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Hoe precair leven in Nederland kan zijn bleek toen het 
Europees Comité voor Sociale Rechten Nederland zo’n 
jaar geleden op de vingers tikte voor de manier waarop 
het omging met uitgeprocedeerde, illegale vluchtelingen. 
In navolging van deze vingerwijzing introduceerde de re-
gering het fel bediscussieerde bed, bad en brood-akkoord 
dat als humanitaire ondergrens de zorg aan illegalen in 
Nederland diende te reguleren. Het was een compromis 
waarmee niemand echt blij leek te zijn, omdat het tekort 
zou schieten, of juist omdat gevreesd werd dat het een 
aanzuigende werking zou hebben. Behalve deze relatieve 
kleine, speciale groep, hebben ook ‘gewone’ Nederlan-
ders moeite om het hoofd boven water te houden. Als 
gevolg van stijgende prijzen, toenemende werkeloosheid 
en immer dalende uitkeringen, is er de afgelopen jaren 
een constante groei geweest van het aantal mensen dat 
voor hun dagelijks brood afhankelijk is van instellingen 
als de voedselbank. In veel grote steden in Nederland, zo-
als bijvoorbeeld in Amsterdam, is de armoede hoger dan 
het landelijke gemiddelde. De publicatie van Thomas 
Piketty’s Kapitaal in de 21e eeuw opende ook in ons land 
de discussie over niet alleen de groeiende armoede, maar 
vooral de groeiende economische ongelijkheid in de sa-
menleving. 

Dat niet iedereen gelijk deelt in de welvaart van een 
land is geen uitzondering, maar juist een constante in de 
geschiedenis. Ondanks de relatieve welvarendheid had 
een groot gedeelte van de bevolking historisch gezien, 
ook in Holland, moeite om te overleven. De afgelopen 
decennia is uit allerlei onderzoeken gebleken dat het 
levensonderhoud voor het merendeel van de bevolking 
bijzonder onzeker moet zijn geweest. Zelfs in de rijke 
Gouden Eeuw – dat toch lange tijd gezorgd heeft voor het 
imago van Holland als een rijke en welvarende provincie 
– hadden vele mensen moeite met overleven en waren de 
baten van onder andere de overzeese handel slechts voor 
een steeds rijker wordende elite weggelegd. Ten alle tij-
den zagen mensen zich uit alle lagen van de bevolking op 
een zeker moment geconfronteerd met veranderingen in 
hun leefsituatie die een aanzienlijke impact konden heb-
ben op hun welvaren en hen dwong om hun leef- of over-

levingsstrategieën aan te passen. De redenen voor kwets-
baarheid waren uiteenlopend: van economische cycli en 
wisselende oogsten en oorlog, tot instituties die niet voor 
iedereen even toegankelijk waren. Evenzo belangrijk wa-
ren de risico’s en onzekerheden die inherent waren aan 
het leven, zoals het krijgen van kinderen, ziekte, ouder-
dom en weduwschap.

De Hollandse geschiedenis kent vele initiatieven van-
uit (stedelijke) overheden, kerken en privépersonen om 
kwetsbare groepen in de samenleving bij te staan. De vele 
hofjes in steden als Leiden, Delft en Amsterdam zijn hier-
van tot op de dag van vandaag getuige. Veel van deze ini-
tiatieven beperkten zich echter tot de stad. In tijden van 
voedselcrises werden allerlei maatregelen getroffen ten 
behoeve van de eigen burgerij onderzoekt Jessica Dijk-
man in haar bijdrage voor de 16de en 17de eeuw wat de ge-
volgen van stedelijke maatregelingen als exportverboden 
en broodprijszettingen waren voor het Hollandse platte-
land en welke vangnetten er bestonden voor de leden van 
de dorpssamenleving. Hieruit blijkt dat de dorpen door 
de bestaande handelsrelaties in ieder geval gedeeltelijk 
beschikten over zekere morele aanspraken op de graan-
voorraden in tijden van crises en dat de broodzetting ook 
de plattelandsbewoners een zekere bescherming tegen de 
prijsschommelingen van graan op de vrije markt bood. 
Tot slot toont Dijkman aan dat plattelandsbewoners zich 
konden wenden tot rurale armenzorginstellingen die 
door de verhoging van de hoeveelheid bedeelden en het 
verhogen van de uitkeringen een redelijk vangnet lijken 
te hebben geboden. 

Instituties die uit overheidswege werden ingericht 
konden vergrijpende gevolgen hebben voor de leefsitu-
atie van mensen. De criminalisering van buitenechtelij-
ke seksualiteit na de Reformatie zorgde er bijvoorbeeld 
voor dat vrouwen die ongehuwd zwanger waren geraakt 
in toenemende mate vervolgd en gediscrimineerd wer-
den. Jeannette Kamp en Ariadne Schmidt laten echter 
zien dat hoewel het verleidelijk is om hen als slachtoffer 
van het systeem te portretteren, velen van hen, ondanks 
hun kwetsbare situatie, het systeem ook in hun voordeel 
konden gebruiken. In hun onderzoek, waarbij ze Hol-
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landse en Duitse steden met elkaar vergelijken, worden 
de verschillende strategieën die vrouwen hanteerden in 
hun kwetsbare situatie bestudeerd. Zo konden vrouwen 
bijvoorbeeld een vaderschapsactie startten voor de civiele 
rechtbank en daarmee afdwingen dat de vader van het 
kind onderhoud moest bestalen. Veel van deze strategieën 
hadden niet alleen een economisch motief, maar waren er 
ook op gericht om de eer van de vrouw in de samenleving 
te herstellen. 

De vraag hoe kwetsbaar ongehuwde moeders en hun 
onwettige kinderen waren staat ook centraal in de bij-
drage van Holland masterscriptieprijswinnaar 2013 Owen 
Lammertink. In zijn onderzoek vergelijkt Lammertink 
50 gehuwde en 50 ongehuwde moeders uit 19de-eeuws 
Amsterdam. Hij onderzoekt daarbij niet alleen eventuele 
verschillen in de economische positie van (on)gehuwde 
moeders, maar breidt zijn onderzoek ook uit naar al-
lerlei sociaal-demografische factoren die mensen in het 
leven meer of minder kwetsbaar kunnen maken zoals 
woonomstandigheden, de huishoudsamenstelling en 
doodsoorzaken. Lammertink concludeert dat er in plaats 
van verschillen toch vooral overeenkomsten bestonden 
tussen de twee groepen. Kwetsbaar waren de Amsterdam-
se ongehuwde moeders namelijk zeker, maar de gehuwde 
moeders waren weinig beter af in het 19de-eeuwse Am-
sterdam waar ongeveer een derde deel van de bevolking 

op of onder de armoedegrens leefde.
Hoewel migranten tegenwoordig vooral het nieuws 

halen vanwege hun kwetsbaarheid, laat het beeldessay 
deze groep van een heel andere kant zien. In het naoor-
logse Den Haag ontstond namelijk een grote internatio-
nale gemeenschap van welgestelde, hooggeschoolde mi-
gran ten die naar manieren zochten om het ‘overleven’ in 
den vreemde te veraangenamen. Smit biedt een in kijkje 
in de verschillende internationale vrouwenclubs die wer-
den opgericht voor de niet-werkende, vrouwelijke part-
ners van deze migranten. Anders dan in de koloniale tijd 
fungeerden deze clubs niet als onmisbare overlevings-
strategie, maar voorzagen zij hun leden van een levensstijl 
die bij het verblijf in een metropool behoort.

Hoewel de bijdragen in dit nummer zeer uiteenlopen 
wat betreft de tijd en thematiek die zij onderzoeken, staat 
een ding centraal: de manier waarop mensen strategieën 
ontwikkelen om ingrijpende veranderingen in het leven 
(zowel positief als negatief ) het hoofd te kunnen bieden. 
Dit kan door middel van het inrichten van instituties, 
strategisch gebruik te maken van juridische instellingen 
of het oprichten van clubs met gelijkgezinden. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Sanne Muurling & Jeannette Kamp

Afb. 1  Een levendige indruk van alledaagse kwetsbaarheid in het verleden wordt gewekt op deze voorstelling 
van het St. Caeciliagasthuis te Leiden, ca. 1650. Op dit schilderij figureren zowel patiënten (zieken en 
dollen) als hun verzorgers.  Terwijl links een verpleegster een op bed liggende vrouw helpt, duwt aan 
de rechterkant een bewaker een patiënt in zijn hok. Collectie Museum Lakenhal.

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   99 24-09-15   13:16



100  

Afb. 1 Een bekende voorstelling van brooduit-
deling in de stad, gemaakt in opdracht van het 
Heilige Geesthuis in Alkmaar. ‘Het spijzen van 
de hongerigen’. Paneel van de Meester van 
Alkmaar in een veelluik met de zeven werken van 
barmhartigheid, 1504. Collectie Rijksmuseum.
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Inleiding
In vroegmodern Holland was de vraag of er die dag wel 
brood op de plank zou zijn niet altijd met een vanzelf-
sprekende ja te beantwoorden. Dat gold zeker in de 16de 
eeuw. Net als elders in Europa leidden bevolkingsgroei 
en toenemende sociale en economische ongelijkheid tot 
een gestage toename van armoede en daarmee ook van 
honger als maatschappelijk probleem.1 Aan het eind van 
de 16de eeuw begonnen de loonniveaus te stijgen, waar-
door in de welvarende 17de eeuw veel gezinnen, ook die 
van ongeschoolde arbeiders, zich in normale jaren wel 
konden redden. Maar lang niet alle jaren waren normaal. 
Nog afgezien van de grote gevolgen die persoonlijke om-
standigheden zoals ziekte, ouderdom of het overlijden 
van een partner konden hebben voor het inkomen, vorm-
den fluctuerende voedselprijzen – en in het bijzonder 
graanprijzen – een potentiële dreiging van bredere aard. 

De 17de-eeuwse Republiek kende in tegenstelling tot bij-
voorbeeld Frankrijk of Duitsland geen echte hongersno-
den met grote sterftepieken.2 Maar jaren waarin de graan-
prijzen en vervolgens ook de broodprijzen, als gevolg van 
misoogsten in de productiegebieden, met meer dan 50 of 
zelfs 100 procent stegen, deden zich wel met enige regel-
maat voor. Wie in normale jaren net kon rondkomen liep 
in een  duurtejaar een gerede kans om onder de grens van 
het bestaansminimum terecht te komen (afb. 2).3

Het is niet te gewaagd om te veronderstellen dat de 
grootste problemen met voedseltekorten zich afspeelden 
in de steden. Toch zijn er ook goede redenen om bewust 
naar het platteland te kijken. Om te beginnen was juist 
in Holland de plattelandsbevolking al sinds de late mid-
deleeuwen grotendeels aangewezen op de markt als het 
ging om de voedselvoorziening. Het verbouwen van tarwe 

Het dagelijks brood
Omgaan met voedseltekorten op het platteland van 
Holland, 1500-1700

Dit artikel bestudeert de kwetsbaarheid van de bevolking van het vroegmoderne Hollandse 
platteland voor voedselcrises: perioden van sterk gestegen voedselprijzen, die vooral voor 
hen die normaliter het hoofd maar ternauwernood boven water konden houden ernstige pro-
blemen opleverden. Twee belangrijke aspecten van de organisatie van de voedselvoorziening 
op het platteland komen aan de orde. In de eerste plaats betreft dat de regulering van de 
handel in graan en brood, via onder andere exportverboden en broodprijszetting. Het ging 
hierbij om maatregelen getroffen door de steden ten behoeve van de eigen burgerij; bekeken 
wordt wat de gevolgen waren voor het platteland. Daarnaast wordt het functioneren van ru-
rale armenzorginstellingen onder de loep genomen: voor Holland is daarnaar nog maar wei-
nig onderzoek gedaan. Aan de hand van de rekeningen van de Heilige Geest in Berkel uit het 
laatste decennium van de 16de eeuw wordt bekeken in hoeverre deze organisatie een vang-
netfunctie vervulde voor de meest kwetsbare groepen in de dorpssamenleving.

Jessica Dijkman
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en rogge was immers maar op een paar plaatsen in het 
gewest mogelijk; zuivel, groenten, peulvruchten en zelfs 
haver of gerst konden slechts beperkt als vervanging van 
broodgranen dienst doen. Daarnaast maakte de Hol-
landse landbouw vanaf het midden van de 16de eeuw een 
ingrijpende transformatie door. Kleine boeren, die hun 
inkomen aanvulden met allerlei niet-agrarische activi-
teiten in bijvoorbeeld de veenwinning of de scheepvaart, 
maakten plaats voor grotere, meer gespecialiseerde be-
drijven. Dat kwam de productiviteit van de landbouw ten 
goede, maar het betekende ook dat er op het platteland 
een klasse van landloze arbeiders ontstond.4 Tot slot is er 
de wetenschap dat plattelanders bij ernstige voedselcri-
ses elders in vroegmodern Europa massaal naar de ste-
den trokken, op zoek naar voedsel dat in hun eigen dorp 
niet meer beschikbaar was. Daardoor raakten de stede-
lijke hulpinstellingen overbelast en konden besmettelijke 
ziekten zich veel sneller verspreiden.5 De kwetsbaarheid 
van de samenleving als geheel hing ten tijde van een 
voedselcrisis dan ook nauw samen met de organisatie van 
de voedselvoorziening op het platteland. 

Bij die organisatie speelden twee mechanismen een 
rol. Ten eerste was dat de regulering van de handel in 
graan en vooral brood, onder andere via exportverboden, 

broodprijszetting en de aanleg van publieke graanvoor-
raden. In Holland was daarmee in de 15de eeuw een start 
gemaakt. In de moeilijke 16de eeuw werd dit beleid ge-
meengoed en ook in de 17de eeuw greep men er regel-
matig op terug.6 Marktregulering was vooral een kwestie 
van gewestelijk en van stedelijk beleid, maar de impact 
ervan was ook op het platteland voelbaar. Het tweede rele-
vante mechanisme was de armenzorg, vrijwel geheel een 
lokale aangelegenheid. Naar de stedelijke armenzorg is 
vrij veel onderzoek gedaan, waaruit de vangnetfunctie van 
deze voorziening goed naar voren komt: via bedeling in 
geld, brood of andere goederen werd een helpende hand 
geboden aan armen die zich zonder deze steun niet kon-
den redden (afb. 1). Over de armenzorg op het platteland 
weten we veel minder, maar daar hebben wel degelijk 
vergelijkbare voorzieningen bestaan.7 In dit artikel staat 
daarom de vraag centraal welke bijdrage marktregulering 
enerzijds en rurale armenzorg anderzijds leverden aan 
het ondervangen van de gevolgen van voedselcrises voor 
de bewoners van het Hollandse platteland in de 16de en 
17de eeuw. De rol van de armenzorg wordt bestudeerd aan 
de hand van een specifieke casus: het dorp Berkel in het 
laatste decennium van de 16de eeuw.
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Marktregulering
De fundamenten van het arsenaal aan duurtemaatregelen 
dat de Hollandse stedelijke en gewestelijke autoriteiten 
tot hun beschikking hadden, zijn in belangrijke mate al 
gelegd in de 15de eeuw, toen de grote voedselcrises van 
1437-39, 1481/82 en 1490/91 noodzaakten tot ingrijpen.8 De 
bespreking blijft hier beperkt tot de twee soorten maatre-
gelen die voor de voedselvoorziening van het platteland 
het belangrijkst waren. In de eerste plaats waren dat de 
exportverboden van graan die bij schaarste konden wor-
den ingesteld. Dergelijke verboden behoorden tot het 
Europese standaardrepertoire van zowel stedelijke als 
landelijke autoriteiten.9 De Hollandse steden vaardig-
den ze ook uit, al in de 15de en zeker in de 16de eeuw.10 
De 17de eeuw betekende in dit opzicht geen verandering. 
Zelfs het stadsbestuur van Amsterdam, een stad die toch 
in principe alle belang had bij een vrije graanhandel, ver-
bood bijvoorbeeld de uitvoer van graan uit de stad in de 
duurtejaren 1623/24 en 1629/30.11 In theorie kon dat na-
delige gevolgen hebben voor het Hollandse platteland: 
het betekende immers dat bij schaarste de doorvoer van 
graan vanuit de stad naar het platteland problemen kon 
ondervinden. In de praktijk viel dat vermoedelijk meestal 
mee. Het handelsnetwerk dat in normale tijden de dor-

pen van graan voorzag was bij duurte moeilijk in zijn ge-
heel af te sluiten. Weliswaar was al in de 16de en zeker in 
de 18de eeuw de invloed van de steden in de gewestelijke 
en landelijke politiek groot, maar geen enkele Hollandse 
stad kon het omringende platteland zijn wil opleggen: 
daarvoor was het stedelijk netwerk te dicht en waren de 
verbindingen via de vele waterwegen te fijnmazig.12 

Bovendien was het besef dat de stad de dorpen in de 
omgeving niet zomaar in de kou kon laten staan wel de-
gelijk aanwezig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een inventa-
risatie van graanvoorraden gemaakt op instigatie van de 
Staten van Holland in wat vermoedelijk het meest ern-
stige schaarstejaar van de 16de eeuw was: 1556/57. Daarbij 
verklaarden de steden Enkhuizen en Hoorn dat zij niet 
alleen rekening hadden te houden met de behoeften van 
hun eigen burgers, maar ook met die van de vele dorpen 
in de omgeving – Enkhuizen rekende ook de Waddenei-
landen daartoe – die op de stedelijke markt waren aange-
wezen voor de graanvoorziening.13 Of men zich ook altijd 
zo netjes gedroeg als de situatie werkelijk nijpend werd is 
een tweede. Toen Alkmaar in november 1630 besloot dat 
de stedelijke graanhandelaren geen tarwe of rogge naar 
buiten de stad mochten verkopen, kregen de burgemees-
ters toestemming om desnoods ladingen die al klaar la-

Afb. 2  Links: plattelanders voor een herberg met een karige maaltijd van brood en een vis. Naar een prent van Esaias van de Velde, 1630-1680. 
 Collectie Rijksmuseum. 

Afb. 3  Inkopen doen op de stadsmarkt bleef ook tijdens duurtejaren mogelijk voor plattelandsbewoners. Prent van Jan van de Velde, 1603-1633. 
 Collectie Rijksmuseum.
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gen voor verscheping in beslag te nemen; dat gold ook 
voor het graan bestemd voor de omliggende dorpen. Een 
paar dagen later werd er echter water bij de wijn gedaan: 
toen mocht alsnog enig graan naar die dorpen vervoerd 
worden.14 Bovendien hadden dorpelingen altijd nog de 
mogelijkheid om individueel inkopen te doen op de ste-
delijke markt (afb. 3). Gezien de korte afstanden was dat 
niet onrealistisch en de steden lieten daarvoor, binnen 
zekere grenzen, de ruimte. In het duurtejaar 1698 werden 
bijvoorbeeld in Rotterdam dorpsbewoners die in de stad 
graan of peulvruchten inkochten bij vertrek weliswaar 
gecontroleerd door bewapende stedelijke functionarissen 
en moesten zij grotere hoeveelheden achterlaten, maar 
men mocht wel voldoende meenemen voor eigen gebruik 
gedurende een week.15

Een tweede cluster van maatregelen betrof de beheer-
sing van de broodprijzen. Het belangrijkste instrument 
daartoe was de broodprijszetting: een systeem waarbij de 
broodprijs door de lokale autoriteiten werd vastgesteld 
op basis van de marktprijs van het graan, maar dan met 
een zekere demping van de graanprijsfluctuaties. Op-
nieuw dateren de oudste vermeldingen voor Holland uit 
de 15de eeuw en werd het systeem, althans in de steden, 
gemeengoed in de 16de.16 Het systeem van de broodprijs-
zetting was op het platteland grotendeels onbekend. Al-
leen uit het gebied ten noorden van het IJ zijn een paar 
voorbeelden bekend van pogingen om de broodprijzen in 
rurale gemeenschappen te reguleren.17 Systematisch ge-
beurde het echter niet tot het midden van de 17de eeuw. 

