopten, en het zou 
ook zeker niet de laatste maal zijn. Wekelijks hielden de overlieden twee keurdagen op de gil
denkamer in de Sint Annendwarsstraat, waar de gildenbroeders hun werk lieten keuren, en 
vrijwel iedere keer moesten zij zaken afkeuren en vernietigen. Omdat zuiver goud of zilver te 
zacht is om gebruiksvoorwerpen van te maken, mengde men dit volgens vastgestelde verhou
dingen met andere metalen. Iedere goud- of zilversmid deed dit zelf in zijn eigen werkplaats. 
Het was de functie van de overlieden van het goud- en zilversmedengilde om erop toe te zien 
dat dit volgens de regels gebeurde. 

In recent onderzoek naar gilden is veel aandacht geschonken aan de functies van gi lden. 2 

Toezicht houden op de kwaliteit van de productie binnen een bepaalde bedrijfstak was slechts 
één van deze functies, en onderdeel van een groter streven naar ordening van arbeids- en af
zetmarkt. Gi lden, die het alleenrecht op de uitoefening van hun ambacht in de stad bezaten, 
hanteerden diverse methoden om ervoor te zorgen dat iedere gildenbroeder in principe de 
kost kon verdienen. Zo hielden zij het aantal meesters beperkt door een proeve van be
kwaamheid te eisen en een intreegeld te heffen, stelden zij een limiet aan de werktijden en 
aan het aantal knechten en leerlingen dat een meester voor zich kon laten werken, bepaalden 
zij de marktpijzen van de producten, en grepen zij in wanneer iemand het ambacht uitoefen
de zonder l id van het gilde te zijn. Daarnaast functioneerden gilden als een sociaal vangnet 
door financiële steun te verlenen aan zieke of oude gildenbroeders uit hun zogenaamde ar-
menbos. Ook speelden gilden een rol bij de opleiding van nieuwe vakgenoten. Lidmaatschap 
van een gilde verleende bovendien een maatschappelijke identiteit aan de gildenbroeders, en 
bood de mogelijkheid tot informeel contact met collega's. 

U i t de literatuur is bekend dat het gildenwezen niet bestaan heeft.3 Daaruit volgt dat het 
niet voldoet te spreken over de functies van de gilden. Ieder gilde moest inspelen op de speci
fieke kenmerken en problemen van het ambacht, de sociaal-economische positie van de am
bachtslieden en de marktomstandigheden voor hun producten. Toch is er nog weinig onder-

* Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie geschiedenis 'Het goud- en zilversmedengilde te Amsterdam 
in de 17e en 18e eeuw' (Rijksuniversiteit Utrecht 1997), geschreven onder begeleiding van prof. dr Maarten Prak. 

1 Gemeentearchief Amsterdam (hierna GAA), Archieven van de gilden en het brouwerscollege (hierna AGB), inv.nr. 
327, notulen van het gilde, 1785-1795 en 1805-1807, £ 45. 

2 Voor een overzicht van recente internationale gildenliteratuur zie M. Prak, 'Ambachtsgilden vroeger en nu', NEHA 
Jaarboek 57 (1994) 10-33. 

3 C Lis en H Soly, 'Ambachtsgilden in vergelijkend perspectief: de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, 15de-
18de eeuw' in: idem (red.), Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de lage landen (Brussel 1997) 11-42, aldaar 11 en 
33. 
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Afb. 1. Overlieden van het goud- en zilversmedengilde in de gildenkamer in de Sint Annendwarsstraat 
tijdens de keurdagen. Tekening door Andries Graffelman (ca. 1767-1843). Overgenomen uit Citroen 
e.a., Meesterwerken, 10 [zie noot 4]. 

zoek gedaan naar de specifieke taken van een bepaald gilde. In dit artikel wil ik hiermee een 

begin maken voor het Amsterdamse goud- en zilversmedengilde. 4 Van dit gilde is niet alleen 

relatief veel archiefmateriaal bewaard gebleven, ook een deel van de productie is nog steeds 

te bewonderen in musea en particuliere collecties, wat niet of in veel mindere mate opgaat 

voor het werk van Amsterdamse kleermakers, bakkers of timmerlieden. Dit komt natuurlijk 

omdat het materiaal de tand des tijds gemakkelijk doorstond, maar ook vanwege de aard van 

de producten. Het ambacht maakte deel uit van de luxenijverheid die in Amsterdam vanwege 

de gunstige welvaartsverdeling zo 'n prominente positie kon innemen. 5 

4 Tot op heden is de aandacht voor het goud- en zilversmedengilde te Amsterdam vooral afgeleide geweest van inte
resse van kunsthistorici, zie bijvoorbeeld A . L . den Blaauwen (red.), Nederlands zilver 1580-1830 ('s-Gravenhage 
1979); K A . Citroen, Amsterdamse zilversmeden en hun merken (Amsterdam 1975); K A . Citroen, F. van Erpers Royaards 
en J. Verbeek, Meeslenverken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1810 (Lochem 1984). L.E. van den Bergh-Hoogterp, 
Goudr en zilversmeden Ie Utrecht in de late Middeleeuwen ('s-Gravenhage/Maarssen 1990) en C.W. Fock, Ambachtsman en 
gilde. Al wat blinkt en is geen goud (inaugurele rede beiden 1984) bieden meer aanknopingspunten voor sociaal-eco
nomische historici, maar zijn eveneens van de hand van kunsthistorici. Hetzelfde geldt voor de in 1992 verschenen 
studie over Parijse goudsmeden, M . Bimbenet-Privat, Les orfèvres Parisiens de la renaissance (1502-1620) (Parijs 1992). 
In 1995 verscheen te Londen van D. Mitchell (red.), Goldsmiths, silversmiths and bankers: innovalion and the transfer of 
skill, 1550-1750, het resultaat van een studiedag georganiseerd door het Centre for Metropolitan History en het Vic
toria and Albert Museum, waaraan zowel historici als kunsthistorici deelnamen. De organisatoren van deze dag heb
ben terecht ingezien dat historici en kunsthistorici veel aan elkaar kunnen hebben waar het de studie van goud- en 
zilversmeden betreft. 

5 A. Knotter, Economische transformatie en stedélijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw (Zwol
le 1991) 31-33. 
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In het eerste deel van dit artikel ga ik in op de sociaal-economische positie van de goud- en 
zilversmeden. Als indicatoren hiervoor gebruik ik de kosten en duur van de leertijd, de inves
teringen die nodig waren voor zelfstandig meesterschap, en de belastingklassen waarin goud
en zilversmeden werden aangeslagen. Het tweede deel behandelt de markt voor goud- en zil
verwerk, waarbij ik zowel aandacht besteed aan de afzetmogelijkheden als aan de klanten en 
hun economische achtergrond. Beide delen zal ik beë ind igen met een vooruitblik naar het 
antwoord op de hoofdvraag, namelijk welke gevolgen deze zaken hadden voor de taakopvat
ting van het gilde. In de conclusie evalueer ik kort de resultaten van deze aanpak. 

Het Amsterdamse goud- en zilversmedengilde 

De exacte oprichtingsdatum van het Amsterdamse goud- en zilversmedengilde is niet bekend. 
In ieder geval hadden de goudsmeden vanaf 1464 een altaar in de Oude Kerk. 1 ' De kleinwer-
kers onder hen maakten onder andere speelgoed, cachetten en stempels, mes- en vorkheften, 
confitourlepeltjes en -vorkjes, naaldenkokers, kurkentrekkers, snuifdoosjes en kettingen. De 
grootwerkers waren gespecialiseerd in bestek, servies, kandelaars, kannen en schotels, dien
bladen, toiletgarnituur of kerkelijk zilver. De juwelenmakers ging men vanaf 1750 diamant
zetter of juwelier noemen. N a 1700 kwamen er steeds meer kashouders in Amsterdam. Dit wa
ren winkeliers die goud- en zilverwerk verkochten. Vaak hadden zij vaste meesters voor zich 
werken. Ook kashouders waren verplicht gi ldenl id . 7 

Tussen 1660 en 1800 waren steeds zo 'n driehonderd goud- en zilversmeden werkzaam in 
Amsterdam. 8 Het precieze aantal hing samen met het inwonertal van de stad in een bepaalde 
periode. Duizend inwoners leverden in Amsterdam genoeg emplooi op voor ongeveer 1,3 
goudsmid. 9 Dit was ru im 2,5 keer zo veel als in de overige Hollandse steden waar men meest
al één zilversmid per 2000 inwoners aantrof. 1 0 Amsterdam was dus niet alleen een centrum 
voor luxenijverheid in het algemeen, maar ook voor de goudsmederij in het bijzonder. 

De sociaal-economische positie van de gildenbroeders 

In de leer voor goud- of zilversmid 

Wie besloten had om goud- of zilversmid te worden, moest eerst een paar jaar in de leer bij ie
mand die hem de fijne kneepjes van het vak kon bijbrengen. Het gilde zag erop toe dat de 
leertijd plaats vond bij een gildenbroeder en ontving drie tot vier gulden leergeld." Zo waar
borgde het gilde de kwaliteit van de opleiding van nieuwe vakgenoten. Met de feitelijke op
leiding van de leerjongens had het gilde geen bemoeienis. Die vond plaats in de werkplaats 

6 l.H. van Eeghen, Inventarissen der archieven van de gilden en het brmuverseollege (('.AA 1951/1990) 39-40. 
7 K.A. Citroen, Amsterdam en zijn goud- en zilversmeden, 1600-1800' in: Ons Amsterdam 35 (1983) 212-218, aldaar 

212-214. 
8 Citroen, Amsterdamse zilversmeden, vii. 
9 Citroen, 'Amsterdam en zijn goud- en zilversmeden', 216. 

1 I .de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995) 
660. 

11 GAA, AGB, inv.nr. 342, Jaarlijkse rekening en verantwoording, 1712-1795 en 1804-1842. 
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van de meester. Vaak gingen jongens al op jeugdige leeftijd in de leer. Twaalf jaar was heel ge
bruikelijk, maar men trof ook leerjongens van zestien of achttien jaar aan. De meeste con
tracten tussen leermeester en leerjongen werden onderhands opgemaakt in verband met de 
kosten die de diensten van een notaris met zich mee brachten. Wanneer er wel een officieel 
contract werd opgemaakt, geschiedde dit meestal op verzoek van de (ouders van de) leerjon
gen. 1 2 In deze contracten legde men vast hoeveel jaren de jongen in de leer zou blijven, en 
hoeveel leergeld hij verschuldigd was of juist hoeveel salaris hij zou ontvangen. Soms werden 
de werktijden genoemd. In 1628 zou Pieter Epkens 's zomers van zes uur 's ochtends tot acht 
uur 's avonds bij Jacob de Groote werken, en 's winters van zeven tot zeven. 1 3 Adriaen Jansz 
moest tijdens de 'gewone' uren bij Wil lem Kalkoen het goudsmeden onder de knie zien te 
kri jgen. 1 4 In rui l voor gehoorzaamheid en vlijt kreeg de leerjongen van de meester naast vak
bekwaamheid vaak 'burgerlycke kost ende dranck aen syne taeffel mitsgaders huysvestinge, 
wasschen ende wringen ' . 1 6 De ouders bleven echter verantwoordelijk voor de aanschaf van 
kleren en schoenen. 

De leertijd duurde meestal vier tot zes jaar, maar uitschieters naar boven en naar beneden 
kwamen ook voor. Het grootste onderscheid tussen de verschillende leerlingcontracten was 
echter dat sommige leerjongens moesten betalen voor hun opleiding, terwijl anderen betaald 
kregen, en weer anderen betaalden noch verdienden. De leergelden liepen uiteen van 25 tot 
220 gulden per jaar. Diverse betalingsregelingen waren mogelijk. De vader van Abraham de 
Beaulne zou goudsmid Pelerin aan het eind van de vierjarige leertijd van zijn zoon 100 gul
den betalen. 1 1 ' Toen Kiliaan de la Court in 1701 Richard van Renselaar in de leer nam, liet hij 
in het contract vijf jaarlijkse betalingen van 100 gulden opnemen plus een zelfde bedrag in
eens. 1 7 Hermanus Lesingh moest de eerste twee jaar van zijn zevenjarige leertijd 100 gulden 
betalen aan Mattheus Weyland, het derdejaar 50 gulden en de laatste vier jaar niets. 1 8 Blijk
baar vond Weyland dat een leerling-goudsmid na driejaar zo productief was dat hij bij wijze 
van spreken zijn eigen leergeld verdiende. 

In 1664 beloofde Johannes Siepels aan Cornelis du Rieu, die geen leergeld hoefde te beta
len, 60 gulden salaris in het vijfde en tevens laatste leerjaar. 1 9 Pieter Juriaensz betaalde zijn 
leerjongen i n 1644 echter al in het eerste jaar twaalf stuivers per week, wat op zou lopen tot 
één gulden en vier stuivers in het vierdejaar. Daarbij kwam dan nog twee stuivers 'speelgeld 
met vry dr incken ' per week. 2 0 Een middenweg tussen leergeld betalen en salaris ontvangen 
was de afspraak dat alleen indien de leerperiode niet afgemaakt zou worden de leerjongen 
alsnog een bedrag aan de meester zou betalen. Zo zou eerdergenoemde Adriaen Jansz vol
gens zijn contract uit 1634 geen leergeld betalen, behalve als hij weg zou gaan vóór de vier 
jaar van zijn leertijd verstreken zouden zijn. In dat geval zou hij Wi l lem Kalkoen 200 gulden 
moeten betalen. Anthony Gr i l l maakte in 1642 eenzelfde afspraak met de moeder van zijn 

12 L H . van Eeghen, De gilden. Theorie en praktijk (2e druk; Bussum 1974) 20. 

13 J . G . van Dil len, Bronnen tot de geschiedenis van liet bedrijfsleven en liet gitdeieezi'n van Amsterdam II (Amsterdam 1933) 
1195, 668. 

14 J . G . van Dil len, Bronnen tot de geschiedenis van liet bedrijfsleven en hel gildeieezen van Amslerilam III (Amsterdam 1974) 
136, 66. 

15 Ibidem, 292, 144. 

16. G A A , Notarieel Archie f (hierna N A ) , 6901/80. 

17 G A A , N A , 6720/547. 
18 Van Dillen, Bronnen III, 138, 66. 
19 G A A , N A , 2149/40. 
20 Van Dil len, Bronnen III, 791, 417. 
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Afb. 2. Een zilversmid. Uit; J. 
Luyken, Afbeelding der menschelyke 
bezigheden (Amsterdam 1725) 98. 

jCetr Ztfo'er, iunjii^ virufedreej'en^, 

J£an 'tooj een ivetieïiaayen. ^ee^en. ; 

(Sn , waar rriyn kon^/h ztcA aj> verlaat; 

Ze Zoekf Aaari'oora'eeL iy" 'tSieraad. . 

leerling j a n Jansen Kleynaer. Als Jan voor het eind van zijn leertijd de brui zou geven aan het 
goudsmeden, moest zij alsnog 50 gulden betalen voor ieder jaar dat hij bij Gr i l l gewoond 
had. 2 1 Dit lijkt echter eerder als vergoeding bedoeld voor gemaakte huishoudelijke onkosten 
dan voor de tijd en energie die Gr i l l in zijn leerjongen investeerde. Als Jan zijn volledige leer
tijd uit zou dienen zou hij zijn eigen onderhoud hebben terugverdiend. 

Duidelijk is dat de kosten van een opleiding tot goud- of zilversmid enorm uiteen liepen. In 
ieder geval was het ook voor kinderen voor wie geen geld aan een opleiding besteed kon wor
den toch mogelijk bij een goud- of zilversmid in de leer te gaan, al moesten ze dan een mees
ter zoeken die geen leergeld vroeg en bij voorkeur wel salaris betaalde. Een goed voorbeeld 
daarvan waren de weesjongens in het Burgerweeshuis. O m een zelfstandig bestaan op te kun
nen bouwen, werden de jongens uit het Burgerweeshuis bij een ambachtsman in de leer ge
daan. 2 2 He t weeshuis verschafte de benodigdheden. 2 3 Tussen 1675-1767 gingen 35 weesjon
gens in de leer bij een goud- of zilversmid. Weliswaar viel dit aantal in het niet bij de 672 

21 Ibidem, 620, 332. 
22 Het is niet duidelijk hoe de weesmeesters de beschikbare leerlingplaatsen onder de weesjongens verdeelden. A . 

McCants , Civic charily in a golden age. Orphan care in early modem Amsterdam (Urbana en Chicago 1997) 76-79. 
23 J . Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorrrgten, kooplinnilel, gelen/wen, kerkenstaat, schooien, 

schuttertje, gilden en regeeringe III (Amsterdam 1765) 280-281. 
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weesjongens die voor het ambacht van timmerman kozen, maar de mogelijkheid om goudsmid 
te worden bestond wel. De twee tot driejaar langere leertijd die nodig was om goud- of zilver
smid te worden, schrok de weesjongens mogelijk af. De weesmeesters zullen het feit dat goud
en zilversmidleerjongens niets of veel minder verdienden dan de toekomstige timmerlieden 
bezwaarlijk gevonden hebben, omdat een deel van de uitgaven van het weeshuis gefinancierd 
werd uit het loon van de weesjongens. 2 4 Belangrijker lijkt echter dat voor timmerlieden sim
pelweg meer emplooi was dan voor goud- en zilversmeden, die in een luxe-industrie werkzaam 
waren. Bovendien moest men om het beroep van goud- of zilversmid goed uit te oefenen be
schikken over specifieke talenten, zoals een zekere artistieke aanleg en een fijne motoriek. 

Toelating lol het meesterschap 

N a de leertijd konden de goud- en zilversmeden aan de slag als gezel. Over gezellen is eigen
lijk niets bekend. 2 ' ' Ook voor de Amsterdamse goud- en zilversmidsgezellen is de informatie 
summier. U i t een notar ië le akte blijkt dat goudsmid Gustavus Smit in 1665 Francois Rickard 
als knecht in dienst nam voor de periode van een jaar om het draadwerk te verrichten. Hier
voor zou hij naast kost en inwoning twee gulden en tien stuivers per week kri jgen. 2 6 

De laatste stap in de carr ière van een goud- of zilversmid was zich als zelfstandig meester te 
vestigen. De overlieden van het gilde tolereerden echter niet dat iemand het vak uitoefende 
zonder l id van het gilde te zijn. O p deze manier liepen zij intreegelden mis en ondervonden 
de gildenbroeders oneerlijke concurrentie. Belangrijker was nog dat zij geen toezicht zouden 
hebben op de kwaliteit van het door deze freeriders geproduceerde zilverwerk, waardoor de re
putatie van alle Amsterdamse zilversmeden in gevaar kon komen. O m gildenlid te worden 
moest men bij de overlieden de meesterproef afleggen, een bewijs van poorterschap tonen en 
het intreegeld betalen. De gemiddelde leeftijd waarop men in Amsterdam de meesterproef 
deed was 27 jaar. 2 7 Niet iedereen bracht het zo ver; er waren ook goud- en zilversmeden die 
nooit de meesterproef aflegden en hun leven als gezel sleten. 2 8 Aan de intreegelden van het 
gilde zal dit niet gelegen hebben. Deze waren in de 18e eeuw met nog geen acht gulden voor 
meesterszonen, 20 gulden voor geboren Amsterdammers en 26 gulden voor een vreemdeling 
vrij laag. 2 9 Het kleermakersgilde in Amsterdam vroeg 30 gulden aan poorters en 60 gulden 
aan vreemdelingen. 3 0 De bakkers in Amsterdam moesten 25 gulden intreegeld betalen, be
halve de meesterszonen die 15 gulden betaalden. 3 1 In 1730 betaalde de geboren Leidenaar 
Joost Wierighs 40 gulden om als meester te worden aangenomen bij het goud- en 
zilversmedengilde aldaar. 3 2 Dit was het dubbele van wat een Amsterdammer in zijn geboorte
plaats betaalde. Vormden dan misschien bijkomende kosten een belemmering? Joost Wie-

24 GAA, Archief Burgerweeshuis, inv.nr. 730-732, Besteding op ambacht, conditiën en wekelijks verdiende stuivers, 
1675-1767. McCants, Civic charity, 64. 

25 Twee studies waarin met succes gepoogd is dit gat te dichten, zijn M. Sonenscher, The halters ofeighleeiith eentury Tran
ce (Berkeley en Los Angeles 1987) en I. Archer, The pursuit of stabilily. Soei/d relations in Elizalielhan l.ondon (Cam-
bridge 1991). 

26 K.A. Citroen, 'Zilver en zilversmeden in Amsterdam', in: Citroen e.a., Meesterwerken, 9-25, aldaar 11. 
27 Steekproef: de eerste 100 personen in Citroen, Amsterdamse zilversmeden, van wie zowel geboortejaar als jaar van 

meesterproef bekend is. 
28. Citroen, Amsterdamse zilversmeden. 
29 GAA, AGB, inv.nr. 342, jaarlijkse rekeningen verantwoording, 1712-1795. 
30 Van Eeghen, Gilden, 49. 
31 GAA, AGB, inv.nr. 202, Ordonnanties voor het gilde, 1530-1759, 25-26. 
32 Fock, Ambachtsman en gilde, 3. 
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righs moest drie maal alle betrokkenen fêteren voor hij zich meester van het Leidse goud- en 
zilversmedengilde kon noemen. Zo was hij al 180 gulden kwijt, en dan had hij zijn intreegeld 
nog niet betaald. 3 3 Het is goed mogelijk dat de kosten die dit soort gewoonten met zich mee
brachten ook in Amsterdam gezellen ervan weerhielden de meesterproef bij het gilde aan te 
vragen. 

De kosten van zelfstandige vestiging als goud- of zilversmid hebben zeker een belemmering 
gevormd. M e n had een werkplaats nodig waarin een oven moest staan en minimaal één werk
bank met bankschroeven. Verder een trekbank en een aambeeld, leren emmers, een weeg
schaal met kopergewichten, een doofpot en een blaasbalg. Daarnaast allerlei gereedschappen 
zoals zagen, tangen, hamers, slijpstenen, vijlen, polijstinstrumenten en stampers. Tot slot was 
een set loden patronen en modellen onontbeerlijk. 3 1 Joost Wierigh kocht zijn startset gereed
schap in Amsterdam voor 135 gulden, en daarnaast sloeg hij voor 270 gulden zilver in . Thuis 
in Leiden kocht hij nog wat aanvullend gereedschap, patronen en modellen. Voor de instal
latie van de oven en tien ton kolen betaalde hij 100 gulden. Totaal had hij meer dan 650 gul
den in zijn werkplaats moeten investeren voor hij aan de slag k o n . 3 : ' 

Wanneer men zijn werk ook zelf verkocht was een aantrekkelijke presentatie belangrijk. 
Andries Vis had ervoor gezorgd dat niemand naar zijn winkel zou hoeven te zoeken. Buiten 
hing een uithangbord en een zonnescherm. Ter beveiliging had hij tralies voor de ramen ge
monteerd. 3 ( > Abraham Sondervan Volkertszoon had zijn voorhuis als winkel ingericht. Hie r 
bevonden zich onder meer twee eikenhouten toonbanken met vier laden, drie weegschalen 
met kopergewichten, een 'extra fraai gebeeldhouwde zilverkast met schuifdeuren met extra 
grote ramen', en een spiegel met een vergulde lijst. 3 7 Een indicatie van de waarde van een 
winkel geeft de verkoopakte uit 1726 van een kashouderswinkel in de Dirk van Hasseltsteeg, 
door de zilversmid Arnoldus van Blanken aan zijn collega Cjerrit Boverhoff en diens vrouw 
Aletta Kleman. De winkel 'met alles wat daarbij hoort' werd verkocht voor 350 gulden, terwijl 
nog eens 2000 gulden betaald moest worden voor de winkelvoorraad bestaande uit goud, zil
ver en juwelen. 3 8 

Financiële positie 

De 200e penning was een belasting op vermogen. O m aangeslagen te worden moest men mi
nimaal 1000 gulden bezitten. 3 9 In Amsterdamse zilversmeden en hun merken komen 51 goud- en 
zilversmeden voor die in 1674 de leeftijd van 27 jaar hadden bereikt, de gemiddelde leeftijd 
waarop men in Amsterdam de meesterproef deed, en van wie men dus redelijkerwijs zou mo
gen verwachten dat zij financieel zelfstandig waren en voor belastingheffing in aanmerking 
zouden kunnen komen. Éénentwin t ig van hen werden in 1674 aangeslagen in het Kohier van 
de 200e penning, wat neerkomt op ruim veertig procent. 4 0 Dit percentage lag hoger dan dat 

33 Ibidem, 4. 
34 GAA, Archief Desolate Boedelkamer (hierna ADB) ; 909/56, 950/1149 en 1168, 971/1621, 981/1846, 983/1879, 

986/1929, 987/1950, 989/1996, 1003/2261, 1008/2351, 1015/2495,1027/2692,1028/2718. 
35 Fock, Ambachtsman en gilde, 3. 
36 GAA, ADB, 986/1929. 
37 GAA, ADB, 1015/2495. 
38 GAA, NA, 6660/132. 
39 S. Hart, 'Een sociale structuur van de Amsterdamse bevolking in de 18e eeuw' in: idem, Geschrift en getal. Een keuze uit de 

demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën of grond van Zaanse archivalia, 1000-1800 (Dordrecht 1976) 184. 
40 Citroen, Amsterdamse zilversmeden. 
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voor de bevolking van Amsterdam als geheel. Onder de aangeslagen goud- en zilversmeden 
bevonden zich echter geen uitzonderlijk rijken. Al leen Johannes Lutma II en Isaac van Swol 
hadden een vermogen dat meer dan 10.000 gulden waard was. 1 1 

Eenzelfde beeld geeft de Personele Quotisatie van 1742. O m aangeslagen te worden bij deze 
extra belastingheffing ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog' moest een huishouden een 
inkomen hebben van minimaal 600 gulden per jaar. Hondervijfenvijftig goud- en zilversmeden 
voldeden aan deze norm. 4 2 Aangezien het aantal goudsmeden in Amsterdam tussen 1660 en 
1800 steeds rond driehonderd schommelde, betekent dit dat het inkomen van ongeveer 145 
goudsmeden beneden 600 gulden lag. Wederom was de verhouding tussen aangeslagenen en 
niet-aangeslagenen onder de goudsmeden gunstiger dan onder de huishoudens van Amster
dam als geheel, namelijk 1:1 tegenover 1:2.43 Ook in vergelijking met andere ambachtslieden sta
ken de goud-en zilversmeden gunstig af. In 1742 werkten 881 kleermakers in Amsterdam, waar
van 744 te weinig verdienden om aangeslagen te worden. Slechts elf kleermakers hadden een 
inkomen boven 1000 gulden per jaar. Van de 238 gewone smeden die in 1742 in Amsterdam 
werkten, waren 165 niet taxabel. Slechts acht smeden verdiendenjaarlijks meer dan 1000 gulden. 
Onder de aangeslagen goud- en zilversmeden daarentegen bevonden zich 75 personen met een 
jaarinkomen tussen 1000 en 2000 gulden. Niet meer dan acht gildenbroeders hadden een hoger 
inkomen, waarvan Abraham la Pro, zilversmid en juwelier in de Kalverstraat, het meest verdien
de, namelijk 5000 gulden. 4 4 Ook in 1742 behoorden de goud- en zilversmeden dus niet tot de fi
nanciële elite, maar wel tot de hogere inkomensgroepen. 

Uit een steekproef van de heffing voor het Midde l op Trouwen en het Midde l op Begra
v e n 4 3 in de 18e eeuw, blijkt wederom dat goud- en zilversmeden het economisch gezien beter 
hadden dan de totale bevolking van Amsterdam. 4 6 Ten tijde van hun huwelijk waren zij met 
name in de vierde maar ook i n de derde klasse relatief goed vertegenwoordigd. In de eerste 
en tweede klasse daarentegen kwamen verhoudingsgewijs weinig goud- en zilversmeden voor. 
Slechts één van de honderd goudsmeden viel in de eerste klasse, en bezat dus een vermogen 
van meer dan 12.000 gulden. Dit was de goudsmid-draadtrekker Anton i Motters die in 1797 
met Helena Schoonenborch in het huwelijk trad. 4 7 Behalve zes echtparen die in de derde 
klasse vielen, kwamen 36 koppels in de vierde en 52 in de pro Deo klasse terecht. De pro Deo-
groep bestond echter niet alleen uit paupers. Het Midde l op Trouwen en het Midde l op Be
graven waren immers belastingen op effecten, onroerend goed en obligaties. In de pro Deo-
groep bevonden zich dan ook veel ambachtslieden, arbeiders en winkeliers. 4 8 Het wekt geen 
verbazing dat een deel van de goud- en zilversmeden hierin viel. 

Bij het Midde l op Begraven is nog duidelijker dat de goud- en zilversmeden welvarender 

41 G A A , Archief van de burgemeesters, inv.nr. 662, Kohier van de 200e penning. 

42 W . F . H . Oldewelt komt in Kohier van de Personeele Quotisatie Ie Amsterdam over hel jaar 1742 (Amsterdam 1945) op 182 
aangeslagen goud- en zilversmeden, maar ik zie niet in hoe, en ga daarom uit van 155. 

43 Oldewelt, Kohier,\0. 
44 Ibidem, 3117, 155. 

45 Dit waren belastingen op bezit geheven in H o l l a n d vanaf het e ind van de 17e eeuw wanneer men in ondertrouw 
ging of begraven moest worden. Hiertoe waren vermogens ingedeeld in vijf klassen. Wie meer dan 12.000 gulden 
bezat, we i d aangeslagen in de eerste klasse. Met een vermogen tussen 6000 en 12.000 gulden viel men in de tweede 
klasse. Bezat men een vermogen tussen 2000 en 6000 gulden, dan viel men in de derde klasse. Bezat men meer dan 
200, maar minder dan 2000 gulden, dan werd men aangeslagen in de vierde klasse. Wie minder dan 200 gulden be
zat, viel in de vijfde ofwel pro Deo klasse. Hart, 'Sociale structuur', 183. 

46 Steekproef: tien huwelijken en tien overlijdens van goud- en zilversmeden per decennium van de 18e eeuw. 
47 Citroen, Amsterdamse zilversmeden, 9. 
48 Hart, 'Sociale structuur', 187. 
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G o u d - e n z i l v e r s m e d e n e n h u n g i l d e i n A m s t e r d a m 

Afb . 3. E e n goudsmid . U i t : J . Luy-
ken , Afbeelding der menschelyke be
zigheden (Ams te rdam 1725) 27. 

yyn^ ̂ ratui, iét- zwaar^/ie ̂ er metaa-Zen, 

(rei rui Af rnert mee/f- em- me tepraa./en. 

Jrne-Éae rtnyen., ketting/ nserA- , 

(frt /ci-astfen. • fiere/v& enyter&.. 

w a r e n d a n d e A m s t e r d a m s e b e v o l k i n g als g e h e e l . H o e w e l d e g r o e p g o u d - e n z i l v e r s m e d e n i n 

d e pro Deo k lasse e v e n g r o o t was als b i j h e t M i d d e l o p T r o u w e n , w e r d e e n g r o t e r a a n t a l g o u d 

e n z i l v e r s m e d e n i n d e eers te , t w e e d e o f d e r d e k lasse a a n g e s l a g e n . E l f p e r s o n e n v i e l e n i n d e 

eers te , v i e r i n d e t w e e d e , e n z e s t i e n i n z o w e l d e d e r d e als d e v i e r d e k lasse . D i t b e t e k e n t , a a n 

g e n o m e n d a t h e t b e e l d n i e t te z e e r v e r t e k e n d is d o o r d e b e p e r k t e o m v a n g v a n d e s t e e k p r o e f , 

d a t t e g e n d e t i j d d a t zij s t i e r v e n e r d u s r e l a t i e f m e e r r i j k e g o u d - e n z i l v e r s m e d e n w a r e n . 4 9 

De sociaal-economische positie van de goud- en zilversmeden en het gilde 

G o u d - e n z i l v e r s m e d e n w a r e n r e s p e c t a b e l e a m b a c h t s l i e d e n , d i e financieel g e z i e n to t d e m i d 

d e n k l a s s e b e h o o r d e n . H e t l u x e k a r a k t e r v a n h e t m a t e r i a a l w a a r m e e zij w e r k t e n e n d e f raa ie 

49 Dit in tegenstelling tot de 17e-eeuwse Delftse kunstenaars die Montias heeft onderzocht, die tegen het eind van hun 
leven vaak verarmden, ook als ze op het hoogtepunt van hun carrière heel succesvol waren geweest. Hij waarschuwt 
er dan ook voor dat belastingen bij overlijden en boedelinventarissen vaak een vertekend beeld geven van de finan
ciële status van een persoon gedurende diens hele levensloop: J.M. Montias, Artisls and arlisans in Delft. A socio-econo-
rnic study of the seventeenth century (Princeton 1982) 113. De goud- en zilversmeden uit de steekproef voldoen niet aan 
dit beeld. Degenen met het grootste bezit hadden zelfs de hoogste gemiddelde sterfteleeftijd, namelijk 70 jaar. De 
smeden die in de pro Deo klasse werden aangeslagen waren gemiddeld slechts 53,7 jaar toen zij stierven. 
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eindproducten zullen er echter toe hebben bijgedragen dat tijdgenoten, die in 1706 een be-
roepenlijst voor een voorstel tot het heffen van Winkelgeld samenstelden, de goud- en zilver
smeden bij de eerste klasse van 'winstdoende luyden' tussen de advocaten en notarissen in
deelden. 5 0 

Het ambacht stond in principe open voor alle jongens die aan een leertijd konden begin
nen. Wanneer geen geld aan een opleiding besteed kon worden, moest men de keus beperken 
tot een meester die geen leergeld vroeg en liefst wel salaris betaalde. Waarschijnlijk waren dit 
eenvoudige meesters, die blij waren met het extra paar handen dat een leerjongen te bieden 
had. Voor een leertijd bij een fameuze meester moest wél flink in de buidel worden getast. 

Niet alle leerjongens zouden het uiteindelijk tot meester schoppen. Het beginkapitaal dat 
noodzakelijk was voor zelfstandige vestiging vormde een behoorlijke drempel. Het gilde hoef
de dan ook niet veel te doen om de omvang van de beroepsgroep te beperken. De hoge vesti
gingskosten maakten enorme intreegelden overbodig. Dit verklaart tevens waarom het goud
en zilversmedengilde als één van de weinige gilden in Amsterdam geen vaste armenbos ken
de. ' 1 De meeste gildenbroeders verkeerden in een dusdanige financiële positie dat zij geen 
onderstand nodig hadden bij ziekte of ouderdom. Daarom was er niet genoeg animo om de 
plannen tot oprichting van een bos, die er in ieder geval in 1748 en 1796 wel waren, daad
werkelijk uit te voeren/ ' 2 

De markt voor goud- en zilverwerk 

Afzetmogelijkheden: mecenaat of vrije markt 

Naar het voorbeeld van Montias die in Artists and artisans de markt voor schilderijen in Delft in 
de 17e eeuw heeft gereconstrueerd, zal ik hieronder een indruk geven van de markt voor goud
en zilversmeden. De markten voor schilderijen en goud- en zilverwerk vertoonden een be
langrijke overeenkomst. Hoewel zowel schilderijen als goud- en zilverwerk luxeproducten wa
ren, kwamen zij toch in het bezit van alle rangen en standen voor. Ook minder welvarenden be
zaten een gouden ring of een zilveren lepel, en in bijna ieder huis hing wel een schilderijtje aan 
de muur. 5 3 Montias signaleert bij de schilders een toename van werken voor de vrije markt. Het 
mecenaat leverde in de 17e eeuw niet langer voor alle schilders voldoende inkomsten op. Het 
enige alternatief was om voor de markt te werken. De schilder verkocht schilderijen i n zijn ate
lier of op een tentoonstelling, organiseerde een loterij van zijn werk, bracht zijn kunst naar de 
veiling of liet zijn werk door een kunsthandelaar aan de man brengen. 5 4 

De vraag is in hoeverre ook de goud- en zilversmeden te maken kregen met een afnemend 
belang van mecenaat en een stijgende verkoop via de vrije markt. Montias noemt drie voor
waarden waaraan voldaan moest zijn voordat schilders in hun levensonderhoud konden voor-

50 W.F.H. Oldewelt, 'De beroepsstructuur van de bevolking der stemhebbende Hollandse steden volgens de kohieren 
van de familicgelden van 1674, 1715 en 1742', Economisch en sociaal-hisl.ori.sch jaarboek 24 (1950) 80-161, aldaar 82. 

51 Voor het belang van sociale voorzieningen van gilden zie M. de Ridder, 'De ondersteuningsfondsen van de Amster
damse gilden in de 18e eeuw', NEHAJaarboekbl (1991) 107-221. 

52 Van Eeghen, Inventarissen, 39. 
53 Th. Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van arm en rijk in een periode van achteruitgang (1700-

1800) (Hilversum 1987) 455, 465. J.A. Faber, Tnhabitants of Amsterdam and their possessions, 1701-1710', AAG-Bij-
dragen 23 (1980) 149-155, aldaar 152. 

54 Montias, Artists and artisans, 183. 
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zien door werk voor de vrije markt te produceren, wat wil zeggen dat zij schilderijen maakten 
in de verwachting dat zij die binnen een korte periode aan onbekende klanten zouden kun
nen verkopen. 5 3 De eerste voorwaarde was dat de productiekosten laag moesten zijn in ver
houding tot het meestal beperkte werkkapitaal dat kunstenaars bezaten. Ten tweede moest er 
een constante vraag naar hun productie bestaan zodat een snelle afzet min of meer gegaran
deerd was. Tot slot moesten marktprijzen op een dusdanig niveau zijn dat het gebruikte ma
teriaal en de gewerkte uren terugverdiend konden worden. Aan al deze voorwaarden voldeed 
de markt voor schilderijen in Hol l and in de 17e eeuw. 

In hoeverre voldeed de situatie van de goud- en zilversmeden aan de voorwaarden die vol
gens Montias noodzakelijk waren om voor de vrije markt te werken? Bij de eerste voorwaarde, 
de productiekosten, gaat het mis. Zonder twijfel waren de materiaalkosten voor goud- en zil
versmeden veel hoger dan voor schilders. Aan de andere twee voorwaarden voldeed de markt 
voor goud- en zilverwerk te Amsterdam waarschijnlijk wel. De koopkracht in de Republiek was 
tussen 1570 en 1730 erg groot, en bleef tot het eind van de 18e eeuw stabiel. 5 6 Amsterdam
mers genoten bovendien gemiddeld de hoogste inkomens van alle Hollandse stedelingen/" 
Daarom mogen we er vanuit gaan dat er een vrij constante koopkrachtige vraag naar het A m 
sterdamse goud- en zilverwerk bestond. Marktprijzen voor goud- en zilverwerk werden een
voudig bepaald. Het grootste gedeelte bestond uit de kosten van het materiaal. Slechts een 
klein deel van de prijs bestond uit arbeidsloon, het 'fatsoen'. 3 8 

Mecenaat 

Hof, adel en kerk waren in Europa traditioneel de belangrijkste opdrachtgevers voor de goud
en zilversmeden. In de Republiek waren ook de steden, gilden en burgerij grote afnemers. 
Vooral voor de Amsterdamse zilversmeden waren deze groepen erg belangrijk. Het hof en de 
adel, in de Republiek toch al van geringe betekenis, plaatsten hun opdrachten voornamelijk 
bij Haagse goud- en zilversmeden. 5 9 N a de Alteratie ging bovendien de katholieke kerk als be
langrijke opdrachtgever verloren. De veel soberder aangeklede gereformeerde kerk nam 
deze rol niet over. Onder de burgerij bevonden zich daarentegen dankzij de opkomst van A m 
sterdam als centrum van de wereldhandel vanaf het begin van de 17e eeuw relatief veel po
tent iële klanten voor de goud- en zilversmeden. b" Bewaard gebleven goud- en zilverwerk geeft 
een indruk van de opdrachten die Amsterdamse goud- en zilversmeden tussen het midden 
van de 16e en het einde van de 18e eeuw ontvingen. Het stadsbestuur blijkt een goede klant 
te zijn geweest. Johan Lutma I (1587-1669) is een voorbeeld van een zilversmid die een be
langrijk deel van zijn inkomsten verkreeg dankzij het mecenaat van de stad Amsterdam. Tus
sen 1634 en 1661 besteedde de stad minimaal 44.350 gulden bij Lutma aan geschenken en zil
verwerk.1'1 

55 J.M. Montias, 'Cost and valuc in seventeenth century Dutch art', Art hislory 10 (1987) 455-466, aldaar 462. 
56 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 719-723. 
57 Ibidem, 653. 
58 f.R. ter Meulen, 'De betekenis van meubelloterijen voor de studie van de Nederlandse edelsmeedkunst'. Antiek 18 

(1983-4) 65-75, aldaar 72. 
59 J . Verbeek, Nederlands zilver (Lochem 1984) xvi-xvii. 
60 Naast natuurlijk degenen die direct bij de handel betrokken waren, nam met name ook de welstand van de 'mid

denklasse' van zelfstandigen in deze periode toe. M.J. Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1 700 
(dissertatie; Utrecht 1994) 112-114. 

61 J.W. Frederiks, Dutch silverX (Den Haag 1952) 216-224. 
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Gi lden waren in ieder geval tot het midden van de 18e eeuw belangrijke opdrachtgevers.'' 2 

Niet alleen Amsterdamse, maar ook gilden van buiten de stad plaatsten bestellingen bij A m 
sterdamse goud- en zilversmeden. 6 3 Daarnaast behoorden stedelijke instanties zoals schutte
rijen, weeshuizen, hoogheemraadschappen, de Admiral i te i t , de Verenigde Oostindische 
Compagnie en de West Indische Compagnie tot de klantenkring. 6 4 Een aantal goudsmeden 
vervaardigde nog steeds zilverwerk voor diverse kerken in opdracht van kerkbestuurders, mis
sionerende kloosterordes en rijke particulieren die een schenking aan hun kerk wilden doen. 
Thomas en Joannes Boogaert maakten in hun Amsterdamse atelier tussen 1625 en 1653 min
stens 250 stuks kerkzilver bestemd voor katholieke huiskerken. Hieronder bevonden zich kel
ken, cibories en monstransen, kandelaars, wierookvaten, altaarschellen en reliekhouders. 6 5 

Johannes Schiotling maakte in 1771 een avondmaalschotel, offerblok en doopbekken voor de 
Engelse Kerk in Amsterdam. Dit was een geschenk van achttien rijke lidmaten, van wie de 
bankier J o h n Hope de grootste bijdrage leverde. 6 6 

John Hope was ook privé vaste klant bij Johannes Schiotling, een bekend servieswerker en 
tevens eigenaar van een zilverwinkel in de Kalverstraat. 6 7 In 1780 bestelde hij voor eigen ge
bruik onder andere een zilveren terrine. 6 8 Ongetwijfeld fungeerden meer families als mece
nas van zilversmeden, maar van sommige van hen is slechts een enkele bestelling bekend. Zo 
bestelde Jan van Lankem, makelaar in wijnen, in 1715 voor 1173 gulden aan juwelen en zil
verwerk voor zijn vrouw Christina Benthem bij Jan de Lange . 6 9 Ook mensen van buiten de 
stad bestelden goud en zilver in Amsterdam. Heribert Hagen uit Barneveld bestelde in 1725 
via zijn Amsterdamse neef Jacob de Flines een theeketel met comfoor bij de grote Amster
damse zilversmid-kashouder Pieter de K e e n . 7 0 

De vrije markt 

Wanneer goud- en zilversmeden net als schilders in de 17e eeuw voor de vrije markt begon
nen te produceren, hadden zij wellicht dezelfde afzetmogelijkheden: verkoop op tentoonstel
lingen, vanuit eigen winkel of werkplaats, via kunsthandelaren (in het geval van de goud- en 
zilversmeden waren dit kashouders) of op veilingen, en leveranties aan loterijen of zelf een lo
terij organiseren.' 1 

Deelnemen aan een tentoonstelling lijkt een goede manier om werk te tonen aan onbe
kende klanten. O f dit gebeurde en in welke mate is echter niet duidelijk. Er zijn geen aanwij
zingen dat de overlieden exposities in het gildehuis organiseerden van zilverwerk van de gil
denbroeders, zoals het Sint Lucasgilde in Delft deed met de schilderijen gemaakt door de 

62 Amsterdams goud en zilver. Tentoonstelling van werken der grote Amsterdamse edelsmeden van de 16e, 1 7e en 18e eeuw. Catalo
gus Museum Willet-Holthuysen (Amsterdam 1950) 11-14. Citroen e.a., Meesterwerken, 35. Frederiks, Dutch silverl 
231-233, 241. 

63 Citroen e.a., Meesterwerken, 35. Frederiks, Dutch silverl, 445,454 en II, 89. 
64 Amsterdams goud en zilver, 15, 19. Citroen e.a., Meesterwerken, 89, 106-107, 115. Citroen, Amsterdamse zilversmeden, 98. 
65 K. Westerink, 'Kerkzilver uit de 17e eeuw: het Amsterdamse atelier Boogaert' in: Kerkzilver uil de Gouden Eeuw (Am

sterdam 199.3) 42-45. 
66 Citroen e.a., Meesterwerken, 145. 
67 Citroen, Amsterdamse zilversmeden, 113. 
68 Citroen e.a., Meesterwerken, 156. 
69 GAA, NA, 7594. 
70 Citroen, 'Zilveren zilversmeden', 19-20. 
71 Montias, Artists and artisans, 194. 
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kunstenaars aldaar. 7 2 Wel staat vast dat goud- en zilversmeden hebben geprobeerd om vanuit 
de werkplaats of eigen winkel zilverwerk te verkopen. Andries Vis had een winkel aan huis. 
Het probleem hierbij was natuurlijk dat men de aandacht van potent ië le klanten moest zien 
te trekken. Hij deed dit onder meer door een uithangbord op te hangen. ' 3 

Vanaf 1700 bestond de mogelijkheid zilverwerk te laten verkopen door professionele kas
houders, die in de meeste gevallen zelf ook zilversmid en in ieder geval l id van het gilde wa
ren . 7 4 Helaas weten we niet tegen welke voorwaarden dit in het algemeen gebeurde. Het feit 
dat kashouderswinkels inclusief winkelvoorraad verkocht werden 7 : ' , duidt erop dat de kashou
der inkocht bij de zilversmid en dat het risico of het werk wel verkocht zou worden vanaf dat 
moment voor hem was. Dit wil echter niet zeggen dat hiernaast geen werk in consignatie ge
nomen werd door andere of dezelfde kashouders. De vraag blijft echter of de kashouder en
kel bestellingen plaatste bij de goud- en zilversmeden, die dit vervolgens in opdracht produ
ceerden, of dat de kashouder ook wel eens een kijkje kwam nemen in de ateliers om reeds 
gewaakt werk in te kopen of in consignatie te nemen. De eerst genoemde mogelijkheid lijkt de 
meest gebruikelijke geweest te zijn.' ' ' 

Veil ingen boden een mogelijkheid om goud- en zilverwerk op de vrije markt te verkopen. 
Het is onaannemelijk dat een veilingmeester opdracht verstrekte aan goud- en zilversmeden 
om wat zilverwerk voor zijn aanstaande veiling te fabriceren. Eerder zullen zilversmeden een 
oude voorraad ingeleverd hebben bij een veilinghuis. Waarschijnlijk was ook veel zilver op vei
lingen afkomstig uit boedels. Een indruk van het soort voorwerpen dat zoal op een zilvervei
l ing verhandeld werd en van hun marktwaarde, geeft een veiling uit 1635 waarvan de totale 
opbrengst 8180 gulden was. Onder de duurste voorwerpen bevonden zich een zilveren lam
petkan met schotel voor 283 gulden en een verguld exemplaar voor 266 gulden. Een zilveren 
fles bracht 192 gulden op, een fruitschaal 191 gulden. Een set van zes messen, zes lepels, en 
zes vorken kostte 163 gulden, een schenkkan 125, een vergulde schaal 80, een zilveren schaal 
65 en een andere 45 gulden, een zilveren beker 42, twee kandelaars 40 en zes zilveren schaal
tjes 29 gulden ." 

Zilverwerk was een gebruikelijke prijs bij loterijen. De vroegste loterijen werden al in de 
15e eeuw georganiseerd, meestal door een lokale overheid die de kas moest spekken. Vanaf 
het eind van de 16e eeuw ging de opbrengst van loterijen vaak naar een liefdadig doel, bij
voorbeeld de kerk of een rampgebied. In de 18e eeuw namen particuliere loterijen een grote 
vlucht. Daarnaast werd in 1726 de Generaliteitsloterij, nu de Staatsloterij, opgericht. Tot het 
eind van de 17e eeuw bestonden de prijzen meestal uit een combinatie van zilverwerk en con
tant geld. Daarnaast kwamen onder andere openbare ambten, onroerende goederen, heer
lijkheden, meubels, juwelen, tapisserieën, stoffen en koeien voor. Een enkele keer organi
seerde een koopman of ambachtsman een loterij om een deel van zijn voorraad kwijt te 
raken. Waarschijnlijk om deze reden was de Amsterdamse goudsmid Andries Hendricx mede
organisator van een aantal loterijen aan het einde van de 16e eetiw. 7 s De zilversmid-kashouder 
fohan Gijsbert van Rookhuizen regelde in 1792 een verloting van juwelen, horloges, zilver-

72 I b i d e m . 

73 G A A , A D B , 9 8 6 / 1 9 2 9 . 

74 C i t r o e n , ' A m s t e r d a m ' , 212 . 

75 B i j v o o r b e e l d G A A , N A , 6 6 6 0 / 1 3 2 . 

76 C i t r o e n , ' Z i l v e r e n z i l v e r s m e d e n ' , 16-17. 

77 G A A , N A , 7 0 1 / 7 8 1 . 

78 R . B a a r s e n , De Amsterdamse meuhelloleiijen ( Z w o l l e 1992) 11-14. 
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Afb. 4. Ontwerpen van zilver
werk. Uit: W. van Laar, Weg-wyzer 
voor aankomende goud- en zilversme
den, verhandelende vele wetenschap
pen, die konsten rakende, zeer nut 
voor alle jonge goud- en zilversmeden. 
Uitgegeven door B. Dubbe (Lo-
chem 1967). 

werk 'en andere rariteiten' . 7 9 In de meeste gevallen echter werd het zilver speciaal aange
kocht of zelfs besteld, zoals voor de loterij te Leiden in 1519, waarvoor Jan van Vlierden, een 
beroemde goudsmid uit Antwerpen, op bestelling de prijzen leverde.' 3 0 De prijzenlijst van de 
loterij die in 1592 in Amsterdam werd georganiseerd ten bate van het krankzinnigenhuis 
geeft een indruk van de hoeveelheid zilver die verloot werd. 8 1 De vier hoofdprijzen bestonden 
uit zilveren bokalen van verschillend formaat en een geldbedrag. Verder werden nog veertig 
zilveren schalen, twintig bierbekers, twaalf gedopte kroezen, veertig zilveren roemers, en 350 
lepels verloot. 8 2 

79 Baarsen, Amsterdamse meubelloterijen, 157. 
80 C.W. Fock, 'Zilveren prijzen bij twee I.eidse loterijen uit bel begin van de 16de eeuw', LeidsJaarboekje73 (1981) 39-

81 G.A. Fokker, Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden (Amsterdam 1862) 66. 
82 Ibidem, 254-256. 

140 



Goud- en zilversmeden en hun gilde in Amsterdam 

Spreiding van het bezit aan goud en zilver over de Amsterdamse bevolking 

Hierboven is reeds opgemerkt dat het bezit van goud en zilver wijd verbreid was. Waarschijn
lijk vormde Hol l and wat dit betreft een uitzondering in Europa. In de 17e eeuw, toen zilver als 
betaalmiddel in het internationale handelsverkeer diende, stroomde het edelmetaal de Re
publiek binnen. Dit vond zijn weerslag in het bezit van de bevolking. Ui t onderzoek van The-
ra Wijsenbeek naar mater ië le cultuur op basis van boedelinventarissen blijkt dat in 16e-eeuws 
Delft middenstanders en meer welgestelden nog nauwelijks zilver bezaten, terwijl dit een 
eeuw later heel gebruikelijk was. 8 3 Al leen Delftenaren van wie het totale bezit minder dan 500 
gulden waard was, bezaten in de 17e eeuw over het algemeen geen zilver of goud. 8 4 

In de loop van de 18e eeuw daalde, als gevolg van economische achteruitgang of wellicht 
door een versobering van de smaak, de waarde van het bezit aan goud en zilver in Delft weer, 
evenals overigens de waarde van onroerend goed, effecten en contant geld. Bovendien valt op 
dat aan het eind van de 18e eeuw grote stukken zoals schotels, kandelaars, kwispedoren, kom
foren, ketels en bekers zo goed als verdwenen waren ten gunste van kleinere voorwerpen zo
als vingerhoeden, tandenstokers, gespen, haken en snuifdoosjes. 8 5 Hetzelfde gold voor zilve
ren en gouden sieraden en accessoires. 

Naast de grote verschillen in waarde van het bezit van goud, zilver en juwelen binnen de af
zonderlijke welstandsgroepen, valt op dat men in de lagere en middelste groepen prioriteit gaf 
aan de aanschaf van sieraden terwijl men in de hogere klassen een voorkeur had voor zilveren 
tafelgerei. 8 b Ook droeg men een ander type sieraden. Bij hen die in de pro Deo klasse van het 
Midde l op Begraven vielen, waren zilveren hoofdijzers en bloedkoralen kettingen, knopen, 
haarnaalden, tasbeugels en zijtuigen 8 ' populair. Ook in de vierde klasse komen dergelijke sie
raden voor, maar daarnaast ook ringen, zij het veelal met valse steentjes, en vanaf 1720 een en
kele oorbel. Ongeveer de helft van de aangeslagenen in deze klasse bezat zilveren gebruiks
voorwerpen waaronder tafelzilver en boeksloten. In de hogere belastingklassen treft men 
nauwelijks hoofdijzers aan, maar des te meer sieraden met diamanten en parels, zoals ringen, 
kettingen en oorbellen. Mannen, ook welgestelden, droegen aan het begin van de eeuw eigen
lijk geen sieraden. Pas vanaf het midden van de eeuw bezaten zij schoen- of broekgespen, een 
horloge, of een wandelstok met gouden beslag. Slechts een enkeling droeg een r ing . 8 8 

Tot slot is opmerkelijk dat alleen in de laagste bezitsgroepen goud en zilver als beleggings
object fungeerden. Van degenen die in de vierde klasse werden aangeslagen, bezaten onge-
huwden, echtparen zonder kinderen en ouderen meer goud en zilver dan de overigen. Dit 
toont aan dat goud en zilver ook duidelijk de functie van 'appeltje voor de dorst' had. Zodra 
men echter iets meer te besteden had, gaf men de voorkeur aan beleggingen in onroerend 
goed of effecten. Daarom bedroeg de meestal niet onaanzienlijke waarde van het bezit aan zil
ver, goud en sieraden bij de meest vermogenden slechts een klein deel van het totaal. 8 9 

83 Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, 144. 
84 Montias, Artists and artisans, 263. 
85 Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, 148. 
86 Ibidem, 306. 
87 Dit was een haak die aan de roktaille werd bevestigd en waaraan één of meer zilveren kettingen hingen met daaraan 

zilveren gebruiksvoorwerpen zoals naaldenkokers, vingerhoeden, schaartjes of messen. Ibidem, 295. 
88 Ibidem, 295-305. 
89 Ibidem, 144. 
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Boedelonderzoek van Faber heeft uitgewezen dat ook in Amsterdam erflaters in alle belas
tingklassen van het Midde l op Begraven goud en zilver bezaten. 

Tabel 1. De gemiddelde waarde in guldens per boedel van het bezit aan zilverwerk en juwelen 
in Amsterdam per klasse van het Midde l op Begraven, 1700-1710 

klasse zilverwerk juwelen samen 

I 1.306 2.261 3.567 
II 851 714 1.565 
III 334 16.3 497 
IV 132 124 256 
pro Deo 66 51 117 

Bron: J .A. Faber, 'Inhabitants of Amsterdam and their possessions, 1701-1710', AAG-Bijdragen 
23 (1980) 149-155, aldaar 153. Steekproef van 478 boedels opgemaakt na overlijden. 

Het is interessant om te zien of in Amsterdam net als in Delft een verschil in de aard van de 
producten van goud en zilver bij verschillende welstandsgroepen bestond. In de bijlagen 
staan de resultaten van mijn steekproef van veertig willekeurige 18e-eeuwse boedelinventaris
sen.1 1 0 Hierui t blijkt dat de meeste gouden voorwerpen in alle vermogensgroepen voorkwa
men. Een gouden ring, een ketting, of in ieder geval het slot van een ketting kon men in prin
cipe in alle boedels aantreffen, al was de kans groter naarmate de waarde van de boedel hoger 
was. Ook was de kans dan aanzienlijk verhoogd dat men meerdere ringen of kettingen bezat, 
en dat de juwelen bezet waren met echte edelstenen of diamanten. Gebruiksvoorwerpen wa
ren zelden van goud. In de steekproef heb ik alleen een met goud beslagen theepot, drie boe
ken met vergulde sloten en negen gouden bellen aangetroffen. 

Het is opvallend hoeveel groter de variatie aan zilveren voorwerpen in de boedelinventa
rissen is. De verklaring hiervoor schuilt in het feit dat van dit materiaal wel gebruiksvoorwer
pen gemaakt werden. Tandenstokers, comforen, bekers en naaldenkokers: van alles werd in 
zilver vervaardigd. Natuurlijk maakte men ook sieraden en accessoires van dit materiaal, zoals 
gespen, oorijzers, signetten, kettingen en zijtuigen. Ook in Amsterdam zien we dat het grote 
tafelzilver alleen bij de hogere welstandsgroepen voorkwam. De hoge prijzen die voor deze 
voorwerpen betaald moesten worden, verklaren dit. Een zilveren schaal was bijvoorbeeld 65 
gulden waard, een zilveren theeketel met comfoor 225 gulden, en twee kandelaars 77 gul
den. 9 1 Een paar zilveren gespen kostte daarentegen maar twee gulden. Minder welvarenden 
bezaten vaak wel een zilveren lepel of vork, maar daar stond tegenover dat men deze in de ho
gere welstandsgroepen meestal in een serie van twaalf of meer bezat. Bijbels met zilverbeslag 
trof men i n alle bezitsklassen aan. 

De Amsterdamse boedelinventarissen in de steekproef waren relatief bescheiden van om
vang. Wouter Valkenier, bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie, bezat in 

90 Steekproef: tien boedelinventarissen opgemaakt na overlijden per jaar (1700, 1725, 1750, 1775), bijeengezocht in 
het Notarieel Archief en het Weeskamerarchief, waarbij als criterium gold dat de waarde van ieder object in de boe
del vermeld was. 

91 GAA, NA 8483/100. 
92 M . H . Gans, Juwelen en mensen (Amsterdam 1961) 452-454. 
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1710 voor het fabelachtige bedrag van 57.431 gulden aan juwelen al leen. 9 2 O o k in Delft viel 
echter op dat personen die beroepsmatig met Ind ië te maken hadden, veel en kostbare sie
raden bezaten. 9 3 Hierbij viel de slordige 9800 gulden die Wil lem Backer in 1731 aan sieraden, 
goud en zilver bezat in het niet . 9 4 De boedelinventarissen tonen echter aan dat de klanten
kring van de Amsterdamse goud- en zilversmeden zeker niet alleen uit puissant rijke mensen 
bestond. 