In 1655 besloten de Staten van Holland dat er iets 
diende te gebeuren aan de fraude met broodprijzen op 
het platteland. In het vervolg zouden de dorpen de zet-
ting van de hoofdstad van het belastingdistrict waaronder 
ze vielen moeten volgen, maar dan een paar penningen 
lager.18 Het is niet gezegd dat de plattelanders daar in alle 
gevallen beter van werden. De Staten doelden met de ge-
constateerde fraude wellicht vooral op de concurrentie 
die stedelijke bakkers zouden kunnen ondervinden van 
goedkoop brood van het platteland. Dat in verschillende 
dorpen de broodzetting maar met moeite van de grond 
kwam had daar kennelijk ook mee te maken: het brood 
werd er, althans in normale tijden, juist duurder van.19 
Anderzijds bood in perioden van duurte de broodzetting 
toch een zekere bescherming tegen al te hoog oplopende 
prijzen.

Naast de broodzetting beschikten de steden nog over 
een tweede instrument om de broodprijzen binnen de 
perken te houden: de aanleg van publieke graanvoorra-
den. Dat was een gebruikelijke maatregel in heel Europa,20 
en alweer lag in Holland het startpunt in de 15de eeuw: 
in 1438 kochten zowel Gouda als Rotterdam graan aan in 
Amsterdam.21 In de 16de eeuw werd stedelijke voorraad-
vorming standaardpraktijk in de Hollandse steden.22 Ook 
in de 17de eeuw bleven steden graan inkopen. Alkmaar 
deed dat bijvoorbeeld in alle duurtejaren, soms al voor-
dat er echte problemen waren.23 In Amsterdam was dat 
laatste zelfs gebruikelijk: daar werd regelmatig een forse 
partij graan ingekocht die in de stadspakhuizen werd op-

Afb. 5  Armenzorg in het Heilige 
Geesthofje in Den Haag. 
Fotocollectie Rijksvoor-
lichtingsdienst, Nationaal 
Archief.
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geslagen (afb. 4). Als zich geen duurte voordeed werd het 
weer verkocht, maar als de prijzen stegen werd het stads-
graan tegen inkoopprijs of soms zelfs onder die prijs aan 
de bakkers uitgedeeld.24 Dat laatste gebeurde in 1623. Het 
relatief goedkope brood dat van het stadsgraan gebakken 
werd was in eerste instantie voor iedereen te koop, ook 
voor dorpelingen uit de omgeving. Omdat de graanvoor-
raden daarmee wel erg snel uitgeput raakten, stapte het 
Amsterdamse stadsbestuur een jaar later over op een an-
der systeem, dat de hele 17de eeuw in gebruik bleef. In 
het vervolg kwamen alleen ‘minvermogenden’ uit de stad 
zelf nog in aanmerking; de kapiteins van de schutterijen 
kregen tot taak om in hun eigen wijk te inventariseren 
wie dat waren.25 Plattelanders konden dus van deze voor-
ziening geen gebruik meer maken. Omdat, voor zover be-
kend, een vergelijkbaar systeem van publieke graanvoor-
raden in de dorpen niet bestond, moesten de dorpelingen 
het in principe zonder gesubsidieerd brood stellen.

Al met al ondervonden de bewoners van het Hol-
landse plattelanders waarschijnlijk geen grote nadelen 
van de controle die de steden ten behoeve van hun eigen 
burgers over de voedselmarkten uitoefenden, maar kon-
den ze anderzijds zelf maar heel beperkt terugvallen op 
de matigende effecten van marktregulering. Waren dan 

tenminste de rurale armenzorginstellingen bereid en in 
staat om voor de meest kwetsbare groepen, degenen die 
zich normaliter al niet of maar ternauwernood zelfstan-
dig konden redden, de gevolgen van ernstige duurte te 
ondervangen?

Armenzorg op het platteland
Van de organisatie van de armenzorg op het platteland 
van Holland in de vroegmoderne tijd weten we eigenlijk 
maar heel weinig. In veel steden voltrokken zich aan het 
eind van de 16de eeuw ingrijpende hervormingen. Het 
middeleeuwse stelsel, dat gekenmerkt werd door versnip-
pering van de zorg over tal van instellingen en het ad 
hoc-karakter van veel uitdelingen, bleek niet opgewassen 

Afb. 4 Het stadskorenpakhuis in Schoonhoven uit 1566.
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duidend minder groot: in Noordwijk lag het percentage 
huishoudens dat bedeling ontving op 8 procent, in Berkel 
op 11 procent en in Graft zelfs op 14 procent.33 Een verkla-
ring voor deze verschillen kan zonder nader onderzoek 
niet gegeven worden: de economische perspectieven ter 
plaatse, de mate van sociale ongelijkheid, maar ook de fi-
nanciële situatie van de lokale armenzorginstellingen en 
de keuzes gemaakt door die instellingen kunnen van in-
vloed geweest zijn.

Net als in de steden was bedeling op het platteland 
maatwerk, bedoeld als aanvulling op het inkomen en niet 
als vervanging ervan. Wat er verstrekt werd kon van plaats 
tot plaats verschillen. De vaste kern van bedeelden van de 
hervormde diaconie van Maassluis kregen contant geld 
en konden daarnaast in de winter op turf rekenen.34 De 
diaconie in Hazerswoude keerde standaard uit in natura: 
de vaste kring van bedeelden kreeg brood, laken (om kle-
ding van te maken), turf en schoeisel voor de kinderen.35 
De Heilige Geest in Berkel (afb. 6) deed eind 16de eeuw 
hetzelfde, behalve dan dat turf, dat in dit veendorp waar-
schijnlijk ruim voorradig was, hier achterwege bleef. In 

tegen de druk van het groeiende aantal armen. De oplos-
sing werd gezocht in een gecoördineerd stelsel onder re-
gie van de stedelijke autoriteiten, beperking van de bede-
ling tot de zogeheten ‘eerlijke’ of ‘ware’ armen – zij die 
door oorzaken buiten hun schuld, zoals ziekte, handicap 
of ouderdom, niet in staat waren om te werken – en een 
streng optreden tegen bedelaars en klaplopers.26 Op het 
platteland was de noodzaak tot hervorming vermoedelijk 
veel minder groot. Meestal bestond daar maar één instel-
ling voor de armenzorg, vaak aangeduid als de Heilige 
Geest. Omdat het ging om kleine gemeenschappen die 
veel minder dan de steden te kampen hadden met een 
voortdurende toestroom van armlastigen van buitenaf, 
was het bovendien niet zo heel moeilijk om overzicht te 
behouden over de behoeftigen, hun noden en de manier 
waarop daaraan het beste tegemoet gekomen kon wor-
den.27 Uit overwegingen van efficiëntie was dus geen her-
ziening van het stelsel nodig. 

Wel had de Reformatie gevolgen voor de organisatie 
van de armenzorg op het platteland. Volgens A.Th. van 
Deursen bleef in veel dorpen de Heilige Geest de enige, 
burgerlijke armenzorginstelling, maar hij noemt toch tal 
van vroeg 17de-eeuwse voorbeelden waar naast de Heilige 
Geest ook een hervormde diaconie en organisaties van 
andere gezindten actief waren.28 In Delfland was het in 
ieder geval vanaf de late 16de eeuw bijna overal zo dat er 
naast de Heilige Geest een hervormde diaconie functi-
oneerde. Die laatste richtte zich weliswaar vooral op de 
eigen lidmaten, maar verleende toch ook wel eens hulp 
aan andere armlastigen, als het maar trouwe kerkgangers 
van onbesproken levenswandel waren.29 De belangrijkste 
bronnen van inkomsten van de twee typen instellingen 
liepen in die zin uiteen dat de Heilige Geest meestal kon 
beschikken over een al uit de middeleeuwen stammend 
onroerendgoedbezit, terwijl de diaconie vooral was aan-
gewezen op collectes (afb. 5).30

Vaak wordt verondersteld dat het armoedeprobleem 
op het platteland beperkt gebleven zou zijn en dat het 
aantal bedeelden op het platteland daarmee onder het ni-
veau van dat van de steden gelegen moet hebben.31 Toch 
klopt dat niet altijd. De kohieren van de zout- en zeepbe-
lasting uit de jaren 1680 voor enkele Hollandse dorpen 
geven hierin enig inzicht. In Lisse ontving toen inder-
daad maar 3 procent van de huishoudens bedeling en in ’s 
Gravendeel 4 procent: veel minder dan de 15 procent die 
voor deze zelfde periode is berekend voor de stad Delft.32 
Maar voor sommige andere dorpen was het verschil be-

Afb. 6  Uitsnede van Berckel 
op de zogenaamde 
Kruchius-kaart van het 
hoogheemraadschap 
van Delfland, ca.  1712. 
Kaartcollectie Binnen-
land Hingman, Nationaal 
Archief.
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Berkel werd daarentegen wel weer het schoolgeld voor de 
kinderen van de bedeelden vergoed.36 Alle drie de instel-
lingen gaven daarnaast incidenteel hulp aan mensen die 
door ziekte, kraambed of andere ingrijpende gebeurtenis-
sen van persoonlijke aard tijdelijk in de problemen waren 
geraakt, en alle instellingen gaven ook kleine bedragen 
uit aan een bonte stoet van nooddruftige passanten. Voor-
al in Maassluis waren dat er veel; dat had alles te maken 
met de havenfunctie van dit dorp.37  

Om een indicatie te kunnen geven van de reactie van 
rurale armenzorginstellingen op perioden van voedsel-
schaarste en de mate waarin zij erin slaagden om voor de 
economisch zwakste dorpsbewoners een vangnetfunctie 
te vervullen, zijn de rekeningen van de Heilige Geest in 
Berkel voor de periode 1593-1602 onder de loep genomen. 
Berkel is een van de weinige dorpen in Holland, mis-
schien wel het enige, waarvoor de rekeningen van de Hei-
lige Geest, een belastingregister en ook doop-, trouw- en 
begraafboeken van de hervormde kerk beschikbaar zijn 
voor deze vroege periode.38 Data van de hervormde diaco-
nie ontbreken helaas, maar de hervormde kerk van Berkel 

groeide in deze periode maar heel langzaam.39 Het ligt 
dus voor de hand dat de Heilige Geest het grootste deel 
van de armenzorg in het dorp voor zijn rekening nam; in 
ieder geval zal het een vrij constant aandeel geweest zijn.

Voor het betreffende decennium is gekozen omdat 
er eind jaren 1590 sprake was van een langdurige peri-
ode van zeer hoge voedselprijzen. De oorzaak lag in een 
combinatie van omstandigheden. Zowel in 1595 als in 1597 
was sprake van misoogsten in grote delen van Noordwest-
Europa. Holland kreeg zelf in die jaren te maken met 
omvangrijke overstromingen, terwijl het gebied in het 
tussenliggende jaar 1596 ook nog een muizenplaag te ver-
werken kreeg.40 Welke gevolgen dat had voor de prijzen 
van rogge, het belangrijkste broodgraan, blijkt uit grafiek 
1: ze lagen jarenlang op een niveau dat ver boven het nor-
male uitstak. 

Uit de literatuur is bekend dat meer nog dan een kort-
durende piek, al was die nog zo extreem, juist dit soort 
meerjarige duurteperioden problemen konden opleve-
ren.41 We weten bovendien dat in de jaren 1597 en 1598 bij 
de stedelijke armenzorginstellingen in Holland het water 
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aan de lippen stond; in diverse steden vormde juist deze 
periode van duurte de directe aanleiding voor de eerder 
beschreven hervormingen.42 

In de dorpen gebeurde dat laatste niet, maar de reke-
ningen van de Heilige Geest in Berkel laten zien dat er 
wel degelijk problemen waren. Grafiek 2 geeft een over-
zicht van de inkomsten en uitgaven in de jaren 1593-1602. 
De uitgaven zijn onderverdeeld in de categorieën brood, 
andere vormen van bedeling (zoals de verstrekking van 
kleding, schoeisel en medische zorg) en overige kosten. 
De grafiek laat zien dat de uitgaven tussen 1595 en 1599 
veel hoger lagen dan ervoor en erna. In de jaren 1595, 1597 
en 1598 werd zelfs meer geld uitgegeven dan er binnen-
kwam. Dat was, voor een korte periode, mogelijk omdat 
de Heilige Geestmeesters in normale jaren steeds een be-
scheiden positief saldo wisten te boeken. In de steden was 
dat meestal niet altijd het geval: de diaconie van Delft bij-
voorbeeld kampte al vanaf het midden van de jaren 1580 
voortdurend met forse tekorten.43 

De stijging van de uitgaven vanaf 1595 is deels toe te 
schrijven aan een hogere broodprijs. De huishoudens die 
in 1594 bedeling ontvingen kregen gemiddeld een bedrag 
van 20 gulden aan brood uitgekeerd; in 1598 was dat ge-
stegen tot 35 gulden. Maar er was ook nog iets anders aan 
de hand: het aantal bedeelden nam in deze periode fors 
toe. In 1593 ontvingen acht huishoudens regelmatig be-

deling, in 1594 zes: gemiddeld ruim 5 procent van de 137 
huishoudens die het dorp in 1597 telde. In 1595 was dat 
aantal al opgelopen tot tien (meer dan 7 procent) en 1597 
waren het er zelfs veertien (ruim 10 procent). Opvallend 
genoeg liep het aantal na 1599, toen de periode van duurte 
voorbij was, maar nauwelijks terug: in 1600 en 1601 ont-
vingen nog steeds 12 huishoudens (bijna 9 procent) re-
gelmatig steun van de Heilige Geestmeesters. Het is on-
waarschijnlijk dat de toename ten opzichte van de vroege 
jaren 1590 alleen verklaard kan worden uit de groei van de 
bevolking: het groeipercentage lag onder de 1 procent per 
jaar.44 Het lijkt erop dat de duurteperiode van de late jaren 
1590 voor sommige huishoudens, die wellicht toch al op 
de rand balanceerden, gefunctioneerd heeft als de spreek-
woordelijke druppel die de emmer heeft doen overlopen.

Een blik op de achtergronden van de Berkelse bedeel-
den is in dit opzicht verhelderend. In de tien jaar tus-
sen 1593 en 1602 werden in totaal achttien huishoudens 
regelmatig bedeeld door de Heilige Geest. Ze vallen in 
vier groepen uiteen. Voor de eerste twee groepen lijkt er 
geen sprake te zijn van een relatie met de voedselcrisis; 
vijf huishoudens ontvingen gedurende de gehele periode 
steun, vier andere huishoudens verdwenen al uit de reke-
ningen voordat de prijzen opliepen of verschenen er pas 
naderhand in. Tot de in totaal negen huishoudens in deze 
twee groepen behoorden zes weduwes of alleenstaande 

Grafiek 1 Roggeprijzen in Amsterdam (Burgerweeshuis) en Utrecht (Domkapittel), in gram zilver per hectoliter, 
tussen 1586 en 1605

Bron: N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis 2 (Leiden 1964), kolommen 28a en 392.
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Grafiek 2 Inkomsten en uitgaven van de Heilige Geest te Berkel tussen 1593 en 1602, in guldens

vrouwen, en verder een wever, een veender met weinig 
grond en een groot gezin, en (vermoedelijk) een arbei-
der. Voor de twee andere groepen is er mogelijk wel een 
verband met de hoge voedselprijzen. Drie huishoudens 
zochten en kregen hulp van de Heilige Geest tijdens de 
duurtejaren maar konden het daarna weer zonder stellen, 
waaronder een schoenlapper en de vrouw of weduwe van 
een ‘watermolenaar’: een molenaar van een poldermodel. 
Zes andere huishoudens verschenen voor het eerst in 
de rekeningen van de Heilige Geest in 1595, 1596 of 1597, 
maar bleven hulp ontvangen nadat de crisis voorbij was. 
Onder hen waren maar liefst drie wevers waarvan er ten-
minste één oorspronkelijk uit Brabant afkomstig was, een 
andere Zuid-Nederlandse immigrant (mogelijk ook een 
wever) en later zijn weduwe, en een ‘arbeitsman’; de zesde 
was een andere watermolenaar en na diens dood zijn we-
duwe (afb. 7).

Al met al lijken in deze plattelandsgemeenschap dege-
nen zonder toegang tot land het zwaarst getroffen door 
de voedselschaarste. Dat degenen die wel toegang tot land 
hadden in een gunstiger positie verkeerden kwam niet 
omdat zij zelf graan konden verbouwen. Het belastingre-
gister van 1597 vermeldt weliswaar een groot aantal lieden 
die ‘bouneringhe’ bedrijven – 66 procent van de hoofden 
van huishoudens valt in deze categorie – maar daarbij 
moeten we ons geen akkerbouwers voorstellen.45 Het ging 

veelal om kleine boeren, die wat eigen grond bezaten en 
daarnaast soms nog een of meer perceeltjes pachtten en 
die voor een aanzienlijk deel leefden van de veenwinning. 
Dat was in Berkel al vanaf tenminste de vroege 16de eeuw 
de belangrijkste inkomstenbron, vaak in combinatie met 
kleinschalige melkveehouderij.46 Daarnaast zal er meest-
al wel ruimte geweest zijn voor een moestuin waar men 
groenten voor eigen gebruik kon verbouwen. Een derge-
lijke leefwijze bracht weliswaar geen rijkdom, maar het 
gaf wel flexibiliteit en daarmee een zeker vermogen om 
perioden van duurte op eigen kracht te overbruggen. 

Onder degenen die dat vermogen niet hadden na-
men de wevers, deels van Zuid-Nederlandse afkomst, een 
prominente plaats in. Wat we hier zien is een afspiege-
ling van een ontwikkeling die zich ook elders in Holland 
voordeed: de opkomst van een groep landloze arbeiders, 
werkzaam in de plattelandsnijverheid, de landbouw of de 
veenwinning, die samenhangt met de transformatie die 
het platteland aan het eind van de 16de en het begin van 
de 17de eeuw doormaakte. In Berkel was deze groep in 
1597 nog niet heel groot: volgens het al meermalen ge-
noemde belastingregister ging het om 11 procent van 
de hoofden van huishoudens. Deze mensen slaagden er 
dankzij de armenzorg vermoedelijk maar net in om tij-
dens duurteperioden het hoofd boven water te houden. 
Dat hun aandeel in de rurale samenleving in de loop van 

Bron: Stadsarchief Rotterdam, Archief Ambacht Berkel en Rodenrijs, inv.nr. 488.
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de 17de zou toenemen – in Berkel betrof het in 1680 bijna 
30 procent van de beroepsbevolking – kan dan ook niet 
anders dan een zwaardere belasting van de armenzorgin-
stellingen op het platteland betekend hebben.47

Toch is er een groep die nog kwetsbaarder was en die 
niet of nauwelijks op steun kon rekenen: degenen zon-
der vaste verblijfplaats. In de rekeningen van de Heilige 
Geest komen ze af en toe voor als passanten. Dat ze zich 
vooral aandienden in de jaren waarin de voedselprijzen 
het hoogst waren is vast geen toeval. In 1595 ging het bij-

voorbeeld om een ‘schamele vrou’ en twee Schotten en 
een Engelsman. Die laatsten waren vermoedelijk soldaten 
want een van de Schotten was in zijn arm geschoten. In 
1597 arriveerde nog een soldaat en verder een arme schip-
per en een vrouw met zes kinderen; in 1598 opnieuw een 
Schot. Allemaal kregen ze van de Heilige Geestmeesters 
een klein bedragje toegestopt: net genoeg om wat brood 
te kunnen kopen en door te kunnen trekken naar het vol-
gende dorp. Dat was waarschijnlijk ook precies de bedoe-
ling. Het waren deze naamlozen die van duurteperioden 
zoals die in de laatste jaren van de 16de eeuw het meest te 
duchten hadden. 