De markt voor goud- en zilvenuerk en het gilde 

Goud- en zilversmeden werkten in opdracht, maar produceerden ook voor de vrije markt. 9 5 

Toch voldeed hun situatie niet geheel aan de door Montias genoemde voorwaarden om voor 
de vrije markt te kunnen werken. De materiaalkosten van goud- en zilversmeden waren aan
zienlijk hoger dan die van schilders. Echter, wanneer een goud- of zilversmid een werkstuk 
niet verkocht kreeg, kon hij dit omsmelten en iets nieuws van hetzelfde materiaal maken. Hij 
was dan alleen zijn eigen arbeidskosten kwijt. Dit was slechts een klein deel van de prijs van 
goud- en zilverwerk, die voor het grootste deel werd bepaald door de prijs van het edelmetaal 
dat in het product was verwerkt. 

Dit betekende tevens dat het voor de individuele ambachtsman vrijwel onmogelijk was zijn 
vakbroeders te benadelen door met prijzen te stunten. De overlieden hoefden de gilden
broeders dan ook geen bescherming te bieden door marktprijzen vast te stellen. 9 6 Evenmin 
deden zij moeite om de productie van goud- en zilverwerk te beperken. Van géén van de toch 
vrij algemeen door gilden beproefde methoden maakten zij gebruik. Het intreegeld van het 
gilde was met maximaal 26 gulden niet buitensporig hoog. In geen enkele keur werd een be
perking gesteld aan het aantal leerjongens of gezellen per meester, evenmin werd aandacht 
besteed aan inperking van de werktijden. De productie werd vanzelf beperkt door de hoge 
kosten van de grondstoffen. 

Wel speelde het gilde een grote rol bij het bewaken van de kwaliteit van het in Amsterdam 
geproduceerde goud- en zilverwerk. Dit was de belangrijkste taak van de overlieden van het 
goud- en zilversmedengilde. In ieder geval aan het eind van de 18e eeuw sloegen zij wekelijks 
voorwerpen stuk, omdat de gehalten van het edelmetaal niet klopten. Blijkbaar woog de mo
gelijkheid van frauduleuze winst voor de gildenbroeders op tegen het risico van verloren ar
beidstijd. Wanneer een voorwerp wel was goedgekeurd, stempelden de overlieden het met 
het stadswapen en de jaarletter. Ongestempeld en dus ongekeurd werk mocht niet worden 
verkocht. O p deze manier trachtte het gildenbestuur de kwaliteit van het in Amsterdam ge
produceerde goud- en zilverwerk te waarborgen met als doel het vertrouwen van po ten t ië le 

93 Wijsenbeek-Olthuis, Al hier de gevels, 297. 
94 Gans, Juwelen, 455-456. 
95 Nader onderzoek is noodzakelijk om de verschuivingen in het gewicht van beide onderdelen te dateren. 
96 Door afspraken te maken over prijs, kwaliteit en omvang van de productie bemiddelden gilden tot beider voordeel 

tussen producenten en consumenten. De gildenbroeders deelden het risico van fluctuatie in de vraag en de consu
menten werden beschermd tegen prijsopdrijving en ondeugdelijke kwaliteit. K. Persson, Pre-industrial economie 
growth. Sociul organizalion and lechuologieal /irogress in Ivirojie (Oxford 1988) 50-54. Gustafsson spreekt in dit verband 
van een impliciet sociaal contract tussen producenten, consumenten en het stadsbestuur. Doordat de belangen van 
deze partijen in evenwicht waren, konden gilden eeuwenlang hun monopoliepositie behouden. Alledrie hadden zij 
belang bij bijvoorbeeld kwaliteitscontrole. Naast de hierboven genoemde belangen was voor het stadsbestuur het 
functioneren van de markt en de opbrengst van door gilden geheven boeten en accijnzen van belang. B. Gustafsson, 
'The rise and economie behaviour of medieval craft guilds' in: idem (red.), Power and economie iiislilulioiis. Ileinterpre-
tations in economie hislory (Aldershot 1991) 69-106, aldaar 88-90. 
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Afb . 5. D e over l ieden van het goud- en z i lversmedengi lde i n 1627. D o e k d o o r T h o m a s de Keyze r Over
g e n o m e n uit: C i t r o e n e.a., Meesterwerken, 10 [zie noo t 4] , 

klanten te behouden. Daarnaast speelde mee dat goud- en zilverwerk niet alleen bedoeld was 
als kunstobject of versiering, maar ook als belegging. Als de nood aan de man was, kon het als 
betaalmiddel dienen. Daarom werden de overlieden in 1663 ondergeschikt gesteld aan de 
Generaliteits Muntkamer. 9 7 Het was generaliteitsbelang dat de gehalten van goud- en zilver
werk niet onder dat van gemunt geld lagen. 

Conclusie 

Hierboven is getracht te verklaren waarom het goud- en zilversmedengilde in Amsterdam in 
de 17e en 18e eeuw bepaalde functies van gilden wel en andere niet vervulde, door te kijken 
naar de specifieke kenmerken van het ambacht, de beoefenaren, en de markt waarvoor zij 
produceerden. Het blijkt dat, net zomin als men kan spreken over de gilden, men eigenlijk 
ook niet kan spreken over de goud- en zilversmeden. Zowel de analyse van de status van goud
en zilversmeden als de analyse van de markt voor zilverwerk maken duidelijk dat de Amster-

7 J . H . L e o p o l d , ' Z i l v e r , z i l v e r s m e d e n e n z i l v e r m e r k e n ' i n : D e n B l a a u w e n ( r e d . ) , Nederlands zilver, xx ix-1 , a l d a a r x l . 
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damse edelsmeden geen homogeen gezelschap vormden. Naast eenvoudige meesters die een 
leeijongen salaris betaalden, stonden fameuze meesters die flinke leergelden vroegen. Hoe
wel goud- en zilversmeden financieel beter af waren dan de Amsterdamse bevolking als ge
heel en ook bij andere ambachtslieden gunstig afstaken, bestonden daarnaast grote verschil
len in welstand binnen de beroepsgroep. Ook werkte niet iedere goud- en zilversmid voor 
dezelfde markt. Enigszins speculatief zou men kunnen zeggen dat de grote meesters nog het 
mecenaat van stadsbestuur en stedelijke instellingen genoten, terwijl hun minder getalen
teerde collega's noodgedwongen steeds meer voor de markt gingen werken. Het maken van 
grote stukken was dan ook het voorrecht van de aanzienlijke edelsmeden, de gewone gilden
broeders richtten zich meer op het kleinere gebruikszilver, waarvoor in Amsterdam een rui
me markt bestond. 

Het Amsterdamse goud- en zilversmedengilde vervulde lang niet elke rol die recentelijk 
aan gilden is toegeschreven met even grote inzet. Het ambacht en haar beoefenaren beschik
ten, ondanks bovengenoemde heterogeniteit, over enkele specifieke kenmerken die bepaal
de taken overbodig maakten. Andere taken waren juist heel belangrijk, misschien wel belang
rijker dan bij overige gilden. Hierbij valt met name te denken aan de kwaliteitscontrole. Het 
fraudegevoelige karakter van edelmetaal, het gewin dat hiermee behaald kon worden, en de 
desastreuze gevolgen van fraude maakten dat de overlieden extra alert moesten zijn. Daarom 
organiseerden zij wekelijks twee keurdagen waarop zij het goedgekeurde werk stempelden 
met het stadswapen en de jaarletter. Deze combinatie vormde een waarmerk dat de kwaliteit 
van het product garandeerde. Zo zorgde het gilde ervoor dat het vertrouwen van de consu
ment in het Amsterdamse edelsmeedwerk ondanks het fraudegevoelige karakter behouden 
bleef, en leverde het op deze manier een belangrijke bijdrage aan een ongestoorde markt
werking. 

Met het vaststellen van marktprijzen hadden de overlieden geen bemoeienis. Het prijsni
veau van de grondstoffen was hier welhaast allesbepalend. Dit was er tevens de oorzaak van 
dat het gilde geen hoge intreegelden hoefde te heffen om het aantal gildenbroeders in te 
perken. Voor het uitoefenen van dit ambacht was een zekere welstand nodig. Dit werd beves
tigd door de belastingaanslagen die gildenbroeders ontvingen, én door het feit dat zij zich 
nooit hard hebben gemaakt voor een armenbos. De onderstandsfunctie die bij de meeste gil
den zo belangrijk was, kende het goud- en zilversmedengilde niet. 

De bemoeienis van de overlieden met de arbeidsmarkt beperkte zich tot de zorg voor het 
opleidingsniveau van nieuwe vakgenoten door erop toe te zien dat leerjongens alleen bij gil
denbroeders in de leer gingen. De overlieden namen geen maatregelen om de productie te 
beperken door het aantal knechten en leerjongens of de werktijden te limiteren. Het luxe ka
rakter van goud- en zilverwerk en de hoge prijs van de grondstoffen vormden al een natuur
lijke rem op de productie van de gildenbroeders. 

Het bestuderen van een gilde in relatie tot de sociaal-economische positie van de gilden
broeders en de markt waarvoor zij produceerden heeft voor het goud- en zilversmedengilde 
verhelderend gewerkt. Bij onderzoek naar andere gilden leidt deze methode wellicht ook tot 
vruchtbare resultaten. 
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Bijlage 1 

Aantal en type voorwerpen van goud volgens een steekproef van veertig 18e-eeuwse boedelinventarissen, 
ingedeeld op waarde van de inventaris. 

Waarde in guldens 500 500-1000 1000-2000 2000-5000 >5000 

aantal inventarissen 15 5 6 5 9 
bel 9 
hoekbeslag 1 2 
boot 1 2 2 
gesp 1 2 4 1 
haak 9 2 2 
ketting 2 1 1 1 3 
knoop 2 2 1 4 14 
naald/stift/speld 4 4 8 
oorbel 5 1 7 7 11 
oorijzer 1 1 1 
penning 5 1 
ring 14 1 8 14 20 
slot van ketting 4 2 2 4 
stropslot 1 
theepot met g.beslag 1 
diversen 1 1 1 2 

Bijlage 2 
Aantal en type voorwerpen van zilver in een steekproef van veertig 18e-eeuwse boedelinventarissen, inge
deeld op waarde van de inventaris. 

Waarde in guldens 500 500-1000 1000-2000 2000-5000 > 5000 

aantal inventarissen 15 5 6 5 9 
bakje 1 2 4 
beker 1 3 15 
blaker/kandelaar 6 10 
hoekbeslag 5 3 7 3 10 
bord/schaal 3 5 
borstelblad 1 2 4 
cotnfoor 2 2 
fles/doos/koker 1 2 1 6 
gesp 9 28 14 16 15 
horloge 1 2 1 3 
ketting 2 5 2 6 
knoop 8 2 7 5 8 
koffiekan 1 ] 
kom f 1 3 5 
kroes 1 2 1 
lepel 15 2 25 80 130 
messeheft 18 1 3 
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Goud- en zilversmeden en hun gilde in Amsterdam 

Waarde in guldens 500 500-1000 1000-2000 2000-5000 > 5000 

messenkoker 1 1 30 
mosterdpot 2 2 
munt 5 12 8 3 4 
naaldenkoker 2 3 1 2 
olie/azijnkan 2 
oorijzer 2 1 
peperbus 1 1 1 1 
riem (beslag) 2 
ring 
(beslag) v. schaar 1 1 1 
signet 2 3 
snuifdoos 4 4 1 5 
snuiter met bak 1 4 
speelgoed 4 75 8 
speldenbak 1 2 2 
stroormand 1 
stropslot 4 1 2 
tabaksdoos 1 3 
tandenstoker ] 1 
tasbeugel 6 2 1 1 5 
theebus 1 6 4 
theepot 1 3 1 
vingerhoed 1 1 1 1 4 
vork 1 1 5 39 102 
zijtuig 1 1 , 15 
zoutvat 2 9 22 
diversen 3 1 4 

Bronnen voor bijlage 1 en 2: GAA, Notarieel Archief 6012, 6472/232, 6571/108, 6572/23;66, 
6863/40;139, 6864/358;376;405, 8320/110, 8382/75, 8384/363, 8483/100;137, 8804/252, 
8913/104;181, 9089/146, 9457/37, 10190/133, 10191/178;281. Archief Weeskamer, boedelinventarissen 
1()07/11;12, 1008/2;3;7;13;14;29;42, 1009/16, 1033/1;6;7;8;9;10;17. 
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Ronald Sluijter 

'Gelijk beesten in een stal'. 
Uitbesteding van bejaarden door het Leidse Huiszittenhuis in de 
18e eeuw 

O p 5 november 1782 besloot de Leidse vroedschap tot oprichting van een Gereformeerd 
Minne-of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis (hierna Oude Mannen- en Vrouwenhuis). In 
theorie maakte dit besluit een einde aan een systeem waarin ouderen werden uitbesteed door 
het Huiszittenhuis, de grootste instelling op het gebied van armenzorg die de stad kende. Een 
verafschuwd systeem, als we de auteur van een in 1784 verschenen boekje over de inwijding 
van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis moeten geloven. De Leidse bevolking was volgens 
hem zeer ingenomen met de nieuwe instelling, omdat 

een groot getal hunner oude, afgesloofde, behoeftige en arme stadgenooten, zig uit de 
diepste armoede en voor een mensch te vernederenden staet, thans overgebragt zien in 
zulk eene betere, gelukkigere omstandigheid. 1 

Was de situatie rondom de uitbesteding werkelijk zo schrijnend als de auteur van het inwij
dingsboekje ons wil doen geloven, of overdreef hij met het doel de nieuwe instelling in een 
extra gunstig daglicht te stellen? Met dit artikel wordt beoogd een antwoord op deze vraag 
te geven. 

Allereerst zal aan de hand van literatuur worden nagegaan of Leiden met de uitbesteding 
van bejaarden een uitzondering was binnen de Republiek. Hierna wordt de aandacht gericht 
op het systeem van uitbesteding van bejaarden door het Leidse Huiszittenhuis, geconcen
treerd rond de volgende vragen: op welke gronden, waar en bij wie werden ouderen uitbe
steed, om welke aantallen personen ging het, welke zorg ontvingen de bestedelingen en aan 
welke regels moesten zij zich houden? Tenslotte zullen de overeenkomsten tussen de praktijk 
van uitbesteding en de situatie in het Oude Mannen- én Vrouwenhuis aan de orde komen. 

De periode waarover het artikel zich uitstrekt loopt van ongeveer 1735 tot de binnen
komst van de eerste bewoners van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis eind 1783, hoewel 
uit het onderzoek is gebleken dat wegens financiële omstandigheden ook na die datum nog 
mensen werden uitbesteed. Over de situatie in eerdere en latere perioden ontbreekt echter 
elke informatie. Hetzelfde gold in grote lijnen voor uitbesteding van bejaarden door de 
armbesturen of d iacon ieën van de niet-gereformeerden in Leiden, zoals de Walen, de lut-
hersen en de rooms-katholieken. U i t de archieven van deze instanties werd duidelijk dat 
ook zij bejaarden onderbrachten bij particulieren, maar het bronnenmateriaal kent te veel 
hiaten om over een wat langere, aaneensluitende periode uitspraken te doen. Hierbij komt 
dat het aantal bestedelingen van de dissenters niet in verhouding stond tot dat van het Huis
zittenhuis. 

De voornaamste bronnen voor dit onderzoek waren de ontwerpen die tussen 1740 en 1782 
werden opgesteld voor de oprichting van een Oude Mannen- en Vrouwenhuis en de resolu-

1 De inwijding van het minne- oj arme oude mannen en vrouwenhuis binnen de slad Leyden (Leiden 1784) 3. 
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ties en andere administratieve bescheiden van de Huiszittenmeesteren. Daarnaast werden uit
eenlopende documenten als verpondingsregisters, belastingkohieren, bonboeken en doop-, 
begraaf- en impostregisters geraadpleegd. 

Uitbesteding in de Republiek 

Hoewel er in de literatuur over armenzorg of onderdelen daarvan vrijwel nooit uitvoerig op 
uitbesteding wordt ingegaan, bestaat er voldoende grond voor de uitspraak dat niet alleen uit
besteding van wezen, maar ook van bejaarden een wijd verbreid verschijnsel was in de Repu
bliek. De evangelisch-lutherse diaconie in Amsterdam besteedde bejaarden uit, het rooms-ka-
tholieke armbestuur van Delft deed dit, en ook de gereformeerde d iacon ieën van Rotterdam, 
Leeuwarden en Midde lburg , evenals armbesturen i n Noord-Brabant en Drenthe . 2 J . D . 
Schmidt schreef dat vaak gebruik werd gemaakt van de bedenkelijke methode van openbare 
aanbesteding, waarbij de wezen en bejaarden terecht kwamen bij de mensen die van het 
plaatselijk armbestuur het minste geld vroegen voor hun onderhoud. 3 L.F. van Loo vergeleek 
deze gang van zaken zelfs met een vee- of slavenmarkt. 4 De pleegouders - de minnen - be
hoorden bovendien doorgaans niet tot de gegoede klasse; zij namen eerder bestedelingen in 
huis om hun inkomen aan te vullen dan uit liefdadigheid. H u n verdiensten waren inbegre
pen in de met het armbestuur overeengekomen som, wat het ergste doet vermoeden omtrent 
dat gedeelte van het geld dat ten goede kwam aan de bestedelingen. 

De spaarzame informatie over uitbesteding duidt erop dat minnen over het algemeen een be
perkt aantal mensen in huis hadden. In sommige gevallen blijkt het aantal bestedelingen per min 
echter zeer groot te zijn geweest. Zoals bijvoorbeeld in Rotterdam, waar zogenaamde houvrouwen 
soms wel veertig personen-kinderen en volwassenen door elkaar-tegelijk verzorgden. 5 Ook de 
Delftse houvrouw Lena Palm moet een behoorlijk aantal personen in huis gehad hebben, voor
dat haar woning in 1753 op initiatief van het rooms-katholieke armbestuur tot officieel oude
vrouwenhuis werd omgedoopt en zijzelf tot binnenmoeder werd benoemd.'' 

Bedeling en uitbesteding door het Leidse Huiszittenhuis 

Het Leidse Huiszittenhuis zoals dat in de 18e eeuw bestond, was het resultaat van twee fusies, 
de eerste in 1577, waarbij drie oorspronkelijk parochiale huiszittenhuizen samengingen, de 

2 J.M. Fuchs, Verzorgen en verplegen, b'.vuugelisch-lutherse bejaardenzorg. Luthers diaconiehuis Nieuwe Keizersgracht 120 Amster
dam 1772-1967 (Amsterdam 1967) 11. MJ. van Lieburg, Over weldoeners en roezen, bejaarden en bedeling. Uit de geschiede
nis van de katholieke wezen- en bejaardenzorg Ie Del/I (Rotterdam 1996) 45. H.C.H. Moquette, 'Armwezen en instellingen 
van liefdadigheid' in: idem, Rotterdam in den loopder eeuwen II (Rotterdam 1907) 205-206. Joke Spaans, Armenzorg in 
Friesland 1500-1800. Pnblirke zorg en /lurtindiere liejdudiglieid in zes 1'riese sleden. Leeuwarden, Bolsward, l'raneker, Sueck, Dok-
hum en Heldingen (Hilversum 1997) 320. J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middellang 
(Middelburg 1990) 342. L. Frank van Loo, "Den arme gegeven . Een beschrijving van armoede., armenzorg en sociale zeker
heid in Nederland 1784-1965 (Amsterdam 1981) 41. H. Gras, Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 
1700-1800 (Zuidwolde 1989) 102-103 en 116-117. 

3 |.D. Schmidt, Weezenverpleging bij de gereformeerden in Nederland tot 1795 (Utrecht 1915) 26-29. 
4 Van Loo, "Den arme gegeven , 41. 
5 Moquette, 'Armwezen', 206. 
6 Van Lieburg, Over weldoeners en wezen, 45-46. 
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tweede in 1582, toen deze instelling opging in de nogjonge gereformeerde diaconie. ' Zo ont
stond een half stedelijke, half kerkelijke organisatie. Doel van de instelling was het bedelen 
van de zogenaamde 'huiszittende' armen: alleenstaanden of gezinnen die, anders dan bij
voorbeeld bewoners van gasthuizen, zelfstandig woonden maar wel ondersteuning behoef
den. Hoewel er een voorkeur bestond voor gereformeerde Leidenaren, werden ook wel men
sen geholpen van andere kerkelijke gezindten en afkomstig uit andere steden, die bij geen 
enkele andere instelling terecht konden. Het Huiszittenhuis was veruit de grootste organisa
tie van armenzorg in Leiden. In 1748 ondersteunde de instelling 87,3 procent van alle Leidse 
bedeelden. 8 In de tweede helft van de 18e en de eerste helft van de 19e eeuw zakte dit aandeel 
weliswaar, doordat andere kerkgenootschappen steeds meer hun eigen armen gingen verzor
gen, maar zelfs in 1822 bedroeg dit percentage nog 70,3 %. 

De leiding van het Huiszittenhuis bestond uit twaalf regenten - zes benoemd door de ste
delijke overheid en zes door de kerkelijke autoriteiten - die elk een eigen bedelingskwartier 
hadden (zie alb. 1). Zij gingen elk voorjaar op huisbezoek bij de mensen in hun kwartier die 
al bedeling ontvingen en personen die meenden daarvoor ook in aanmerking te komen. Eni 
ge tijd na deze groote monstering dienden de armen te verschijnen voor de regent van hun kwar
tier, waarop deze hun namen en de dat jaar toegekende bedeling noteerde in een monsterrol. 
Van de 18e-eeuwse monsterrollen zijn slechts de exemplaren uit de periode 1744-1771 be
waard gebleven. 9 De bedeling, bestaande uit brood, stro, turf en medicijnen, was bedoeld als 
aanvulling op het levensonderhoud en niet als volledige ondersteuning. Personen die ge
monsterd waren tijdens de grote monstering hadden in principe het gehele jaar recht op be
deling. Het aantal bedeelden varieerde gedurende het jaar, omdat er ook mensen tijdelijk 
werden bedeeld, met name in de winterperiode. 

K o n een door het Huiszittenhuis bedeelde 'bij vorderende jaeren, zig met die ondersteu
ning niet meer [...] behelpen' , dan werd hij of zij door de regenten in de speciale categorie 
van minnekinderen geplaatst. 1 0 Hierbinnen werd weer onderscheid gemaakt tussen 'losse' en 
'vaste' minnekinderen. De eerste categorie kon door hulp van echtgeno(o)t(e) of kinderen 
nog zelfstandig blijven wonen, maar ontving extra bedeling en bovendien k led ing ." De vaste 
minnekinderen waren de eigenlijke bestedelingen, namelijk 'zodaenigen welke uit hoofde 
van ouderdom of gebreken, onbekwaem om zig zelfs gade te slaen, en door het gemis, of on
geneigdheid, van hun maegschap, zig van alle hulp verstooken ziende, door de armbezorgers 
geplaetst worden bij zogenaemde minnens. ' 1 2 

Ondanks de misleidende term 'minnekinderen' is duidelijk dat het hier om volwassenen 
ging. In vroeger tijden hadden de regenten van het Huiszittenhuis wel arme wezen en onver
zorgde kinderen bij minnen geplaatst, maar hieraan was in 1704 een einde gekomen met de 
stichting van een hou- of armekinderhuis. Naast deze instelling en, op zeer kleine schaal, de 

7 Tenzij anders vermeld is de informatie over het Huiszittenhuis in deze paragraaf afkomstig uit G.P.M. Pot, Arm Lei
den. Levensstandaard, bedelingen bedeelden, 1750-1854 (Hilversum 1994) 159, 164-165, 171-177 en 194-204. 

8 H.A. Dicderiks e.a. (red.), Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de nehliiende eeuw (Hilver
sum 1985) 44. 

9 Gemeentearchief Leiden (hierna GAL) , Stadsarchief 1574-1816 (hierna SA II), inv.nr. 6136-6163. 
10 De inwijding, 4-5. 
11 Vóór 12 december 1764 mocht een regent zonder overleg iemand onder de minnekinderen plaatsen, na deze da

tum werd dit een beslissing van het hele bestuur. G A L , Archief Nederlands-hervormde diaconie (hierna N H ) , 
inv.nr. BI: Resolutieboek Huiszittenhuis 1664-1795 (hierna RH) , f. 108v. 

12 De inwijding, 5. 
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Afb. 1. Plattegrond van Leiden met de twaalf kwartieren van de Huiszittenmeesters. De drie minnehui
zen lagen in de kwartieren 2, 3 en 9. Kopergravure (52x62 cm.) door Christiaan Hagen, 1675. Gemeen
tearchief Leiden. 

afzonderlijke armbesturen van niet-gereformeerde kerkelijke gemeenten, plaatste in Leiden 
ook het Heilige Geestweeshuis in de 18e eeuw kinderen bij de m i n . 1 3 

De leeftijd van de bestedelingen 

De regenten van het Huiszittenhuis plaatsten in de 18e eeuw dus alleen volwassenen bij de 
min. Wat valt er te zeggen over de leeftijd van deze mensen? 

Formeel bestond er geen leeftijdscriterium voor uitbesteding bij de min en de formulering 
'uit hoofde van ouderdom of gebreken' in het inwijdingsboekje suggereert dat ook jongere 
mensen op grond van lichamelijke en wellicht geestelijke afwijkingen uitbesteed werden. Een 
door de regenten van het Heilige Geestweeshuis en armekinderhuis in 1741 bij het gerecht 
ingediende klacht wijst inderdaad op uitbesteding van relatief jonge volwassenen. De regen
ten maakten bezwaar tegen de verplichte opname van kinderen van wie de ouders door het 

13 D J . N o o r d a m en A . J . M . Frijns, '"Een weldadig bestaan". Leidse minnen en minnekinderen in de 18e eeuw', Holland 

28 (1996) 247-263. 
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Huiszittenhuis bij de min geplaatst waren.^ Die ouders zullen hooguit tussen de veertig en 
vijftig jaar oud zijn geweest. 

De monsterrollen van het Huiszittenhuis kunnen op dit punt geen uitsluitsel bieden, omdat 
ze te weinig informatie bevatten om van een groot aantal vaste minnekinderen de leeftijd vast te 
stellen. De notulen van de regenten van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis geven die informa
tie wel, zodat van het merendeel van de 74 bestedelingen die van 29 december 1783 tot en met 7 
mei 1784 werden overgebracht naar de nieuwe instelling, de leeftijd bepaald kan worden. 1 5 

Tabel 1. Leeftijd eerste bewoners van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis op 7 mei 1784 

onbekend 5 
40-45 4 
45-50 2 
50-55 4 
55-60 6 
60-65 12 
65-70 17 
70-75 11 
75-80 8 
>80 5 

Totaal 74 

Ui t de tabel blijkt dat tijdens de overgang naar het Oude Mannen- en Vrouwenhuis zich on
der de bestedelingen verschillende personen van beneden de vijftig jaar bevonden. De meer
derheid was echter vijfenzestig jaar of ouder en ook het gemiddelde lag op die, tegenwoordig 
als grens van bejaardheid gehanteerde, leeftijd. Helaas is dit een momentopname van een 
deel van de bestedelingenpopulatie en ontbreekt vergelijkingsmateriaal met andere perio
den. Toch mag er vanuit worden gegaan dat de bestedelingen van het Huiszittenhuis door
gaans een respectabele ouderdom bereikt hadden en dat het aantal jongere volwassenen ver
uit in de minderheid was. 

Drie minnehuizen 

In het inwijdingsboekje van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis staat te lezen dat de vaste 
minnekinderen vóór 1784 op niet meer dan drie plaatsen werden uitbesteed, waarbij in twee 
minnehuizen alleen vrouwen verbleven en in het derde alleen mannen. 1 6 Een bevestiging van 

14 G A L , SA II, inv.nr. 200: Register van resoluties van gerecht en van burgemeesters, f. 312, 22-9-1741. 
15 GAL, Archief van het gereformeerd minne- of arme oude mannen- en vrouwenhuis (hierna O M V ) , inv.nr. 31. In de 

notulen zijn de overlijdensdata van de meerderheid van de betreffende personen opgetekend. Met behulp van aan
vullende informatie uit begraafregisters en registers van de impost op het begraven was een identificatie in de doop
registers mogelijk. Op deze wijze kon van 51 van de 74 personen de leeftijd worden vastgesteld op 7 mei 1784 Bij 18 
personen moest worden afgegaan op de (onbetrouwbare) leeftijdsaanduiding in de impostregisters van begraven. 
Van 5 inwoners kon de leeftijd niet worden vastgesteld. 

16 De inwijding, 5. 
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deze situatie geven de monsterrollen. Daarin zijn van 1745 tot 1771 (de laatste monsterrol) in 
slechts drie van de twaalf bedelingskwartieren vaste minnekinderen te vinden. Bovendien was 
daarbij inderdaad sprake van een scheiding tussen mannen en vrouwen. 

Over de plaats van de drie huizen lichtte de auteur van het inwijdingsboekje de lezer niet in 
en ook de monsterrollen geven daarover geen informatie. Lijsten van in 1748 en 1749 be
deelde armen, opgemaakt ten behoeve van de heffing van het Provisioneel Midde l , geven de 
namen van vaste minnekinderen die met de monsterrollen van die jaren overeenstemmen en 
noemen wél de toenmalige verblijfplaatsen van de bestedelingen: Garenmarkt (Levendaals-
kwartier), Middelstegracht (Burgkwartier) en Zandstraat (Zionskwartier). 1 ' 

U i t de monsterrollen mag worden geconcludeerd dat de beperking tot drie huizen - afge
zien van de vraag of dat steeds dezelfde huizen waren - in ieder geval vanaf 1745 bestond. 
Hoe de situatie daarvoor was, is onduidelijk. In 1744, uit welk jaar de oudste bewaard geble
ven monsterrol dateert, gaven niet drie, maar vier regenten vaste minnekinderen op en waren 
mannen en vrouwen nog niet gescheiden ondergebracht. Van eerdere jaren zijn alleen to-
taalstaten van de monsteringen bewaard gebleven, waaruit hoogstwaarschijnlijk geconclu
deerd moet worden dat concentratie van bestedelingen in een beperkt aantal huizen nog niet 
zover was voortgeschreden. 