Conclusies
Dat perioden van voedselschaarste en hoge prijzen in 
de 16de- en 17de-eeuwse Hollandse steden problemen 
opleverden was al bekend. Dat dat ook voor het platte-
land gold is hierboven duidelijk geworden. Toch lijkt de 
schade althans in de late 16de eeuw te overzien: er was in 
ieder geval in duurtejaren geen sprake van een massale 
toestroom van hongerenden naar de steden, zoals dat el-
ders in Europa wel gebeurde. Dat hing vermoedelijk deels 
samen met het feit dat ook in normale tijden de dorpen 
grotendeels via de stedelijke markten moesten voorzien 
in hun graanbehoeften. Daarmee was er in dure tijden 
niet alleen een kant-en-klaar handelsnetwerk aanwezig, 
maar beschikten de dorpen ook over zekere morele aan-
spraken op een deel van de in de steden aanwezige graan-
voorraden. Dat het stedelijke regime van de broodzetting 
vanaf het midden van de 17de eeuw ook op het platteland 
werd ingevoerd was misschien primair een stedelijk be-
lang, maar het gaf  toch een zekere bescherming tegen de 
soms heftige prijsschommelingen van graan op de vrije 
markt. Voor degenen aan de onderkant van de samenle-
ving boden de rurale armenzorginstellingen een vang-
netfunctie. Als de Heilige Geest in Berkel in de late 16de 
eeuw een goede graadmeter is, dan reageerden die instel-
lingen ook daadwerkelijk op prijsstijgingen door én ho-
gere uitkeringen te verstrekken én meer bedeelden toe te 
laten. Daarbij moeten wel twee kanttekeningen geplaatst 
worden. Ten eerste moet nader onderzoek uitwijzen of de 
rurale armenzorginstellingen deze rol ook konden blij-
ven spelen toen in de loop van de 17de eeuw het aantal 
landlozen op het platteland toenam. Ten tweede had de 
meest kwetsbare groep, degenen zonder vaste woonplaats, 
ook van instellingen zoals de Heilige Geest in Berkel wei-
nig te verwachten. 

Afb. 7  Rekening van de Heilige Geest van Berkel over het jaar 1597. 
 Bovenaan staan de ontvangsten, onderaan de uitgaven aan 
brood. Stadsarchief Rotterdam, Archief Ambacht Berkel en 
Rodenrijs, inv.nr. 488. 
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Ze waren bijzonder kwetsbaar: de vrouwen die onge-
huwd, doorgaans ongewild, zwanger waren geworden in 
de vroegmoderne tijd. Buitenechtelijke seksualiteit was 
verboden en werd na de Reformatie in toenemende mate 
gecriminaliseerd en door verschillende instanties ver-
volgd. Het juridische landschap was pluriform in deze 
periode. Seculiere gerechtshoven, kerkenraden en buurt-
genoten: allemaal probeerden ze de norm hoog te houden 
en bestraften ze grensoverschrijdend gedrag. Dat deden 
ze met verschillende methoden en vanuit verschillende 
motieven. Maar hoe brachten de ongehuwde vrouwen het 
er zelf vanaf?

Martin Dinges heeft betoogd dat de werking van juri-
dische instanties in de vroegmoderne tijd in sterke mate 
werd bepaald door de manier waarop tijdgenoten deze 
instellingen gebruikten. In dit artikel willen we aandacht 
besteden aan de manier waarop vrouwen zelf gebruik 
maakten van juridische instellingen, bijvoorbeeld door 
een vaderschapsactie te starten. Volgens Dinges was de 
toegang voor vrouwen tot juridische instellingen beperkt. 
Hij veronderstelt dat vrouwen vooral geneigd waren om 

conflicten informeel of buiten-judicieel te beslechten. 
Hun beperkte juridische status belemmerde hen in het 
gebruik van ‘justitie’.1 Het werk van Robert Shoemaker 
sluit hierop aan. Uit zijn onderzoek blijkt dat vrouwen in 
de Londense gerechtshoven in de minderheid waren als 
eisende partij. Het is niet geheel duidelijk waarom vrou-
wen terughoudend waren in het gebruik van het recht. 
Mogelijk hadden zij minder vertrouwen in een goede af-
loop, bijvoorbeeld omdat door hen geïnitieerde processen 
minder succesvol waren, zo suggereert Shoemaker. Vol-
gens Shoemaker is het ook mogelijk dat vrouwen eerder 
dan mannen geïntimideerd waren door de formele juri-
dische procedures in een systeem dat werd beschouwd als 
een ‘mannendomein’.2

In dit artikel zullen we de juridische reactie op onge-
huwd moederschap in Holland, waar vrouwen een relatief 
sterke juridische positie hadden, vergelijken met die in 
Duitse gebieden, waar de positie van vrouwen beperkter 
zou zijn geweest.3 In beide gevallen was de situatie waar-
in ongehuwde vrouwen zich bevonden bijzonder precair. 
Wat was de status van deze vrouwen in de verschillende 

See you in court?
Recht en rechtsgebruik door ongehuwde moeders in 
Holland en Duitsland in de vroegmoderne tijd 

Vrouwen die in de vroegmoderne tijd buiten het huwelijk om zwanger waren geworden 
hadden het bijzonder moeilijk. De criminalisering van buitenechtelijke seksualiteit na de 
Reformatie had ervoor gezorgd dat zij in toenemende mate vervolgd en gediscrimineerd 
werden. Het is echter moeilijk om deze vrouwen alleen als slachtoffer van het systeem te 
portretteren: velen van hen vonden namelijk de weg naar de rechtbank om bijvoorbeeld een 
financiële bijdrage te eisen van de vader van het kind. Aan de hand van Martin Dinges’ 
theorie van Justiznutzung wordt in de artikel gekeken naar hoe vrouwen in Holland en in het 
Heilige Roomse Rijk gebruik konden maken van het recht en wat de verschillende strate-
gieën waren die zij volgden om hun positie te verbeteren.  
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juridische fora? Wat hadden deze bij uitstek kwetsbare 
vrouwen van het recht te verwachten? Werden ze door 
verschillende juridische fora onderworpen aan strenge 
discipline of konden ze zelf ook gebruik maken van het 
recht?

Door Holland te vergelijken met een gebied waar 
vrouwen, in ieder geval in theorie, een beperktere han-
delsruimte hadden, kunnen we zien of en hoe de zo vaak 
opgemerkte  zelfstandigheid van Hollandse vrouwen in 
de vroegmoderne tijd hun rechtsgebruik beïnvloedde. 
Hoewel een uitgebreid antwoord op deze laatste kwestie 
niet gegeven kan worden binnen het beperkte kader van 
dit artikel, kan het toch als eerste aanzet dienen voor ver-
dere vergelijkende onderzoeken.

Civiele acties in Hollandse steden
Een van de belangrijkste juridische instrumenten waar-
mee ongehuwde vrouwen in de vroegmoderne tijd kon-
den reageren op een zwangerschap, was de vaderschaps-
actie – een civiele rechtszaak die er op gericht was de 
vader zijn verantwoordelijkheid te laten nemen door hem 
tot een huwelijk te dwingen of een schadevergoeding te 
laten betalen ter compensatie van het geleden eerverlies, 
gemaakte kosten of voor het onderhoud van het onwetti-
ge kind.4 Het aantal vrouwen dat in Hollandse steden zo’n 
vaderschapsactie startte was opmerkelijk klein. De vraag 
rijst natuurlijk of dit kwam omdat ongehuwde moeders 
hun kansen op het winnen van een vaderschapsactie ge-
ring inschatten. Dit lijkt echter niet het geval te zijn ge-
weest. Donald Haks, die uitgebreid onderzoek deed naar 
dergelijke ( juridische) processen, toont dat niet minder 
dan 65 procent van de vaderschapsacties in het voordeel 
van de eisende moeders werd beslist.5 De kans van slagen 
was wel sterk afhankelijk van zowel de sociale positie van 
de vrouw, als die van de (vermeende) vader van het kind. 
Wanneer de vader van het kind gehuwd was, en vooral 
wanneer deze een hogere sociale status dan de vrouw had, 
bleek het bijzonder lastig om een dergelijke civiele rechts-
zaak te winnen. De kansen op een gunstige uitspraak voor 
dienstmeisjes, die bezwangerd waren door hun werkge-
ver, waren klein.6 Maar als de vader ongehuwd was, dan 
bleek de kans op succes veel groter te zijn. In Rotterdam 
bleken mannen uit de hogere- en middenklasse overver-
tegenwoordigd onder gedaagden.7 In de meeste gevallen 
werd van hen alimentatie geëist, en slechts in een derde 
van de gevallen een huwelijk.8 Het lijkt erop dat vrouwen 
de haalbaarheid van hun eisen goed inschatten. Rechters 

bleken namelijk weinig geneigd de eis voor een huwelijk 
in te willigen, zich kennelijk bewust van de instabiliteit 
van dergelijke opgelegde verbintenissen.9

Het is overigens opmerkelijk dat vrouwen het lang niet 
altijd op een vonnis lieten aankomen. In veel gevallen, zo 
laat Aries van Meeteren zien, gebruikte men processen 
om de druk op te voeren en een beslissing in een bui-
ten-juridische onderhandeling te forceren.10 Dat gebeur-
de bij vaderschapsacties ook. In veel gevallen liet men de 
eis vallen zodra er een niet-juridische oplossing voor het 
conflict in zicht kwam.11

Voor de Hollandse kerkenraad en criminele rechtbank
Waren ongehuwde moeders in civiele rechtszaken door-
gaans de eiser, voor de kerkenraad en de criminele 
rechtbank stonden deze vrouwen terecht als verdachte. 
De kerkelijke tucht was streng waar het de regulering 
van buitenechtelijke seksualiteit betrof. Na de Nadere 
Reformatie nam het aantal zaken betreffende seks bui-
ten het huwelijk dat voor de kerkenraden in steden als 
Delft, Rotterdam en Amsterdam werd gebracht dan ook 
toe.12 Hoe de kerk op een buitenechtelijke zwangerschap 
reageerde was sterk afhankelijk van de situatie. Belang-
rijk was bijvoorbeeld de vraag of er trouwplannen waren; 
een voorgenomen huwelijk gold als een verzachtende 
omstandigheid.13 Tegelijkertijd werden ‘ontucht’ en seks 
buiten het huwelijk niet alleen beschouwd als een zonde 
begaan door een individu, maar ook als een bedreiging 
van de reputatie van de hele (kerk)gemeenschap. Om die 
reden was de kerkenraad er bijvoorbeeld niet happig op 
seksuele overtredingen bij de wereldlijke overheid te 
rapporteren.14 Om de eer van de buurt hoog te houden 
kozen buren er wel voor een overtreder aan te geven bij 
de kerkenraad.15 De kerkelijke tucht was in eerst instantie 
gericht op verzoening tussen de overtreder en de kerk, en 
op het bewaken van de morele discipline van de kerke-
lijke gemeenschap. De gebruikelijke straffen die werden 
uitgedeeld varieerden dan ook van officiële waarschuwin-
gen tot uitsluiting van het avondmaal voor een beperkte 
periode. Na een huwelijk werd de eer van de ongehuwde 
moeder weer hersteld.16

Hoewel alleen lidmaten onder kerkelijke tucht ston-
den, heeft de Nadere Reformatie waarschijnlijk ook ge-
volgen gehad voor het vervolgingsbeleid van seculiere 
overheden. Zo heeft Manon van der Heijden laten zien 
dat ontucht in de loop der tijd steeds strenger werd be-
straft. Terwijl de geboorte van een buitenechtelijke kind 
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in eerst instantie werd gezien als het bewijs voor buiten-
echtelijke seksuele relaties, werd het na 1650 steeds meer 
een overtreding op zichzelf.17 Toch was het aantal zaken 
dat uiteindelijk ook daadwerkelijk voor een wereldlijke 
criminele rechtbank kwam bijzonder klein.18 De rechter-
lijke archieven van Amsterdam en Rotterdam in de 17de 
en 18de eeuw tonen dat vrouwen vooral vervolgd werden 
wanneer er sprake was van een combinatie van factoren. 
Namelijk 1) in het geval van recidive en indien vrouwen 
vaker buitenechtelijke kinderen hadden gebaard of er in 
het algemeen een losse levensstijl op nahielden, 2) als een 
buitenechtelijke zwangerschap aan het licht kwam bij an-
dere overtredingen zoals prostitutie of 3) een vrouw haar 
zwangerschap had proberen te verbergen.19 De laatste si-
tuatie was met name verdacht omdat zij daarmee de ver-
denking op zich vestigde dat zij eventueel van plan was 
geweest om over te gaan tot een misdaad van het allererg-
ste soort: kindermoord. De zaken van Marietje Jans van 
Rooijen en Catrijn van Ingen zijn illustratief. De eerste 
was een vrouw zonder permanente verblijfplaats die ver-
oordeeld werd voor het ongehuwd samenwonen met ver-
schillende mannen (van wie sommigen reeds getrouwd 
waren) en het op de wereld zetten van vier buitenechte-
lijke kinderen. Catrijn van Ingen was eerder veroordeeld 
voor diefstal in Amersfoort, stond nu terecht voor bedela-
rij, had ongehuwd samengewoond en twee buitenechtelij-
ke kinderen gekregen die beide te Amsterdam gestorven 
en begraven waren (of zouden zijn).20 

De motieven van de kerk om buitenechtelijke zwan-
gerschap te vervolgen verschilden sterk van die van de cri-
minele rechtbank. Waar de kerk trachtte te disciplineren, 
had de wereldlijke rechtbank vooral economische motie-
ven: ze wilde voorkomen dat de ongehuwde moeders en 
hun kinderen ten laste van de armenzorg zouden vallen.21 
Stedelijke rechtbanken zagen af van harde straffen als een 
koppel alsnog trouwde, zoals uiteindelijk gebeurde in het 
geval van de joodse Jacobus Rittie. Deze Amsterdammer 
had een buitenechtelijke kind van tien jaar oud, geboren 
uit een relatie met een vrouw met wie hij jarenlang onge-
trouwd had samengewoond. Een tweede buitenechtelijk 
kind had hij gekregen met Sara Abrams. Sara en Jacobus 
hadden besloten te trouwen. Terwijl Jacobus een boete 
van 50 gulden moest betalen, kreeg Sara ‘slechts’ een re-
primande.22

Voor stedelijke overheden stond niet zozeer het im-
morele gedrag van inwoners op de voorgrond wanneer 
het ging om buitenechtelijke zwangerschappen, maar zij 

waren vooral bang voor de mogelijke financiële gevolgen 
ervan voor de stedelijke armenzorg.23 Dit verklaart waar-
schijnlijk ook waarom vrouwen die een vaderschapsactie 
hadden gestart, niet op grote schaal door de criminele 
rechtbank werden vervolgd: zij hadden immers stappen 

Afb. 1  Alleenstaande moeders hadden een bijzondere kwetsbare positie 
in de vroegmoderne periode. Zij moesten vaak te zien overleven 
door allerlei losse baantjes, bijvoorbeeld als verkoopsters op de 
markt. Vrouw en kind met cavia. Prent door Mathias de Sallieth 
naar tekening van Jacob Perkois en Johannes Huibert Prins, ca. 
1772-1791 en 1818. Collectie Rijksmuseum.

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   113 24-09-15   13:16



114  

ondernomen om de (economische) verantwoordelijkheid 
voor hun kind te dragen.24 De meeste ongehuwde moe-
ders die zich voor de rechtbank moesten verantwoorden 
wachtte dan ook hetzelfde lot: de gebruikelijke straf voor 
deze vrouwen was verbanning uit de stad.25 Op deze ma-
nier kon de overheid in ieder geval garanderen dat ze niet 
tot last van de stedelijke armenzorg zouden komen. 

Eiser of verdachte? Ongehuwde moeders in Duitsland 
In de gebieden van het Heilige Roomse Rijk vielen seksu-
ele delicten onder de jurisdictie van de lagere rechtbank, 
dat wil zeggen de rechtbanken zonder bevoegdheid om 
peinliche Strafen (lijfstraffen en verbanning) te verstrekken. 
Deze instellingen hadden vaak een geheel wereldlijk ka-
rakter, maar konden ook een samenwerking zijn tussen 
wereldlijke en geestelijke autoriteiten.26 In tegenstelling 
tot Holland hielden Duitse overheden zich veel sterker 
bezig met het morele gedrag van hun onderdanen.27 De 
positie van ongehuwde moeders en hun kinderen was 
kwetsbaar. Kinderen die niet uit een wettig huwelijk gebo-
ren werden, konden bijvoorbeeld geen gildelidmaatschap 
verkrijgen en waren ook van andere eerbare beroepen 
uitgesloten. Deze sterke bemoeienis van seculiere autori-
teiten had ook gevolgen voor de manier waarop vrouwen 
gebruik konden maken van het recht. In de meeste ge-
vallen was de instelling waar vrouwen een vaderschapsac-
tie konden starten dezelfde als die verantwoordelijk was 
voor de vervolging en bestraffing van onzedelijk gedrag. 
Dat betekende dat het starten van een vaderschapsactie 
voor vrouwen een riskante zaak was, omdat dit in het me-
rendeel van de gevallen neerkwam op een zelfaangifte en 
geen aparte civiele rechtszaak was zoals in Holland. Toch 
blijkt uit onderzoek dat vrouwen wel degelijk en ook veel-
vuldig gebruik maakten van de verschillende instanties 
om onderhoudsbetaling of een huwelijk met de vader van 
het kind af te dwingen.28 Wat konden deze vrouwen van 
het recht verwachten en wat hadden ze ervan te vrezen? 