Evenals de aanvang, is ook de beë ind ig ing van de praktijk van uitbesteding in drie huizen, 
of zelfs de praktijk van uitbesteding van bejaarden op zich, enigszins in nevelen gehuld. Zoals 
al eerder werd opgemerkt, kwam aan de uitbesteding niet direct een einde toen de stichting 
van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis eenmaal een feit was. Omdat het Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis nog niet voldoende jaarlijkse inkomsten had, dienden de regenten van het 
Huiszittenhuis voor iedere bestedeling die naar de nieuwe instelling werd overgebracht een 
jaarlijkse vergoeding te betalen. De financiële situatie van het Huiszittenhuis liet echter niet 
toe dat alle vaste minnekinderen in één keer werden overgebracht. Afgesproken werd dat 
jaarlijks twee personen uit een minnehuis opgenomen konden worden in het Oude Mannen-
en Vrouwenhuis. A l vrij spoedig daarna kon het Huiszittenhuis zelfs deze afspraak niet meer 
nakomen en zo kon het gebeuren dat nog in 1803 een bejaarde afkomstig uit een minnehuis 
binnenkwam in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. 1 8 

Garen markt 

Van de genoemde adressen was dat op de Garenmarkt het eerst in gebruik als minnehuis. In 
1735 klaagden enige ambachtslieden 'woonende in de Hoefstraetsbuurt ten einde van de 
Gaaremarkt of Oosterlinghplaets' bij de burgemeesters. Zij woonden naast iemand die geld 
verdiende door 'aen te nemen de gealimenteerden of zogenaemde mimiekinderen van het 
Huyssittenhuys'. 1 9 De ambachtslieden waren met het ter grave dragen van overleden minne
kinderen, waartoe zij als buren verplicht waren, zoveel tijd kwijt dat hun werk er onder leed . 2 0 

17 G A L , SA II inv.nr. 4141. Zie ook G.P.M. Pot, 'Armoede en armenzorg. Een studie over armoede en hel Huiszitten
huis te Leiden in de achttiende eeuw' (ongepubliceerde doctoraalscriptie 1987) 72 (aanwezig in G A L ) . Hierin 
noemt hij wel de Garenmarkt en de Middelstegracht, maar blijft het derde adres schuldig. 

18 G A L , OMV, inv.nr. 32: Notulen van de handelingen der vergaderingen van de regenten (hierna NR) , f. 170, 18-2-
1803. Voor de regeling tussen Huiszittenhuis en Oude Mannen- en Vrouwenhuis zie R.G.H. Sluijter, 'Oud, afge
sloofd, behoeftig en arm. Bejaardenzorg in Leiden in de achttiende eeuw' (ongepubliceerde doctoraalscriptie Lei
den 1995) 60-61. 

19 G A L , SA II, inv.nr. 198: Resoluties gerecht en burgemeesters (hierna RGB), f. 190, 20-1-1735. 
20 Pot, Arm Leiden, 225. 
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De burgemeesters besloten dat voortaan niet slechts de naaste buren verplicht waren te hel
pen, maar de buurt in het algemeen. U i t deze klacht mag worden geconcludeerd dat er toen 
al een flink aantal mensen in het minnehuis verbleef. In een herhaling van het bezwaar een 
jaar later - het besluit van de burgemeesters had blijkbaar niet het gewenste effect gehad -
werd dit ook met zoveel woorden gezegd: 'terzaeke dezelve klagers door de menigte der in-
woonders in 't gemelde minnehuys zeer belast wierden met het te graefFdraegen'. 2 1 

Twaalf jaar later, in 1748, kwam het huis voor in de registers van opschrijving ten behoeve 
van de heffing van het Provisioneel Midde l . Aangekomen bij een zekere Hendr ik van Leeu
wen op de Garenmarkt/Oosterlingplaats noteerde de klerk, die twee meesters van de wijk 
- het bon - Oost-Nieuwland en een bode vergezelde op hun route, dat deze niet minder dan 
'40 minne- of armkinderen' in de kost had . 2 2 Wi l lem Genon was eigenaar van het pand, dat 
geïdent i f iceerd kan worden als het huidige Hoefstraat nr. 65 . 2 3 

Het pand bleef in ieder geval tot in de jaren zeventig van de 18e eetiw in gebruik als minnehuis. 
Dit mag althans afgeleid worden uit de monsterrollen, die de bestedelingen van 1748 en hun op
volgersjaar najaar in hetzelfde bedelingskwartier plaatsen en uit het kasboek van de evangelisch-
lutherse diaconie, waarin tot 1774 betalingen voorkwamen aan 'de min op de Gaaremarkt' . 2 4 

Theoretisch zou het in dit laatste geval kunnen gaan om een lutherse min die toevallig ook op de 
Garenmarkt woonde, maar dit wordt onwaarschijnlijker als blijkt dat ook betaald werd aan de 
'min op de Middelstegracht', de plaats van het tweede gereformeerde minnehuis. 2 5 De evange-
lisch-lutherse diaconie besteedde blijkbaar, op zeer beperkte schaal, mensen uit in gerefor
meerde minnehuizen. Ook met betrekking tot de periode na 1774 zijn er, bijvoorbeeld in de re
soluties van de regenten van het Huiszittenhuis, geen aanwijzingen dat de minnekinderen vanuit 
het huis op de Garenmarkt werden overgebracht naar een ander pand. 

Midd.e Istegracht 

Ook Hendr ik van Leeuwens collega Karei Korthagen op de Middelstegracht werd in 1748 be
zocht door de bonmeesters, in dit geval van het bon Nicolaasgracht. Korthagen gaf als middel 
van bestaan het houden van 35 minnekinderen op. 2 f i Zijn woning stond aan de oostzijde van 
de Middelstegracht, ongeveer op de hoek met de tegenwoordige Ir. Driessenstraat. 

Het pand was juist dat jaar als minnehuis in gebruik genomen, want in 1747 waren de be
treffende vaste minnekinderen, allen mannen, nog in een ander bedelingskwartier gemon-

21 GAL, SA II, RGB, f. 402, 9-5-1736. 
22 G A L , SA II, inv.nr. 4098, bon Oost-Nieuwland, nr. 473. 
23 G A L , SA n , inv.nr. 3611: Verpondingsregister 1748 deel 1, nr. 473. Verponding was een belasting op onroerend goed 

geregistreerd op naam van de eigenaar. De nummering in de opschrijfboekjes was dezelfde als die in de verpon-
dingsregisters. GAL, SA II, inv.nr. 6617: Bonbóek Oost-Nieuwland, f. 445. In de bonboeken werden de eigendoms
overgangen van alle huizen in Leiden bijgehouden. Door combinatie van bonboek en verpondingsregisters kon de 
plaats van het huis worden bepaald. 

24 G A L , Archief van de evangelisch-luther.se diaconie, inv.nr. 165 en 166: Kasboek 1714-1764 en 1764-1781 vanaf 28-6-
1761. Overigens wordt in dc monsterrollen van het Huiszittenhuis slechts de naam van de regent en niet die van het 
bedelmgskwartier vermeld. De stelling dal de minnekinderen niet van bedelingskwartier veranderden berust dan 
ook op de aanname dat een regent steeds hetzelfde kwartier onder zijn hoede had. Dat dit inderdaad het geval was 
kon worden vastgesteld door combinatie van de monsterrollen en de registers van opschrijving In deze^registers 
wei den ook de gewone bedeelden van het Huiszittenhuis opgenomen en een groot aantal van hen werd jaar na jaar 
door dezelfde regenten vermeld in de monsterrollen. 

25 Ibidem, vanaf 13-2-1763 (tot 1764). 
26 GAL, SA U, inv.nr. 4104: Registers van opschrijving ten behoeve van de omslag, bon Nicolaasgracht, nr. 159. 
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sterd. Zeer waarschijnlijk was het huis van de drie bekende adressen het langst in gebruik als 
minnehuis. In het oudste Leidse bevolkingsregister is bij het huis een lijst te vinden onder de 
kop 'oude minnekinderen' , volgens welke de laatste bestedeling op 1 mei 1794 binnenkwam. 2 7 

Zandstraat 

Het laatste van de drie minnehuizen, dat op de Zandstraat, komt niet voor in de registers van 
opschrijving maar pas in het daarna opgemaakte conceptkohier. Hie r hadden Samuel Bavic-
re en zijn vrouw Lena Rosijn volgens deze opgave 40 minnekinderen in de kost. 2 8 

Zoals bij het minnehuis op de Middelstegracht, werden ook de bestedelingen van Baviere 
en Rosijn in 1747 nog in een ander bedelingskwartier gemonsterd. Baviere kocht het huis op 
de Zandstraat, op de plaats van het tegenwoordige nr. 12, pas in 1748. 2 9 O p het tijdstip dat de 
registers van opschrijving werden vervaardigd, in augustus 1748, zullen er nog geen bejaar
den in huis zijn geweest.3 0 

In 1759 werd het huis verkocht aan Wil lem Corneliszoon van Aken , die al meerdere aan
grenzende panden in zijn bezit had. Volgens H J . Budel deed Van A k e n deze aankoop, omdat 
hij aaneengesloten bebouwing in zijn bezit wilde hebben ten behoeve van de jeneverstokerij 
De Fransche K r o o n . 3 1 Dit zou betekenen dat zich vanaf 1759 geen minnekinderen meer in 
het huis bevonden, hetgeen ook bevestigd lijkt te worden door een resolutie van de regenten 
van het Huiszittenhuis: 'Den 18e september 1759 [...] sijn [...] tot minnevader en -moeder 
van het minnehuys geweest zijnde in de Santstraat, in plaats van Samuel Bavier, aangesteld de 
persoonen van Maarten de Bruyn en zijne huysvrouwjacoba de Matter, woonende op de M i d -
delstegragt bij de Groenesteeg'. 3 2 Toch duiden de monsterrollen na 1759 niet op een verhui
zing van de minnekinderen, in ieder geval niet naar een ander bedelingskwartier. 3 3 Natuurlijk 
kan er verhuisd zijn binnen hetzelfde kwartier. Een andere mogelijkheid is dat de minnekin
deren wel naar het genoemde woonadres van de nieuwe minnemoeder en -vader op de M i d 
delstegracht gingen, maar dat de regent van het Zionskwartier deze minnekinderen bleef 
monsteren om de regent van het Burgkwartier te ontlasten. Een resolutie van de regenten van 
het Huiszittenhuis van 29 september 1759 wijst in de richting van het bestaan van twee min
nehuizen op de Middelstegracht vanaf eind 1759. O m dit duidelijk te maken is een korte uit
leg over de man-vrouw verdeling over de minnehuizen noodzakelijk. 

In het huis op de Garenmarkt werden, vanaf de scheiding van mannen en vrouwen in 1745, 
steeds vrouwen ondergebracht. Ook voor de andere twee huizen lijkt de situatie duidelijk, af
gaande op de monsterrollen: vrouwen in de Zandstraat, mannen op de Middelstegracht. De 
resolutie van 29 september 1759 is hier evenwel niet mee in overeenstemming te brengen. De 
regenten van het Huiszittenhuis besloten op dat moment tot een evenredige verdeling van de 
vrouwelijke vaste minnekinderen over de twee 'vrouweminnehuyzen'. Daartoe dienden alle 

27 C A L . S A II, inv.nr . 7053 : G e b u u r t e g e w i j z e b e v o l k i n g s r e g i s t e r s 1762-1796, g e b u u r t e O u d - T u i l n a a r B u i t e n , nr . 40 . In 

het b e v o l k i n g s r e g i s t e r v a n 1796-1804 k o m t he t h u i s n i e t m e e r t e r u g als m i n n e h u i s . 

28 G A L , S A II , inv .nr . 4 1 3 5 : C o n c e p t k o h i e r e n v a n d e o m s l a g , b o n Z i j l o o r d , nr . 296 . 

29 G A L , S A II, inv .nr . 6630 : B o n b o e k Z i j l o o r d , f. 170v. 

30 H . J . H . M o o r e n , ' D e h e f f i n g v a n h e t p r o v i s i o n e e l m i d d e l i n L e i d e n i n 1748 ' , Jaarboek der sociale en economische geschie

denis van Leiden en omstreken 4 (1992) 18-75, a l d a a r 28 . 

31 H . J . B u d e l , ' N v D i s t i l l e e r d e r i j " D e F r a n s c h e K r o o n " , v o o r h e e n H a r t e v e l t & z o o n ' i n : C . B . A . S m i t e n H . D . T j a l s m a 

( r ed . ) , Leids fabrikaat. Een stadswandeling langs hel industrieel erfgoed ( L e i d e n 1990) 63-76, a l d a a r 66. 

32 G A L , N H , R H , £ 104. 

33 I b i d e m . 
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Afb . 2. E e n bejaarde man . Bewoners van de m i n n e 
hu i zen zu l l en er ongeveer zo hebben ui tgezien. D e 
L e i d e n a a r J o h a n n e s le F r a n c q van B e r k h e i j ge
bru ik te de prent i n zijn Zinspelende gedigjes, op de 
geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare na de teke
ningen van mejuffrouw Christina Chalon (1779) . 
Pren tenkabine t L e i d e n . 

nieuwkomers in het minnehuis op de Middelstegracht te worden opgenomen, totdat daar 
evenveel personen zouden verblijven als op de Garenmarkt. Het huis op de Middelstegracht, 
en niet dat op de Zandstraat wordt in deze resolutie derhalve aangemerkt als vrouwenminne
huis. In 1774 is echter weer sprake van een 'mansminnehuis' op de Middelstegracht. 1 4 De op
lossing voor deze verwarring is mogelijk te vinden in het bestaan van twee minnehuizen op de 
Middelstegracht vanaf' 1759, waarbij in één van beiden de vrouwen verbleven die eerder op de 
Zandstraat waren ondergebracht. 

Aantal bestedelingen 

Dankzij de monsterrollen zijn de totale aantallen en de aantallen vaste minnekinderen per 
minnehuis bekend over de jaren 1745-1771 (zie de grafiek). Hieruit blijkt dat in elk minne
huis een aanzienlijk aantal mensen verbleef, dat soms wel kon oplopen tot meer dan zestig. Er 
bestond een duidelijke overeenkomst met de situatie in Rotterdam, waar ook omvangrijke 
aantallen bestedelingen bij één m i n verbleven. Dat de aantallen mensen per minnehuis 
eigenlijk veel te groot waren, blijkt uit de verschillende plannen voor de stichting van een 
Ottde Mannen- en Vrouwenhuis waarin wordt gesproken over de 'kleine huisjes agteraf in de 

34 GAL, N H , R H , f. 114. 
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stad staande'. 3 5 In de Zandstraat of de opvolger van dat huis zal in 1759 de limiet zijn bereikt, 
want, zoals eerder bleek, besloten de regenten van het Huiszittenhuis toen tot evenredige ver
deling van de vrouwelijke bestedelingen over twee minnehuizen. 

Vaste minnekinderen totaal en per minnehuis 

De ontwikkeling van het totale aantal bestedelingen in genoemde jaren vertoont een golfbewe
ging, die in grote lijnen overeenkomt met de ontwikkeling van het aantal gewone bedeelden van 
het Huiszittenhuis-wat in dit geval wil zeggen alle, het gehele jaar door, bedeelden minus de vas
te minnekinderen - zoals die bekend is uit het proefschrift van Pot. We mogen er vanuit gaan dat 
aan beide golfbewegingen dezelfde oorzaken ten grondslag lagen. Die oorzaken zijn echter niet 
eenvoudig aan te geven. Stijging en daling kan niet verklaard worden uit stijging en daling van 
de Leidse bevolking, want ook wanneer de aantallen gewone bedeelden en bestedelingen wor
den uitgedrukt in een percentage van de bevolking blijft het beeld gelijk. Pot zoekt de oorzaak 
in de ontwikkeling van de levensstandaard en veranderingen in de bedelingspolitiek van het 
Huiszittenhuis, maar kan niet aantonen welke van beide factoren de overhand had." 1 

De minnevaders en -moeders 

Inmiddels zijn al enkele personen de revue gepasseerd die optraden als verzorgers van de be
stedelingen en in de bronnen aangeduid worden als minnevader en minnemoeder. Hoewel 

35 GAL, SA II, inv.nr. 6285: Stukken betreffende het oprichten van een minnehuis voor arme oude mannen en vrou
wen, tot verlichting van het Huiszittenhuis (hierna O M ) , 'Eenige bedenkingen van de leden van 't besoigne', 6-1 1-
1777. 

36 Pot, Arm Leiden, 189. De gegevens over aantallen gewone bedeelden en de bevolking van Leiden zijn te vinden op p. 
308 en 3.32. 
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zij van het Huiszittenhuis geen jaarwedde ontvingen voor het uitvoeren van hun taak, werden 
zij wel formeel door deze instelling benoemd. De opvolging als minnemoeder van Rachel 
Carpentier door Neeltje van Eyk in 1736 was de eerste vermelding van deze aard in de resolu
ties van het Huiszittenhuis. De laatste was de benoeming van Hendr ik van Driel , precies veer
tigjaar daarna. 3 7 

De keuze van de regenten van het Huiszittenhuis om bepaalde personen tot minnevader en 
-moeder te benoemen is niet in alle gevallen doorzichtig, maar lijkt vooral ingegeven door er
varing of bekendheid met het 'vak'. Helena de H o l , begin 1744 benoemd tot minnemoeder 
van het Huiszittenhuis, was al van 1727 tot 1741 min van het armekinderhuis geweest.3 8 Rachel 
Carpentier, aangesteld vóór 1736, moet het verzorgen van kinderen en bejaarden hebben ge
combineerd, want tussen 1731 en 1735 had zij ook kinderen van het armekinderhuis in haar 
woning . 3 9 De regenten van het Huiszittenhuis gingen er blijkbaar vanuit dat iemand die in 
staat was kleine kinderen te verzorgen ook wel bejaarden kon huisvesten. Naast deze voorma
lige kinderverzorgsters werden enkele personen tot min benoemd die het 'bedrijf' overnamen 
van een overleden of door andere oorzaak gestopte minnevader of-moeder. Zo nam Karei 
Korthagen in 1748 de verzorging van de bejaarden op de Middelstegracht over van zijn zuster 
Elizabeth en was ook Arie van Leeuwen, in 1741 benoemd tot minnevader van het huis op de 
Garenmarkt, waarschijnlijk verwant met de eerder benoemde Hendr ik van Leeuwen. 4 0 

In de jaren zeventig van de 18e eeuw was het voor de regenten van het Huiszittenhuis niet 
zo eenvoudig meer om mensen voor deze functie te krijgen, 'vermits de algemeene spraek 
ging, dat bij de evacuatie van het Arme Kinderhuis binnenkort de minnekinderen in dat huis 
zouden worden geplaetst'. 4 1 Opheffing van de minnehuizen ten bate van een stedelijk Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis leek aanstaande. Hierdoor wilde niemand in 1776 de zorg over de 
minnekinderen van de overleden weduwe Korthagen op de Garenmarkt overnemen. Uitein
delijk werd Hendr ik van Drie l , vanaf 1764 minnevader van het huis op de Middelstegracht, 
bereid gevonden ook deze functie op zich te nemen. 

Ui t de aanstelling van minnevaders en -moeders blijkt dat de regenten van het Huiszitten
huis de voorkeur gaven aan een echtpaar boven een alleenstaande. Verschillende malen werd 
na overlijden van een minnevader of -moeder de overgebleven partner opnieuw formeel be
noemd, omdat het niet vanzelfsprekend werd geacht om een alleenstaande de zorg voor de 
bestedelingen toe te vertrouwen. Het liefst zag men de gezinssituatie nagebootst, zoals in gast
huizen en weeshuizen gebruikelijk was, waar een binnenvader en -moeder het hoofd van de 
huishouding vormden. 

Net als in andere steden en gebieden in de Republiek behoorden ook de Leidse minneva
ders en -moeders niet tot de elite van de Leidse bevolking. Beroepen van minnevaders, zoals 
die werden opgegeven bij huwelijken en begrafenissen, waren eenvoudig. Onder hen bevon
den zich lakenwevers, een knoopmaker, een droogscheerder en een warmoesiersknecht. Ka-
rel Korthagen en Hendr ik van Leeuwen gaven ten behoeve van het Provisioneel Midde l in 

37 GAL, N H , R H , f. 55 en 115. 
38 Noordam en Frijns, '"Een weldadig bestaan" ', 255. De Hol duikt in de bronnen ook op onder de achternaam van 

haar eerste man, Jan Rosijn. 
39 GAL, Archief Heilige Geestweeshuis, inv.nr. 3594: Register van de uitreiking van geld en brood aan vrouwen die voor 

een bepaalde tijd kleine kinderen aannemen, 1725-1763. 
40 Hendrik bleef actief in het huis, want zoals eerder vermeld was hij het, die in de registers van opschrijving van 1748 

als minnevader op de Garenmarkt wordt genoemd. 
41 GAL, SA II, inv.nr. 6413: Notulen vah de vroedschapscommissie lot de zaken van het Huiszittenhuis, 8-3-1776. 
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1748 zelfs alleen 'minnevader' op als middel van bestaan. De impostregisters van huwelijk en 
begraven plaatsen de meerderheid van de minne-ouders in de pro Deo klasse. Drie echtparen 
bevonden zich wat welstand betreft iets boven het gemiddelde. De begrafenissen van Karei 
Korthagen en zijn vrouw Adriana Silverschoon vielen in de vierde klasse, evenals het huwelijk 
van Samuel Baviere en Helena de H o l . O o k de begrafenis van Hendr ik van Drie l viel in deze 
klasse. Zijn vrouw Johanna Schedijn werd zelfs derde klasse begraven. 4 2 Van Drie l was als ca
techiseermeester dan ook de enige met een wat hogere functie. U i t de lage welstand die de 
meerderheid van de minne-ouders kende moet geconcludeerd worden dat ook in Leiden het 
opnemen van bestedelingen, in dit geval bejaarden, vooral een middel was om het inkomen 
aan te vullen. 

U i t de plannen voor oprichting van een Oude Mannen- en Vrouwenhuis, opgesteld door re
genten van het Huiszittenhuis, komt dan ook een weinig positief beeld van de minnevaders en 
-moeders naar voren. E r werd gespoken van de ' inhalige caprice van menschen die hunne 
broodwinning hebben uyt de bekrimping van elendelingen' . 4 3 Ook zouden de minnevaders 
en -moeders 'die luyden in haar ouderdom slegt en onvriendelijk behandelen. ' 4 4 Het feit dat 
de regenten zulke personen desondanks aanstelden, wijst erop dat zij geen alternatief voor
handen hadden. Echter is tegelijkertijd duidelijk dat zij er baat bij hadden de minnevaders en 
-moeders zo negatief mogelijk voor het voetlicht te brengen. Met hun pleidooi voor de stich
ting van een officieel Oude Mannen- en Vrouwenhuis hadden de regenten voornamelijk een 
financieel doel: verzorging van ouderen in een dergelijk huis zou goedkoper zijn dan uitbe
steding. Dat de regenten de minnevaders en -moeders om deze reden extra negatief afschil
derden, mag blijken uit het feit dat dezelfde inhalige mensen volgens hen goed genoeg waren 
om in aanmerking te komen voor een functie in het nieuwe Oude Mannen- en Vrouwenhuis. 4 5 

De zorg in de minnehuizen 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitbesteding van bejaarden in Leiden, in ieder geval 
in de periode van 1745 tot 1783, afweek van de praktijk in andere delen van de Republiek. De 
bestedelingen werden niet 'verkocht', maar door de regenten van het Huiszittenhuis ge
plaatst in één van de drie minnehuizen. De personen die zich met de verzorging van de be
jaarden bezig hielden, werden formeel aangesteld. Maar ook in Leiden bevonden de minnen 
zich in de lagere sociale klassen en hadden zij met de opname van bejaarden vooral een 
winstoogmerk. Omdat de houding van de verzorgers ten opzichte van de bestedelingen, be
houdens de niet geheel betrouwbare opmerkingen van de regenten van het Huiszittenhuis, 
moeilijk is na te gaan, zal de blik worden gericht op de concrete zorg die de bestedelingen 
ontvingen. 

De oudste informatie over de wekelijkse brood- en geldbedeling voor de vaste minnekinde
ren komt uit een verslag van oud-Huiszittenmeesters uit de jaren veertig van de 18e eeuw. 4 6 In 

42 D i t wijst o p e e n v e r m o g e n v a n 2 0 0 0 tot 6 0 0 0 g u l d e n . P o t , 'Tus sen m e d e l i j d e n e n s p a a r z a a m h e i d . D e r e g e n t e n v a n 

he t L e i d s e H u i s z i t t e n h u i s 1700-1795 ' , HoUandZO (1988) 65-85, a l d a a r 72. 

43 G A L , S A II , O M , ' P r o j e c t tot he t b e e t e r b e s o r g e n d e r a r m e o u d e m a n n e n e n v r o u w e n ' , 1756 ( h i e r n a P B ) . 

44 I b i d e m , ' N a d e r p l a n bij mr . T. S c h r e v c l i u s o v e r g e g e e v e n ' , a p r i l 1771 ( h i e r n a N P ) . 

45 I b i d e m . P B . 

46 G A L , S A II, inv .nr . 6134 : V e r s l a g v a n e e n b e s o g n e v a n o u d - H u i s z i t t e n m e e s t e r s o v e r d e v e r s t r e k k i n g v a n b r o o d e n g e l d 

i n hun t i jd , n a 1741 ( h i e r n a V B ) . 
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de periode van 1710 tot 1731 kreeg het merendeel van de bestedelingen vier roggebroden, één 
tarwebrood en tien stuivers per week. Na 1731, tot circa 1734, was twee roggebroden, één tar
webrood en tien stuivers de norm. Vanaf ongeveer 1734 kwam de bedeling aan vaste minne
kinderen op het niveau dat ook wordt aangetroffen in de monsterrollen: twee roggebroden, 
é é n tarwebrood en dertien stuivers. Voor zover na te gaan is ook na 1771, het jaar van de laat
ste monsterrol, de bedeling aan de meerderheid van de vaste minnekinderen op deze hoogte 
gebleven. Wel werd de geldbedeling in dure perioden enkele malen tijdelijk verhoogd. 4 7 

Een beperkt aantal bestedelingen ontving een brood- en geldbedeling die lager of hoger 
lag. Sporadisch waren er vaste minnekinderen die nog enige arbeid moesten verrichten, waar
na het geringe bedrag dat hiermee werd verdiend van de bedeling werd afgetrokken. 4 8 De 
aanleiding tot het verstrekken van een hogere bedeling is niet geheel duidelijk. Mogelijk wa
ren de ontvangers mensen die hun schaarse bezittingen aan het Huiszittenhuis hadden gege
ven in rui l voor levenslange verzorging als minnekind met een extra bedeling. 4 9 

In de praktijk werd de brood- en geldbedeling ter hand gesteld aan de minnevaders en 
-moeders. 5 0 Het brood zullen zij verdeeld hebben in overeenstemming met de monsterrollen. 
Met het geld bekostigden zij het eten dat buiten het brood aan hun bestedelingen werd ver
strekt, evenals het drinken en de bewassing. Van wat overbleef moesten ook nog stads- en 
landsbelastingen betaald worden. 3 1 

Door Pot is aangetoond dat de bedeling van het Huiszittenhuis aan de gewone bedeelden 
slechts een aanvulling was op wat men op andere manieren bij elkaar wist te krijgen.-' 2 Voor de 
bestedelingen moest de bedeling wel genoeg zijn om van te leven, omdat het merendeel niet 
meer kon werken en bedelarij verboden was. 5 3 Maar gezien de slechte financiële situatie van 
het Huiszittenhuis kan de bedeling aan de vaste minnekinderen opgevat worden als een ab
soluut minimum. 

Een manier om de geboden zorg enigszins te kwantificeren is het berekenen van de voe
dingswaarde van het uitgedeelde brood. De (kilo) calorische waarde van de rogge- en tarwe
broodbedeling aan gewone bedeelden lag in de periode 1750-1800 rond de 600 per persoon 
per dag, bij een gemiddelde dagelijkse behoefte van minimaal 1750 ca lor ieën per vrouw en 
2100 per man.' ' 4 Voor de bestedelingen, uitgaande van de meest voorkomende bedeling 
- twee roggebroden en een tarwebrood - komen we op een hoger aantal calor ieën: ruim 1000 
per dag vóór 1759 en zo 'n 900 na 1759. 5 5 

Naast het brood was voor de bestedelingen dus nog extra voeding nodig. Welk gedeelte van 
de dertien stuivers, die per bestedeling bovenop de broodbedeling werden gegeven, daad-

47 Van 1-114771 lot 1-11-1772 met een stuiver per bestedeling, van 6-1-1781 tot mei 1781 met twee stuivers en van 23-
11-1782 tot april 1783 met twee stuivers. GAL, SA II, inv.nr. 6413: Notulen vroedschapscommissie. 

48 GAL, SA II, O M , 'Antwoord van armmeesteren op de consideratiën', 1756 (hierna A A ) . 
49 Een vei gelijkbaar geval in Pot, Arm Leiden, 198 noot 144. 
50 G A L , N H , R H , f. 109-110, 1764, artikel 10. 
51 G A L , SA II, O M , PP,. 
52 Pot, Arm Leiden, 198-204. 
53 GAL, N H , R H , f. 104-106, 1759, artikel 16. 
54 Pot, Arm Leiden, 202. De minimale caloriebehoeften gelden voor mensen die dagelijks geringe inspanning verrich

ten; de werkelijke behoefte kan dus nog hoger hebben gelegen. 
55 In 1759 werd, zoals nog zal blijken, het gewicht van het verstrekte roggebrood teruggebracht. Vóór 1759: 6 pond rog

gebrood (2 broden van 3 pond) x 0, 4817 kilogram (Leids waaggewicht) x 1890 (calorische waarde van een kilo rog
gebrood) + 1,5 pond tarwebrood x 0,4817 kilogram x 2350 (calorische waarde van een kilo tarwebrood) : 7 dagen = 
1023 calorieën per dag. Na 1759: 5 pond roggebrood x 0,4817 x 1890 + 1,5 pond tarwebrood x 0,4817 x 2350 : 7 = 
893 calorieën per dag. Zie voor de calorische waarde van rogge- en tarwebrood Pot, Arm Leiden, 336. 
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werkelijk door de minnevaders en -moeders aan extra voeding aan de minnekinderen werd 
besteed is niet na te gaan. Maar aangezien behalve de kosten van drinken en bewassing ook 
de winst van de minnevaders en -moeders inbegrepen was in dit geldbedrag, waren zij er niet 
bij gebaat de minnekinderen meer te geven dan noodzakelijk. Bovendien hadden de meeste 
echtparen die aan het hoofd van een minnehttis stonden zelf kinderen, die ook gevoed moes
ten worden. 

Behalve de wekelijkse brood- en geldbedeling kregen de vaste minnekinderen 's winters 
eerst vier, later zes tonnen turf om in hun stoven te branden. 5 1 ' Bij ziekte konden zij, net als de 
gewone bedeelden, op vertoon van een briefje van de regent van het kwartier gratis gebruik 
maken van de diensten van een arts en vervolgens, indien nodig, medicijnen halen bij de apo
theek. 5 7 Ook de begrafenis werd betaald. 

Een laatste, zeer belangrijk onderdeel van de zorg voor de bestedelingen, was de zoge
naamde minnekleding. 5 8 Twee of drie maal per jaar togen de minnevaders en -moeders met 
hun bestedelingen naar het Huiszittenhuis, waar vervolgens de kleding werd uitgedeeld on
der toeziend oog van de regenten die dat jaar de verantwoording over het kledingbudget, de 
minnekas, hadden. U i t een opgave uit 1754 blijkt dat mannen jaarlijks een rok, een hemdrok 
en een broek, alsmede twee hemden en een paar kousen en schoenen ontvingen. Vrouwen 
kregen een jak, een borstrok en een bovenrok, twee hemden, een paar kousen, een muts, 
twee halsdoeken, een schort en een paar mui len / ' 9 De kleding van de vaste minnekinderen 
werd gemerkt met de letters 'vmk', opdat ze gemakkelijk herkend konden worden indien ze 
zich toch schuldig maakten aan bedelarij . 6 0 

De kosten van de brood- en geldbedeling per vast minnekind per jaar bedroegen in 1755 
ruim 41 gulden. 6 1 U i t een opgave van een jaar eerder blijkt dat kleding voor een mannelijk 
vast minnekind per jaar ru im 26 gulden kostte, terwijl dit voor vrouwen een gulden minder 
was. 6 2 Hierbij kwam nog turf voor 24 stuivers per vast minnekind per jaar. 6 3 De jaarlijkse kos
ten van een vast minnekind in het midden van de jaren vijftig kunnen aldus gesteld worden 
op grofweg 70 gulden, afgezien van incidentele medische of begrafeniskosten. 

Voor het Huiszittenhuis waren de minnekinderen een geduchte kostenpost. De instelling 
gaf in de periode 1755-1765 gemiddeld ongeveer 65.000 gulden per jaar uit aan zorg . 6 4 Van 
dit bedrag kwam in 1755 zo 'n 18% ten goede aan de vaste minnekinderen (ca. 70 gulden 
maal 174 mensen), terwijl zij dat jaar nog geen 5% uitmaakten van het totaal aantal bedeel
den. 6" De hoge kostenpost voor de bestedelingen was é é n van de redenen van de slechte fi
nancië le situatie van het Huiszittenhuis. 6 6 Vanaf 1759 namen de regenten dan ook diverse 

56 GAL, SA II, inv.nr. 6170: Stukken betreffende het stichten van een minne- of arme mannen- en vrouwenhuis, afge
scheiden van het Huiszittenhuis (hierna SM), Antwoord op de ouvertures', 8-1-1754 (hierna A O ) . Een Leidse ton 
nu f bevatte 227 liter. Uit het reglement voor de minnevaders en -moeders van 1764 blijkt de verhoging naar 6 ton. 
G A L , N H , R H , f. 109-110, artikel 10. 

57 G A L , SA II, SM, A O . 
58 Ook een deel van de losse minnekinderen en bij hoge uitzondering ook een gewone bedeelde kregen kleding. Pot, 

Arm Leiden, 197. G A L , SA II, PB. 
59 G A L , SA II, SM, A O . 
60 G A L , N H , R H , f. 104. 
61 174 vaste minnekinderen kostten in 1755 5428-16-00 contanten en 1781-6-8 aan brood per jaar. G A L , SA II, O M , PB. 
62 G A L , SA II, SM, A O , punt 3. 
63 Een ton turf kostte op dat moment 6 stuivers. GAL, SA II, O M , AA. 
64 Pot, Arm Leiden, 170. 
65 Ibidem, 332: 3877 personen. 
66 GAL, SA II, VB. 
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maatregelen om te bezuinigen op de bedeling van de vaste, en ook wel de losse minnekinde
ren. In dat jaar werd het gewicht van het verstrekte roggebrood teruggebracht van zes naar 
vijf pond. '" De kosten voor kleding werden teruggedrongen door bepaalde kledingstukken 
niet meer ieder jaar, maar om de twee jaar en later zelfs om de vier jaar uit te delen. In 1774 
blijkt per man nog maar zo 'n 19 gulden en ru im 14 gulden per vrouw per jaar voor kleding 
uitgegeven te worden. 1 ' 8 De totale kosten van een vast minnekind bedroegen in 1782 zo 'n 53 
gulden per jaar, een sterke verlaging ten opzichte van 1755. 6 9 

De kosten van levensonderhoud van de Leidse bejaarde bestedelingen zijn vergelijkbaar 
met die van jonge uitbestede wezen, zoals Schmidt die gaf. 7 0 Oudere kinderen waren echter 
goedkoper, omdat zij moesten gaan werken en zo een deel van hun eigen onderhoud terug
verdienden. Wat betreft de kosten van kleding is het minder eenvoudig een vergelijking te 
trekken. Schmidt geeft het voorbeeld van een vijf- a zesjarige jongen die door de diakonie van 
Groede werd uitbesteed voor 36 gulden per jaar en 'de kosten van de geheele k led ing ' . 7 1 De 
hoogte van deze kosten is echter niet bekend. Over het algemeen lijken de kosten voor kle
ding van wezen echter lager te liggen; soms moesten deze kosten zelfs gedragen worden door 
de verzorger van het kind. 

Dagelijks leven 

In 1744 stelden de regenten van het Huiszittenhuis een reglement op voor de gang van zaken 
in de minnehuizen. Tweemaal, in 1759 en 1764, werd dit reglement herzien. 7 2 Vooral uit de 
vernieuwde reglementen blijkt de gewenste dagindeling goed; net als in de officiële oude 
mannen- en vrouwenhuizen, gasthuizen en weeshuizen in Leiden en de rest van de Republiek 
lag de nadruk op orde, regelmaat en het belijden van het geloof. 7 3 

Het reglement van 1744 was nog beperkt tot zeven artikelen. Het schreef voor dat 's och
tends gezamenlijk gebeden en vervolgens ontbeten moest worden. Hierna mochten de min
nekinderen het huis verlaten. Van half één tot half twee werd wederom gegeten en vervolgens 
mocht men weg, nu tot acht uur 's avonds, wanneer het avondeten wachtte. Voor en na het 
eten werd gebeden en tevens werden twee hoofdstukken uit de bijbel gelezen. Tweemaal per 
week moest bovendien een aantal verzen van een psalm worden gezongen. O m half tien dien
de iedereen te gaan slapen. Twee artikelen hadden rechtstreeks betrekking op de minneva
ders en -moeders, namelijk dat zij de verantwoordelijkheid droegen over de goederen van de 
minnekas en dat van de minnekinderen geen geld gevraagd mocht worden voor handelingen 
als wassen of bedden opmaken. Het reglement besloot met de bepalingen dat van november 
tot Pasen gestookt diende te worden en dat iedere zondag de catechisatie moest worden bij
gewoond. 

De latere versies van het reglement waren, met hun 17 en 18 artikelen, veel uitgebreider. 

67 GAL, N H , RH, f. [04. 
68 GAL, SA II, O M : Los briefje. 
69 Ibidem: Ongetiteld stuk waarin de regenten van het Huiszittenhuis een memorie van de burgemeesters beantwoor

den, 12-1-1782. 
70 Schmidt, Wiu-iivnjdcging, 31-37. 
71 Ibidem, 32. 
72 GAL, N H , R H , f, 84-85, 104-106 en 109-110. 
73 Schmidt, Wai-i/rvi/diging, 143-212. 
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Afb . 3. E e n bejaarde vrouw. Bewoners van de m i n 
nehu izen zu l l en er ongeveer zo hebben ui tgezien. 
D e L e i d e n a a r Johannes le F r a n c q van Berkhei j ge
bru ik te de p ren t i n zi jn Zinspelende gedigjes, op de 
geestige printjes ge-elsl door Pleten de Mare na de teekenin-
gen van mejuffrouw Chrislina Chalon (1779). P ren 
tenkabinet L e i d e n . 

De toevoegingen en wijzigingen kwamen ongetwijfeld voort uit gebleken tekortkomingen van 
het eerste reglement. In zowel het reglement van 1759 als dat van 1764 vinden we een artikel 
terug waarin de minnevaders en -moeders verplicht werden het minnehuis in goede staat te 
houden. In het reglement van 1759 werd bovendien de aanwezigheid voorgeschreven van 
drie afzonderlijke vertrekken: een slaapzaal, voorzien van tweepersoons slaapbanken, een eet
zaal en een kamer 'waarinne de minnekinderen, tehuys komende, voor en na de maaltijd zig 
bij den anderen kunnen onthouden' . Vreemd genoeg is deze bepaling voor een groot ge
deelte in 1764 uit het reglement verdwenen; slechts de aanwezigheid van bedden en slaap
banken wordt nog vermeld. Mogelijk was het in de praktijk niet haalbaar aan de inrichting 
van de drie zalen te voldoen. 

Meer aandacht was er in 1759 en 1764 voor de hygiëne. Niet alleen hun kleding, maar ook 
de bestedelingen zelf moesten schoon zijn en het eten niet beschimmeld of bedorven. Aan de 
navolging van dit voorschrift bleek in de praktijk nogal wat te schorten, want de eerste acht
tien vrouwen, die op 29 december 1783 vanuit de minnehuizen i n het nieuwe Oude Mannen-
en Vrouwenhuis aankwamen, moesten worden gewassen en gekamd. 7 4 

Bijzondere attentie ging in de reglementen van 1759 en 1764 uit naar het gedrag van de be
stedelingen. Tegenover de minnevader en -moeder en de andere bewoners diende een be
scheiden houding te worden aangenomen. Mocht één van de bestedelingen toch overlast ver-

74 G A L , OMV, NR, f. 141. 
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oorzaken aan huisgenoten of omwonenden "t zij door krankzinnigheid of quaadaardig ge
drag' en de vermaningen van de minnevader en -moeder haalden niets uit, dan moest dit ge
meld worden aan de regent van het kwartier. Enkele minnekinderen blijken als gevolg van 
hun slechte gedrag - vooral een gevolg van overmatig drankgebruik - een tijdje in het Gra
vensteen, de Leidse gevangenis, geplaatst te zijn. ' : ' 

De grotere aandacht voor orde en regelmaat in de minnehuizen in de nieuwe reglementen 
kwam vermoedelijk voort uit een aantal misstanden dat door de regenten van het Huiszitten
huis was gesignaleerd in de periode 1756-1757 in hun plannen voor een Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis. Zij hadden, zoals al eerder bleek, veel kritiek op de minnevaders en -moeders. 
Ontoelaatbaar gedrag van bestedelingen bereikte de regenten ook niet altijd, omdat de min
nevader en -moeder bij de zwaarste straf die de bestedeling opgelegd kon worden, het ge
dwongen vertrek, hun inkomsten zagen dalen. ' 6 

O p grond van deze negatieve opvatting over de minnevaders en -moeders zou men ver
wachten dat de controle van de regenten intensief was. Desondanks blijkt uit de plannen van 
1756-1757 dat van wekelijkse of zelfs maandelijkse inspectie van de minnehuizen geen sprake 
was. 7 ' Ook in de nieuwe reglementen verplichtten de regenten zich slechts tot een jaarlijkse 
grote inspectie, zowel van de minnekinderen zelf als van de zaken die nodig waren tot hun 
onderhoud, zoals kleding en voedsel. Wél werd bepaald dat zij tevens het recht hadden tot 
onverwachte controles over te gaan, maar uit niets blijkt dat dit regelmatig gebeurde. 

Het mag dan ook betwijfeld worden of de reglementen veel effect hebben gehad op het da
gelijks leven in de minnehuizen. In ieder geval was in de situatie in 1771 nog weinig verbete
ring gekomen. De minnevaders en -moeders lijken zich nauwelijks iets van de voorschriften 
aangetrokken te hebben, enerzijds omdat dit 'uyt hoofde van de meenigvuldigheyt der per-
soonen' een bijna onmogelijke taak leek, maar ook door onwil, 'want men door de bevindin-
ge gesien heeft, dat zij maar laaten loopen diegeene op hun tijd niet thuys zijnde' . ' 8 Daarbij 
kwam dat de bestedelingen niet behoorden tot het meest fijnzinnige deel van de bevolking, 
als we tenminste de regenten van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis moeten geloven: ze 
'hebben geduurende hun geheele leven tot het geringste en onbeschaafste soort van inwoon-
ders behoort, en veelen derzelven zijn in de minnehuyzen, bijna gelijk beesten in een stal ' . 7 9 

Naast de algemene reglementen werd in 1778 nog een afzonderlijk catechisatiereglement 
opgesteld. 8 9 Di t werd noodzakelijk geacht omdat de kennis van de godsdienst van de bestede
lingen veel te wensen overliet, ondanks het in de algemene reglementen steeds terugkerende 
voorschrift tot wekelijkse bijwoning van de catechisatie in de stadsarmenscholen. O m te zor
gen dat niemand zonder geldige reden de cathechisatie misliep, moesten de minnevaders en 
-moeders een lijst opstellen van de bestedelingen die door ziekte of andere redenen niet in 
staat waren de les bij te wonen. De minnekinderen die wel aanwezig waren, kregen van de 
meester een briefje als bewijs. Door de regenten werd vervolgens de lijst van de minne-ouders 
vergeleken met de briefjes. 

75 GAL, N H , R H , f. 15 en 17. 
76 GAL, SA n, O M , PB. 
77 Ibidem, A O . 
78 Ibidem, NP; en ibidem: Ongedateerd stuk (gezien bijgevoegde rekening uit dezelfde periode). 
79 Ibidem, 'Consideratiën op het gemaakte plan', 1783. 

U>1 



'Gelijk beesten in een stal' 

De minnehuizen als voorlopers van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 

Het belangrijkste argument van de regenten van het Huiszittenhuis voor opheffing van de uit
besteding en de stichting van een Oude Mannen- en Vrouwenhuis was geld. Een grote kos
tenpost voor het Huiszittenhuis zou zo verdwijnen. De bejaarden konden in zo 'n instelling 
goedkoper worden onderhouden, ook omdat een stedelijke liefdadigheidsinstelling, anders 
dan de minnehuizen, vrijstelling genoot van stads- en landsbelastingen. Bovendien zouden 
naast de bestedelingen tevens ruim vijftig voor veel geld in het Ceciliagasthuis ondergebrach
te mensen in het nieuwe huis terecht kunnen, zodat ook op hun verzorging veel geld be
spaard kon worden. 8 1 De reden dat de vele plannen van 1740, 1756, 1767 en 1771 geen uit
voering hadden kregen, was gelegen in de hoogte van de aanvangskosten. Pas in 1782 waren 
er genoeg gelden uit legaten om tot stichting over te gaan. 8 2 

De verbetering van de levensomstandigheden van de bejaarden kwam vooral in de vroege
re plannen op de tweede plaats. Voor de uitbesteding van kinderen door het armekinderhuis 
en het Heilige Geestweeshuis geldt dat vooral de invloed van Verlichtingsidealen de reden is 
geweest voor het afschaffen van deze vorm van zorg. De gedachte was dat minnen, die uit de 
laagste standen van de samenleving afkomstig waren, hun geestelijke en lichamelijke eigen
schappen door het geven van borstvoeding overbrachten op de kinderen. 8 3 Voor bejaarden 
kon dit natuurlijk niet letterlijk opgaan, maar - zoals al eerder is gebleken - was ook het oor
deel van tijdgenoten over de minnen die bejaarden verzorgden bijzonder ongunstig. Het 
fenomeen uitbesteding leek vooral tegen het einde van de 18e eeuw, of het nu ging om kin
deren of ouderen, steeds meer uit de gratie te raken. 

De grote tijdspanne die lag tussen het eerste plan en de uiteindelijke stichting van het 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis bracht met zich mee dat de regenten van het Huiszittenhuis 
zich lange tijd met tegenzin moesten blijven bedienen van de uitbesteding van bejaarden i n 
de minnehuizen. Toch doen diverse overeenkomsten tussen de situatie in de minnehuizen en 
het latere Oude Mannen- en Vrouwenhuis, net als in het algemeen in oudemannen- en vrou
wenhuizen, weeshuizen en gasthuizen in Leiden en de rest van de Republiek, vermoeden dat 
de regenten vanaf de jaren veertig van de 18e eeuw de uitbesteding trachtten te vormen naar 
het officiële model. Zo kan het bijeenbrengen van een groot aantal mensen in een beperkt 
aantal huizen opgevat worden als een stap in de richting van één instelling voor alle bejaar
den. De behuizingen, vooral die op de Garenmarkt en de Middelstegracht, bleven zeer lange 
tijd in gebruik, dus minnevaders en -moeders verhuisden naar de bestedelingen toe, in plaats 
van andersom. De minnevaders en -moeders werden, hoewel niet in loondienst, formeel be
noemd, waarbij de voorkeur werd gegeven aan een echtpaar; er waren reglementen; de kle
ding van de bejaarde bestedelingen werd gemerkt: allemaal zaken die overeenkwamen met 
de situatie in officiële instellingen. Voor zover n u bekend is de praktijk van uitbesteding van 
bejaarden door het Leidse Huiszittenhuis in dit opzicht alleen te vergelijken met de uitbeste
ding door de rooms-katholieken in Delft. 

80 GAL, SA II, inv.nr, 6413: Notulen vroedschapscommissie, 6-10-1778. 
81 G A L , SA II, O M , PB. 
82 De eerste bewoners kwamen, zoals eerder bleek, pas eind 1783 binnen. 
83 Noordam en Frijns, '"Een weldadig bestaan'", 261-262. 
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Conclusie 

Terugkerend naar de negatieve opvatting over de uitbesteding van bejaarden die in het inwij
dingsboekje uit 1784 werd verwoord, kunnen we op grond van een algehele beschouwing de 
auteur nauwelijks van overdrijving beschuldigen. De ondersteuning die de bestedelingen van 
het Huiszittenhuis ontvingen, gold een volledig levensonderhoud maar kon niet anders dan 
minimaal zijn, omdat de instelling financieel aan de grond zat. Minnevaders en -moeders na
men bejaarden op als middel om hun inkomen aan te vullen. De drie minnehuizen waren te 
klein voor het grote aantal mensen dat er verbleef en van hygiëne of privacy was nauwelijks 
sprake. De hervorming van de uitbestedingspraktijk naar model van de praktijk in officiële 
gestichten, die vanaf ongeveer 1745 plaatsvond, bood in theorie de mogelijkheid tot goed 
toezicht en het vermijden van schrijnende situaties. Maar juist aan toezicht lijkt het voor een 
groot deel te hebben ontbroken, waardoor het opstellen van reglementen weinig effect sor
teerde. Niet alleen de minnevaders en -moeders, maar ook de regenten van het Huiszitten
huis kunnen voor deze situatie verantwoordelijk gesteld worden. E n bij een gebrek aan toe
zicht ontaardde de opeenhoping van personen gemakkelijk in een leven 'gelijk beesten in 
een stal'. 
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Boekbesprekingen 

W. van Tuyl, Het ambacht Zwammerdam. Een bijdra
ge tot de geschiedenis van zijn vorming en zijn bestuur 
(Middeleeuwse studies en bronnen LXII; Hilver
sum: Verloren, 1998, 261 blz., ISBN 90-6550-035-9, 
ƒ 49) 

De gemeente Zwammerdam, gelegen in het 
noordoosten van de provincie Zuid-Holland, werd 
in 1964 opgeheven. Een reden daarvoor vond men 
in de eigenaardige vorm. De dorpskern lag hele
maal in de noordwesthoek aan de Oude Rijn, ter
wijl het grondgebied naar het zuiden en zuidoos
ten uitwaaierde en twee buurtschappen geheel op 
Bodegraven dan wel Reeuwijk waren georiënteerd. 

W. van Tuyl, vóór de opheffing werkzaam bij de 
gemeente, vraagt zich in zijn boek af hoe Zwam
merdam aan deze merkwaardige vorm en grenzen 
is gekomen en welke omstandigheden daarbij van 
invloed zijn geweest. Op deze vragen wordt vooral 
in de eerste twee 'afdelingen' van het boek een 
antwoord gezocht. Omdat de gemeente Zwam
merdam in 1964 nog vrijwel dezelfde grenzen had 
als het gelijknamige ambacht bij zijn opheffing in 
de Franse Tijd, onderzocht Van Tuyl eerst hoe de 
vorming en verkrijging van die bestuurlijke een
heid in de Middeleeuwen verliep. Rond 800 moet 
er volgens hem een bebouwing van tien boerderij
en ter plaatse op de rivierklei zijn geweest blijkens 
een goederenlijst van de Utrechtse Sint-Maartens
kerk. Daarin wordt bezit te Suattingaburim ge
noemd, zeer waarschijnlijk het latere Svadeburg, 
voorloper van Zwammerdam. In de daarop vol
gende eeuwen vormde zich hel graafschap Hol
land, vanaf het strandwallengebied oostwaards. 
De 'Hollandse' graven, die hun gebieden van de 
Duitse koningen in leen hadden via de bisschop 
van Utrecht, streefden naar gebiedsuitbreiding. 
Dit leidde tot strijd tussen Holland en Utrecht, 
waarbij ook het gebied Suattingaburim definitief 
aan het Hollandse graafschap lijkt te zijn geko
men (vóór 1064). Vanaf de 13e eeuw treft men er 
de heren van Brederode aan als leenmannen van 
de graven van Holland. Zij vergaarden rond het 
kerngebied stukken ontginningsgrond, die zij in 
de tweede helft van de 13e eeuw consolideerden 
tol de heerlijkheid Voshol, later bestaande uit de 
drie ambachten Zwammerdam, Reeuwijk en Ter 
Aar. Het ambacht Swadenburgherdam wordt voor 
het eerst genoemd in een oorkonde uit 1360 en 
had toen dus al een eigen schout In het uitgeven 
onder leenrecht aan de Brederodes van de diverse 
ontginningsblokken zat overigens niet meer logi
ca dan die van een nogal willekeurige politiek van 

de Hollandse graven. Mede door deze wijze van 
bezitsvorming, stapsgewijs beschreven door Van 
Tuyl, ontstond de merkwaardige vorm van Zwam
merdam. 

In afdeling II worden de openlegging van de 
veenwildernis en de exploitatie van het grondge
bied onderzocht. Ontginning van de Utrechts-
Hollandse veengebieden vond plaats vanaf het be
gin van de 11 e eeuw, maar kwam tot stilstand door 
een complex van factoren die hadden geleid tot 
problemen met de afwatering. Dit had onder 
meer tot gevolg dat kort voor 1165 een dam in de 
Oude Rijn werd gelegd, die voor Zwammerdam 
naamgevend zou zijn en door het leggen van een 
brugdeksel over de dam ook een stimulans was 
voor verdere groei. Bij de voor Zwammerdam zo 
belangrijke tweede ontginningsfase traden na eni
ge tijd weer problemen op met de afwatering. De 
vorming van de Dam- of Binnenpolder in de 15e 
eeuw had ook met deze problematiek te maken. 
Een en ander leidde er uiteindelijk toe dat be
paalde delen van het ambacht Zwammerdam wa
terstaatkundig onder schout en dijkgraaf van 
Reeuwijk ressorteerden en zich ook in andere op
zichten daarop gingen oriënteren. De waterstaat
kundige situatie bleef zich wijzigen tot f979, zodat 
de beschrijving daarvan doorgaat tot aan deze tijd. 

Afdeling III behandelt het bestuur in de Mid
deleeuwen in het algemeen en van de heerlijk
heid Voshol met het ambacht Zwammerdam in 
het bijzonder. Hier wordt in detail uitleg gegeven 
aan de feodale instellingen, ambten, het baljuw
schap Voshol, de rechten van de ambachtsheer, 
kortom het hele mozaïek van rechten en plichten 
dat in het gebied was ontstaan en overgeërfd. 
Daarbij worden ook de ambachtsheren bespro
ken: de Brederodes en vanaf 1710 het geslacht van 
Aerssen tot de afschaffing van de heerlijke rech
ten in 1798. Een korte vierde afdeling informeert 
nog over het economisch leven van het gebied 
door de eeuwen heen. 

Van Tuyl heeft een omvangrijk onderzoek ver
richt naar de wordingsgeschiedenis van het am
bacht Zwammerdam. Vooral in de eerste twee af
delingen wordt verslag gedaan van dat onderzoek, 
zoals in de reconstructies van de vroege geschiede
nis aan de hand van latere gegevens of naar aanlei
ding van onvolledig bronnenmateriaal. Om de stu
die helemaal in de Romeinse tijd te laten 
beginnen, gaat misschien wat ver en draagt aan de 
beantwoording van de vraagstelling niet zo veel bij. 
Moeizaam is het redeneren en reconstrueren aan 
de hand van kaarten, die soms slecht leesbaar zijn 
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en waarnaar een enkele keer ook niet goed wordt 
verwezen (p. 22, 35). Wel benadrukt Van Tuyl dat 
het in dit boek gaat om lokale geschiedschrijving. 
Bekendheid met het plaatselijke landschap en de 
topografie zal hier veel kunnen uitmaken. De af
delingen III en tv zijn overigens heel duidelijk en 
daarin spelen de mens en zijn instellingen dan ook 
een grotere rol dan het gebied zelf. Of de studie 
zich had kunnen of moeten uitbreiden naar het 
omvangrijker gebied van de heerlijkheid Voshol is 
iets wat je je kunt afvragen. In feite is dit boek al 
een studie daarnaar, zij het dan met veel aandacht 
voor het ambacht Zwammerdam. 

Het streven naar volledigheid dat het boek ken
merkt, is mede in de verzorging en de verantwoor
ding ervan terug te vinden. Behalve de annotatie 
bevat het lijsten met literatuur, geraadpleegde ar
chieven en afkortingen, alsmede een register. 
Daarnaast zijn acht bijlagen opgenomen, onder 
anderen een 'Chronologisch overzicht van bron
nen, betrekking hebbende op het bezit van Voshol 
of onderdelen daarvan', stambomen en een lijst 
van de opeenvolgende ambachtsheren, een uit
treksel uit het register Valorjèodorumvan de graven 
van Holland betreffende Voshol en een uittreksel 
uit de legger van inkomsten uit de heerlijkheid 
Voshol betreffende het ambacht Zwammerdam. 
De bijlagen vormen een wezenlijk en informatief 
onderdeel van het boek. De samenvatting geeft on
evenredig veel aandacht aan de geschiedenis van 
de waterhuishouding en in de slotbeschouwing ko
men nog nieuwe gezichtspunten naar voren, maar 
beide stukken zijn toch zeer verhelderend. 

Martha Catania-Pelers 

G.P. Alders, J.G. Kruisheer, A. Schweitzer, J. van 
Venetien, Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke 
nederzetting, met een editie van de stadskeur van 11 
november 1298 (Hilversum: Verloren, 1998, 72 blz., 
ISBN 90-6550-582-2) 

Er is nog weinig onderzoek verricht naar de ont
wikkeling van Beverwijk van agrarische naar stede
lijke nederzetting in de Middeleeuwen. De onder
havige studie voorziet in deze lacune en levert in 
bredere zin een bijdrage aan de geschiedenis van 
de verstedelijking in het gebied van de graven van 
Holland in de 13e en 14e eeuw. De resultaten zijn 
tot stand gekomen door een gelukkige samenwer
king tussen de vakgebieden geschiedenis, archeo
logie, geologie en topografie. 

Tot voor kort deden twee opvattingen opgeld 
over de mate van 'stedelijkheid' van Beverwijk 
rond 1300. Na nauwgezette bestudering van de be
schikbare gegevens ondersteunen de onderzoe
kers de conclusie dat Beverwijk in die tijd niet al
leen formeel maar ook materieel een stedelijke 
nederzetting was. De stadskeur van 11 november 
1298 stichtte geen stad, maar voorzag een reeds be
staande nederzetting van stedelijke rechten. Deze 
nieuwe studie ontkracht dus de andere visie, vol
gens welke Beverwijk rond 1300 nog een voorna
melijk agrarische gemeenschap was, die zijn stads
keur nog geen jaar na de verlening alweer verloor 
om hem pas in 1346 definitief te verwet-ven. 