In veel gebieden moesten vrouwen aan bepaalde voor-
waarden voldoen om een vaderschapsactie te mogen 
starten. Zo eiste het Konsistorium in Frankfurt bijvoor-
beeld dat er sprake moest zijn van een huwelijksbelofte 
voordat men een seksuele relatie met elkaar was aange-
gaan. Toch bood het Konsistorium ook een uitkomst aan 
die vrouwen die zonder huwelijksbelofte zwanger waren 
geworden: zij konden met terugwerkende kracht alsnog 
een huwelijksbelofte aangaan, waarvoor ze natuurlijk wel 
afhankelijk waren van de bereidheid hiertoe van de vader 

van het kind.29 Ook in steden en gebieden waar een huwe-
lijksbelofte geen vereiste was voor het starten van een va-
derschapsactie, gaf de meerderheid van de vrouwen toch 
aan dat zij pas na het uitwisselen van een belofte het bed 
hadden gedeeld met hun partner.30 

Er zijn weinig (kwantitatieve) gegevens beschikbaar die 
inzicht bieden in de kansen die vrouwen hadden wanneer 
zij een vaderschapsactie startten. Stefan Breit heeft on-
derzocht dat in Beieren in 50 procent van de rechtszaken 
om onderhoudsbetaling al voor het einde van het proces 
een overeenstemming tussen beide partijen was bereikt. 
In de overige gevallen werd een derde van de beschuldig-
de vaders veroordeeld tot het betalen van een boete, ver-
goeding en/of alimentatie.31 De cijfers tonen aan dat in 
veel gevallen de dreiging van een rechtszaak al voldoende 
was om de vader tot betaling te dwingen. De grote kans 
op succes verklaart ook de bereidheid van vrouwen om 
zichzelf aan te geven: in 50 procent van de alimentatie-
zaken in Beieren – aldus Breit – was de buitenechtelijke 

Afb. 2  Ongehuwde moeders 
die vaker over de streep 
gingen konden ook 
terecht komen in een 
disciplinerende instelling 
als een spin- of tuchthuis. 
Spinhuis te Amsterdam. 
Tekening mogelijk door 
Francoys Dancx, 1638. 
Collectie Rijksmuseum.
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zwangerschap nog niet bekend bij de autoriteiten voordat 
de vrouwen een zaak begonnen.32 

De situatie in het territorium Kurmainz laat zien hoe 
goed vrouwen hun weg kenden naar de verschillende 
juridische instanties en deze optimaal voor hun eigen 
gewin wisten in te zetten. In tegenstelling tot de mees-
te andere Duitse gebieden bestond er in Kurmainz wel 
de mogelijkheid om een vaderschapsactie te starten bij 
een aparte civiele rechtbank. Toch kozen ook hier vrou-
wen er vaak voor om zichzelf bij de criminele rechtbank 
aan te geven. Deze procedure, gestoeld op het inquisitoi-
re proces, was veel sneller dan de moeizame procedure 
bij de civiele rechtbank en het vastleggen van de vader 
van het kind werd daardoor makkelijker. Vrouwen namen 
een veroordeling bij de criminele rechtbank graag op de 
koop toe omdat ze daarmee een betrouwbaar bewijs van 
het vaderschap in handen kregen en dit weer konden in-
zetten bij de civiele procedure.33 Overigens waren het niet 
alleen ongehuwde en in de steek gelaten moeders voor 

wie het een strategische zet kon zijn om zich bij de au-
toriteiten aan te geven. Stellen moesten vaak aan strenge 
voorwaarden voldoen om te mogen trouwen. Ze moesten 
bijvoorbeeld in bezit zijn van voldoende vermogen of een 
aantal jaar militaire dienst hebben voltooid. Een buiten-
echtelijke zwangerschap kon een goede reden zijn om een 
huwelijk af te dwingen bij de autoriteiten wanneer men 
geen officiële toestemming kon krijgen.34

Zelfs, of misschien juist wel bij uitstek in de meest 
kwetsbare situaties zochten vrouwen hulp bij de overheid. 
In 1754 was Maria Magdalena Beyer ongehuwd zwanger 
geraakt en moest zij zich daarvoor verantwoorden voor 
het Konsistorium in Frankfurt. Toch weerhield dit er Ma-
ria Magdalena niet van om bij dezelfde instelling die 
haar vervolgde een verzoek in te dienen voor financiële 
ondersteuning bij de bevalling.35 Hoewel het uiteindelijke 
besluit van het Konsistorium niet in het dossier staat ge-
noteerd blijkt uit de notities wel dat ze toch zeer geneigd 
waren om haar hierin te voorzien uit angst dat Beyer of 
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haar kind ‘wegens de kou zouden omkomen’ of dat zij uit 
vertwijfeling het kind zelfs zou kunnen doden.36 

Vervolging
Uit voorgaande is duidelijk geworden dat vrouwen in 
Duitsland er niet voor terugschrokken om zichzelf bij de 
autoriteiten aan te geven om hun doel te bereiken. Maar 
welke risico’s namen zij hiermee? Welke straffen werden 
er door de autoriteiten opgelegd voor onzedig gedrag? 
Zoals gezegd berustte de vervolging van seksuele delicten 
in eerst instantie bij de lagere rechtbank. Deze hadden 
slechts de bevoegdheid om geldstraffen en boetes op te 
leggen. Maar ook dit kon natuurlijk verstrekkende gevol-
gen hebben. Rebekka Habermas heeft berekend dat de 
nominale boetes – in Frankfurt bedroegen deze 10 gul-
den – overeenkwamen met een derde tot wel 100 procent 
van het gehele jaarinkomen afhankelijk van het beroep 
dat de verdachte uitoefende.37 Voor de gemiddelde onge-
huwde moeder zou dit desastreuze gevolgen hebben ge-
had. De geldstraffen werden echter vaak aangepast aan de 
persoonlijke situatie van de overtreder. Zo was een aan-
staand huwelijk reden om het bedrag te verlagen.38 Maar 
ook vrouwen die de boete simpelweg niet konden beta-
len, mochten deze in termijnen aflossen of er slechts een 
gedeelte van voldoen. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin 
de boete in zijn geheel werd kwijtgescholden omdat de
vrouw dermate armlastig was dat wanneer men haar de 
boete zou afdwingen het risico op andere misdrijven, zo-
als diefstal, te groot werd geacht.39 De hogere criminele 
rechtbank, die ook in staat was om peinliche Strafen uit te 
delen, kwam alleen in actie wanneer er, net als in Hol-
land, sprake was van recidi ve, meerdere overtredingen 
tegelijkertijd of angst voor kindermoord.40 

De sterkere controle vanuit de overheid op het zede-
lijke gedrag van haar onderdanen komt tot uiting in de 
vervolgingscijfers. Zo werd bijvoorbeeld in het graafschap 
Lippe in de 18de eeuw tussen de 65,4 en 77,8 procent van 
de moeders van buitenechtelijke kinderen veroordeeld.41 
De autoriteiten wilden de controle behouden. Daarom 
beperkten zij de mogelijkheden voor ouders om zonder 
hun medeweten tot een overeenstemming te komen. Zo 
mochten ouders niet – zonder de autoriteiten van tevo-

ren op de hoogte te stellen – hun buitenechtelijke kind 
in de kost geven of bij de notaris een betalingsregeling 
overeenkomen.42 Toch blijkt uit de rechtszaken dat in 
de praktijk vrouwen wel degelijk probeerden om bui-
ten het zicht van de overheid om tot een regeling met 
de vader te komen. Daarbij was het belangrijk dat vrou-
wen een sterke onderhandelingspositie hadden. Het lijkt 
erop dat juist het grote belang dat er in Duitsland aan 
eer werd gehecht ze daartoe een mogelijkheid bood. Het 
verwekken van een buitenechtelijk kind kon voor gilde-
leden ernstige gevolgen hebben omdat zij uitgesloten 
konden worden van het gilde. Dit bood bijvoorbeeld 
Catharina Rau in 1703 de mogelijkheid om Niclas Burg 
onder druk te zetten: ‘uit angst voor het Gilde’ bood hij 
haar aan om een halve gulden per week te betalen voor 
het onderhoud van haar kind en nog eens honderd gul-
den om haar gemaakte onkosten te vergoeden. In het 
verhoor kwam naar voren dat hij niet eens de vader van 
het kind was – de tijd van hun seksuele contact en de ge-
boorte van het kind sloot dat uit – maar de angst voor 
het eerverlies zat blijkbaar zeer diep. Uiteindelijk werd 
Burg dan ook vrijgesproken van het verwekken van een 
buitenechtelijke kind, maar hij werd wel voor een jaar 
van het gilde uitgeschreven omdat hij ontucht had ge-
pleegd door buitenechtelijk geslachtsverkeer te hebben.43 

Conclusie
Wanneer we de reacties op ongehuwd moederschap bin-
nen de stedelijke juri-
dische context in 
Holland en 
Duitsland met 
elkaar verge-
lijken valt een 
aantal zaken op. 
Duitse 

Afb. 3  Bettelndes Soldatenweib. Ets door Daniel Chodowiecki, 
1764. Bron: Beate Engelen, Soldatenfrauen in Preußen. 
Eine Strukturanalyse der Garnisonsgesellschaft im späten 
17. und im 18. Jahrhundert (München 2005) 167. 
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overheden probeerden uit alle macht het morele gedrag 
van de stedelingen te reguleren. Het zou te ver voeren te 
veronderstellen dat Hollandse autoriteiten veel toege-
vender zouden zijn. Ook Hollandse autoriteiten traden 
op. Wel lijken ze eerder geneigd of bereid te zijn geweest 
zich terug te trekken als beide betrokken partijen buiten 
het gerecht om tot een oplossing konden komen.

Het aantal vervolgde ongehuwde zwangerschapsza-
ken was in Duitsland opmerkelijk hoog, terwijl in Hol-
land vooral de meest volhardende vrouwen – recidivisten, 
‘veel pleegsters’ – door de stedelijke rechtbanken werden 
vervolgd. Verschillende Duitse steden verboden het stel-
len om buiten het gerecht om een oplossing te zoeken 
zonder de overheid daarover te informeren of zonder hun 
uitdrukkelijke toestemming. Kennelijk waren Duitse ste-
delijke overheden niet bereid om competenties in deze 
af te staan. Om de reden hiervoor te achterhalen is na-
der onderzoek vereist. Een mogelijke verklaring ligt in de 
verschillende paden van staatsvorming. In de Duitse ge-
bieden was staatsvorming – anders dan in Holland – veel 
sterker verbonden met de confessionalisering en morele 
disciplinering van de onderdanen. 

Opmerkelijker, wellicht, zijn de gesignaleerde over-
eenkomsten tussen Nederland en Duitsland. De positie 
van ongehuwde moeders was kwetsbaar en de conse-
quenties van hun eerverlies konden heel ernstig zijn. 
Een voorhuwelijkse zwangerschap ontnam deze vrouwen 
echter niet per definitie elk toekomstperspectief. Vrou-
wen wisten de weg naar het gerecht te vinden en waren 
in Holland, noch in de Duitse steden geheel kansloos in 
een proces. Of er nu tot aan een definitief vonnis werd ge-
procedeerd of niet, vrouwen wisten in een aantal gevallen 
toch wel degelijk compensatie te verkrijgen – al werden 
hun kansen daarbij sterk bepaald door hun sociaalecono-
mische positie. Dat steun vanuit het sociale netwerk van 
cruciaal belang was, wordt bevestigd door informatie uit 
de criminele vonnissen. De vrouwelijke migranten die 
zich niet konden beroepen op een stevig sociaal netwerk 
bleken het meest kwetsbaar te zijn voor criminele vervol-
ging. Dat steden niet bereid waren de financiële risico’s 
van het ongehuwde moederschap van migranten te dra-
gen, droeg vast en zeker bij aan de strengere vervolging. 
In Duitse steden bleek ook de sociaaleconomische positie 
van mannen van groot belang. De (aangetaste) eer van de 
Duitse gildeleden sterkte de onderhandelingspositie van 
vrouwen. Wanneer de man iets te verliezen had bij het pu-
bliekelijk maken van zijn gedrag, was hij eerder geneigd 

buiten het gerecht om aan de wensen van de zwangere 
vrouw in kwestie tegemoet te komen. 

Hoewel de juridische systemen in Hollandse en Duitse 
steden aanzienlijk verschilden, zien we in beide regio’s 
dat het recht ook strategisch werd gebruikt. Soms kozen 
vrouwen ervoor hun zwangerschap openbaar te maken. 
Vrouwen traden naar buiten en dreigden met een rechts-
zaak. Met name in Duitse steden was dat gewaagd. Vrou-
wen gebruikten het criminele recht, waarvan zij strenge 
straffen hadden te duchten en gaven zichzelf in enkele 
gevallen zelf bij het gerecht aan. Meer onderzoek is nodig 
om deze strategieën goed te duiden. Maar het lijkt erop 
dat ongehuwde, zwangere vrouwen – niettegenstaande 
hun beperkte juridische status en bijzonder kwetsbare 
positie – het recht waarvan zij zoveel te vrezen hadden, 
nog al eens wisten aan te wenden in hun eigen belang.

Afb. 4  Vooral ongehuwde moeders van elders werden hard gestraft; zij 
werden vaak uit de stad verbannen. Auspeitschung lediger Mütter. 
Ets door Daniel Chodowiecki, 1782. Bron: Richard van Dülmen, 
Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen 
Neuzeit (München 2010) 72.  

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   117 24-09-15   13:16



118  

Op den 21sten November des jaars … werd ik, des 
avonds omstreeks tien ure, verzocht, om in het na-
bijgelegen dorp V. mijn geneeskundige hulp te be-
toonen aan eene dame, welke aldaar in eene boeren-
woning sedert eenige dagen haar verblijf hield. […] 
Bij mijne aankomst vond ik in een afzonderlijk ver-
trek eene zeer jonge dame in barensnood, en slechts 
ééne jufvrouw van middelbare leeftijd bij haar. […] 
De verlossing, moeijelijk en gevaarlijk, gelukte niet 
eer voor in den morgenstond. Nimmer zag ik eene 
moeder van heviger aandoening overstelpt dan deze 
vrouw, zij drukte het kind aan haren boezem, stortte 
een vloed van tranen, en viel toen in ommagt. Hare 
vriendin sprak mij aan: Mijnheer! De deelnemende 
bereidvaardigheid, waarmede gij mijne vriendin 

hebt bijgestaan, heeft aanspraak op eenige ophelde-
ring van onze zijde; maar eerbiedig, mag ik u bid-
den, een geheim, hetwelk hooge noodzakelijkheid 
ons gebiedt, niet te ontsluijeren. Mijne vriendin, is 
in wreede verplichting, om haren tegenwoordigen 
toestand zorgvuldig te verbergen. […] Mijne vriendin 
moet zich, hoe noode ook, van haar kind losrukken.

Een citaat uit de roman De onechte dochter: eene proeve van 
Gods voorzienigheid door T. van Spall (1834).

In de roman De onechte dochter, geschreven door predikant 
T. van Spall, gaat het onwettige kind Suzette op zoek naar 
de waarheid over haar ouders. Al snel komt ze erachter dat 
haar moeder was uitgehuwelijkt, maar dat ze haar liefde 

Kwetsbare vrouwen of sterke 
moeders?
De kwetsbaarheid van ongehuwde en gehuwde 
 moeders in het 19de-eeuwse Amsterdam

Ondanks dat het krijgen van een ‘onwettig’ kind tegenwoordig alom wordt geaccepteerd, en 
men eigenlijk nauwelijks nog spreekt van onwettigheid, was dat enkele eeuwen geleden wel 
anders. Dit kan vooral worden verklaard vanwege het feit dat onwettigheid in de 18de en 
19de eeuw in veel mindere mate voorkwam. Gedurende deze eeuwen behoorden ongehuw-
de moeders en hun onwettige kinderen tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Ver-
schillende historici hebben geprobeerd deze kwetsbaarheid te meten aan de economische 
positie van deze vrouwen. De vulnerability-these kan echter veel breder worden getrokken 
en onder andere gemeten worden aan de leeftijd, geboorteplaats, woonsituatie en huwe-
lijkskansen van de ongehuwde moeder. Een variabele waar tot nu toe nog geen aandacht aan 
is besteed, is de doodsoorzaak van deze vrouwen. In dit onderzoek is gepoogd de kwets-
baarheid van 50 ongehuwde moeders, die in 1864 in Amsterdam een onwettig kind kregen, 
onder andere aan hun doodsoorzaken te meten.  

Owen Lammertink
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voor een officier nooit had kunnen bedwingen. Na over-
spel te hebben gepleegd, besloot ze, uit angst voor de re-
acties, haar zwangerschap te verbergen en het kind achter 
te laten bij de plaatselijke vroedmeester. Het boek vormde 
gedurende de 19de eeuw een duidelijke waarschuwing 
voor onwettigheid, een ‘probleem’ dat ook in Nederland 
steeds groter werd. Het aantal onwettige geboorten nam 
namelijk gestaag toe, van 1 tot 4 procent van het totaal 
aantal geboorten in de 18de eeuw tot wel 10 procent in 
de 19de eeuw.1 Deze groeiende groep van ongehuwde 
moeders kwam over het algemeen uit de lagere sociale 
klassen. Verschillende auteurs hebben laten zien dat het 
ondenkbaar was dat meisjes uit hogere sociale klassen, 
die een zo kuis mogelijk leven moesten leiden, ongehuwd 
kinderen kregen.2 Men spreekt ook wel van een dubbele 
moraal binnen de bourgeoises: vrouwen moesten hun 
maagdelijkheid bewaren, terwijl mannen zowel voor als 
buiten het huwelijk gemeenschap hadden. 

Verschillende historici hebben geprobeerd de groei 
van het aantal onwettige geboorten gedurende de 19de 
eeuw te verklaren. Sommigen zijn van mening dat het 
zelfbewustzijn onder vrouwen uit de lagere sociale klas-
sen tijdens de 19de eeuw toenam. Doordat het aan strikte 
sociale controle ontbrak, kwamen deze vrouwen in aan-
raking met mogelijkheden tot zelfontplooiing en expe-
rimenteerden zij met nieuwe ‘levensstijlen’. Historicus 
Edward Shorter noemt dit ook wel een seksuele revolutie.3 
Weinig andere historici volgen Shorter in deze verklaring. 
Zij zijn van mening dat vrouwen uit de lagere sociale klas-
sen gedurende de 19de eeuw alles behalve emancipeer-
den. Zo wijzen historici Louise Tilly, Joan Scott en Miriam 
Cohen erop dat veel vrouwen aan een onwettige relatie 
begonnen om op die manier een potentiële echtgenoot 
aan zich te binden en een eigen familie te stichten.4 In 
veel gevallen mislukte dit echter. Een andere verklaring 
wordt aangedragen door historicus David Levine. Hij is 
ervan overtuigd dat in tijden van onzekerheid en ver-
slechterde economische omstandigheden de kans op een 
echtelijke verbintenis steeds kleiner werd. Een gepland 
huwelijk werd alsmaar uitgesteld totdat het economisch 
beter ging, en terwijl een koppel wachtte op een moge-
lijkheid het huwelijk te voltrekken had het echter wel al 
gemeenschap. In dergelijke omstandigheden was de kans 
op een onwettig kind groot omdat veel mannen wegtrok-
ken op zoek naar arbeid als gevolg van de beperkte eco-
nomische mogelijkheden. Zij lieten dan hun zwangere 
partner alleen achter (afb. 1).5 

Ondanks dat de eerder genoemde auteurs geen over-
eenstemming hebben bereikt omtrent een verklaring 
voor de groei in onwettigheid gedurende de 19de eeuw, 
zijn zij het over één aspect wel eens: ongehuwde moeders 
en hun onwettige kinderen behoorden tot één van de 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Maar waar werd die 
kwetsbaarheid door bepaald? Verschillende onderzoekers 
zijn van mening dat de kwetsbaarheid van ongehuwde 
moeders vooral werd veroorzaakt door hun economische 
positie. Omdat deze vrouwen niet getrouwd waren, ont-
brak het hen aan financiële zekerheid. Op basis hiervan 
plaatsen historici ongehuwde moeders veelal in de laag-
ste sociale klassen. De historici Reto Schumacher, Grazy-
na Ryczkowska en Olivier Perroux zijn echter van mening 
dat de kwetsbaarheid van ongehuwde moeders niet vol-
ledig toegeschreven kan worden aan hun achtergestelde 
economische positie.6 Aan de hand van verschillende in-
dicatoren trekken deze auteurs de zogeheten vulnerability-
these veel breder. Zo stellen zij dat de kwetsbaarheid van 
deze vrouwen ook gemeten kan worden aan hun leeftijd, 
geboorteplaats, woonsituatie en sociale klasse.7 Naast 
deze variabelen zijn er nog meer mogelijkheden om de 

Afb. 1  Een ongehuwde moeder met haar twee kinderen wandelend 
door de Jodenbuurt in Amsterdam. Collectie Stadsarchief 
Amsterdam.
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kwetsbaarheid van ongehuwde moeders te toetsen. Eén 
van de indicatoren waar Schumacher, Ryczkowska en Per-
roux bijvoorbeeld geen aandacht aan besteden, zijn de 
doodsoorzaken van ongehuwde moeders. De reden van 
overlijden zegt namelijk iets over de sociaaleconomi-
sche kwaliteit van het leven. In dit onderzoek worden de 
doodsoorzaken van 50 ongehuwde moeders die in 1864 in 
Amsterdam bevielen van een kind nader bekeken. Omdat 
menig historicus heeft laten zien dat ongehuwde moe-
ders zich gedurende de 19de eeuw in de laagste sociale 
klassen begaven, mag verwacht worden dat deze vrouwen 
aan andere aandoeningen overleden dan vrouwen uit ho-
gere sociale klassen.  

Om deze hypothese voor 50 ongehuwde moeders te 
kunnen toetsen wordt er gebruik gemaakt van drie typen 
bronnen: het Bevolkingsregister, het Register van de Bur-
gerlijke Stand en het archief van het Bureau voor Statis-
tiek.8 Voor de maanden januari, februari en maart van het 
jaar 1864 werden alle 2318 geboorteakten bekeken en werd 
bepaald of de geboorte een wettig dan wel een onwettig 
kind betrof. Om te bepalen of er sprake was van een on-
wettige geboorte werd het adres van de moeder bekeken 
zoals deze staat vermeld op de geboorteakte van het kind. 
Stond daar ‘wonende zijne echtgenoot’ dan betekende dit 

dat de moeder gehuwd was. In het geval er een daadwerke-
lijk adres werd vermeld, dan ging het om een ongehuwde 
moeder. Dit werd verder gecontroleerd door te bekijken 
wie het kind had aangegeven. Bij de ongehuwde moeders 
gebeurde dit bijna altijd door de vroedvrouw, vroedmees-
ter of de directeur van het Binnengasthuis. Op deze ma-
nier werden 50 ongehuwde vrouwen gevonden die in de 
eerste drie maanden van 1864 bevielen van een onwettig 
kind. Om uitspraken te kunnen doen over de kwetsbaar-
heid van deze vrouwen, zijn de ongehuwde moeders ver-
geleken met een controlegroep van 50 gehuwde moeders. 
Deze vrouwen bezaten een vorm van financiële zekerheid 
en worden om die reden over het algemeen in hogere so-
ciale klassen geplaatst. Zij zijn gekozen door middel van 
een aselecte steekproef van elke 43ste akte uit de geboor-
teakten van gehuwde vrouwen uit de maanden januari, 
februari en maart van het jaar 1864. Hebben huwelijkse 
staat, en daarmee een hogere sociale klasse, invloed op de 
doodsoorzaken en dus de kwetsbaarheid van 19de-eeuwse 
moeders?

Ongehuwd in het Amsterdam van de 19de eeuw
Het Amsterdam van de 19de eeuw kan worden geken-
merkt door grote welvaartsverschillen. Naar schatting 

Afb. 2  De Goudsbloemgracht door Willem Hekking jr., omstreeks 1854. Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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leefde een derde deel van de totale Amsterdamse bevol-
king op of onder de armoedegrens.9 Deze mensen leef-
den onder de meest erbarmelijke omstandigheden. On-
dervoeding, slechte hygiëne en hoge werkloosheid waren 
aan de orde van de dag. Tegenover deze ‘mindere volks-
klasse’ stonden degenen met enkele honderdduizenden 
guldens in bezit. In geen enkele stad waren de welvaarts-
verschillen zo extreem als in Amsterdam.10 Een aantal 
historici heeft geprobeerd deze verschillen in welvaart 
te koppelen aan specifieke wijken binnen Amsterdam. 
Een goed voorbeeld daarvan is de zogeheten pauper- en 
elite-index, zoals deze is opgesteld door de historici Clé 
Lesger, Marco van Leeuwen en Bart Vissers. Voor de pau-
perindex berekenden zij per wijk het aantal armen op het 
totaal aantal huishoudens rond 1850. Voor de elite-index 
deden ze hetzelfde met het aantal kiesgerechtigden. De 
resultaten hiervan zijn te vinden in afbeelding 3 en tabel 
1. Een index groter dan 100 betekent dat welgestelden en 
paupers relatief oververtegenwoordigd waren in die wijk. 

Een index kleiner dan 100 betekent een ondervertegen-
woordiging. Uit hun onderzoek blijkt dat Amsterdam 
rond het midden van de 19de eeuw twee pauperwijken 
kende waar meer dan de helft van het armste deel van de 
bevolking woonde: de Jodenbuurt en de Jordaan. Tegen-
over deze twee verpauperde buurten stonden enkele meer 
welvarende wijken. Deze lagen niet in het stadshart maar 
rondom de grachtengordel en het Rembrandtplein.11 De 
welvaart van een wijk had grote invloed op de mate van 
hygiëne. De armste wijken kenden geen stadsreiniging 
waardoor het vuil veelal in de grachten of de straatgoten 
werd gedumpt. Gebruik van het water uit de grachten 
was om die reden onmogelijk. Hierdoor waren de stads-
bewoners afhankelijk van zelf opgevangen regenwater of 
zogeheten stadswaterkelders. In beide gevallen was het 
water matig van kwaliteit. In de meer welvarende wijken 
waren de hygiënische omstandigheden een stuk beter. 
Deze wijken werden vanaf 1870 als eerste aangesloten op 
zowel de stadsriolering als watervoorziening (afb. 2).12

Afb. 3  Vrouwen en kinderen bij 
bouwvallige woningen in 
het Vuile Weespad in de 
Jordaan, tegenwoordig 
de Tweede Laurierdwars-
straat. Foto van onbeken-
de fotograaf, 1880-1940. 
Collectie Rijksmuseum.
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In deze grote verscheidenheid aan sociale omstan-
digheden kregen in de eerste drie maanden van 1864 
meer dan 2300 Amsterdamse moeders een kind. Voor 50 
vrouwen betrof het een onwettige geboorte. Door gebruik 
te maken van het Bevolkingsregister en het archief van de 
Burgerlijke Stand kunnen er enkele uitspraken over deze 
vrouwen worden gedaan. Zo waren de ongehuwde moed-
ers in deze steekproef bij de geboorte van hun onwettige 
kind gemiddeld 26 jaar. Een gemiddelde dat uitsteekt 
boven andere onderzoeken.13 Daarnaast blijkt uit de ge-
gevens dat slechts 17 ongehuwde moeders een baan had-
den. Zij waren, zoals ook de literatuur doet verwachten, 
actief als dienstbode, werkster en schoonmaakster. Om-
dat slechts een klein deel van deze vrouwen een baan had 
en alle 50 vrouwen ongehuwd waren, is het onmogelijk 
hun sociale positie te baseren op het inkomen van hun 
partner of hunzelf. In de meeste gevallen waren zij im-
mers afhankelijk van de bedeling. Om die reden moeten 
we ons baseren op de woonsituatie van deze moeders, zo-
als deze is aangegeven op de geboorteakten van de on-
wettige kinderen. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat 
veruit de meeste ongehuwde moeders, maar liefst 25, 
woonachtig waren in de Jordaan en Jodenbuurt, de arm-
ste wijken van Amsterdam. Menig auteur heeft laten zien 
dat dit niet ongebruikelijk was: ongehuwde moeders ver-
keerden nou eenmaal in de laagste sociale klassen.14 Deze 
vrouwen woonden in de meeste gevallen bij familieleden. 
Ondanks dat ongehuwd moederschap nauwelijks werd 
geaccepteerd, gaven ouders, broers en zussen in 17 van 
de 50 gevallen de vrouw wel onderdak. Ook woonde een 
aanzienlijk deel, 9 ongehuwde moeders, in concubinaat.15 
Slechts een klein aantal vrouwen, 10 moeders, slaagde 
erin een eigen huishouden op te zetten en zorg te dragen 

voor één of meerdere onwettige kinderen. Een goed voor-
beeld daarvan is Christina Magdalena Tausent. Zij kreeg 
maar liefst vijf onwettige kinderen. Als schoonmaakster 
hoopte zij voldoende geld te verdienen om haar kinderen 
en haarzelf te kunnen onderhouden.16 Tausent was hierin 
een echter een uitzondering. Veel vrouwen konden nau-
welijks rondkomen waardoor een relatief groot aantal 
jonge kinderen kwam te overlijden. In Amsterdam lag de 
zuigelingensterfte in de 19de eeuw betrekkelijk hoog: zo’n 
20 procent van de baby’s haalde de eerste verjaardag niet.17 
In de steekproef lag dit percentage fors hoger: maar liefst 
34 procent van de onwettig geboren kinderen overleed 
binnen twee jaar. Uit bovenstaande beschouwing blijkt 
duidelijk de kwetsbaarheid van Amsterdamse ongehuwde 
moeders in de 19de eeuw. Toch zijn er nog meer varia-
belen waar de kwetsbaarheid aan getoetst kan worden, 
waaronder de oorzaak van overlijden (afb. 4). 

Sterven in Amsterdam
Dat de vulnerability-these veel breder kan worden getrok-
ken, is inmiddels bewezen. Zo kan ook de doodsoorzaak 
wat vertellen over het leven van een persoon. Onder an-
dere Judith Wolleswinkel-van den Bosch, Anton Kunst, 
Caspar Looman en Johan Mackenbach hebben namelijk 
aangetoond dat bepaalde doodsoorzaken kunnen worden 
gekoppeld aan specifieke sociale klassen.18 Infectieziekten 
die via lucht, voedsel en water werden overgedragen kwa-
men vooral voor in dichtbevolkte gebieden waar mensen 
uit lagere sociale klassen woonden. Hier was de hygiëne 
slecht en waren de sanitaire voorzieningen beperkt. Op 
basis van eerdere constateringen mag worden verwacht 
dat de kans betrekkelijk groot was dat ongehuwde moe-
ders aan deze ziekten overleden. Gehuwde moeders, die 

Afb. 4  Doodsoorzaken in het ar-
chief van het Bureau voor 
Statistiek. Stadsarchief 
Amsterdam, Bureau voor 
Statistiek (BvS) 5185, inv.
no. 405.
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vanwege hun financiële zekerheid veelal in hogere sociale 
klassen verkeerden, zullen vooral zijn overleden aan niet-
infectieziekten. De vraag is echter of deze verwachting 
opgaat voor het 19de-eeuwse Amsterdam?

Nog niet eerder hebben historici geprobeerd ideeën 
omtrent de kwetsbaarheid van ongehuwde moeders te 
toetsen aan de hand van hun doodsoorzaken. Een moge-
lijke reden hiervoor is dat maar weinig gemeenten gedu-
rende de 19de eeuw een volledige doodsoorzakenstatis-
tiek bijhielden. Eén van de gemeenten die dit wel deed, 
is Amsterdam. Al gedurende de 18de eeuw bestond er 
onvrede onder artsen en gemeenten over het beperkte 
inzicht dat zij hadden in de doodsoorzaken van mensen. 
Zij realiseerden zich dat de dood een sociaal fenomeen 
was dat in kaart moest worden gebracht. Alleen dan zou-
den ziekten kunnen worden beheerst en voorkomen.19 
De eerste poging voor de registratie van doodsoorzaken 
in Amsterdam kwam in de jaren 1770 tot stand.20 In 1854 
besloot het Bureau voor Statistiek van elk persoon de 
doodsoorzaak te registreren. Op die manier hoopte de 
gemeente een beter zicht te krijgen op heersende epide-
mieën binnen de stad. Verschillende gegevens werden er 
door het statistische bureau geregistreerd, zoals datum 
van overlijden, huwelijkse staat en leeftijd, zoals te zien 

is in afbeelding 4.
De kans op overlijden aan een infectieziekte in Amster-

dam werd bepaald door één belangrijk aspect: de hoogte 
van het inkomen. Tabel 2 is opgesteld aan de hand van 
het Statistisch Jaarboek Amsterdam van 1896. In het jaar-
boek zijn gegevens te vinden omtrent het aantal inwoners 
per woonhuis en het aantal met infectieziekten besmette 
huishoudens per 100 huizen. Amsterdammers met een 
beperkt inkomen werden aangetrokken door de relatief 
goedkope wijken als de Jordaan en Jodenbuurt. De kans 
was dan groot dat deze personen ergens in een kelder of 
op een zolder terechtkwamen. In tabel 2 is te zien dat het 
aantal bewoners per huishouden in de Jordaan (18) boven 
het Amsterdamse gemiddelde lag (14,34). Dit aantal lag 
in de Jodenbuurt nog hoger (26). In een rapport van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs uit 1855 staat dat de 
woningen in de Jordaan en Jodenbuurt ‘[…] bestaan uit 
vochtige kelders, bekrompen zolders of slechte vertrek-
ken. Men kan in één woord zeggen dat die woningen on-
geschikt zijn voor het verblijf van menschen.’21 De kans op 
het krijgen van een infectieziekte in één van deze twee wij-
ken was groot. Dit wordt ook benadrukt door Hoogleraar 
Verwantschapsdemografie Frans van Poppel die opmerkt 
dat het risico geïnfecteerd te raken met een infectieziekte 

Tabel 1   Aantal bewoners per woonhuis in 1889 en aantal huizen waar een besmettelijke ziekte voorkwam in 1896
 

          Wijken Aantal bewoners per bewoond 
woonhuis op 31 december 1889

Aantal huizen waarin in 1896 een besmette-
lijke ziekte voorkwam, op 100 huizen

I Centrum Nieuwe Zijde  8,7  4,3

II Noordwestelijke grachtengordel  7,95  6,3

III Jordaan  18  15,6

IV Westelijke Eilanden  25  16,3

V Omgeving Rembrandtplein  8,9  4,65

VI Zuidelijke grachtengordel  7,7  3,95

VII Noordse Bos  7,4  16,35

VIII Centrum Oude Zijde  16  12,52

IX Nieuwmarkt  16,2  19,2

X Jodenbuurt  26,2  26,15

XI Zuidoostelijke grachtengordel  14,6  23,4

XII Plantage  12,8  18,3

XIII Oostelijke Eilanden  17  14,45

gemiddelde  14,34  13,9

Bron: CBS, Statistisch Jaarboek Amsterdam 2 (1896).
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groter is naarmate mensen veel persoonlijk contact heb-
ben of in overbevolkte huizen wonen.22 De verspreiding 
van via de lucht overgedragen infectieziekten, zoals long-
tuberculose, werd nog eens vergemakkelijkt door de be-
perkte ventilatie van de huizen.23 Ook de verspreiding van 
de via het water en voedsel overgedragen infectieziekten, 
zoals cholera en de tyfus, ging makkelijker in de twee ver-
pauperde wijken. Zo waren de bewoners van de Jordaan 
en Jodenbuurt door de slechte hygiëne constant vatbaar 
voor ziekten.24 Medische zorg had door de beperkte sani-
taire voorzieningen nauwelijks succes.

Lijnrecht tegenover de Jordaan en de Jodenbuurt staan 
de wijken met een hoge elite-index (tabel 1). Het gaat 
hierbij om de wijken Noordwestelijke grachtengordel, 
het Rembrandtplein en de Zuidelijke grachtengordel. 
In deze wijken woonden veruit de meeste welgestelden. 
Veelal vanwege het feit dat deze Amsterdammers vol-
doende financiële middelen hadden om zich een goed 
leven te kunnen veroorloven, is epidemiologe Judith 
Wolleswinkel-van den Bosch van mening dat de mensen 
aan de grachtengordels en het Rembrandtplein een klei-
nere kans hadden om besmet te raken met infectieziek-
ten.25 Zoals te zien is in tabel 1 woonden zij met weinig 
mensen in relatief grote huizen die goed werden geven-
tileerd. Ook de kans op een infectieziekte verspreid via 

water en voedsel was een stuk kleiner dan in de Jordaan 
en Jodenbuurt. Zo hadden huizen aan de grachtengordels 
een eigen waterreservoir.26 De welgestelden hadden ook 
de financiële middelen om goed en voldoende voedsel te 
kunnen kopen. Het feit dat de welgestelden een kleinere 
kans hadden om besmet te raken met een infectieziekte 
leidde ertoe dat zij over het algemeen overleden aan niet-
infectieziekten, zoals kanker, een beroerte, hart- en vaat-
ziekten en ziekten van het kraambed.

Infectieziekten of niet-infectieziekten?
Een lang en gezond leven wordt alom gewaardeerd, maar 
is lang niet voor iedereen weggelegd. Het gemeentelijke 
statistische Bureau voor Statistiek hield vanaf 1854 bij 
waaraan de bewoners van Amsterdam overleden. Aan de 
hand van het adres van overlijden, dat te vinden is op de 
overlijdensakte, kan hierin de doodsoorzaak worden ge-
vonden van de betreffende persoon. Dit is gedaan voor 
zowel 50 ongehuwde als 50 gehuwde moeders die in de 
eerste drie maanden van 1864 een kind kregen. Deze 
doodsoorzaken zijn vervolgens gecategoriseerd naar in-
fectieziekten en niet- infectieziekten. De resultaten hier-
van zijn te vinden in tabel 2. Uit deze resultaten blijkt 
dat het vooral gehuwde moeders waren die stierven aan 
infectieziekten. Dit staat haaks op de verwachtingen die 

Afb. 5  Dienstmeisje met kinderwagen op de Keizersgracht. Aquarel van Isaac Israels, 1894. Collectie Rijksmu-
seum.
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voortkomen uit de literatuur.
Waar woonden deze vrouwen op het moment van over-

lijden? Klopt het inderdaad dat ongehuwde moeders in 
de meest verpauperde wijken van Amsterdam woonden 
en daar overleden aan infectieziekten? De resultaten van 
dit onderzoek zijn te vinden in afbeelding 6 en 7. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat het, om uiteenlopende re-
denen, niet mogelijk was om het overlijden van alle 100 
moeders in kaart te brengen, door de onvindbaarheid van 
de overlijdensakte of doordat er geen doodsoorzaak was 
opgegeven. Ook was het mogelijk dat de moeders buiten 
het centrum van Amsterdam besloten te gaan wonen, zo-
als bijvoorbeeld in de nieuwe wijk de Pijp. Gebaseerd op 
de twee afbeeldingen kunnen enkele conclusies worden 
getrokken. Allereerst moet worden opgemerkt dat over 
het algemeen ook gehuwde moeders in grotere aantallen 
aan infectieziekten overleden. Uit een nadere bestude-
ring van de doodsoorzaken blijkt dat zij vooral overleden 
aan ‘keel- en longtering’, ‘acute ziekten der ademhalings-
werktuigen’ en cholera. Ten tweede valt op dat er tegen 
verwachting ongeveer evenveel ongehuwde als gehuwde 
moeders in de twee meest verpauperde wijken van Am-
sterdam leefden, namelijk de Jordaan en de Jodenbuurt. 
Ten derde moet worden opgemerkt dat de moeders die 
in de Jordaan en Jodenbuurt overleden niet allemaal aan 
infectieziekten stierven, zoals de literatuur en het Statis-
tisch Jaarboek Amsterdam van 1896 wel doen vermoeden. 
Volgens de literatuur waren de omstandigheden in de 
Jordaan en Jodenbuurt rampzalig: de huizen waren over-
bevolkt, er was nauwelijks sprake van ventilatie en schoon 
drinkwater en voor veel bewoners was goed voedsel te 
duur. Desalniettemin bezweek meer dan de helft van de 
vrouwen in één van deze twee wijken niet aan een infec-
tieziekte. Ten vierde kan worden opgemerkt dat geen van 
de moeders overleed in de meest welvarende wijk van 
Amsterdam: de Noordwestelijke grachtengordel. Boven-
dien waren het vooral ongehuwde moeders die in de ove-
rige twee welvarende wijken, het Rembrandtplein en de 
Zuidelijke grachtengordel, overleden. Op basis van deze 
constateringen moet er worden geconcludeerd dat de re-

sultaten van de 50 ongehuwde en 50 gehuwde moeders 
niet overeenkomen met de beweringen uit de literatuur 
en de verzamelde gegevens uit het Statistisch Jaarboek 
Amsterdam. 

Conclusie
In dit onderzoek is geprobeerd de onderklasse van de 
samenleving in beeld te krijgen. Hiervoor is gebruik ge-
maakt van primair bronnenmateriaal, in dit geval het 
Bevolkingsregister, het Register van de Burgerlijke Stand 
en het Bureau voor Statistiek. Door het bestuderen van 
deze drie bronnen zijn we in staat enkele uitspraken te 
doen over één van de sociaal meest kwetsbare bevolkings-
groepen uit de 19de eeuw, namelijk die van de ongehuwde 
moeders. Door menig historicus worden deze vrouwen 
als kwetsbaar neergezet, veelal vanwege hun slechte eco-
nomische positie. Door het ontbreken van een partner 
hadden deze vrouwen veelal geen financiële zekerheid. 
Schumacher, Ryczkowska en Perroux hebben echter laten 
zien dat de kwetsbaarheid van ongehuwde moeders door 
veel meer factoren werd bepaald. Zij besteden echter geen 
aandacht aan de doodsoorzaken van deze vrouwen. Juist 
de reden van overlijden vertelt ons iets over de sociaaleco-
nomische kwaliteit van het leven. Maar zijn het alleen de 
huwelijkse staat en sociale klasse die doorslaggevend zijn 
voor de kwetsbaarheid van een persoon?