Beverwijk is ontstaan na de afdamming van het 
riviertje de Dije door de aanleg van de verlengde 
Sint-Aagtendijk vóór 1267. Deze dijk beschermde 
noordelijk Kennemerland tegen het Wijkermeer, 
een onderdeel van het IJ. Hierdoor kon het 
scheepvaartverkeer niet meer onbelemmerd 
doorgang vinden en moesten goederen voortaan 
op een geschikte plek worden overgeslagen. Be
verwijk lag gunstig aan het water vlakbij de be
langrijke route vanuit het zuiden over de strand-
wal naar Haarlem, Egmond en Alkmaar. Mogelijk 
bestond het plaatsje al eerder als overslagplaats 
voor de abdij van Egmond. Door een wisselwer
king tussen voornamelijk spontane economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen van onderaf 
en bevordering van bovenaf groeide Beverwijk 
van louter overslagplaats uit tot een kooplieden
en nijverheidsnederzetting, die als knooppunt 
fungeerde van een meer dan regionale handel. 
Vanuit een ongetwijfeld welbegrepen economisch 
eigenbelang bevorderden opeenvolgende am
bachtsheren de groei van Beverwijk. Zo verkreeg 
Beverwijk in 1276 op verzoek van Gerard van Vel-
sen een weekmarkt en in 1298 op verzoek van 
Wolfert van Borsele een stadskeur. In deze keur 
treedt Wolfert op als quasi-stadsheer naast de jon
ge graaf Jan I, van wie hij voogd was. Nadat Wol
fert in 1299 was vermoord, werden zijn rechten 
wel herroepen, maar bleef de stadskeur verder on
gemoeid. Zowel de ambachtsheer als de abdij van 
Egmond, die veel grond in en rond Beverwijk be
zat, gaven in de handelsnederzetting percelen 
grond in erfhuur uit. Zij stimuleerden de groei en 
profiteerden daar op hun beurt weer van. De uit
gegeven percelen staan haaks op het water en de 
twee marktstraten, die min of meer parallel aan 
de oever lopen. Zijstraten verbinden de oever met 
de marktstraten om de goederen aan te voeren. 
U i l de vorm blijkt dat het hier om een kleine han-
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delsnederzetting ging met een planmatige aanleg, 
die gelijkenis vertoonde met andere vroege han
delsplaatsen in West-Europa. Wat mij uit de tekst 
echter niet duidelijk wordt, is waarom de 'kom-
kommer'-vorm nu typisch is voor een marktstraat, 
dat wil zeggen nauw aan begin en eind van de 
straat en breed in het middendeel. 

Het opmerkelijkste resultaat van het onderzoek 
is wel de conclusie dat de handels- en nijverheids
nederzetting Wijk of Beverwijk naast de oudere 
agrarische kern Agathenkerk is ontstaan en dat de 
naam Beverwijk vanaf het midden der 14e eeuw is 
overgegaan op beide kernen. De naam Beverwijk 
wordt in deze publicatie verder niet verklaard. In 
andere publicaties (Die water keertvan H.S. Danner, 
H.Th.M. Lambooij en C. Streefkerk uit 1994 en 
Kleine Kennemer watergeschiedenis van D. Aten en P. 
Klompmaker uit 1996) wordt ervan uitgegaan dat 
'Beverwijk' een na 1250 in zwang gekomen naam is 
voor één en dezelfde kern, namelijk Agathenkerk. 
Beverwijk wordt dan verklaard als verbastering van 
Beevaartswijk, genoemd naar de bedevaartgangers 
die op de kapel van de Heilige Agatha afkwamen. 
Of is de naam Beverwijk afgeleid van de toenmaals 
inheemse bevers, zoals De katholieke encyclopaedie 
van 1950 beweert? Hoe een en ander in elkaar 
steekt weet ik niet maar het had mijns inziens hier 
wel enige aandacht verdiend. 

Voor mij ligt een voorbeeldige studie, geschikt 
voor de meer dan gemiddeld geïnteresseerde leek; 
termen als leenstelsel, ambachtsheer en baljuw 
worden verder niet uitgelegd. Interessant is de toe
passing van computerreconstructies om een beeld 
te geven van Beverwijk rond 1300. Het boek bevat 
geen index, wel uitvoerige noten en een bibliogra
fie. 

J.Th. Rijper 

J.Th. Lindblad e.a., Goud uit graan. Nederland en 
het Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle: Waanders, 
1998, 134 blz., ISBN 90-400-9247-8, ƒ 45) 

Over Nederland en de handels- en ontdekkings
reizen naar exotische oorden in de Oost en West 
zijn boekenkasten vol geschreven. Over de handel 
op het Oostzeegebied is aanzienlijk minder gepu
bliceerd. Ook is er van dit onderwerp veel minder 
overgeleverd, terwijl de handel - voor wal betreft 
de omvang in aantallen schepen en hoeveelheden 
handelswaar - veel omvangrijker was dan die van 
bijvoorbeeld de VOC en de WIC. De tochten naar 

onder andere Denemarken, Zweden en Polen wa
ren in verhouding tol de verre oceaanreizen maar 
korte, weinig avontuurlijke ondernemingen, maar 
ze waren er niet minder winstgevend om. Ook de 
wederwaardigheden van de koopvaarders en de 
ontwikkelingen van de havensteden en scheeps
bouw zijn niet minder interessant. Redenen voor 
het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onder-
waterarcheologie, het Scheepvaartmuseum Am
sterdam, het Drents Museum en de inmiddels 
ruim 300 jaar oude Directie der Oostersche Han
del en Reederijen om deze uitgave en meerdere 
tentoonstellingen aan het onderwerp te wijden. 

Het boek is samengesteld uit verschillende arti
kelen van de hand van voornamelijk historici, die 
het onderwerp vanuit een specifieke historische 
invalshoek behandelen. Hel eerste artikel, 'Ne
derland en de Oostzee 1600-1850' van J.Th. Lind
blad, is vooral een economische geschiedenis met 
naar verhouding veel cijfermateriaal, grafieken en 
tabellen. In kaders worden gegevens en verhalen 
uit de lopende tekst nog eens herhaald, wat in een 
niet-educatieve uitgave weinig pas geeft. Gelukkig 
is dat bij de andere hoofdstukken niet zo. 

In 'Behouden vaart!' van M . van Tielhof wordt 
uit de doeken gedaan op welke ingenieuze manie
ren de financiële risico's van de zeevaart werden 
beperkt: niet alleen door de koopvaardijschepen 
in admiraalschap te laten varen maar ook door ze 
in oorlogstijd te laten vergezellen door zwaar be
wapende convooischepen. Vergeleken met de 
handel op de Middellandse Zee was de Oostzee
handel voor wal betreft piraterij en oorlogen be
trekkelijk rustig. Toch werden er om de risico's 
van averij en dergelijke binnen de perken te hou
den door de Nederlandse scheepvaarders en 
kooplieden allerlei vormen van assurantiën be
dacht. 

Het derde hoofdstuk, 'Lading voor de Oostzee' 
door J.W. Veluwenkamp, verhaalt hoofdzakelijk 
over de verschillende handelswaar die van hieruit 
door de Sont maar vooral vanuil het Oostzeege
bied naar de Nederlanden werd vervoerd. Het 
kwam niet zelden voor dat Nederlandse schepen 
in ballast heen voeren en volgeladen met graan, 
hout, teer en pek terugkeerden, al handelden de 
koopvaarders natuurlijk ook in koloniale waren 
die de VOC-schepen naar Amsterdam brachten. 

Allerlei soorten schepen, over het algemeen 
klein en wendbaar zoals het fluitschip, het kof
schip en de galjoot, worden in 'Zeilen naar de 
Oostzee' door H . Dessens uitvoerig en voorzien 
van veel technische details beschreven. Gelukkig 
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sluit het hoofdstuk voor onervaren zeilers af met 
een verklarende woordenlijst. In 'Raadsels rond 
een gezonken oostzeevaarder' beschrijft M.R. 
Mandeis de archeologische zoektocht naar de ge
heimen van het schip dat eind 16e eeuw voor de 
kust van Texel verging, wellicht in de beruchte 
Kerststorm van 1593. 

In "Varend volk' ontkracht P.C. van Royen de 
mythe als zouden zeevarenden allen ruwe, onbe
houwen vlegels zijn. Natuurlijk waren er ruyge 
maets aan boord, maar ook geschoolde arbeiders 
en schippers. De Oostvaart had veel meer aanzien 
bij de bevolking dan de vaart naar Indië. De man
schappen werden beter betaald dan de vaak onge
schoolde bemanning van V O O en WIC-schepen. 
De zeelieden, die als het weer het toeliet soms wel 
drie tochten per jaar naar de Oostzee maakten, 
konden bovendien af en toe bij moeder de vrouw 
langs en binnen de dorps- of stadsgemeenschap 
een voorname positie innemen. 

Van de havens aan de Oostzeekusten is vooral 
Dantzig bekend. Het voorlaatste hoofdstuk is aan 
de geschiedenis van die stad gewijd: 'Dantzig, ha
venstad aan de Oostzee' door ). Litwin, een ge
schiedenis die vooral veel Nederlandse invloeden 
laat zien. De Nederlanders namen eeuwenlang 
een vooraanstaande positie in de handel in, maar 
woonden ook (soms tijdelijk, soms langer) langs 
de kusten, zoals de families De Geer en Trip in 
Zweden. Ook in Dantzig is de invloed van de Ne
derlandse architectuur, scheepsbouw, schilder
kunst en dergelijke overal terug te vinden. Het 
slothoofdstuk 'Nederlanders en de Oostzeecttl-
tuur' door P. Schonewille laat dit in een breder 
verband zien. Opmerkelijk is dat men in de ha
vens lange tijd met Nederlands en plat-Duits te
recht kon. Met name de scheepsterminologie was 
Nederlands en toneelgezelschappen uit de lage 
landen konden tot aan het Zweedse hof stukken 
van Vondel en Bredero opvoeren. 

Het rijk geïllustreerde boekwerk geeft een af
wisselend beeld van de vele facetten van de Oost
zeehandel, maar het is jammer dat er weinig aan
dacht is besteed aan de onderlinge afstemming 
van de bijdragen. Steeds weer worden de werking 
en het belang van de Sonttolregislers uit de doe
ken gedaan, zonder verwijzing naar de uitleg in 
een voorafgaand hoofdstuk. Steeds weer worden 
de handelswaren besproken alsof we voor het 
eerst lezen dat er in graan werd gehandeld. Steeds 
weer wordt verteld dat Nederlandse scheepsbou
wers tot ver in de 19e eeuw vasthielden aan hun 
oude vertrouwde bouwtechniek van shell firsl 
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(scheepshuid eerst in plaats van eerst een skelet-
bouw). Ondanks die herhalingen is het boek de 
moeite van het lezen waard. 

Lianne Damen 

Geertje Wiersma, Johanna Borski. Financier van Ne
derland 1764-1846 (Amsterdam: Prometheus, 
1998, 134 blz., ISBN 90-5333-635-4, ƒ 29,90) 

De weduwe Johanna Jacoba Borski-van de Velde 
speelde vanaf de dood van haar man in 1814 ge
durende ruim dertig jaar een belangrijke rol in 
hel Nederlandse bankwezen. In 1790 was zij met 
de makelaar in effecten Willem Borksi getrouwd. 
Tijdens haar 24-jarig huwelijk wijdde Johanna zich 
hoofdzakelijk aan haar gezin. Willem Borski ope
reerde in die jaren op de Amsterdamse beurs voor 
firma's als Hope & Co. Hoewel zeker vanaf de 
f i "anse overheersing moeilijke tijden waren aange
broken voor de Amsterdamse financiële wereld 
ging het Borski relatief goed: in 1813 behoorde 
hij tot de zes rijkste inwoners van Amsterdam. Na 
Borski's dood een jaar later nam Johanna zijn 
commissiehuis over en zorgde ervoor dat de zaak, 
onder de firmanaam Wed. W. Borski, zich sterk 
kon uitbreiden. Bovendien redde zij de Neder-
landsche Bank van de ondergang door grote hoe
veelheden aandelen te kopen. Tevens schoot ze de 
Nederlandse Handel-Maatschappij, een voorloper 
van de ABN-AMRO, meerdere malen te hulp, uit
gerekend in een tijd waarin niemand dit bedrijf 
nog kredietwaardig achtte. 

Toch is Johanna Borski niet erg bekend. In de-
We eeuw was het voor zakenvrouwen nog niet 
gepast om op de voorgrond te treden. Geertje 
Wiersma hoopt ons daarom een blik achter de-
schermen te gunnen. Helaas leverde het bronnen
onderzoek haar de nodige problemen op. Zo 
bleek het bedrijfsarchief' gedeeltelijk verdwenen. 
Bovendien is de correspondentie tussen Johanna 
en haar man Willem Borski misschien wel gesto
len. Gelukkig was een deel van de brieven al vóór 
de verdwijning gepubliceerd in een bloemlezing 
uit 1943, van de hand vanjohanna's achterachter
kleinzoon W.J.J.C. Bijleveld. Mogelijk bevinden de 
originelen zich nog in de archieven van de familie 
Bijleveld in het Gemeentearchief in Leiden, maar 
dat blijft tot ver in de volgende eeuw gesloten. 
Wiersma is als gevolg hiervan niet goed in staat 
het ons op de achterkant van haar boek beloofde 
portret van Johanna Borski te verschaffen. Bij ge-
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brek aan relevante informat ie over J o h a n n a ze l f 
k o m e n daa rom haar f ami l i e l eden en zakencontac-
ten u i tvoer ig aan b o d . W i e r s m a besteedt i n haar 
boek ook ru imschoots aandacht aan diverse anek
dotes over pe r sonen en zaken uit de 18e en de 19e 
eeuw, d ie slechts z i jdel ings r aakv lakken h e b b e n 
met Johanna B o r s k i e n haar z a k e n k r i n g e n . E e n 
v o o r b e e l d is de d e e l n a m e van diverse v r o u w e n 
aan een windhandelkwest ie i n 1720. Voorts is het 
boek v o o r z i e n van u i t g e b r e i d e c i ta ten , o n d e r 
meer ui t de eerder d o o r Bi j leve ld gepubl iceerde 
p r i v é c o r r e s p o n d e n t i e . E e n he lde r bee ld van voor
al de zake l i jke ac t iv i te i t en van J o h a n n a B o r s k i 
krijgt de lezer met di t alles niet. 

N u is de opdrach t d ie W i e r s m a z ich stelde zeker 
niet gemakkel i jk . A l s v rouw was J o h a n n a B o r s k i 
niet w e l k o m o p de beurs en op aandeelhouders
vergader ingen. N a de d o o d van haar m a n h a d zij 
de h u l p van m a n n e n die i n haar firma werkzaam 
waren d a a r o m h a r d n o d i g . Borsk i ' s b o e k h o u d e r 
Johannes Berna rdus S toop werd Johanna ' s steun 
en toeverlaat . V a n a f 1817 was hij zelfs medef i r 
mant , tot zijn overstap naar de firma H o p e & C o 
i n 1832. Johanna ' s z o o n W i l l e m werd na een vijfja
rige o p l e i d i n g bij het handelshuis B a r i n g i n Enge
l a n d c o m p a g n o n i n het huis van zijn moeder . 

J o h a n n a h i e l d z i ch o n d e r meer bez ig met de in 
t roduct ie van Amer ikaanse fondsen i n N e d e r l a n d . 
Zij hande lde ook i n Russische aande len en inves
teerde samen met haar famil ie i n o n r o e r e n d goed 
i n de omgev ing van H a a r l e m . R o n d het m i d d e n 
van de 19e eeuw was de famil ie eigenaar van een 
groot gedeelte van de K e n n e m e r d u i n e n . W i e r s m a 
stelt dat Johanna B o r s k i o n d e r meer succesvol k o n 
ope re ren omda t zij goed was i n het o p b o u w e n e n 
het o n d e r h o u d e n van een netwerk. Tevens voerde 
zij een gunstige huwel i jkspol i t iek voor haar k inde
ren . H o e succesvol zij was ten opz ich te van ande
ren blijft echter ondu ide l i jk . 

Fe i t is dat J o h a n n a B o r s k i tot 1844 firmant 
bleef. In datzelfde jaar maakte zij haar testament 
op . In ap r i l 1846 werd zij begraven i n de Nieuwe 
K e r k i n A m s t e r d a m . D e h u i z e n en l andgoede ren 
werden o n d e r haar acht k i n d e r e n verdeeld . H o e 
wel de mach t van de famil ie n a 1860 afnam, werd 
het adminis t ra t iekantoor van J o h a n n a B o r s k i pas 
i n 1959 g e l i q u i d e e r d . H e t commiss iehu i s was al 
eerder opgegaan i n de firma H o p e & C o . G e z i e n 
het gebrek aan gegevens over J o h a n n a als persoon 
was wel l icht De firma Wed. W. Borski een passender 
titel geweest. 

Mar ie -Chr i s t ine Engels 

G e r r i t Paape, De Bataafsche Republiek, zo als zij be
hoord te zijn, en zo als zij weezen kan: of revolutionaire 
droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot 
1998, bezorgd d o o r Peter A l t e n a , m.m.v. M i r e i l l e 
O o s ü n d i ë (Ni jmegen: Vant i l t , 1998, 120 blz. , I S B N 
90-75697-11-2, ƒ 24,90) 

Ger r i t Paape (1752-1803) beschreef i n 1798 de Ba
taafse R e p u b l i e k , haar miss tanden en voora l de 
verbeter ing twee eeuwen later. Volgens de i n deze 
heruitgave afgedrukte or ig ine le t i te lpagina is het 
werk 'vrol i jk en ernst ig ' bedoe ld . H e t beg in is h i 
lar isch. D e wijsgeer Ba l samon filosofeert i n 1798 
over het geluk. Z i jn knecht C e l a n o r voert intussen 
zijn A a p gepofte kastanjes, tot be ide r geluk. D i t 
a a n s c h o u w e n d is B a l s a m o n i n v o o r een expe r i 
ment : wat zal gebeuren als de A a p deze kastanjes 
o n t h o u d e n worden? W e l n u , de A a p pleegt zelf
m o o r d , met achter la t ing van een briefje: als Balsa
m o n e n C e l a n o r de steen i n zijn h o o f d verpulve
r e n en het p o e d e r m e t witte wi jn o p d r i n k e n , 
zu l l en zij z ien 'wat de waereld b e h o o r d te zijn, en 
wat ze weezen k a n ' . A l d u s gebeurt , en de volgende 
m o r g e n ontwaken be iden i n het j aa r 1998. In de 
R e p u b l i e k van 200 j aa r later w o r d e n Ba l samon en 
z i jn k n e c h t r o n d g e l e i d d o o r de o u d e wijsgeer 
Li js idor . Thans is het Bataafse V o l k het gelukkigste 
volk ter were ld . 

H e t is verleidel i jk dit boekje te lezen zoals i n de 
j a r e n tachtig George Orwel l s 1984 gelezen werd , 
namel i jk met de b l ik ger icht op wat van de voor
s p e l l i n g e n u i t g e k o m e n is. M e t de vraag op het 
buikbandje , 'Wat voorspelde Paape i n 1798 over 
1998?', word t o o k di t boekje zo aanbevolen d o o r 
de uitgever. Peter A l t e n a , die deze heruitgave ver
z o r g d heeft, schrijft i n zi jn n a w o o r d terecht dat 
deze ve rge l i j k ing tussen het g e d r o o m d e e n het 
ve rwezen l i jk te 1998 we l z i n v o l is, m a a r dat de 
e igen l i jke vraag t o c h de plaats van het werk i n 
Paapes e igen t i jd betreft. Over igens h a d d i t na
w o o r d beter een v o o r w o o r d k u n n e n zi jn, want het 
bevat v o o r een (beter) b e g r i p van Paapes boek 
noodzakel i jke toe l i ch t ingen , waaronder een korte 
biografie van de schrijver. 

G e r r i t Paape is een van de radicale patr iot ten e n 
een veelschri jver. N a het P ru i s i sche i n g r i j p e n i n 
1787 vlucht hij naar Frankr i jk , o m in 1795 met de 
Fransen terug te ke ren . De Bataafsche Republiek, ge
schreven i n 1797, verschijnt i n maart 1798. He t re
vo lu t iona i re e lan van 1795 is tot te leurs te l l ing van 
Paape w e g g e ë b t en ook de radicale staatsgreep van 
j a n u a r i 1798 is geen l ang leven beschoren . K o r t n a 
het verschi jnen van De Bataafsche Republiek, i n j u n i 

171 



Boekbesprekingen 

1798, volgt een gematigde staatsgreep. Paape is in
middels aangesteld als beambte op het Agentschap 
van Nationaale Opvoeding, voorloper van het Mi
nisterie van Onderwijs. Hij schrijft tot zijn dood 
nog slechts enkele anonieme werken. 

Hoewel Altena dit boekje wil plaatsen in zijn tijd 
wordt de Bataafse omwenteling nauwelijks uitge
werkt; voor een werkelijk begrip van Paape is voor
kennis over de strijd tussen unitaristen, federalis
ten en moderaten, om de politieke hoofdstromen 
te noemen, noodzakelijk. In de selectieve biblio
grafie in de verantwoording ontbreken met name 
verwijzingen naar historische studies over de Ba
taafs-Franse tijd, zoals in deel 9 van de Algemene Ge
schiedenis der Nederlanden. De niet-ingewijde leek zal 
op deze wijze geen vergelijking kunnen maken tus
sen bijvoorbeeld Paapes staatkundige denkbeel
den en de Staatsregeling van 1798. Paapes toe
komstdromen vinden we in die eerste Nederlandse 
Grondwet ten dele wel, ten dele niet verwoord. 
Een voorbeeld van dat laatste is de door Gerrit 
Paape voorgestane gelijkstelling van vrouwen en 
mannen, tenminste wat het onderwijs betreft. 

Maar in deze kritische heruitgave maken de 
voetnoten bij de tekst van Paape veel goed. Zij ver
duidelijken soms historische achtergronden, wij
zen op autobiografische elementen in het verhaal 
en geven woordverklaringen. Met name de laatste 
maken Paapes satire tot een leesbaar boekje voor 
zowel de ingewijde historicus als de geïnteresseer
de leek. Enkele voetnoten kiezen een literaire in
steek. De staatkunde van de Bataafsche Republiek 
in 1998 berust volgens Paape onder meer op de 
'rechten van de mens en van de burger' (24). Vol
gens de noot refereert Paape hier vooral aan Tho
mas Paine, The rights of man (1791-1792); de meer 
voor de hand liggende verwijzing naar de Franse 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 
1789 blijft onvermeld. Noot 2 van het tiende 
hoofdstuk weet bij de term 'departement' te ver
melden: 'Naamgeving maakt Franse indruk'; en 
inderdaad is de benaming voor de oude gewesten 
ontleend aan de Franse Republiek. Evenals deze 
voetnoten kiest het nawoord vooral een literatuur
historische invalshoek. De Bataafsche Republiek is 
een zogenaamde uchronie, een utopie die niet op 
een andere plaats gesitueerd is, maar in een ande
re, toekomstige tijd. Dit (sub) genre wordt door 
Altena uitstekend verklaard. 

Ondanks het feit dat de doelstelling van plaat
sing in de eigen tijd niet helemaal uit de verf 
komt, is deze sobere maar verzorgde heruitgave 
geslaagd te noemen. Voor de politiekhistoricus als 

een bron van het revolutionaire denken aan het 
einde van de 18e eeuw en voor de literatuurhisto
ricus als een uit de vergetelheid gehaald voor
beeld van een Nederlandse uchronie, zal Paapes 
De Bataafsche Republiek beiden enkele aangename 
uurtjes bezorgen, dankzij Peter Altena en Mireille 
Oostindië. 

Ruud van den Berg 

N . Maas, De Opregte Haarlemsche Courant in negen-
tiende-eeuwse literatuur en karikatuur (Doelenreeks 
2; Haarlem: Arcadia, 1998, 95 blz., ISBN 90-6613-
004-0) 

De naam Opregte Haarlemsche Courant zal thans wei
nig mensen bekend in de oren klinken, maar de in 
1656 opgerichte krant verwierf al snel een grote in
ternationale reputatie, om die pas in de loop van 
de 19e eeuw te verliezen. Dit boekje is het tweede 
deeltje in de Haarlemse Doelenreeks, waarin eer
der verscheen het in Holland 31,2 (1999) bespro
ken Het soet vergaren van Gabrielle Dorren. Auteur 
Nop Maas schetst met een vlotte pen door middel 
van citaten uit allerlei (humoristische) geschriften 
het beeld dat tijdgenoten hadden van de Haarlem
mer. De auteur, die oude boeken en tijdschriften 
verzamelt, zal naar alle waarschijnlijkheid voor zijn 
onderzoek hebben geput uit eigen collectie; in 
ieder geval is een deel van de illustraties blijkens de 
bron- en literatuurverantwoording afkomstig uit 
de Collectie Nop Maas. 

Maas gaat in op de opkomst en neergang van 
de Haarlemmer, die ook buiten de landsgrenzen 
werd gewaardeerd om zijn betrouwbaarheid, ob
jectiviteit en onpartijdigheid. Een impuls kreeg de 
krant toen het omstreeks 1795 mode werd om 
aankondigingen van geboorte, huwelijk en overlij
den niet meer middels circulaires, maar via adver
tenties bekend te maken. De Haarlemmer groeide 
uit tot het landelijk erkende advertentiemedium 
in de 19e eeuw. 'Een echte Hollander is niet ter 
dege geboren, getrouwd of dood, voor hij als zo
danig vermeld staat in de Opregte Haarlemsche 
Courant', schreef Multatuli in 1872. Maas citeert 
uit het Humoristisch Album van 1864, waarin 
spottend commentaar wordt geleverd op opmer
kelijke advertenties. In andere periodieken wer
den advertenties uit de Haarlemmer afgedrukt, 
voorzien van illustraties waarin de goede bedoe
lingen van de adverteerders in twijfel werden ge
trokken. De reacties geven ook een interessant 
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beeld van de manier waarop in die tijd tegen be
paalde annonces werd aangekeken. Zo blijkt dat 
het plaatsen van een kennismakingsadvertentie, 
iets waar men trouwens tegenwoordig ook niet 
vaak ronduit voor uitkomt, niet onomstreden was 
en zeker niet indien zij afkomstig was van een 
vrouw. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werden veel 
nieuwe kranten opgericht en bestaande kranten 
vernieuwd. Temidden van die ontwikkelingen mis
te de Haarlemmervolgens Maas de boot. De berich
ten in de krant zouden onbenullig zijn en de neu
traliteit, waar het blad in vroeger jaren zo om werd 
gewaardeerd, werd in het steeds meer verzuilde 
Nederland niet meer als een kwaliteit ervaren. 
Door middel van hervormingen en betere journa
listiek trachtte men het tij te keren, maar de glo
rietijd van de Haarlemmer was definitief voorbij en 
aan het eind van de 19e eeuw had de krant nog 
maar een marginale positie. In een karikatuur in 
de Nederlandsche Spectator in 1870 werd de lezer 
van de Haarlemmer afgebeeld als een oud vrouw
tje, dat boven de krant in slaap was gevallen. Aldus 
heeft Maas, puttend uit toch niet alledaagse bron
nen, over een klein onderwerp een alleraardigst 
boekje geschreven. 

Simone Wijnia 

Chris Sol, Thorbecke en Leiden. Student, hoogleraar 
en raadslid (1817-1850) (Leiden: Gemeente Lei
den, 1998, 76 blz, ISBN 90-76172-02-1) 

Het was 'onze' Thorbecke die het fundament leg
de voor de Nederlandse rechtsstaat, vindt (inmid
dels oud-)burgemeester van Leiden mr. C H . Goe-
koop. Naar aanleiding van de tweehonderdste 
geboortedag van Thorbecke en de hondervijftig-
ste verjaardag van diens grondwetswijziging heeft 
de gemeente Leiden dan ook in eigen beheer een 
boekje uitgegeven over het leven van deze grote 
staatsman voor zover zich dat in Leiden afspeelde, 
dus tot zijn vertrek naar Den Haag als minister van 
Binnenlandse Zaken in november 1849. Histori
cus Chris Sol, senior communicatie-adviseur bij de 
gemeente Leiden, heeft in 76 pagina's vol illustra
ties een beeld geschetst van Thorbecke's jaren in 
Leiden. Iets nieuws komt uit zijn onderzoekje ech
ter niet naar voren. 

Johan Rudolf Thorbecke (Zwolle 14 januari 
1798-Den Haag 5 juni 1872) studeerde letteren in 
onder meer Amsterdam en Leiden en promoveer

de op de taal en cultuur van de oude Grieken en 
Romeinen. Hij was in Leiden lang gemeenteraads
lid. In zijn studeerkamer aan de Garenmarkt al
daar schreef hij in april 1848 in twee weken de 
concepttekst voor onze grondwet. Van de auteur 
leren we vooral dat Thorbecke uit een gezin kwam 
dat het niet breed had, dat hij hard en serieus 
werkte, een eigenzinnige man was en het ver 
schopte. Dat de informatie oppervlakkig blijft, 
komt wellicht ten dele door de geringe omvang 
van het boekje, maar ook omdat Sol ervoor kiest 
om zijn onderwerp niet diepgaand te behandelen. 
Hij beweert bijvoorbeeld in het hoofdstukje 'Ver
langen naar Leiden' dat de periode van Thor-
beckes studie in Duitsland (oktober 1820-mei 
1822) heel belangrijk was voor diens ontwikke
ling. Wat het belang dan wel was, behandelt hij 
echter nauwelijks. We komen slechts te weten dat 
hij loskwam van zijn vertrouwde omgeving, ver
liefd werd op de dochter van een Duitse dichter 
en zijn, toen vierjarige, toekomstige vrouw Adel-
heid ontmoette. 

Ook de invloed van Thorbeckes jaren als bui
tengewoon hoogleraar aan de Universiteit van 
Gent (1825-1830), die zeer terloops worden ge
noemd, en de invloed van de Belgische opstand 
op zijn politieke ideeën komen niet ter sprake. 
Hiernaast wordt het ondanks de titel van het 
hoofdstuk in het geheel niet duidelijk öf en waar
om Thorbecke naar Leiden verlangde. Ook de 
vraag 'Hoe was hij als mens, als vriend?', die de 
auteur al in zijn eerste hoofdstuk over Thorbecke 
stelt, wordt nauwelijks beantwoord. De auteur 
blijft steken in oppervlakkigheden als 'Thorbecke 
was ook dankbaar voor oprechte genegenheid'. 
Dit maakt het boekje saai, wat in het tweede deel 
nog versterkt wordt door gedetailleerde maar 
langdradige beschrijvingen van politieke kwesties 
in de Leidse gemeenteraad en de Tweede Kamer 
in de jaren 1840-1849. 

Een handig overzichtsboekje is Thorbecke en Lei
den ook al niet. Het is bijvoorbeeld nog een heel 
gezoek in de tekst om erachter te komen wat 
Thorbecke allemaal heeft gestudeerd. Ook houdt 
het boek op als Thorbecke in 1849 minister van 
Binnenlandse Zaken wordt en naar Den Haag 
moet verhuizen. Zijn drie premierschappen en de 
belangrijke wetten die onder zijn regeerperioden 
tot stand kwamen, blijven dan ook buiten be
schouwing. Dat hij in 1872 stierf, staat gelukkig 
wel op de achterflap. 