Dit onderzoek beperkte zich tot het Amsterdam van 
de 19de eeuw. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat 
nergens anders de welvaartsverschillen zo groot waren als 
in de hoofdstad. Veruit de meest verpauperde wijken wa-
ren de Jordaan en Jodenbuurt. In deze wijken werden de 
huizen bovengemiddeld bewoond en nauwelijks geven-
tileerd. Tegenover deze arme wijken stonden de extreem 
welvarende wijken, zoals de Noordwestelijke grachten-
gordel, het Rembrandtplein en de Zuidelijke grachten-
gordel. De Amsterdammers die hier woonden, leefden 
in grotere huizen en hadden mogelijkheden tot schoon 
drinkwater en goed voedsel. Deze duidelijke verschil-
len hadden grote gevolgen voor de leefomstandigheden 
van de betreffende inwoners. Volgens de literatuur was 

Tabel 2   Aantal ongehuwde en gehuwde moeders met infectieziekten en niet-infectieziekten

Infectieziekten Niet-infectieziekten

Ongehuwde moeders 13 37

Gehuwde moeders 23 27
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de kans op het krijgen van een via de lucht, het water of 
voedsel overdraagbare infectieziekte in een verpauperde 
wijk vele malen groter dan in een welvarende wijk. Met 
deze constatering zou men er vanuit mogen gaan dat on-
gehuwde moeders, die veelal in lagere sociale klassen be-
wogen, over het algemeen aan infectieziekten overleden. 
Dit in tegenstelling tot de 50 gehuwde moeders, die, aldus 
de literatuur, vanwege hun financiële zekerheid vooral uit 
de hogere sociale klassen kwamen. Het tegendeel blijkt 
echter waar te zijn.

Voor het verkrijgen van de benodigde informatie zijn 
we volledig afhankelijk van het Bureau voor Statistiek. De 
gemeente Amsterdam heeft als één van de weinige sinds 
1854 de doodsoorzaken van alle Amsterdammers bijge-
houden. Voor zowel de 50 gehuwde als 50 ongehuwde moe-
ders zijn de doodsoorzaken opgezocht en verwerkt in een 
kaart van Amsterdam. Uit een analyse van de verzamelde 
gegevens bleek dat het vooral gehuwde moeders waren 
die aan infectieziekten overleden. Ongehuwde moeders 
overleden daarentegen juist aan niet-infectieziekten, zo-
als kanker en hart- en vaatziekten. Daarnaast kwam naar 
voren dat men niet alleen in de Jodenbuurt en de Jordaan 
aan infectieziekten overleed, ook in andere wijken was 
de kans om te overlijden aan een infectieziekte aanwezig. 
Als laatste viel op dat het vooral ongehuwde moeders wa-
ren die in de relatief meer welvarende wijken overleden. 

Er is geprobeerd aan de hand van de doodsoorzaken 
een beeld te schetsen van de kwetsbaarheid van Amster-
damse ongehuwde moeders in de tweede helft van de 
19de eeuw. Op basis van de resultaten kan worden gecon-

cludeerd dat de ongehuwde moeders in dit onderzoek 
zeker sociaal kwetsbaar waren. Hetzelfde kan echter wor-
den gezegd voor de 50 gehuwde moeders. Zo bleek dat 
ook veel gehuwde moeders overleden in de meest verpau-
perde wijken van Amsterdam. Ook waren het de gehuwde 
moeders die, in tegenstelling tot de verwachtingen, over 
het algemeen in groten getale overleden aan infectieziek-
ten. Dit marginale verschil tussen de 50 ongehuwde en 
gehuwde moeders wordt door twee factoren veroorzaakt. 
Enerzijds verkeerde Amsterdam gedurende de 19de eeuw 
in een economisch schrijnende situatie: een groot deel 
van de bevolking leefde op of onder de armoedegrens. 
Hierdoor woonden zowel veel ongehuwde als gehuwde 
moeders in de meest verpauperde wijken van Amster-
dam. Anderzijds is er mogelijk sprake van een verteke-
ning door de steekproef. De kans dat gehuwde moeders 
uit de lagere sociale klassen in de onderzoeksgroep te-
recht zouden komen is door hun hogere vruchtbaarheid 
en hun grotere relatieve aandeel in de bevolking immers 
een stuk groter dan voor vrouwen uit hogere sociale klas-
sen. Kortom, de huwelijkse staat en daarmee de sociale 
klasse hebben nauwelijks invloed op de doodsoorzaken 
van Amsterdamse vrouwen in de 19de eeuw. Ongehuwd 
of niet, de kans op een infectieziekte was voor iedereen 
groot. Kwetsbaar waren de ongehuwde moeders dus ze-
ker, maar de gehuwde moeders waren weinig beter af. 

Zie voor het juryrapport van de Holland Masterscriptieprijswin-
naar 2013 Owen Lammertink: www.tijdschriftholland.nl.

Afb. 6  Het overlijden van 34 ongehuwde moeders die in de eerste drie 
maanden van 1864 hun kind kregen.

Afb. 7  Het overlijden van 36 gehuwde moeders die in de eerste drie 
maanden van 1864 hun kind kregen.
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Willem Frijhoff | Hoe een biograaf de global turn neemt
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Het naoorlogse Den Haag kent door de aanwezigheid van 
tal van buitenlandse ambassades, oliebedrijven en interna-
tionale gerechtshoven een grote internationale gemeen-
schap. De niet-werkende, met name vrouwelijke partners 
van deze hooggeschoolde migranten organiseren zich in 
internationale vrouwenclubs zoals de American Women’s 
Club of The Hague (AWC, sinds 1930) en het International 
Women’s Contact (IWC, sinds 1978). Niet zozeer de integra-
tie in de Nederlandse samenleving, als wel het behoud van 

Beeldessay

‘Life with the 
Dutch Touch’: 
internationale 
vrouwenclubs 
tussen cultuur-
behoud en 
integratie in 
naoorlogs 
Den Haag

Aniek X. Smit
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de cultuur uit het thuisland staat in hun activiteiten centraal. 
Waar de clubs in de beginjaren nog als een ‘overlevings-
strategie’ gelden, is inmiddels hun sociale functie belang-
rijker geworden. Ook gaan de internationale vrouwenclubs, 
net als andere instituties binnen de vlottende internationale 
gemeenschap (zoals de internationale scholen) op termijn 
een belangrijk onderdeel van het sociale weefsel van de stad 
uitmaken. Dit  beeldessay, dat gebaseerd is op de archie-
ven van verschillende Haagse internationale vrouwenclubs 
en enkele privécollecties, laat zien dat de cultuurpolitiek van 
deze migrantenorganisaties sterk verwikkeld is met gender-
specifieke middenklasse idealen.1

Links: het gezin van de Amerikaanse kolonel Victor E. Delnore woont tussen 1954 en 1957 in Den Haag. Op de 
foto bewonderen Catherine Delnore en haar vierjarige dochter Cathy de door de tuinman versgeplante bloe-
men in de achtertuin van hun huis aan de Van Alkemadelaan. Privécollectie Delnore, 1955.

Boven: in de naoorlogse jaren is liefdadigheid één van de voornaamste activiteiten van de American Women’s 
Club of The Hague (AWC). In samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis worden er verschillende inza-
melingsacties voor kinderziekenhuizen gehouden. Op de foto brengen de voorzitster van de AWC, mevrouw 
Kessin en de vrouw van de Amerikaanse ambassadeur, mevrouw Young, met dokter W. van Zeben een bezoek 
aan het Juliana Kinderziekenhuis waaraan zij in 1958 twee couveuses gedoneerd hebben. Collectie Haagse 
Beeldbank/ANP, 28 januari 1959.
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genheidsstructuur.2 Zoals historicus Nora Faires op basis 
van haar onderzoek naar de American Women’s Club in Ca-
nada in het Interbellum terecht constateert, werkt dit bij ‘so-
journers’ (trekkers) anders uit dan bij ‘settlers’ (blijvers). Als 
trekkers hebben deze hooggeschoolde migranten de econo-
mische en politieke macht om zelf te kiezen in hoeverre zij 
lokale bindingen aangaan of dat zij zich als ‘civic outsiders’ 
verre van de problemen op het wereldtoneel houden.3 So-
cioloog Erik Cohen voegt hier in de context van ‘expatriate 
communities’ in de postkoloniale tijd aan toe dat ook werk-

Migratiehistorici houden zich al geruime tijd bezig met 
het verband tussen migrantenorganisaties en participa-
tie en integratie in de ontvangende samenleving. Ener-
zijds kunnen deze eigen instituties op nationale of reli-
gieuze grondslag verbindend werken, anderzijds kunnen 
ze een bastion ten aanzien van de buitenwereld vormen. 
De uitkomst van dit proces is veelal een samenspel van de 
kenmerken van de migrantengemeenschap (beroep, ver-
blijfsduur, groepsgrootte), de mate van controle door de 
zendende en de ontvangende overheid en de lokale gele-

Mannen hadden hun eigen clubs, die veelal een verlengstuk van het zakelijke netwerk waren. De Amerikaanse 
ingenieur Liston F. Hills woont tussen 1955 en 1964 met zijn gezin aan de Prins Frederiklaan in Wassenaar.
Op de foto is Liston, vice-president en hoofd-ingenieur van het Arabisch-Amerikaanse oliebedrijf ARAMCO, in 
gesprek met Prins Bernhard tijdens een luncheon van de American Men’s Association in Den Haag. Naast hen 
zit Philip Young, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Privéarchief Dixon, 1960.
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cultuur hebben de activiteiten bijwonen. Het ledental van 
deze clubs, alsook dat van de Petroleum Wives’ Club (sinds 
1988) en het multiculturele IWC stijgt in de jaren tachtig 
sterk (afb. 10 en 11). Waar de AWC en BWC begin jaren vijf-
tig ieder zo’n 100 leden hebben, stijgt het ledental in de 
jaren zestig naar 500 en in de jaren tachtig naar respectie-
velijk 600 en 800.5 Vaak overlapt dit met het lidmaatschap 
van tal van andere type organisaties, zoals de op gezinnen 
gerichte American Club en Commonwealth Club, de bilate-
rale Netherlands-England Society, of – in het geval van de 

gevers als ‘organizational sponsor’ een bepalende rol spelen 
bij de mate en vorm van sociale organisatie.4

De Britse (1928) en de Amerikaanse (1930) vrouwenclubs 
zijn de oudste instituties gericht op hooggeschoolde mi-
granten in het Haagse organisatielandschap. In de beginja-
ren is het lidmaatschap beperkt tot vrouwen met de betref-
fende nationaliteit en moet men door twee andere leden 
worden voorgedragen. In de loop van de jaren wordt een 
‘associate-membership’ geïntroduceerd en kunnen – in het 
geval van de BWC – ook mensen die affiniteit met de Britse 

Het boekje Life with the Dutch Touch met als ondertitel from one woman to another wordt in 1960 door het 
Minister van Economische Zaken uitgebracht en richt zich op de echtgenotes van uitgezonden medewerkers 
in het (Amerikaanse) bedrijfsleven. De auteur is de Amerikaanse journaliste Sylvia Earle die zelf haar man, die 
in de olie-industrie werkt, eind jaren vijftig naar Den Haag is vergezeld. Net als in de helpguides van de Britse 
en Amerikaanse vrouwenclubs ligt de nadruk op het runnen van het huishouden. Daarbij is het inhuren van 
een Nederlandse werkster geen overbodige luxe: ‘In one day, she can give a six room house […] what I like to 
call the “Dutch touch” of sparkling cleanliness’. Bron: Sylvia Earle, Life with the Dutch Touch. From one woman to 
another (Den Haag 1960).
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werkende mannen – de Chamber of Commerce (afb. 3).6 De 
verschillende internationale vrouwenclubs worden over het 
algemeen gefinancierd via lidmaatschapsgelden en inciden-
tele donaties van werkgevers.

Zoals geograaf Jonathan Beaverstock in zijn onderzoek naar 
Britse expatclubs in het hedendaagse Singapore consta-
teert zijn deze clubs niet langer zoals in de koloniale tijd 
een onmisbare ‘overlevingsstrategie’, maar voorzien zij de 
hooggeschoolde migranten (en lokale elites) van een voor-
zieningenstructuur en lifestyle die bij het verblijf in een ‘me-
tropool’ hoort.7 Op de afbeeldingen in dit beeldessay is te 
zien dat de activiteiten van de internationale vrouwenclubs 
in Den Haag onder meer bestaan uit de organisatie van 

De British Women’s Club of The Hague kent een lange traditie van lun-
cheons, teas en coffee mornings. In de jaren vijftig is het gebruikelijk 
dat de welvarende dames de andere leden uitnodigen in hun huizen 
met grote tuinen in Den Haag, Wassenaar, en Noordwijk. Na verloop 
van tijd worden de bijeenkomsten ‘versoberd’ en naar hotels en later 
het clubhuis verplaatst. Op de foto is een tea georganiseerd door 
mevrouw Marshall in het Kurhaus in Scheveningen in februari 1962 te 
zien. Rechts op de foto zit Bettine (Tina) Quarles van Ufford, die haar 
Nederlandse man, jonkheer E.W.M. Quarles van Ufford, in de oorlogs-
jaren in Londen heeft ontmoet. Collectie BWC, februari 1962.
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 koffieochtenden en lunches voor nieuwkomers, (toeristi-
sche) excursies in de omgeving, de viering van nationale 
feesten en het inzamelen van geld voor het goede doel met 
modeshows en food fairs. Daarnaast worden tal van nieuws-
brieven, helpguides en kookboeken uitgebracht die het le-
ven in ‘internationale stad’ Den Haag moeten veraangena-
men, maar vooral ook in standhouden voor een volgend 
segment hooggeschoolde migranten. Daarbij onderschei-
den de ‘residents’ zich, net zoals historica Nancy Green in 
haar onderzoek naar Amerikaanse zakenlieden in Parijs 
constateert, maar al te graag van de toerist.8 Het in 1960 op 
kosten van het Nederlandse Ministerie van Economische 
Zaken uitgebrachte gidsje ‘Life with the Dutch Touch’ voor 
Amerikaanse nieuwkomers is hier – met een huis in Was-

Beeldessay | ‘Life with the Dutch Touch’

Boven: in 1968 viert de British Women’s Club haar 
40-jarige jubileum met een uitgebreide lunch in het 
Kurhaus. De club telt dan 471 leden. Ook de Haagse 
gemeenteraad organiseert ter ere van het jubileum 
een receptie voor 150 gasten. Op de foto is loco-burge-
meester H.J. Wilzen in gesprek met twee van de leden. 
Collectie BWC, 1968. 

Rechts: in de jaren zestig organiseert de British Wo-
men’s Club in samenwerking met modeontwerpers en 
De Bijenkorf verschillende modeshows in het Kurhaus. 
Sommige van de kledingstukken worden gedoneerd 
om tijdens de jaarlijkse loterij voor het goede doel ver-
loot te worden. In maart 1966 wordt een recordaantal 
van 321 aanwezigen gehaald. Het is niet bekend wie het 
model op de foto is. Collectie BWC, 1963-1964).
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senaar en Hollandse buren die op de borrel komen – het 
toonbeeld van (zoals op de eerste afbeelding te zien is vol-
deed ook de familie Delnore met een Nederlandse tuinman 
en huishoudster aan dit beeld).

De manier waarop binnen de internationale vrouwen-
clubs genderspecifieke middenklasse idealen van de ge-
trouwde (zich met het huishouden, de kinderen, en haar 
uiterlijk bezig houdende) en maatschappelijk betrokken 
vrouw, probleemloos samengaan met een totale afwezigheid 
van politiek en religie in de activiteiten, wordt door Faires 
als ‘burgerlijk (bourgeois) fatsoen’ geduid. De impliciete cul-
tuurpolitiek die van hun – bij vlagen patriottistische – acti-

Het gidsje Stranger in The Hague verschijnt begin jaren tachtig als 
Britse tegenhanger van het door de American Women’s Club gepu-
bliceerde voorlichtingsgidsje At Home In Holland. Naast praktische 
informatie over medische zorg, verzekeringen en reizen, wordt er een 
hoofdstuk gewijd aan het aanbod van Nederlandse en Britse clubs 
in de regio, waaronder de Vereniging van Huisvrouwen, de Rotary 
Club, en de Rotterdamse Pickwick Club. Bron: E. Knight, L. Meaney, L. 
Robinson, Stranger in The Hague (1983).

viteiten uitgaat, roept echter ook associaties op met de rol 
die vrouwen in de laatkoloniale tijd wordt toegedicht. Waar 
historici Ann Stoler en Frances Gouda het in de context van 
Brits- en Nederlands Indië hebben over de ‘foot soldiers […] 
in charge of defending an elaborate colonial pecking or-
der’, constateren antropologen Heather Hindman en Anne-
Meike Fechter parallelen met de rol van expatvrouwen in 
het hedendaagse internationale bedrijfsleven.9 Het feit dat 
deze vrouwen - soms met een charmeoffensief - het werk 
van hun mannen mogelijk maken kan niet ontkend worden. 
Hindman en Fechter zijn echter kritisch over de wijze waar-
op de expatvrouw in het discours als ‘luie en aan het zwem-
bad hangende’ en ‘over haar personeel klagende’ neokolo-
niaal wordt neergezet. Daarmee worden immers zij, en niet 
hun werkende mannen, voor de ethische tekortkomingen 
van het mondiale kapitalisme verantwoordelijk gehouden.10 
Daarbij komt dat veel vrouwen in hun clubactiviteiten de 
vervulling zoeken die zij – bij gebrek aan een werkvergun-
ning of goede kinderopvang – in het thuisland uit hun werk 
hadden gehaald.11 Bovendien zorgt de bekendheid met ver-

In de jaren negentig tekent Laura Westbury verschillende cartoons over het expatbestaan voor een nieuwsbrief van Shell-vrouwen. Zij steekt de draak 
met het imago van de ‘ervaren’ expatvrouw die zich in Nederland beklaagt over het ontbreken van huishoudpersoneel (amah staat voor kindermeid) 
en zonnig weer zoals tijdens haar uitzendingen naar de tropen. Westbury werkt tevens mee aan twee boeken over de geschiedenis van Shell-vrou-
wen wereldwijd, getiteld A Career in Your Suitcase (1998) en Life on the Move (2007). Collectie EAC.
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gelijkbare instituties op andere buitenplaatsen voor de no-
dige continuïteit in het reizende bestaan.12

In het geval van Den Haag gaan de internationale vrou-
wenorganisaties vooral contacten met een bovenlaag van 
de Nederlandse bevolking aan. Hun jubilea worden bijge-
woond door lokale, Koninklijke en internationale hoogwaar-
digheidsbekleders en onder hun leden bevinden zich ook 
teruggekeerde Nederlandse expats en gemengd gehuw-
den. Hoewel de clubs nauwelijks aansluiting bij bestaande 
Nederlandse organisaties zoeken, en vooral in transnati-

onale netwerken van vrouwenclubs zoals de Federation of 
American Women’s Clubs Overseas  (FAWCO) functione-
ren, worden er op lokaal niveau wel enkele internationale 
verbindingen aangegaan. Als gevolg van de sterk gegroei-
de internationale gemeenschap worden eind jaren zeventig 
het IWC (een organisatie die met excursies, sociaal-culturele 
activiteiten, en fundraisings de contacten en vriendschap-
pen tussen vrouwen uit verschillende landen wil versterken), 
 ACCESS (een organisatie die informatie en praktische on-
dersteuning bij het vestigingsproces aan de Engelsspreken-

In 1981 organiseert het International 
Women’s Contact een food fair voor het 
goede doel met als thema ‘Internationally 
Served’. De meeste gerechten worden 
gedoneerd door de verschillende ambas-
sades van de herkomstlanden van de 
leden. In de daaropvolgende jaren wordt, 
onder meer in aanwezigheid van Prins 
Bernhard, een grootschaliger Interna-
tional Charity Bazaar georganiseerd in het 
Congresgebouw. De hoge opbrengsten 
voor het goede doel en de grote media-
aandacht resulteren in een stijging van 
het ledenaantal. Collectie IWC, 1981.