Dit alles zou nog door de vingers kunnen wor
den gezien als het boekje waarmaakte waarvoor 
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het is bedoeld en Thorbecke als een echte Leide-
naar neerzette. Maar evenmin als een levendig 
beeld van de hoofdpersoon krijgen we inzicht in 
het belang van de stad voor Thorbecke. Hij woon
de toevallig in Leiden, maar met uitzondering van 
de oranje gedrukte bladzijden met de titels 'Stu
dentenmaskerade "wezenlijk fraai schouwspel'" en 
'Vierde Thorbecke 3 oktober?', die specifiek over 
Leiden gaan, zou het verhaal zich in iedere andere 
Hollandse stad kunnen afspelen. Het boekje is 
mooi uitgegeven, maar voor informatie over Thor
becke is de encyclopedie een betere bron. 

Shirley Haasnoot 

Marianka van Lunteren-Spanjaard en Joep Wijn-
berg-Stroz, Blijvers en voorbijgangers. Joden in Delft 
1850-1960 (Kampen: Kok, 1998, 284 blz., ISBN 90-
242-6217-8, ƒ 42,50) 

In 1996 werd de voormalige synagoge van de jood
se gemeente in Delft gekocht door de Stichting 
Behoud Synagoge Delft. Een verzoek van deze 
stichting om de joden van Delft een gezicht te ge
ven vormde de aanleiding voor het boek Blijvers en 
voorbijgangers. De auteurs, die al eerder over de ge 
schiedenis van de joden in Nederland publiceer
den, hebben hiertoe veel archieven geraadpleegd, 
plaatselijke kranten bestudeerd en interviews ge
houden. De titel van het boek verwijst naar de re
gelmatig wisselende samenstelling van de groep: 
een relatief kleine vaste kern, met daaromheen 
een grotere groep joden die voor kortere tijd in 
Delft verbleven. 

In het boek wordt aangetoond op welke wijze 
de modernisering van de kleine joodse gemeen
schap (19e eeuw) tot een individueel beleefde 
identiteit (20e eeuw) plaatsvond. Geloofsafval is 
één van de kenmerkende verschijnselen van de 
onderzochte periode. Hierdoor werd de deur 
open gezet voor gemengde huwelijken, waardoor 
de joden steeds minder als religieuze groep gede
finieerd konden worden. In economisch en soci
aal opzicht bleek dat de joden in Delft deelden in 
de stijging van de algemene welvaart en tevens 
participeerden in de sociale stijging. Dit laatste 
werd nog versterkt door de komst tijdens het In
terbellum van geassimileerdejoodse immigranten 
uit voornamelijk Duitsland. Bovendien gingen de 
joden veel meer verspreid door de stad wonen, 
wat ook gezien kan worden als een stap in de rich
ting van integratie. Vanzelfsprekend vormen ook 

in Delft de oorlogsjaren een breuk in de geschie
denis van de joden en na de oorlog had de joodse 
gemeente, die toch al gering in omvang was, hele
maal geen bestaansmogelijkheden meer. In 1950 
werd de synagoge verkocht en vanaf de jaren zes
tig is het nauwelijks nog mogelijk de joden als 
groep te onderscheiden. Helaas wordt niet hele
maal duidelijk of en waarin de situatie in Delft af
week van die in andere plaatsen. 

Het verhaal wordt verdeeld over vier periodes 
beschreven: de 19e eeuw - een periode van komen 
en gaan -, het interbellum -jaren van verandering, 
aansluiting en afstoting —, de bezettingstijd en de 
naoorlogse periode. De mogelijkheid om nu ge
bruik te maken van politiearchieven heeft met 
name voor het hoofdstuk over de bezettingstijd 
veel nieuwe informatie opgeleverd, temeer omdat 
deze geschiedenis nog niet eerder was geschreven. 
In het boek is tevens een lijst opgenomen met uit 
Delft gedeporteerden en omgekomenen. 

Een notenlijst, een persoonsregister, een ver
klarende woordenlijst en een lijst met relevante l i 
teratuur completeren het boek. Helaas wordt voor 
het gebruikte bronnenmateriaal verwezen naar 
het notenapparaat; wellicht was het overzichtelij
ker geweest om ook de bronnen ih een lijst samen 
te vatten. Storend is dat voorwoord en inleiding 
niet alleen gebruikt worden waarvoor ze dienen. 
Zo begint het voorwoord met een concluderende 
zin om uit te leggen waarom gekozen is voor de af
beelding op de omslag en wordt de inleiding ge
bruikt om de conclusie van het onderzoek te ver
woorden. 

Hoewel in het boek veel interessante gegevens 
zijn verzameld, onder meer over de beroepsstruc
tuur van de joodse gemeenschap, is het jammer 
dat het geschetste beeld niet overal even helder is 
en er soms meer vragen worden opgeroepen dan 
beantwoord. Zo wordt nergens duidelijk gemaakt 
waarom de auteurs 1850 als startpunt van hun stu
die hebben gekomen. Een plattegrond van Delft 
uit 1896 is afgedrukt om duidelijkheid te bieden 
over de ligging van de joodse begraafplaats, maar 
deze is zo onduidelijk dat slechts na minutenlang 
zoeken het corresponderende cijfer op de platte
grond gevonden is. Helaas is het mogelijk al bla
derend door het boek nóg een rij voorbeelden 
aan deze voorbeelden toe te voegen. Op deze ma
nier roept het boek bij de geïnteresseerde lezer te 
veel vragen op die de auteurs niet (kunnen) be
antwoorden. 

H.E. Koelewijn 
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J. Poelstra, Vrouwen aan het Spaame. Op zoek naar 
nieuwe wegen (Haarlemse miniaturen 46; Haar
lem: De Vrieseborch, 1998, 240 blz., ISBN 90-
6076-451-X, ƒ 39,90) 

De directe aanleiding voor dit boek vormde het 
eeuwfeest van de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid in 1898. Vrouwen uit heel Neder
land maakten op deze tentoonstelling kenbaar 
welk werk zij verrichtten en waartoe zij in staat wa
ren. Een scala aan beroepen en onderwerpen 
moest duidelijk maken dat arbeid voor de vrouw 
een hoofdvoorwaarde was waardoor 'haar per
soonlijkheid naar echt van haar aanleg kan bloei
en'. In Vrouwen aan het Spaame wordt nu door Jan-
nie Poelstra een overzicht gegeven van de wegen 
die (Haarlemse) vrouwen de afgelopen anderhal
ve eeuw bewandelden en de nieuwe wegen waar
naar zij op zoek waren op het terrein van arbeid 
en onderwijs. Dit is natuurlijk een nogal ambitieus 
project voor één bundel. Maar de auteur verdient 
alle lof: het boek biedt veel informatie en de le
vensverhalen en interviews maken het zeer de 
moeite waard. 

Hei eerste deel van de bundel beschrijft de pe
riode voorafgaand aan de grote tentoonstelling 
van 1898. Het is de tijd van de opkomende vrou
wenbeweging met grote thema's als recht op ar
beid en onderwijs, de strijd tegen de zedeloosheid 
en de onrechtvaardigheid van bestaande wetge
ving. In het inleidende deel komen de levensbe
schrijvingen van vier Haarlemse 'pioniers' van de 
vrouwenbeweging aan bod, de meesten van goede 
komaf. Dat voornamelijk vrouwen afkomstig uit 
de burgerij zich in de strijd om recht op arbeid 
wierpen, is niet verbazingwekkend. Zij hadden 
veelal de tijd en de (financiële) middelen om zich 
op het terrein van de vrouwenkwestie actief te be
wegen. Voor vrouwen uit de lagere sociale klasse 
was werken natuurlijk wel gewoon, zij het uit 
noodzaak en veelal onderbetaald. 

Deel twee gaat verder in op het tentoonstellings
jaar en de (succesvolle) tentoonstelling zelf. Ook 
hier komen de tegenstellingen tussen de burger
en de arbeidersvrouw naar voren. Hadden zij op 
het gebied van wetswijziging dezelfde belangen, 
hun strijd was niet helemaal dezelfde. De socialist 
Tak verweet de organisatrices dat ze over het hoofd 
zagen dat in sommige vakken makkelijk vrouwen 
aan te stellen waren, omdat aan hen niet het volle
dige loon uitbetaald hoefde te worden. Het femi
nisme moest niet de pretentie hebben beslag te 
leggen op de arbeidende vrouw. Stond voor de so

cialisten de strijd tegen het kapitaal voorop en 
diende de vrouw zich daaraan te onderschikken, 
voor de feministen ging de strijd vooral om de 
rechten van de vrouw, zelfs indien dit zou beteke
nen dat bijvoorbeeld in de kiesrechtkwestie de ar
beidersvrouw net als haar man niet en de burger
vrouw wel stemrecht zou verkrijgen. 

Deel drie gaat in op de periode tussen de eerste 
en de tweede feministische golf. Hier komen de 
veranderingen aan bod van de al in de eerste twee 
delen beschreven beroepen in de medische sec
tor, de industrie, het onderwijs en de politiek. 
Voor ongehuwde vrouwen werd het steeds norma
ler buitenshuis te werken. Ook drongen zij meer 
en meer door in voorheen typische mannenbe
roepen. Toch moesten nog heel wat barrières ge
slecht worden. Tot ver in de jaren vijftig werden 
vrouwen in overheidsdienst geacht bij hun trou
wen ontslag te nemen. Haar restte het huishou
den. De verenigingen die zich specifiek richtten 
op de belangen van de huisvrouw waren een 
doorn in het oog van de meer strijdbare vrouwen-
groeperingen. 

Het laatste deel van het boek beschrijft de twee
de feministische golf. De strijd om goed onderwijs 
en het pleidooi voor economische zelfstandigheid 
blijken na ruim een eeuw nog steeds actueel. Met 
een Haarlemse tentoonstelling iet 1987 over vrouw 
en arbeid wordt vooral bejubeld wat vrouwen al 
hebben bereikt. Tien jaar later hebben bezuini
gingen veel voorzieningen voor vrouwen alweer 
voortijdig afgebroken. Zoals het citaat in het voor
woord - dat de vrouwenstrijd een eeuwige strijd 
is - al duidelijk maakt, klinkt de waarschuwing van 
de auteur dat de emancipatie nog lang niet is vol
tooid het hele boek door. We kunnen ons hier af
vragen of met de consequent doorgevoerde be
schrijving van de historische strijd om betaald 
werk buitenshuis niet een te eenzijdige invulling 
wordt gegeven aan de begrippen emancipatie en 
feminisme, termen die door de auteur door el
kaar worden gehanteerd. Die discussie verdient 
wellicht een ander boek. Vrouwen aan het Spaame is 
met recht een ode aan de vrouwen die ons vooraf 
zijn gegaan en aan de toekomstige generatie vrou
wen. Met name het fotomateriaal en de biografi
sche gegevens (interviews) maken het boek voor 
een breed lezerspubliek interessant. De bronver
melding en het register maken de bundel ook 
voor wetenschappelijke doeleinden geschikt. 

Annemieke van der Velden 
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G. van der Harst en L. Lucassen, m.m.v. A. van 
Rijn, Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreem
delingen in een Hollandse stad (1918-1955) (Leid-
sche Historische Reeks 12; Leiden: Primavera 
Pers, 1998, 140 blz„ ISBN 90-74310-3741) 

De aanwezigheid van vreemdelingen in Neder
land lijkt vaak een vrij recente aangelegenheid. In 
werkelijkheid komen al eeuwen lang mensen met 
verschillende motieven naar ons land; dikwijls om 
de nijpende politieke omstandigheden in eigen 
land te ontvluchten, maar ook vaak vanwege de 
betere economische situatie van Nederland. In 
Nieuw in Leiden worden de diverse groepen vreem
delingen belicht die tussen 1918 en 1955 korte of 
lange tijd in Leiden verbleven. Hun verhaal wordt 
vooral verteld aan de hand van enkele kenmer
kende personen of families, die tekenend zijn 
voor een gehele groep. 

Een inleidende paragraaf geeft allereerst de 
context aan. Vreemdelingenbeleid en -wetgeving 
in Nederland werden sinds 1918 steeds strenger, 
wat zijn weerslag had op de situatie in Leiden. 
Daar moest vanaf dit jaar elke vreemdeling die er 
langer dan 24 uur verbleef, zich melden bij de 
Vreemdelingenpolitie. Deel 1 gaat vervolgens in 
op de tijdelijke bezoekers van Leiden. Dit waren 
doorgaans Duitse, Hongaarse en Italiaanse muzi
kanten, vrouwelijke textielarbeiders en technisch 
personeel, gerenommeerde wetenschappers (zo
als Albert Einstein) en joodse vluchtelingen. 
Schrijnend is met betrekking tot deze laatste 
groep te zien hoe de Nederlandse regering eind 
jaren dertig besloot om in principe geen enkele 
vluchteling meer toe te laten. 

Deel 2 van het boek gaat over de vreemdelingen 
die langer of zelfs permanent in Leiden vertoef
den: Duitse dienstbodes die soms met een Neder
lander trouwden, Hongaarse kinderen die tussen 
1920 en 1928 in Nederland kwamen aansterken en 
vaak niet of slechts kort teruggingen naar het rela
tief armere Hongarije, Chinese textielventers en 
restauranthouders, en Italiaanse schoorsteenve
gers, terrazzowerkers en ijsmakers. Per groep 
wordt hierbij aangegeven welke bijdrage zij lever
den aan Leiden. Samen zorgden zij voor een 
steeds gevarieerdere samenleving en stimuleerden 
zij het leven in de stad in vele opzichten. 

De conclusie van het boek wijst onder andere 
op het feit dat veel van de vrouwelijke blijvers on
der de vreemdelingen uit de statistieken zijn ver
dwenen, doordat zij de naam van hun Nederland
se man aannamen. Tevens wordt het fenomeen 

van kettingmigratie toegelicht, waarbij immigran
ten een bepaalde stad verkozen omdat daar al ver
wanten van hen waren gaan wonen. De twee be
langrijkste paragrafen in de conclusie gaan over 
de interactie tussen de vreemdelingen en de au
tochtone bevolking. Hierbij wordt gewezen op de 
sociale, economische en politieke omstandighe
den, die hierop van grote invloed waren. Tenslotte 
wordt opgeroepen tot een vergelijking van de 
Leidse situatie met andere steden en de algemene 
landelijke tendensen. In bijlagen geeft het boek 
een aantal tabellen en overzichten met gegevens 
over huwelijken tussen Nederlanders en vreemde
lingen, Duitse dienstbodes, de beroepsstructuur 
van Leiden rond 1930, de beroepsverdeling van 
Italianen en andere vreemdelingen in Leiden ge
ordend naar nationaliteit. 

De basis van het onderzoek voor dit boek be
stond uit een steekproef van f0% van de 18.000 
persoonskaarten uit het archief van de Leidse 
Vreemdelingenpolitie, alsmede een bestudering 
van circa 5000 vreemdelingendossiers. Daarnaast 
werden er ook interviews gehouden met (nako
melingen van) immigranten, die de kwantitatie
ve gegevens tot leven brachten. Meer systema
tisch vervolgonderzoek naar een van de groepen 
vreemdelingen zou de nodige verdieping en aan
vulling kunnen bieden. Vooralsnog biedt dit rijk 
geïllustreerde boek voldoende interessante gege
vens over de betekenis van de vreemdelingen in 
Leiden en hun acceptatie door de autochtone 
Leidse bevolking. Bij dit laatste is het wellicht 
weinig opzienbarend dat zodra de werkgelegen
heid minder werd, de kritiek op de aanwezigheid 
van de vreemdelingen doorgaans toenam. Wat 
dat betreft is er nauwelijks iets nieuws onder de 
zon. 

Marijke van den Esschert 

Annemarie Cottaar, Ik had een neefin Den Haag. 
Nieuwkomers in de twintigste eeuw (Zwolle: Waan-
ders, 1998, 208 blz„ ISBN 90-400-9201-X, ƒ 49,50) 

Hoewel vreemdelingen altijd deel hebben uitge
maakt van de Haagse bevolking, is er maar weinig 
over hun aanwezigheid in de geschiedenis van de 
stad terug te vinden. Het 750-jarige bestaan van 
Den Haag vormde daarom een goede aanleiding 
om aandacht te besteden aan de migranten die 
zich er de afgelopen eeuw vestigden en zo een bij
drage leverden aan de stedelijke samenleving. 
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Boekbesprekingen 

Sinds jaar en dag richt een groot deel van het 
onderzoek naar naoorlogse migranten zich op de 
problemen waarmee zij als minderheid in Neder
land te maken hebben. Zo verschenen er talrijke 
studies over criminaliteit, discriminatie, achter
standen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. In 
dit boek gaat het echter vooral over de succesvolle 
integratie van de nieuwkomers. Door een schets te 
geven over een wat langere termijn hoopt Cottaar 
een tegenwicht te bieden aan het vaak zo sombere 
beeld. Zij begint met een kleine reeks portretten 
van migranten, met tal van interessante beroeps
groepen en vestigingspatronen, die tussen 1848 
en 1931 in de belangrijkste sectoren werkten. Het 
ging daarbij vooral om tijdelijke migranten en 
passanten. Uit dit eerste hoofdstuk wordt duide
lijk hoe in een korte periode het toelatingsbeleid 
veranderde. Een buitenlander werd in de 19e 
eeuw weinig in de weg gelegd om zich in Neder
land te vestigen. Volgens de Vreemdelingenwet 
van 1849 was in principe iedere Vreemdeling wel
kom, mits hij beschikte over voldoende middelen 
van bestaan en niet bekend stond als onruststoker. 
Vanaf 1918 kwam daarin verandering met de in
voering van de visumplicht. Een visum werd alleen 
nog afgegeven wanneer de arbeidersmigrant geen 
bedreiging vormde voor de positie van Neder
landse arbeiders. Zo werkte een groot aantal bui
tenlanders in de horeca of als dienstbode, omdat 
daar een structureel gebrek was aan Nederlands 
personeel. 

Een groot deel van dit boek richt zich echter 
met name op de nieuwkomers die vanaf de jaren 
dertig van de 20e eeuw naar Den Haag kwamen. 
Daarbij heeft de auteur een keuze gemaakt uit de 
grootste, meest smaakmakende en meest beeldbe
palende groepen. In de hoofdstukken komen ach
tereenvolgens Italianen, Chinezen, Indonesiërs, 
Indische Nederlanders, Surinamers, naoorlogse 
gastarbeiders en vluchtelingen aan de orde. De 
aandacht gaat bij deze groepen met name uit naar 
de pioniers, de wegbereiders voor de landgenoten 
die in hun voetsporen naar Nederland kwamen. 
Sommige pioniers hadden een baanbrekende 
functie door iets van het land van herkomst te her
scheppen in Den Haag. Zij bedienden daarmee 
niet alleen hun eigen groep maar lieten de Hage
naars ook kennis maken met andere culturen. 

In Ik had een neefin Den Haag-krijgt de lezer aan 
de hand van persoonlijke herinneringen van de 
migranten een goed beeld geschetst van hun be
ginjaren in Den Haag. Met het vastleggen van 
deze ervaringen verrijkt de auteur niet alleen de 

geschiedenis van de verschillende groepen mi
granten, maar juist ook die van Den Haag. Waar
om kozen bijvoorbeeld deze migranten juist voor 
Den Haag? Zoals de titel suggereert, was die keuze 
niet altijd willekeurig maar deels ook gebaseerd 
op ervaringen van familie of vrienden. Daarnaast 
had de stad echter specifieke karaktertrekken 
waardoor zij aantrekkelijker was dan andere ste
den. Vanwege de talrijke en bemiddelde midden
stand was er een grote behoefte aan dienstboden. 
Bovendien hadden vele instellingen en bedrijven 
een band met Indië. De meest algemene verkla
ring was dat er voldoende werk was. Naast de wens 
tot positieverbetering waren echter ook politieke 
omstandigheden een reden om het geboorteland 
te verlaten. Dit gold bijvoorbeeld voor de Belgi
sche vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog 
of de naoorlogse migranten uit de voormalige Ne
derlandse koloniën. 

In het boek komen niet alleen de migranten 
naar voren, maar ook enkele Hagenaars die in 
hun gemeenschap een belangrijke plaats vervul
den. Samen met de migrantenpioniers stonden zij 
aan de basis voor de huidige multiculturele sa
menleving. In bijna nostalgische bewoordingen 
drukken de migranten zich uit over deze Hage
naars. In hun beginjaren in Den Haag was er geen 
sprake van discriminatie, iedereen was even aar
dig en behulpzaam. 

Dit fraai vormgegeven boek, vol prachtige fo
to's, is met name geslaagd door de vele, vaak boei
ende verhalen die worden verteld door de pio
niers. Voor de Hagenaars is het vooral een boek 
vol nostalgie en herkenning. Zo beschrijft de 
auteur niet alleen de vestigingspatronen van de 
nieuwkomers, maar noemt zij ook de straten waar 
de migranten woonden en werkten. Niet voor 
niets is er in Ik had een neef in Den Haag, naast een 
literatuurlijst en persoonsregister, dan ook een 
uitgebreid register van straatnamen opgenomen. 

Edwin Maes 
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Arbeid en schoonheid vereend. 
De kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938) 

De titel van de tentoonstelling 'Arbeid en schoon
heid vereend' in het Nationaal Vakbondsmuseum 
te Amsterdam is ontleend aan de spreuk onder 
een van de wandschilderingen die Richard Nico
laüs Roland Holst in 1907 voltooide in het ge
bouw van de Algemeene Nederlandsche Diamant-
bewerkersbond (A.N.D.B.), tegenwoordig het 
onderkomen van het Vakbondsmuseum. Deze 
spreuk drukt kernachtig uit wat Roland Holst, zo
wel in zijn praktijk als kunstenaar als in zijn maat
schappelijke idealen, wilde bereiken. 

De wandschilderingen waren vroeger te zien in 
de grote vergaderzaal van het gebouw. Ze bestaan 
niet meer in de oorspronkelijke toestand, want al 
snel na voltooiing van de cyclus begon het werk te 
bladderen. Ondanks pogingen tot reparatie zette 
het verval door, zodat de schilderingen tenslotte 
bedekt moesten worden met een betimmering. In 
1937 maakte Roland Holst een nieuwe serie, die 
er nu nog steeds is maar er heel anders uitziet dan 
het oorspronkelijke werk. Dankzij een gidsje uit 
1907 dat Roland Holst zelf bij de eerste schilde
ringen schreef, beschikken we over foto's van een 
deel van de oorspronkelijke cyclus. Van die cyclus 
is thans nog een fragment te zien in het Vak
bondsmuseum. 

De volledige cyclus stelde de strijd voor die de 
arbeidersklasse moest voeren en de gevoelens van 
hoop, enthousiasme, offervaardigheid, standvas
tigheid en onderlinge solidariteit waardoor deze 
strijd gedragen werd. Over het gedeelte dat de be
kroning vormde van de serie - het resultaat van 
de strijd - en daarom boven de oorspronkelijke 
uitgang van de zaal geplaatst was (afb. 2), schreef 
Roland Holst in het gidsje: 

Boven de spreuk 'Eens zal de dag opgaand vin
den arbeid en schoonheid vereend' is voorge
steld de vereeniging van arbeid en schoonheid 
na den volstreden strijd, de vermoeide toorts
drager wegwerpend de toorts welker laatste 
vlammen lichten boven het in vlammen op
gaand verleden, terwijl tusschen de goudkleu
rige kolommen de schoonheid tot hem komt 
gesneld als een jonge vrouw. 

De spreuk 'Eens zal de dag opgaand vinden ar
beid en schoonheid vereend' had de vrouw van 
de schilder, de dichteres Henriëtte Roland Holst 
(1869-1952), vervaardigd, evenals de andere 

spreuken bij de cyclus. Het taalgebruik van deze 
regels doet sterk denken aan dat van William Mor
ris (1834-1896), de Engelse dichter en schrijver 
die waarschijnlijk ook R.N. Roland Holst heeft 
geïnspireerd bij het ontwerpen van zijn toekomst
visie. Heel beeldend had Morris die visie ver
woord in zijn utopische roman News from Nowhere 
uit 1891, die in het Nederlands werd vertaald als 
Nieuws uit Nergensoord. 'Nergensoord' werd door 
Morris beschreven als een land vol ruisende bo
men en geurende bloemen, heldere rivieren en 
landelijke woningen die harmonieus in het land
schap ingebed waren. De geldeconomie was afge
schaft in deze maatschappij. Alles werd naar eigen 
behoefte of inzicht geruild of' eenvoudigweg ten 
geschenke gegeven. De productie uit winstprinci
pe van nutteloze, overtollige prullaria en overdre
ven luxeproducten was stopgezet. Er werden nu 
alleen degelijk afgewerkte, duurzame goederen 
vervaardigd die men echt nodig had. Wat er ge
maakt werd was mooi en met liefde vervaardigd. 
Industriële productie was hierdoor overbodig ge
worden, behalve voor zeer zwaar en eentonig 
werk. Handarbeid was als manier van produceren 
in ere hersteld en werd niet als minderwaardiger 
dan hoofdarbeid beschouwd. Door dit alles was 
het ook niet meer mogelijk dat één groep mensen 
een andere groep onderdrukte: de klassenmaat
schappij was verdwenen, alle mensen stonden in 
vrijheid tegenover elkaar. 

Met de industrie waren ook de voor de natuur 
schadelijke en het landschap bedervende machi
nes, fabrieken en industriesteden verdwenen. 
Morris' beschrijving van de uiterlijke vormgeving 
van zijn toekomstmaatschappij doet denken aan 
de Middeleeuwen: hij schetst gebouwen van ver
weerde steen met torentjes, kantelen, muurschil
deringen in het interieur, kleding die aan de 14e-
eeuwse mode van fijne en soms rijk geborduurde 
stoffen doet denken, gastvrij gedekte tafels met 
fijn linnen, eenvoudig maar goedgevormd aarde
werk en natuurlijk en goed voedsel. Arbeidsvreug
de uitte zich in schoonheid van alles wat men 
maakte, van de hele omgeving. 

R.N. Roland Holst maakte in de jaren negentig 
van de 19e eeuw kennis met de ideeën van Morris 
en zijn medestanders en met de kunst die zij ver
vaardigden. William Morris werd, behalve als 
schrijver van News from Nowhere en andere literaire 
werken, in zijn tijd bekend en bewonderd als 
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Afb. 1. Richard en Henriëtte Ro
land Holst bij hun verloving, 1893. 
Collectie Letterkundig Museum, 
Den Haag. 

leidsman van de socialistische beweging en als be
oefenaar van diverse kunstambachten. In zijn op
tiek was het beoefenen van de 'Vrije Kunsten' 
(schilder- en beeldhouwkunst) een typisch gevolg 
van de arbeidsdeling en individualisering die van
af het begin van de Renaissance het hele arbeids
leven, ook dat binnen de kunstensector, steeds 
verder hadden verschraald en uiteindelijk geest
dodend hadden gemaakt. De 'Vrije Schilder
kunst' was een oververfijnde, parasitaire luxebe
zigheid geworden van kunstenaars die uitsluitend 
nog voor de elite werkten. De toegepaste kunst, 
het kunstambacht, was door dit soort kunstenaars 
aan haar lot overgelaten en was hoe langer hoe 
meer verworden tot een geesteloze bezigheid. In
dustrialisering en mechanisering hadden de am
bachtsman het laatste restje initiatief en fantasie 
dat hij aan zijn werk kon spenderen óók nog ont
nomen. De machine overspoelde de markt met 
smakeloos vormgegeven produkten. Morris wilde 
met zijn eigen activiteiten op dit gebied de kunst
ambachten nieuw leven inblazen en het plezier 
dat men in het werk kon hebben, herstellen. Hij 
hoopte de ontwikkeling naar een steeds sterkere 

mechanisering en fragmentarisering van arbeid te 
keren, en tevens zijn politieke ideaal van een so
cialistische maatschappij, zonder arbeidsdeling 
en uitbuiting, dichterbij te brengen. Voor hem 
hielden verbetering van de kunst en van de maat
schappij nauw verband met elkaar. 

Roland Holst liet zich zeer inspireren door 
deze ideeën. Allereerst omdat hij en zijn genera
tiegenoten behoefte hadden aan zowel een ande
re kunstuiting dan het realisme en het impressio
nisme van de oudere generatie kunstenaars als 
aan een andere vorm van kunstenaarschap dan 
het individualisme van de 19e-eeuwse l'art puur 
fart-kunstenaar. Maar ook omdat de theorie van 
Morris strookte met zijn eigen politieke idealen. 
In 1897 sloten hij en zijn vrouw zich aan bij de 
S.D.A.R. Aanvankelijk vervaardigde Roland Holst 
illustratie-grafiek voor publicaties van de S.D.A.R, 
onder andere voor het blad De Sociaal-Democraat. 
Deze prenten zijn op de tentoonstelling 'Arbeid 
en schoonheid vereend' te zien. Maar na enkele 
jaren stopte hij met het vervaardigen van politieke 
propagandakunst en kritische cartoons. Een 
kunst die vooruitwees naar een nieuwe maat-
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Afb . 2. Oorsp ronke l i jke ui tgangswand van de grote vergaderzaal van het gebouw van de A . N . D . B . Foto 
uit: Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van RN. Roland Holst in het gebouw van den Al-
gemeenen Nede.Handschen Diamantbewerkersbond te A mslerdam (Rot terdam 1907). 
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Afb. 3. R.N. Roland Holst, Omslag van de bibliotheekcatalogus van de A.N.D.B., 1902. Internationaal In
stituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
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schappi j met daa r in een n ieuwe plaats v o o r de 
kunst ze l f leek h e m ui te indel i jk het socialistische 
ideaal beter te d i enen . 