Een groep vrouwen van het Interna-
tional Women’s Contact brengt een 
bezoek aan een tuinder in het West-
land. Naast excursies organiseert het 
WIC in de jaren tachtig koffieochten-
den, worden er taal-, kunst- en muzie-
klessen gegeven, en zijn er Armchair 
travels-bijeenkomsten waar leden 
verslag kunnen doen van hun verre 
reizen. Collectie IWC, 1988/89.
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de gemeenschap biedt), het Joint Parents Committee (waar-
in de ouderraden van de verschillende buitenlandse scholen 
in de stad gezamenlijk buitenschoolse activiteiten organise-
ren) en zeer recent Hague Bridge/Haagse Brug (een subsi-
die instrument voor projecten die expats en locals bij elkaar 
brengen) opgericht. In dat verband kan men van tijd tot tijd 
op lokale overheidssteun rekenen voor de organisatie van 
een evenement of huisvesting.

Het is de vraag hoe de bestaande internationale vrou-
wenclubs, met een ledenaantal dat zich op het niveau van de 
jaren vijftig bevindt, op de behoeftes van de nieuwe – wer-
kende, niet-westerse, en single  – expatvrouw zullen inspe-
len. Men heeft hiermee in de jaren vijftig en zestig met de 
komst van een grote groep postgraduate studenten uit ont-
wikkelingslanden naar het International Institute of Social 

Studies (ISS) in Den Haag, al enige ervaring opgedaan. Des-
tijds werd de opvang van deze ‘Third World Elites’ – met een 
gemiddelde leeftijd van 40 jaar en een carrière in het thuis-
land – grotendeels door het onderwijzend personeel zelf 
en enkele Nederlandse vrijwilligsters uit het universiteits-
wereldje verzorgd.13 Wellicht dat de nieuwe generatie van 
hooggeschoolde migranten in Den Haag andere organisa-
tievormen verkiest, zoals de populariteit van de Facebook-
groep ‘Expat in The Hague’ (21.000 leden) – waarvoor geen 
toelatingsbeleid op basis van nationaliteit, beroepsgroep, of 
inkomen geldt – laat zien. In ieder geval tonen de beelden 
van de expatgemeenschap in Den Haag van de laatste vijf-
tig jaar dat de expatvrouwen zich met hun activiteiten steeds 
meer als een ‘klasse van reizigers’ zijn gaan onderscheiden, 
meer dan als Britten of nieuwe Hagenaren.

Een groep vrouwelijke studenten en echtgenotes 
van het International Institute of Social Studies krijgt 
kookles in de Zuivelkeuken, een initiatief van het 
Nederlandse Zuivelbureau. De studenten van het 
International Institute of Social Studies in Den Haag 
zijn in de jaren zestig met name afkomstig uit landen 
in Azië en Afrika. Veel van de excursies worden 
in samenwerking met studentenverenigingen en 
vrouwenorganisaties in andere universiteitssteden 
georganiseerd. Vaak vinden deze activiteiten onder 
aanvoering van Nederlandse vrijwilligsters plaats. Zo-
als de secretaresse van het ISS in 1966 schrijft: ‘being 
a houswife too, next to my office duties, I was aware 
of the fact that the ladies play an important role in 
social and cultural life in the home country […] and 
sometimes feel lonesome and left out of the Dutch 
life’. Collectie ISS/Stokvis, 1965/66.
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Drie Franse atleten lieten in maart plotseling het leven. 
In hun sportieve carrière streden ze met de besten in het 
zwembad, de boksring of op volle zee, maar hun dood von-
den ze op weg naar een survivalprogramma in Argentinië. 
Daar botsten twee helikopters op elkaar met tien doden tot 
gevolg. Wat ze daar deden? Ze waren deelnemers van de 
Franse realityshow ‘Dropped’ waarvoor bekende Fransen 
zich ver van de bewoonde wereld laten droppen, vergezeld 
van een cameraploeg, en in deze barre omstandigheden 
moeten zien te ‘overleven’. Ook in ons land is de populari-
teit van dit soort survivalprogramma’s ongekend. In shows 
als Expeditie Robinson en 71° Noord worden bekende Neder-
landers geacht bizarre capriolen uit te halen in de meest 
extreme omstandigheden. Thuis, voor de tv, op een com-
fortabele bank, in een warme kamer, vergaapt men zich 
vervolgens blijmoedig aan al deze geënsceneerde ellende. 

Kijkend naar uitgehongerde mensen op een tropisch 
strand, heb ik me regelmatig afgevraagd waarom de mens 
zo gefascineerd is door andermans leed. Waarom creëren 
wij bewust situaties waarin mensen moeite moeten doen 
om te overleven (met alle gevolgen van dien) om er ver-
volgens met zijn allen naar te kijken? Elk levend wezen wil 
overleven, dat is de primaire reden van een groot deel van 
onze handelingen. Daarom eten we, werken we, slapen we, 
enzovoorts. Maar in ons dagelijks leven draaien we voor  
deze strijd onze hand niet meer om. Als we een stukje vlees 
willen, jagen we niet meer op wilde beesten, maar op kar-
bonaadjes in de bonus. Hoewel kantoorwerk soms dodelijk 

kan zijn, is het fysiek heel wat lichter dan het omploegen van 
een akker. En ’s nachts draaien we gewoon het nachtslot om 
in plaats van in een boom te klimmen. Overleven in Holland 
is voor de overgrote meerderheid van de bevolking tegen-
woordig zo’n uitdaging niet meer.

Zou dit de populariteit van survivalprogramma’s kunnen 
verklaren? Dreigt de mens te vergeten hoe te overleven en 
wil hij er af en toe aan herinnerd worden hoe het ook alweer 
moet? Ik zou inderdaad niet weten hoe je een konijn moet 
villen en van welke paddenstoelen je beter af kunt blijven. 
Maar overleven gaat verder dan dat. Als we de Franse ster-
econoom Thomas Piketty mogen geloven gaat het op mon-
diaal niveau de verkeerde kant op met de mensheid. Onge-
lijkheid tussen en binnen landen is de afgelopen tijd alleen 
maar toegenomen en ook de komende jaren zullen deze 
verschillen in welvaart nog sterk toenemen. De cynicus zou 
concluderen dat het gemak waarmee wij, westerlingen, kun-
nen ‘overleven’ ten koste gaat van anderen. Als de een rijker 
wordt, wordt de ander armer. Als de een lacht, huilt de an-
der. De wereld is uit balans en dan wordt overleven voor de 
mens als soort alleen maar moeilijker. Neem de duizenden 
vluchtelingen die wekelijks de Middellandse Zee proberen 
over te steken. Aan deze overlevingsstrijd doen geen BN’ers 
mee, komen de camera’s vaak te laat en zijn de afvalrondes 
dodelijk. Dat zijn de wrange verschillen tussen de realiteit 
en ‘reality’.
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In de 17de en 18de eeuw ging men op geheel andere ma-
nier met drenkelingen om dan wij tegenwoordig. Wie toen-
tertijd op ongelukkige wijze in het water terechtkwam, had 
weinig kans dit te overleven. Drenkelingen werden wel naar 
de kant gebracht maar niet uit het water gehaald. Het ont-
brak burgers aan kennis om zelf onderscheid tussen dood 
en schijndood te maken. Uit angst voor vervolging lieten zij 
de drenkelingen daarom met hun voeten in het water lig-
gen, totdat de baljuw of de schout had uitgesloten dat er 
sprake was geweest van een misdrijf. Dit was de gebrui-
kelijke procedure die in de oude keuren en verordeningen 
was vastgelegd.1 Eenmaal op het droge waren de gehan-
teerde technieken om drenkelingen weer tot leven te wek-
ken relatief gewelddadig. Zo werden zij over een ton gerold 
of aan hun benen opgehangen, omdat men veronderstelde 
dat niet de longen ontlast moesten worden maar de maag.2

Op juridisch en medisch gebied hield het fenomeen van 
schijndood de gemoederen bezig. Een belangrijke door-
braak betreffende de rechtelijke status van de drenkeling 
kwam op 7 oktober 1766. Met een publicatie verleende de 
baljuw van Amstelland als eerste binnen de Republiek de 
vrijheid om straffeloos drenkelingen uit het water te halen 
en hen in een huis op juiste wijze zorg te verlenen. Sinds-
dien werden drenkelingen vooral als hulpbehoevend ge-
zien. In Amsterdam grepen enkele aanzienlijke burgers deze 
‘toestemming’ aan om in augustus 1767 de Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen op te richten.3 Tot op heden stelt 
deze maatschappij zich tot doel ‘alles te bevorderen dat kan 
strekken ter voorkoming van verdrinking, en tot ontwikke-
ling van het reddingwezen voorzover [sic!] dit op het red-
den van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft.’4

In haar bekendmaking van 1767 omschreef deze Maat-
schappij verschillende manieren om drenkelingen op een 
humanere manier te redden. Het inblazen van tabaksrook in 
de ingewanden van de drenkeling werd daarbij beschouwd 
als de meest geschikte manier om schijndoden op te wek-
ken.5 Dit was een eeuwenoude techniek die vooral gebruikt 
werd bij verstopte darmen. De tabaksrook die via een pij-
pensteel of een messchede in de anus van de patiënt met 
de mond werd ingeblazen, prikkelde de darmen en had 
daarmee een purgerende werking. Met het stimuleren en 
tegelijkertijd het verwarmen van de ingewanden door de ta-
baksrook hoopte men drenkelingen weer bij bewustzijn te 
brengen. In de 18de eeuw kon men naast het rechtstreeks 
inblazen van de rook via een pijp of een buis ook gebruik 
maken van een tabaksrookklisteer (zie hierboven). Deze ma-
chine, bestaande uit een houten bus en een slang, had tot 
voordeel dat er meer en warmere rook in de darmen te-
rechtkwam. Later werd aan het apparaat nog een blaasbalg 
toegevoegd, zodat de tabaksrook niet meer met de mond 
ingeblazen hoefde te worden.6

Aan het eind van de 18de eeuw ontstond er kritiek op het 
gebruik van de tabaksrook. Geleerden betwijfelden of het 
inblazen daarvan het herstel van het ademhalingssysteem 
niet juist belemmerde. Het bestuur van de Maatschappij 
nam de kritiek in haar adviezen mee. Zo werd het gebruik 
van de tabaksrookklisteer in de bekendmakingen van 1779, 
1796 en 1803 niet langer aanbevolen als de beste manier om 
een drenkeling te redden.7, 8

TOPSTUK
De tabaksrookklisteer: 
tot redding van de 
drenkeling
Frank de Hoog

Haags Historisch Museum 

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   138 24-09-15   13:16



139  

 p. 100 Jessica Dijkman
1  Catharina Lis en Hugo Soly, Poverty and capitalism in pre-industrial Europe (Hassocks 1982) 71-82.
2  J.A. Faber, Dure tijden en hongersnoden in pre-industrieel Nederland (Amsterdam 1976). 
3  Leo Noordegraaf, ‘Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek in Alkmaar vanaf het eind van de 16de tot in het begin van de 19de eeuw’ in: E.H.P. 

Cordfunke (red.), Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw (Zutphen 1980) 55-100, aldaar 58-65. 
4  Jan de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700 (New Haven/Londen 1974) 127-135.
5  Bijv. Guido Alfani, ‘The famine of the 1590s in northern Italy. An analysis of the greatest “system shock” of the sixteenth century’, Histoire et Mesure 

26 (2011) 17-50, aldaar 31-32, 40, 44-45.
6  Remi van Schaïk, ‘Marktbeheersing: overheidsbemoeienis met de levensmiddelenvoorziening in de Nederlanden (14de-19de eeuw)’ in: Clé Lesger 

en Leo Noordegraaf (red.), Ondernemers en bestuurders. Economie en politiek in de noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne 
tijd (Amsterdam 1999) 465-489.

7  P.H.A.M. Abels en A.Ph.F. Wouters, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland, 1572-1621, 2, De nieuwe samenleving (Gouda 
1994) 271-286.

8  Remi van Schaïk, ‘Prijs- en levensmiddelenpolitiek in de Noordelijke Nederlanden van de 14e tot de 17e eeuw: bronnen en problemen’, Tijdschrift 
voor Geschiedenis 91 (1978) 214-255, aldaar 247-248.

9  Karl Gunnar Persson, Grain markets in Europe, 1500-1900. Integration and deregulation (Cambridge 1999) 85-85.
10  W.S. Unger, De levensmiddelenvoorziening der Hollandsche steden in de Middeleeuwen (Amsterdam 1916) 79-80.
11  J.G. van Dillen, Duurtemaatregelen te Amsterdam in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1915) 7, 12.
12  Marjolein ’t Hart, ‘Town and country in the Dutch Republic, 1550-1800’ in: S.R. Epstein (red.), Town and country in Europe, 1300-1800 (Cambridge 

2001) 80-105, aldaar 82-85.
13  Dirck Graswinckel, Placcaetboeck op ’t stuck van de lijftocht (Leiden 1651) 46-53.
14  Noordegraaf, ‘Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek’, 79.
15  H.C. Hazewinkel, ‘Misgewas en duurte’, Rotterdamsch Jaarboekje 10 (1942) 169-181, aldaar 176-177.
16  Van Schaïk, ‘Marktbeheersing’, 468-476.
17  M.S. Pols (red.), Westfriesche stadrechten (Den Haag 1885) 255, 393, 403-404.
18  Van Schaïk, ‘Marktbeheersing’, 476-477; Rudolf Dekker, Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw (Baarn 1982) 123.
19  Dekker, Holland in beroering, 123.
20  Persson, Grain markets in Europe, 81-84.
21  Jessica Dijkman, Shaping medieval markets. The organisation of commodity markets in Holland, c. 1200-c. 1450 (Leiden 2011) 298.
22  Unger, Levensmiddelenvoorziening, 77-78.
23  Noordegraaf, ‘Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek’, 75-76.
24  Van Dillen, Duurtemaatregelen te Amsterdam, 17.
25  Ibidem, 7-9; J.G. van Dillen, ‘Dreigende hongersnood in de Republiek in de laatste jaren der zeventiende eeuw’ in: Idem (red.), Mensen en achter-

gronden (Groningen 1964) 193-226, aldaar 193, 206-207.
26  Maarten Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’ in: Jacques van Gerwen en Marco van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico’s, risicobe-

strijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen (Amsterdam/Den Haag 1998) 49-90, aldaar 54-56.
27  Abels en Wouters, Nieuw en ongezien 2, 276-277.
28  A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldebarnevelt (Assen 1974) 107-112.
29  Abels en Wouters, Nieuw en ongezien 2, 283.
30  Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 109-114. 
31  Ibidem, 103; Abels en Wouters, Nieuw en ongezien 2, 274.
32  Lisse: M. Van Bourgondiën, ‘Kohier van het familiegeld uit 1680’, beschikbaar via www.hogenda.nl; ’s-Gravendeel: D.W. Gravendeel, ‘Quohier van 

alle familien op den dorpe van ’s-Gravendeel ende Leerambacht, van dato den 6 maert 1680’, Ons Voorgeslacht 24 (1969) 26-32; Delft: Ingrid van 
der Vlis, Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw (Amsterdam 2001) 64.

33  Noordwijk: H. Schelvis, ‘Zout-, zeep-, heere- en redemptiegeld voor het jaar 1681’, beschikbaar via www.oud.noordwijk.nl (26 feb 2015); Berkel: Pe-
ter van der Krogt, ‘Berkel: Familiegeld 1680’, Ons Voorgeslacht 62 (2007) 47-54; Graft: A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende 
eeuw (Amsterdam 1995) 19.

34  Abels en Wouters, Nieuw en ongezien 2, 285.
35  Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 122.
36  Alle in dit artikel opgenomen informatie over de bedeling in Berkel is afkomstig uit de rekeningen van de Heilige Geest over de in de tekst ver-

melde jaren: Stadsarchief Rotterdam, Archief ambacht Berkel en Rodenrijs (hierna SR AABR), inv.nr. 488 (ongefolieerd). 
37  Abels en Wouters, Nieuw en ongezien 2, 285-286; Van Deursen, Dorp in de polder, 119-121, SR AABR inv.nr. 488.

Noten

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   139 24-09-15   13:16



140  

38  P.C.J. Van der Krogt, ‘Berkel en Rodenrijs: Kohier van het getimmerte, 1597’, Ons Voorgeslacht 55 (2000) 127-135. Voor de rekeningen van de Heilige 
Geest en ook voor de DTB-gegevens: SR AABR, inv.nr. 488. De DTB-gegevens zijn ook beschikbaar via www.digitalestamboom.nl. 

39  A.Ph.F. Wouters en P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland, 1572-1621, 1, De nieuwe kerk (Gouda 1994) 
238.

40  Leo Noordegraaf, ‘Dearth, famine and social policy in the Dutch Republic at the end of the sixteenth century’ in: Peter Clark (red.), The European 
crisis of the 1590s (Londen 1985) 67-83, aldaar 74-75.

41  Cormac Ó Gráda, Famine. A short history (Princeton 2009) 31-33.
42  Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, 60-61. Vgl. Noordegraaf, ‘Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek’, 76-77.
43  Abels en Wouters, Nieuw en ongezien 2, 219.
44  Gebaseerd op een geschat inwonertal in 1597 van 750 in 1597 (137 woningen, woningbezetting geschat op 5,5. Van der Krogt, ‘Berkel en Rodenrijs: 

Kohier van het getimmerte, 1597’) en de nauwkeurige opgave van 901 inwoners in 1623 (P.C.J. van der Krogt, ‘Berkel en Rodenrijs: Volkstelling 1623’, 
Ons Voorgeslacht 55 (2000) 222-228). 

45  Van der Krogt, ‘Berkel en Rodenrijs: Kohier van het getimmerte, 1597’.
46  W.J. Diepeveen, De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw (Leiden 1950) 26, 49; R.J. Fruin (red.), Informacie up den staet, 

faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele, gedaen in den jaere MCXIV 
(Leiden 1866) 356-357.

47  Van der Krogt, ‘Berkel: Familiegeld 1680’.

 p. 111 Jeannette Kamp & Ariadne Schmidt
1  M. Dinges, ‘The uses of justice as a form of social control in early modern Europe’ in: H. Roodenburg en P. Spierenburg (red.), Social Control in 

Europe, I, 1500-1800 (Columbus 2004) 167-168.
2  Robert Shoemaker nuanceert deze stelling door te wijzen op de toename van vrouwen die een procedure startten en op het feit dat er verschillen 

bestonden tussen stad en platteland. R. Shoemaker, Prosecution and punishment. Petty crime and the law in London and rural Middlesex, c. 1660-1725 
(Cambridge 1991) 211 en 215-216.