B i n n e n de S . D . A . R richtte m e n z ich r o n d 1900 
meer op de Duitse zusterpartij dan op M o r r i s en 
andere Enge l se ' u top i s t en ' . V o o r zover m e n i n 
p a r t i j k r i n g e n g e ï n t e r e s s e e r d was i n b e e l d e n d e 
kunst be t rof dat doorgaans realistische kunst d ie 
de werkende mens u i tbee ldde o f een u i t i ng was 
van k r i t i ek op heersende maatschappel i jke toe
standen. R o l a n d H o l s t kreeg dan o o k b i n n e n de 
partij i n artistiek opz ich t we in ig respons. A n d e r s 
l ag dat b i n n e n de A . N . D . B . O o k H e n r i P o l a k 
(1868-1943), voorz i t t e r van de A . N . D . B . , was al 
sinds een verbl i j f i n E n g e l a n d i n zijn jonge j a r e n 
gegrepen d o o r de i d e e ë n van M o r r i s . H i j rekende 
het tot de taak van de d iamantbewerkersbond o m 
niet a l leen de m a t e r i ë l e be langen van de l e d e n te 
behar t igen maar ook h u n leven i n geestelijk en 
cu l tu ree l opz i ch t te verbeteren. H e t bestuursge
bouw van de b o n d moest d i t dubbe le ideaal sym
bol iseren. H e t gebouw, dat i n 1900 v o l t o o i d werd 
d o o r archi tect H . P . Ber lage (1856-1934), z o u in 
M o r r i s ' ' N e r g e n s o o r d ' k u n n e n f igureren: van bui 
ten robuust e n degeli jk, met reminiscent ies aan 
Italiaanse m i d d e l e e u w s e b u r c h t g e b o u w e n ; van 
b i n n e n r u i m , l icht , en voorz ien van tal van toepas
selijke decoratieve verfraai ingen en sch i lde r ingen 
d ie de gezamen l i jke i d e a l e n van de gebru ike r s 
('de gemeenschap ' ) tot u i t d r u k k i n g brachten . 

D e loopbaan van R o l a n d Ho l s t is op tal van ma
n i e r e n met de A . N . D . B . v e r b o n d e n geweest. H i j 
h i e l d l ez ingen voor de l eden , schreef a r t ike len i n 
het Weekblad van den Algenwenea Nederlandsellen Dia
mantbewerkersbond, waar in hij speciaal v o o r arbei 
ders de posi t ie van de kunst i n de kapi tal is t ische 
maatschappij ui t legde, en ontwierp de kaft van de 
catalogus van de b o n d s b i b l i o t h e e k (afb. 3, even
eens een o p v o e d e n d in i t i a t i e f van H e n r i P o l a k ) . 
O o k h i e l p hij met ge ld i n z a m e l e n bij de stakings
acties van de b o n d i n 1902 en 1904. T w e e m a a l 
maakte hij i n opdrach t van de b o n d een l i t ho ter 
h e r i n n e r i n g aan de grote s taking van 1904. Naast 
n o g enkele k l e ine r e o p d r a c h t e n voerde hij voor 
de A . N . D . B . twee ande re series m o n u m e n t a l e 
s c h i l d e r i n g e n u i t . In de be s tuu r skamer van he t 
b o n d s g e b o u w v o l t o o i d e hij in 1912 een n i euwe 
reeks sch i lde r ingen , ter ge legenhe id van de reali
se r ing van de achtur ige arbeidsdag i n de diamant
ni jverheid . Deze s ch i lde r ingen zijn n o g steeds i n 
het h u i d i g e V a k b o n d s m u s e u m te b e z i c h t i g e n . 
Daarnaas t w e r d e n zoals v e r m e l d de verweerde 
s c h i l d e r i n g e n ui t 1907 i n 1937 ve rvangen d o o r 

een nieuwe cyclus van zijn h a n d , die hee l typerend 
is voor zijn late stijl. A l met al is een tentoonste l l ing 
over R . N . R o l a n d H o l s t zeer op z ' n plaats i n een 
gebouw waar hij zoveel sporen heeft nagelaten. 

Monumentale kunst en gebruiksgrafiek 
H o e z e e r hij ook d o o r W i l l i a m M o r r i s b e ï n v l o e d 
was, R o l a n d H o l s t heeft z i ch niet naar diens voor
b e e l d b e z i g g e h o u d e n m e t het o n t w e r p e n van 
meube l s , stoffen en behangsels . 'Toegepaste 
kuns t ' was v o o r h e m a r c h i t e c t u u r g e b o n d e n o f 
m o n u m e n t a l e kuns t als wandschi lderkuns t , glas-
i n - l o o d en m o z a ï e k . Naast het werk van M o r r i s 
n a m R o l a n d H o l s t de geschriften van J o h n Rusk in 
(1819-1900) tot l e idraad . In é é n van de meest be
kende werken van R u s k i n , Stones of Venice, w o r d e n 
twee ' loop-banen ' , twee tradities i n de kunst be
l icht , een maatschappel i jk gerichte 'midde leeuw
se' en een individual is t i sche ' renaissancist ische' . 
D i t t hema is een Leilmotiv geworden in de kunst
t heo r i e van R o l a n d H o l s t . 'Rena i s sanc i s t i sche ' 
kunst was volgens h e m louter ger icht op het uiter
li jk aspect o f op het u i t d r u k k e n van zuiver per
soon l i jke emot ies van de kunstenaar . ' M i d d e l 
eeuwse' kuns t daa ren t egen was ' d iens tbaar ' , 
zowel wat betreft i n h o u d als v o r m . Zij gaf i n h o u 
deli jk u i t d r u k k i n g aan wat leefde b i n n e n een sa
m e n l e v i n g e n paste de vo rmgev ing aan de functie 
e n de plaats d ie zij k r eeg aan. 'Gemeenschaps 
kunst ' was de term voor dit artistieke ideaal . 

V o o r R u s k i n v e r t e g e n w o o r d i g d e sch i lder - e n 
bee ldhouwkuns t die met a rchi tec tuur ve rbonden 
was het hoogste n iveau i n de kunst. H e t e s s e n t i ë l e 
verschi l tussen vrije en decoratieve sch i lderkuns t 
was dat de laatste gemaak t was v o o r een vaste 
plaats, voor een vastgesteld d o e l . Ju is t dergeli jke 
niet-verplaatsbare e n n ie t -vervangbare kunst 
moest goed zijn u i tgevoerd en m o c h t nie t onder
hev ig z i jn aan m o d i e u z e s t r o m i n g e n ; d a a r d o o r 
was zij als het ware van nature superieur. Decora 
tieve schi lderkuns t was ver verheven boven ' schi l 
deri jkunst ' . 

H e t verplaatsbare eze l sch i lder i j - R u s k i n be
schouwde de Neder l andse 17e-eeuwse landschap
e n g e n r e s c h i l d e r k u n s t bij ui ts tek als e x p o n e n t 
daarvan - was goed o m op a l ler le i plekjes i n de sa
l o n te hangen , maar reikte toch bij lange n a niet 
aan het weidse karakter e n de h a r m o n i e met de 
o m g e v i n g van b i jvoorbee ld de Italiaanse trecento 
e n quattroeenlo wandsch i lde r ingen . 'Por table art is 
for the most part ignoble art', aldus R u s k i n . V i r 
tuositeit i n s tofu i tdrukking, minu t i euze weergave 
van details en subtiele l i ch t - schaduwwerking be-
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A f b . 4. R . N . R o l a n d H o l s t , B a n d 
van a l b u m , aangeboden bij het 25-
j a r i g j u b i l e u m van de A . N . D . B . , 
1919. Univers i te i t sb ib l io theek A m 
sterdam. 

schouwde hij als afdwalen van de k e r n de r d i n 
gen, afdwalen o o k van ' h e l Idee ' dat het kunst
werk weer moest geven. H e t deed tevens afbreuk 
aan de eenhe id i n composi t ie , waaraan voor h e m 
een kunstwerk voora l moest vo ldoen . 

R o l a n d Hols t werkte deze gedachten van Rus
k i n over gebonden , decoratieve kunst verder uit. 
D e i d e e ë n van R u s k i n d i e n d e n hem waarschijnli jk 
lo t legi t imatie bij de keuze van de wandschi lder
kunst als werk te r re in . A l s socialist v e r b o n d hij het 
idee van de in fe r io r i t e i t van portable art me t de 
burgerl i jk-kapital is t ische maatschappij (de maat-
schapp i jvorm die na de M i d d e l e e u w e n was ont
slaan, met de komst van de Renaissance) d ie het 

ezelschi lder i j h a d voor tgebracht . In die burger
l i jk-kapi ta l i s t i sche maa tschappi j paste het ezel
schilderi j goed , omda t m e n dat k o n verhande len 
en v e r k o p e n , e n er dus wins t op k o n m a k e n . 
K u n s t d ie aan een gebouw v e r b o n d e n was k o n 
niet w o r d e n ve rhande ld en hoorde dus eigenli jk 
bij een andere, betere maatschappi jvorm. Z o zei 
hij i n een l ez ing get i teld 'De o n t w i k k e l i n g en ver
wezenl i jk ing der archi tecturale gedachte i n H o l 
l a n d ' , die hij i n 1923 h ie ld : 

D e s ch i lde r i jkuns t is een v o r m van sch i lder 
kunst die v o l m a a k l past i n het groote bloei t i jd
perk van de burger l i jke cul tuur , het t i jdperk 
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Afb. 5. R.N. Roland Holst, Omslag van Wendingen 1,5 (1918). Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu
mentatie, Den Haag. 

dat wij gemakshalve Renaissance noemen en 
dat approximatief gesproken de XVlIe tot en 
met de X l X e eeuw omspant [...]. De burgerlij
ke cultuur had de monumentale schilderkunst 
niet noodig [...]. Bij de burgerlijke cultuur 
hoorde een kunstvorm die verplaatsbaar was 
zoowel als verhandelbaar, en die tevens het be
wijs bracht van de welgesteldheid van de bur
ger, die deze kunstschatten bezat.' 

Roland Holst zelf heeft vanaf 1893 geen vrijstaan
de schilderijen meer gemaakt, overigens meer op 
grond van artistieke dan van socialistische princi
pes. Zijn latere politieke opvattingen sterkten 
hem in zijn artistieke overtuiging. De schilderijen 
die hij al gemaakt had heeft hij grotendeels laten 
vernietigen. Alleen uit brieven uit de vroege jaren 
negentig is bekend wat hij destijds geschilderd 
moet hebben: landschappen, kinderportretten en 
visstillevens. Een paar schilderijen die hij daar-
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vóór al verkocht had of cadeau had gegeven ont
snapten aan dit lot. Ook hield hij er enkele achter 
op zijn atelier, kennelijk als herinnering aan zijn 
jeugdjaren. De schilderijen die op de tentoonstel
ling in het Vakbondsmuseum zijn te zien, betref
fen werken die de overgang markeren van zijn im
pressionistische naar een symbolisch-decoratieve 
kunstopvatting. Tekeningen van Roland Holst wa
ren bedoeld als studies, niet als zelfstandige kunst
uitingen. Wel maakte hij veel litho's die echter 
ook duidelijk het karakter dragen van decoratieve 
wandversiering. 

Na het afzweren van de 'Vrije Schilderkunst' 
duurde het nog enige jaren voordat hij de kans 
kreeg zich te bewijzen als monumentaal kunste
naar. Pas na 1900, dus na zijn dertigste, maakte 
hij de wanddecoraties waardoor hij bekendheid 
kreeg: de schilderingen 'Handel' en 'Industrie' 
in de Beurs van Berlage, voltooid in 1903, waar
van twee voorstudies in het Vakbondsmuseum 
worden geëxposeerd; de genoemde cycli in het 
gebouw van de A.N.D.B. uil 1907 en 1912; en in 
1913 een schildering 'Ploegende ossen' voor het 
gebouw van de Nederlandsche Heidemaatschap
pij te Arnhem. Maar na de schilderingen voor de-
Heidemaatschappij kwamen er, waarschijnlijk 
mede door stagnatie in de bouw wegens de oor
logsomstandigheden, lange tijd geen grote op
drachten meer. In 1917 klaagde hij over het ge
brek aan opdrachten: 

[...] wat wij begeeren is, dat wij als gebruiks
kunstenaars, gebouwen te versieren krijgen, 
die architectonisch schoon en geestelijk betee-
kenisvol zijn. Wat wij zouden wenschen, dat is: 
weidsche schilderingen te maken die het zede
lijk leven van een vrije samenleving verheerlijk
ten en in beeld brachten op muren die edel 
van bouw en afmeting waren. Wat wij zouden 
wenschen zou zijn, om in grootsche gebouwen 
glasschilderingen te maken, zóó, dat wij het 
kleurig beeld van het ideaal dichter bij de 
menschen en verder van de oneindigheid af 
zouden brengen; wat wij zouden begeeren zou 
zijn, om mozaïeken te maken, zóó, dat daar 
waar onze voeten gaan, de schoonheid van 
bloeiende tuinen te vinden zou zijn, maar te
gelijk ook de vastheid van de geschreven wet.2 

Maar hij verklaarde ook, dat het uitblijven van op
drachten voor hem géén reden was om concessies 
te doen. Hij zou geen vrijstaande schilderijen 
gaan maken, of voorstellingen schilderen die bij 

kapitaalkrachtige opdrachtgevers geliefd waren: 
gedetailleerde historieschilderingen of pronkeri
ge allegorische voorstellingen. Volgens hem was 
het beter voor een kunstenaar om 'een nuttig 
werkje te doen met liefde, dan een driemaal le-
vensgroote onwaarheid te schilderen of te beite
len aan de muren van hel moderne openbare ge
bouw'. 'Tempels voor het grootkapitaal' wilde hij 
niet decoreren omdat er geen geestelijke inhoud 
was die daarin gestalte kon krijgen, behalve het 
streven naar winst en macht. 

Met de 'nuttige werkjes' bedoelde hij ongetwij
feld de oorkonden, lijdschriftkaften, boekomsla
gen en vooral affiches die hij heeft gemaakt. Op 
de tentoonstelling in het Vakbondsmuseum zijn 
de resultaten van die liefdevolle nullige werk
zaamheid te zien en te vergelijken met het mo
numentale werk. In stilistisch opzicht evolueerde 
de lithografische kunst van Roland Holst mee 
met zijn grotere werk. Zijn vroege affiches verto
nen in de gestileerdheid van de figuren en de 
zeer bewerkte omlijstingen overeenkomst met 
zijn wandschilderingen, zoals die uit de cyclus 
voor de A.N.D.B. uit 1907. De affiches voor to
neelvoorstellingen en tentoonstellingen uit de ja
ren 1910-1920 sluiten aan bij de schilderingen uit 
1912. Dit bleef zo lot het eind toe. Het laatste af
fiche van Roland Holst, gemaakt voor de Wagner-
herdenking in 1933, lijkt in stilistisch opzicht 
zeer op de cyclus wanddecoraties die hij in 1937 
maakte voor de A.N.D.B.. Eén van de weinige 
'vrije' litho's die hij maakte - er is althans geen 
functie of opdrachtgever van bekend - is de gro
te ronde litho met de spreuk 'j'ai devancé la vic-
toire - maisje vaincrai' uit 1914 (afb. 6). Hiermee 
wilde Roland Holst de hoop uitdrukken op een 
goede afloop van de zojuist begonnen Eerste We
reldoorlog, en dan waarschijnlijk vooral voor 
Frankrijk. 

De rol van Duitsland tijdens de Eerste Wereld
oorlog en de actieve nationalistisch getinte instem
ming van de Duitse socialistische partij met die rol 
hebben vermoedelijk Roland Holst doen besluiten 
zich geheel terug te trekken uit de socialistische be
weging. Tot 1910 was hij actief betrokken bij sta-
kings- en inzamelingsacties van de S.D.A.R. Daarna 
hield hij zich op de achtergrond, maar óf en wan
neer hij formeel zijn lidmaatschap heeft opgezegd, 
is niet duidelijk. In elk geval was hij niet actief be
trokken bij de conflicten rond zijn vrouw Henriëtte 
in de S.D.A.R, noch trad hij tegelijk met haar uit de 
party m 1911 cf volgde hij haar in haar politieke 
omzwervingen daarna. Zijn laatste artikel waarin 
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n o g duide l i jk een socialistische s te l l ingname is te 
he rkennen ( ' M ode r ne eischen en artistieke beden
k ingen ' ) verscheen i n 1919; het is echter een her
druk van een rede uit 1917. Wel is i n de j a r e n twin
t ig en d e r t i g de i n v l o e d van het e th i sch o f 
personalist isch socialisme bij h e m merkbaar. D i t is 
voora l te z ien i n de thematiek van zijn werk. In het 
personalist isch socialisme werd de nad ruk gelegd 
op persoonli jke inzet en karaktereigenschappen bij 
h e l moree l overwinnen van de co r rumperende in 
v loed van het kapital isme, i n plaats van op de klas
senstrijd, m a t e r i ë l e verbeter ing en pol i t ieke macht. 
In het werk van R o l a n d Ho l s t ui t die per iode wor
den bi jzondere mensentypen weergegeven die voor 
de menshe id waardevolle e igenschappen hebben 
of idealen nastreven: de he ld , de zaaier, de ziener, 

de ontdekker, later ook personages 
die de idealen van de mens
he id opt imaal be l i 
chaamden , als bij

belse figuren 
e n wetge
vers. Ro
l and 

Hols t kreeg de kans o m deze ideale mensentypen 
weer te geven als statige, soms meer dan levensgro
te gestalten i n grootschalige composit ies, want van
af 1920 kwamen de grote monumen ta l e opdrach
ten weer op gang , n u v o o r n a m e l i j k v o o r 
glas- in- loodramen. Z o maakte hij r amen voor het 
A m s t e r d a m s e n L y c e u m ( in 1920, 1922 en 1927) 
(afb. 7), de postkantoren i n H a a r l e m en Ut rech t ( in 
1923 en 1931), het Neder lands paviljoen op de Ex-
position internationale eles arts décoratifs te Parijs i n 
1925, het t rappor taa l van het voormal ige Amster
damse stadhuis (in 1930) en de Utrechtse D o m k e r k 
( in 1926 en 1 9 3 5 / 6 ) . Z i j n laatste w e r k e n i n deze 
trant waren de A .N.D.B . -cyc lus uit 1937 en een mar
m e r e n wandbek led ing voor het voormal ige gebouw 
van de H o g e Raad i n D e n H a a g i n 1938. Van deze 

werken zijn op de tentoonste l l ing 
i n het Vakbondsmuseum d i 

verse voors tud ies te 
z i e n . O p n o g een 

andere manie r 
k o n R o l a n d 

Hol s t aan 
zijn op-

Afb . 6. R . N . R o l a n d Hols t , J'ai devancé la vieloire - mais je vaincrai. L i t h o (doorsnede 750 m m . ) , 1914. 
Ri jksprentenkabinet , R i jksmuseum A m s t e r d a m . 
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vattingen vorm geven: vanaf 1918 als hoogleraar in 
de compositieleer, en vanaf 1926 als hoogleraar-di
recteur aan de Rijksacademie te Amsterdam. Zijn 
beleid was er op gericht om monumentale en deco
ratieve kunst eenzelfde plaats te geven als de 'Vrije 
Kunsten'. 

Een vaste compositie 
Het ontwerpen van voorstellingen voor grote 
wandoppervlakken stelt speciale eisen aan de ver
deling van het vlak. Ook hier had Roland Holst vast
omlijnde ideeën over, die te maken hebben met 
zijn bezwaren tegen de 'renaissancistische' kunst-
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tradi t ie . De midde leeuwse kunstenaar, aldus R o 
l a n d H o l s t , s p r o n g niet w i l l e k e u r i g o f l ou t e r na
bootsend o m met na tuu rvo rmen . H i j g ing niet ui t 
van wat hij i n de na tuur zag, maar van een 'alge-
m e e n e abstracte l e v e n s e r k e n n i n g ' : expressieve 
v o r m e n w e r d e n ondergesch ik t gemaakt aan geo
metr ische g rondvormen . De geometr ie bepaalt de 
wet, waarb innen de vers ierende v o r m e n z ich ver
der vrij m o g e n o n t p l o o i e n , zij zorgt voor een 'mo
ree l ritme'. Deze h a r m o n i s c h e o r d e n i n g i n de 
kunst zag R o l a n d Ho l s t niet a l leen op t reden i n de 
M i d d e l e e u w e n , maar i n alle t i jdperken en cu l tu 
ren waar in het ind iv idue le leven z ich h a r m o n i s c h 
k o n voegen naar de gemeenschap. M a a r deze vrij
wi l l ige b e p e r k i n g , d i t z i ch ondergesch ik t m a k e n 
aan een gemeenschappel i jk doe l , was a l leen mo
gelijk als i edereen die be t rokken was bij een bouw
werk o f een a n d e r k u n s t p r o d u c t d o o r eenzelfde 
idee werd bez ie ld . H i e r d o o r k o m t het, volgens Ro
l a n d Hols t , dat wij aan een s choon bouwwerk ui t 
het ver leden niet k u n n e n z ien waar het werk van 
de ambachtsman e indigt en dat van de kunstenaar 
begint . De vroegere w e r k m a n s tond het d o e l van 
zijn kunst klaar en he lde r voor ogen, waardoor hij 
rust ig en v red ig k o n arbe iden . H i j hoefde z ich niet 
te s torten i n on rus t ig g e ë x p e r i m e n t e e r , zoals de 
m o d e r n e avant-garde kunstenaar, want hij maakte 
g e b r u i k van de r i jke e r v a r i n g e n de bep roe fde 
m i d d e l e n van generaties v ó ó r h e m , d ie hetzelfde 
doe l h a d d e n nagestreefd. Juist i n het ver t rouwen 
op traditie en me thode k o n de kunstenaar i n gro
te vr i jhe id werken . 

H e t b e n a d r u k k e n van geometr ische ordenings
p r i n c i p e s k a n R o l a n d H o l s t n i e t o f nauwel i jks 
hebben o n t l e e n d aan M o r r i s en R u s k i n , want i n 
h u n kunst theor ie speelde di t n ie t z o ' n belangri jke 
r o l . D e i n s p i r a t i e b r o n h i e r v o o r za l vee leer ge
zoch t m o e t e n w o r d e n bij zi jn iets oudere geest
verwant A n t o o n D e r k i n d e r e n (1859-1925), o f bij 
de schoo l van Bet t ron, een groep i n gemeenschap 
werkende m o n n i k e n die een geheel e igen stijl van 
r e l ig i euze w a n d s c h i l d e r k u n s t o n t w i k k e l d had : 
m o n u m e n t a l e v o r m e n gebaseerd o p geome t r i 
sche pr inc ipes , schemat iser ing en nad ruk op het 
vlakke karakter van de wand (geen diepte-werking 
dus ) , o n g e b r o k e n k l e u r v l a k k e n en aanpass ing 
aan de architectuur. D e kunst van R o l a n d H o l s t is 
echter veel m i n d e r star en a r c h a ï s e r e n d dan die 
van D e r k i n d e r e n o f de Beuroners . O n d a n k s stilis
tische verschi l len die i n de l o o p der jaren zijn op
getreden i n zijn werk zijn er duide l i jk steeds te
rugkerende bestanddelen i n te z ien: geometr isch 
geordende v lakken waarnaar z i ch gestileerde figu

ren met sprekende gebaren en duidel i jke con tou
ren voegen, eenvoudige k leurs te l l ingen en duide
lijke omli js t ingen, soms met tekstregels. 

D e opvat t ingen van R o l a n d Hols t voe rden h e m 
tot de ve roo rde l i ng van wat z i ch i n zijn la tere jaren 
als avant-garde-kunst presenteerde .Ten eerste was 
deze kuns t vo lgens h e m z ó v e r van de de maat
schappij afgeraakt dat zij, omda t zij geen algeme
ne e r k e n n i n g k o n v i n d e n , steeds m e e r was gaan 
s t eunen o p de pe r soon l i j ke visie van de kunste
naar en steeds excen t r i eke r was geworden . Deze 
kunst verzette z i ch tegen diepe, a lgemene waarhe
d e n e n vaste s t ructuur . Zi j zoch t het t i jde l i jke , 
voorbi jgaande, het toevallige, opval lende e n pr ik
k e l e n d e . D e j a c h t naar steeds n ieuwe sensaties 
werd het enige doe l . D e kunstenaar moest steeds 
m e t iets n ieuws k o m e n , o r i g i n e e l z i jn , m e d e i n 
o v e r e e n s t e m m i n g met de c o n c u r r e n t i e p r i n c i p e s 
d ie i n de v e r c o m m e r c i a l i s e e r d e maatschappi j 
heers ten . K u b i s m e e n fu tu r i sme met n a m e , d ie 
R o l a n d H o l s t k e n n e l i j k over é é n k a m schoor , 
noemde hij als afschr ikwekkende voorbee lden . 

N a het aftreden van R o l a n d Hols t als hoogleraar
di recteur aan de Rijksacademie in 1933 ontwikkel 
de z ich een felle controverse over zijn opvo lg ing , 
waarbij voors tanders van de Vri je K u n s t - r i c h t i n g 
weer voet aan de g r o n d kregen. Daar kwam n o g bij 
dat R o l a n d Ho l s t vanwege zijn h ie rboven weerge
geven opvatt ingen geen aanslui t ing wist te v i n d e n 
bij vernieuwende kuns t r ich t ingen. H i e r d o o r is hij 
enigszins op een zijspoor van de on twikke l ingen i n 
de kunst te rechtgekomen. Pas sinds de laatste twin
tig jaar is er sprake van een hern ieuwde belangstel
l i n g , als gevolg van een herwaarder ing van de pe
riode w a a r i n het werk e n de opva t t i ngen van 
R o l a n d Ho l s t h u n wortels hebben . R o l a n d Ho l s t is 
i n e lk geval een consequent aanhanger gebleven 
van een aantal i d e e ë n uit de laatste tien jaar van de 
19e eeuw. D e opvatt ingen van M o r r i s en Rusk in , die 
daar in een belangri jke ro l speelden, heeft hij altijd 
m i n o f meer aangehangen en o o k i n prakt i jk ge
bracht. N o g i n 1938, het j aa r van zijn d o o d , getuig
de hij i n een redevoer ing van zijn ve rbondenhe id 
met de beweging waarvan hi j , i n zi jn e igen woor
d e n , "... n ie t é é n de r natuurl i jkst begaafden was, 
maar wel é é n van hen , die i n vastheid van overtui
g ing althans niet heeft gefaald' . 

L ieske T i b b e 
Kuns th i s to r ica aan de Ka tho l i eke Univers i te i t 
N i j m e g e n 
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Nationaal Vakbondsmuseum 
Henri Polaklaan 9 
1018 CP Amsterdam 
tel: 020-6241166 
di t/m vr 11-17 uur, zo 13-17 uur 
'Arbeid en schoonheid vereend. De kunstenaar 
Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938)', 
26 maart t /m 29 augustus 1999 

1 R.N. Roland Holst, Over kunst en kunstenaars. Beschou
wingen en herdenkingen. Nieuwe bundel (Amsterdam 
1928) 122. 

2 R.N. Roland Holst, Over kunst en kunstenaars. Beschou
wingen en herdenkingen (Amsterdam 1923) 126. 
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29. J.A.M.Y. BOS-ROPS, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zee
land 1389-1433. 
1993, ISBN 90-70403-31-5, 426 blz. (K) ƒ70,00 (leden Holland ƒ40,00) 

30. A. VAN BRAAM, Zaandam in de middeleeuwen. 
1993, ISBN 90-70403-32-3, 223 blz. (K) ƒ42,00 (leden Holland ƒ27,50) 

31. PETER POT, Arm Leiden. Levensstandaard, bedelingen bedeelden, 1750-1854. 
1993, ISBN 90-70403-33-1, 367 blz. (K) .ƒ 59,00 (leden Holland ƒ32,50) 

32. PAUL KNEVEL, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700. 
1994, ISBN 90-70403-36-6, 420 blz. (K) , ƒ70,00 (leden Holland ƒ40,00) 

33. MARIKA KEBLUSEK, Boeken in de Hofstad. De rol van het boek in het politieke centrum van de 
Republiek 1625-1650. 
1997, ISBN 90-70403-38-2, 382 blz. (K) ƒ67,50 (leden Holland ƒ42,50) 

34. PETRA VAN D A M , Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en 
de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530. 
igg8, ISBN 90-70403-42-0, 302.blz. (K) ƒ59,00 (leden Holland ƒ37,50) 

Leden van Holland kunnen exemplaren voor de ledenprijs bestellen door het aangegeven bedrag, 
vermeerderd met ƒ6,00 als bijdrage in de verzendkosten per boek, over te maken op postgiroreke
ning 3593767 t.n.v. Holland o.v.v. het gewenste boek. De laatste 2 delen kunnen ook worden afge
haald op de bekende adressen. 

De boeken van Verloren zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel. Bij bestellingen rechtstreeks 
bij de uitgever wordt een kleine bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Onze nieuwe 
Fondslijst met een compleet overzicht van al onze uitgaven is op aanvraag gratis verkrijgbaar. Uit
gebreide informatie over onze uitgaven is ook te raadplegen op internet: www.verloren.nl 
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Aan dit nummer werkten mee: 

l idewij Hesselink (1973) studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de Rijksuniversi
teit Utrecht. Momenteel verricht zij daar promotie-onderzoek naar de geschiedenis van de ge
zondheidszorg in Amsterdam in de 17c en 18e eeuw. 

Adres: Vakgroep Geschiedenis, Kromme Nieuwegracht 66, 3512 H L Utrecht, email Lide

wij. Hcsselink@let.uu.nl. 

Ronald Sluijter (1971) studeerde geschiedenis in Leiden. Momenteel legt hij de laatste hand 
aan zijn dissertatie over bestuur en financiën van de Leidse Universiteit in het Ancien Ré
gime. Adres: Vliestroom 253, 2401 V G Alphen a / d Rijn. 

Omslagontwerp: Ester Wouthuysen. 
Productie: Uitgeverij Verloren, Postbus 1741, 1200 BS Hilversum, telefoon 035-6859856, 

fax 035-6836557, e-mail verloren@wxs.nl. 
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