3  A. Schmidt, ‘Vrouwen en het recht. De juridische status van vrouwen in Holland in de vroegmoderne tijd’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genea-
logie 58 (2004) 27-44. De juridische positie van vrouwen in Duitsland verschilde sterk per gebied. In Württemberg konden alleenstaande vrouwen 
bijvoorbeeld niet zelfstandig een huishouden voorzitten, terwijl in andere plaatsen, zoals in Frankfurt of Augsburg, dit wel mogelijk was. Toch 
kan over het algemeen gesteld worden dat onder de invloed van het patriarchaat en de juridische macht van de Hausvater de positie van vrouwen 
en hun publieke rol in heel Duitsland beperkter was dan in Holland. Ook daar waar vrouwen wel zelfstandig een huishouden konden voorzitten 
werden zij toch in grote mate in hun handelen beperkt en gediscrimineerd door de overheid. E. Koch, ‘Die Frau im Recht der Frühen Neuzeit. 
Juristische Lehren und Begründungen’ in: U. Gerhard (red.), Frauen in der Geschichte des Rechts (München 1997) 73-93; S. Ogilvie, A bitter living. 
Women, markets, and social capital in early modern Germany (Oxford 2003) 9.

4  D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw (Utrecht 1985) 89. Zie voor een bespreking van het rechtsgebruik door vrouwen 
(waaronder ongehuwde zwangere vrouwen) ook: A. Schmidt, ‘Gelijk hebben, gelijk krijgen? Vrouwen en vertrouwen in het recht in Holland in de 
zeventiende en achttiende eeuw’ in: M. van Groesen, J. Pollmann en H. Cools (red.), Het gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in 
de vroegmoderne Nederlanden (Verloren 2014), 112-118. Voor een uitgebreide studie over buitenechtelijke geboorten in de 19e eeuw zie J.Kok, Langs 
verboden wegen. De achtergrond van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914 (Hilversum 1991).

5  Haks, Huwelijk en gezin, 88-91.
6  M. Vermeulen, ‘Vrij onder voogdij. Rechtsgeleerden aan het woord in de Hollandse Consultatiën’ Master Thesis Universiteit Utrecht (2011) 14 en 

24-26.
7  C. Boerdam, ‘Ongehuwd moederschap als sociaal verschijnsel. Casus: Rotterdam op het einde van de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiede-

nis 98 (1985) 166.
8  Ibidem, 166.
9  Haks, Huwelijk en gezin, 91.
10  A. van Meeteren, Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in dezeventiende eeuw (Hilversum 2006) 384.
11  Haks, Huwelijk en gezin, 98.
12  Ibidem, 71; M. van der Heijden, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht (Amsterdam 1998) 216; H. Roodenburg, Onder censuur. 

De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990) 388.
13  Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 216. 
14  Meeteren, Op hoop van akkoord, 141-142. 
15  Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 205-207; Roodenburg, Onder censuur, 277.
16  Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 217, 251-253, 266, 271.
17  Idem, Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland 1600-1800 (Amsterdam 2014) 82-83.
18  S. Faber, ‘Seksualiteit en strafrechtspleging in de achttiende eeuw’, Documentatiewerkblad Achttiende eeuw 65/66 (1985) 99 en noot 40.
19  Gemeenteachief Rotterdam (GAR), Oudrechterlijk Archief (ORA), inv.nrs. 15-256, 15-8-1770 f.204-204v; 29-5-1770, f.200v-202; SA 5061, 579, f.61v, 

18-8-1640; f.63, 18-8-1640; 581, f.62v-63, 10-11-1650; 583, f.191, 25-6-1660.
20  GAR, ORA 15-256, 15-8-1770; 29-5-1770, f.200v-202.
21  Heijden, Huwelijk in Holland, 124. 

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   140 24-09-15   13:16



141  

Noten

22  Stadsarchief Amsterdam (SA), ORA inv.nr. 587, f.78, 29-4-1670.
23  Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 216-217.
24  Haks, Huwelijk en gezin, 70-104. 
25  Dit blijkt bijvoorbeeld uit de criminele vonnissen in en Rotterdam: Stadsarchief Amsterdam (SA), 5061, nos. 572, 576, 579, 580, 581, 583, 587. Confes-

sieboeken, SA, 5061, 298, 304, 308, 313, 319; Gemeente Archief Rotterdam (GAR), Oud Rechterlijk Archief (ORA), Criminele sententieboeken, nos. 
255, 256, 257, 259, 261, 264; Criminele examenboeken nos. 155, 157, 158, 164, 172; Criminele besoigne- en examenboeken 196-198, 204-208, 231-234b, 
Quadeclap boeken nos. 269, 270, 271, 272, 27, 282.

26  K. Härter, ‘The Early Modern Holy Roman Empire of the German Nation (1495-1806). A multi-layered legal system’ in: J. Duindam (red.), Law and 
empire. Ideas, practices, actors (Leiden 2013) 111-131; J. Eibach, ‘Der Kampf um die Hosen und die Justiz – Ehekonflikte in Frankfurt im 18. Jahr-
hundert’ in: S. Kesper-Biermann en D. Klippel (red.), Kriminalität im Mittelalter und früher Neuzeit. Soziale, rechtliche, philosophische und literarische 
Aspekte (Wiesbaden 2007) 167-188 en 176; I. Hull, Sexuality, state, and civil society in Germany, 1700-1815 (Ithaca 1996) 58-61. 

27  P. Lourens en J. Lucassen, ‘ “Zunftlandschaften” in den Niederlanden und im benachbarten Deutschland’ in: W. Reininghaus (red.), Zunftland-
schaften in Deutschland und den Niederlanden im Vergleich (Münster 2000) 11-43; I. Hull, Sexuality, State, and Civil Society; H. Schilling, ‘Kirchenzucht 
und Sozialdisziplinierung im frühneuzeitlichen Europa’, Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 16 (1994); I. Fleßenkämper, ‘Die Ordnung der 
Ehe. Zum Verhältnis von weltlicher und geistlicher Strafgewalt in der reformierten Grafschaft Lippe im 17. Jahrhundert’ in: M. Freudenberg en G. 
Plasger (red.), Kirche, Theologie und Politik im reformierten Protestantismus (Wuppertal 2011) 79-94. 

28  S. Burghartz, Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht. Ehe und Sexualität in Basel während der Frühen Neuzeit (Paderborn 1999) 276-284; U. Gleixner, 
‘Das Mensch’ und ‘der Kerl’. Die Konstruktion von Geschlecht in Unzuchtsverfahren der Frühen Neuzeit (1700-1760) (Frankfurt 1994); S. Breit, ‘Leichtfer-
tigkeit’ und ländliche Gesellschaft. Voreheliche Sexualität in der Frühen Neuzeit (München 1991); K. Härter, Policey und Strafjustiz in Kurmainz. Gesetzge-
bung, Normdurchsetzung, und Sozialkontrolle im frühneuzeitlichen Territorialstaat (Frankfurt am Main 2005) 820-929.

29  J.C. Beyerbach, Sammlung der Verordnungen der Reichsstadt Frankfurt. Dritter Theil. Verordnungen, welche Sitten und Religion bezwecken (Frankfurt am 
Main 1798) 559-563; J. von Adlerflycht, Privatrecht der freien Stadt Frankfurt. In systematischer Ordnung vorgetragen (Frankfurt am Main 1824) 23-24.

30  Härter, Policey und Strafjustiz, 863 en 897 en Gleixner, ‘Das Mensch’ und ‘der Kerl’, 85. 
31  Breit, ‘Leichtfertigkeit’ und ländliche Gesellschaft,149. 
32  Ibidem, 144. 
33  Härter, Policey und Strafjustiz, 840 en 898-902.
34  Breit, ‘Leichtfertigkeit’ und ländliche Gesellschaft, 175; Härter, Policey und Strafjustiz, 895
35  Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main (IfSG), Criminalia 6987 (1754). 
36  Ibidem. De originele quote luidt: ‘So scheinet doch gegenwärtigen fall sehr bedencklichen massen wann comparentin entweder nebst dem Kind 

oder das Kind allein beij jetziger kalten witterung um kommen oder sie gar wohl aus verzweiffelung an solches hand an legen sollte.’
37  Habermas, ‘Frauen und Männer’, 113.
38  R. Dürr, Mägde in der Stadt. Das Beispiel Schwäbisch Hall in der frühen Neuzeit (Frankfurt am Main 1995) 226; Härter, Policey und Strafjustiz, 837 en 

895.
39  IfSG, Criminalia 6478 (1751).
40  De criminele rechtbank in Frankfurt am Main onderzocht slechts incidenteel gevallen van buitenechtelijke zwangerschap, het Konsistorium (een 

lagere rechtbank) was namelijk primair verantwoordelijk voor de vervolging van seksuele delicten. Zie Habermas, ‘Frauen und Männer’, 284, noot 
32; Eibach, ‘Der Kampf um die Hosen und die Justiz’, 176.

41  Frank, Dörfliche Gesellschaft und Kriminalität, 331; W. Hanauer, ‘Historisch-statistische Untersuchungen über uneheliche Geburten’, Zeitschrift für 
Hygiene und Infektionskrankheiten (1927-28) 656-684 en 660.

42  Beyerbach, Verordnungen III, 563-564; J.C. Beyerbach, Sammlung der Verordnungen der Reichsstadt Frankfurt. Zweyter Theil. Verordnungen, welche rich-
tigen Gebrauch und gehörige Verwaltung des Eigenthums zum Endzweck haben (Frankfurt am Main 1798) 313-315.

43  IfSG, Criminalia, 2395 (1703).

 p. 118 Owen Lammertink 
1  E. Shorter, J. Knodel en E. van de Walle, ‘The Decline of Non-Marital Fertility in Europe, 1880-1940’, Population Studies: A Journal of Demography 25 

/3 (1971) 375.
2  R. Schumacher, G. Ryczkowska en O. Perroux, ‘Unwed Mothers in the City. Illegitimate Fertility in 19th-century Geneva’, The History of the Family 

12 (2007) 3, 189-190; E. Shorter, ‘Illegitimacy, Sexual Revolution and Social Change in Modern Europe’, Journal of Interdisciplinary History 2/2 (1971)  
256.

3  E. Shorter, ‘Illegitimacy, Sexual Revolution and Social Change in Modern Europe’, 244-245. 
4  L.A. Tilly, J.W. Scott en M. Cohen, ‘Women’s Work and European Fertility Patterns’, Journal of Interdisciplinary History 6/3 (1976) 464.
5  D.P. Levine, Family Formation in an Age of Nascent Capitalism (Academic Press, New York, 1977) 128.
6  Schumacher, Ryczkowska en Perroux, ‘Unwed Mothers in the City’, 200.
7  Ibidem. 
8  Het Amsterdamse Bevolkingsregister is te benaderen via toegangsnummer 5000, het Register van de Burgerlijke Stand via toegangsnummer 

5009 en het archief van de Burgerlijke Stand via toegangsnummer 5185. 
9  C. Lesger, M.H.D. van Leeuwen en B. Vissers, ‘Residentiële segregatie in vroegmoderne steden: Amsterdam in de eerste helft van de negentiende 

eeuw’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 10/1 (2003) 72.

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   141 24-09-15   13:16



142  

10  R. Aerts en P. de Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 (Amsterdam 2006) 256. 
11  Lesger, Van Leeuwen en Vissers, ‘Residentiële segregatie in vroegmoderne steden’, 88.
12  Aerts en De Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam, 233.
13  D.J. Noordam, ‘Ongehuwde moeders en onwettige kinderen’, Holland: regionaal-historisch tijdschrift 9/1 (1977) 171; J. Kok, Langs verboden wegen. De 

achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914 (Hilversum 1991) 50; Schumacher, Ryczkowska en Perroux, ‘Unwed Mothers 
in the City’, 199.

14  A. Reid, R. Davies, E. Garrett en A. Blaikie, ‘Vulnerability Among Illegitimate Children in Nineteenth Century Scotland’, Annales de Démographie 
Historique 1 (2006) 89; Ryczkowska en Perroux, ‘Unwed Mothers in the City’, 191.

15  Kok, Langs verboden wegen, 50; J. Dorsman en M.M.J. Stavenuiter, Nooit gehuwd, maar niet alleen. Vrijgezelle vrouwen uit de arbeidende klasse in de 
tweede helft van de negentiende eeuw (Hilversum 1993) 107. 

16  SA BR, 1864- Z568, blad 2034.
17  Kok, Langs verboden wegen, 50.
18  A.E. Kunst, C.W.N. Looman en J.P. Mackenbach, ‘Socio-economic Mortality Differences in The Netherlands in 1950-1984: A Regional Study of 

Cause-specific Mortality’, Social Science & Medicine 31/2 (1990) 141; J.H. Wolleswinkel-van den Bosch, The Epidemiological Transition in The Nether-
lands (Virginia 1998) 31-35.

19  F. van Poppel en J.P. van Dijk, ‘The Development of Cause-of-death Registration in The Netherlands’, 1865-1955’, Continuity and Change 12/2 (1997) 
265.

20  J. van Sonsbeek, ‘Geschiedenis van de Nederlandse doodsoorzakenstatistiek’, Bevolkingstrends 51/3 (2003) 36.
21  ‘Verslag aan den koning over de vereisten en inrigting van arbeiderswoningen’ (Den Haag 1855) 4. 
22  F. van Poppel, ‘Urban-rural Versus Regional Differences in Demographic Behavior’, Journal of urban history 15/4 (1989) 376.
23  Zie hiervoor onder andere: Van Poppel, ‘Urban-rural Versus Regional Differences in Demographic Behavior’, 376; J.H. Wolleswinkel-van den 

Bosch, F.W.A. van Poppel, C.W.N. Looman en J.P. Mackenbach, ‘The Role of Cultural and Economic Determinants in Mortality Decline in The 
Netherlands, 1875/1879-1920/1924: A Regional Analysis’, Social Science & Medicine 53 (2001) 1451; Wolleswinkel-van den Bosch, The Epidemiological 
Transition in The Netherlands, 35.

24  Aerts en De Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam, 234.
25  Wolleswinkel-van den Bosch, The Epidemiological Transition in The Netherlands, 36.
26  Aerts en De Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam, 222.

 p. 128 Beeldessay
1  Deze bijdrage is tot stand gekomen met dank aan Jenny van Hengel, auteur van een geschiedenis van de British (Women’s) Club; Barbara Ullman, 

oud-voorzitter van het International Women’s Contact; David Dunham, auteur van een geschiedenis van het International Institute of Social 
Studies; het Gemeentearchief Den Haag; het Expatriate Archive Centre Den Haag; en de families Delnore en Dixon (Hills) die hun privécollecties 
ter beschikking van mijn promotieonderzoek stelden. Voor meer informatie over dit onderzoeksproject over hooggeschoolde migranten in Den 
Haag en Jakarta sinds 1945, zie: http://www.hum.leiden.edu/history/staff/smitax.html.

2  M. Schrover and Floris Vermeulen, ‘Immigrant Organisations’, Journal of Ethnic and Migration Studies 31/5 (2005) 823-832; L. Lucassen en R. Pen-
ninx, ‘Caught between Scylla and Charybdis? Changing orientations of migrant organizations in the era of national states, from 1880 onwards’, 
IMISCOE Working Paper No. 26 (2009) 1-67.

3  N. Faires, ‘ “Talented and charming strangers from across the line”: Gendered Nationalism, Class Privilege, and the American Women’s Club of 
Calgary’ in: E. Jameson and S. McManus (red.), One Step Over the Line. Toward a History of Women in the North American Wests (2008) 261-292.

4  E. Cohen, ‘Expatriate Communities’, Current Sociology 24 (1977) 5-90.
5  K. Harms, Growing Dutch. The American Women’s Club of The Hague. The first 75 years – 1930-2005 (Den Haag 2006) 82-84; J. van Hengel-Worby, Our 

Dutch Launching Place. A History of The British (Women’s) Club of The Hague From 1928 (Den Haag 2014) 150-153.
6  J. Zonneveld en C. Nigten (red.), Europeans in The Hague (Den Haag 1998).
7  J.V. Beaverstock, ‘Servicing British Expatriate “Talent” in Singapore: Exploring Ordinary Transnationalism and the Role of the “Expatriate Club”’, 

Journal of Ethnic and Migration Studies 37/5 (2011) 709-728.
8  N.L. Green, The Other Americans in Paris. Businessmen, Countesses, Wayward Youth, 1880-1941 (Chicago 2014) 34.
9  A.L. Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power (2002); Frances Gouda, Dutch Culture Overseas. Colonial Practices in the Netherlands East Indies, 

1900-1942 (Amsterdam 2008) 163.
10  H. Hindman, ‘Shopping in the Bazaar/Bizarre Shopping: Culture and the Accidental Elitism of Expatriates in Kathmandu, Nepal’, The Journal of 

Popular Culture 42/4 (2009) 663-679; A.M. Fechter, ‘Gender, Empire, Global Capitalism: Colonial and Corporate Expatriate Wives’, Journal of Ethnic 
and Migration Studies 36/8 (2011) 1279-1297.

11  B.S.A. Yeoh en L.M. Khoo, ‘Home, work and community: Skilled international migration and expatriate women in Singapore’, International Migra-
tion 36 (1998) 159-186.

12  H. Hindman, Mediating the Global. Expatria’s Forms and Consequences in Kathmandu (Stanford 2013) 22, 173-206.
13  A.X. Smit, ‘ “You’re eating herrings and you eat them raw!” De opvang van kennismigranten in Nederlandse universiteitssteden: de International 

Neighborgroup Delft, 1966-heden’, Skript 33/2 (2011) 68-80; D. Dunham, A Brief History of the ISS (eigen beheer 2009).

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   142 24-09-15   13:17



143  

Noten

 p. 138. Topstuk
1  W.Th.M. Frijhoff, ‘Drenkelingen redden: ideaal en symbool’ in: H.M. Brokken en Willem Frijhoff (red.), Idealen op leven en dood. Gedenkboek van 

de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992 (Den Haag 1992) 1-7, aldaar 6; H.Th. de Booy, Grepen uit twee eeuwen geschiedenis van de 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1967 (Amsterdam 1967) 3-6.

2  Frijhoff, ‘Drenkelingen redden’, 5; De Booy, Grepen, 5; R.A. Gorter, De oudste middelen tot het opwekken der levensgeesten (Amsterdam 1948) 12-14. 
3  J.A. Kool, Geschiedkundige beschouwing van de maatschappij tot redding van drenkelingen te Amsterdam (Amsterdam 1854) 23-41, bijlage no. 7-8; De 

Booy, Grepen, 6-7. 
4  http://www.drenkeling.nl/wiezijnwij.htm (25 maart 2015). 
5 Kool, Geschiedkundige beschouwing, bijlage no. 9
6  R.A. Gorter, De historische ontwikkeling van de tabaksrookklisteer als middel tot het opwekken der levensgeesten bij schijndoode drenkelingen (’s-Graven-

hage 1940) 24-29; De Booy, Grepen, 9; R.A. Gorter, Het einde van de tabaksrookklisteer als middel tot het opwekken der levensgeesten van schijndoden 
(Lochem 1950) 5; Idem, ‘De tabaksrookclysteer “van Gaubius”, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 96 (1952) 3196-3200, aldaar 3200. 

7 Idem, Einde van de tabaksrookklisteer, 5-6.
8  Met dank aan de afdeling Collecties van het Haags Historisch Museum en in het bijzonder aan Rosa Bilkes voor het aandragen van dit object voor 

deze rubriek.

Jessica Dijkman (1960) is universitair docent Economische Geschie-
denis aan de Universiteit Utrecht. Haar huidige onderzoeksproject 
‘Coping with Hunger’, gefinancierd door NWO via een Veni-subsi-
die, heeft betrekking op de wijze waarop samenlevingen in laat mid-
deleeuws en vroegmodern Europa omgingen met voedselcrises en 
hongersnoden. Eerder deed zij onderzoek naar de organisatie van 
goederenmarkten in Holland in de middeleeuwen en naar de orga-
nisatie van arbeid in middeleeuws Europa en de islamitische wereld. 
Contact: j.dijkman@uu.nl

Owen Lammertink (1990) studeerde geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en behaalde in 2013 cum laude zijn master Ac-
tuele Geschiedenis. In 2014 behaalde hij eveneens zijn eerstegraads 
bevoegdheid docent geschiedenis en staatsinrichting. Tegenwoordig 
is hij werkzaam aan het Isendoorn College in Warnsveld. Zijn ar-
tikel in dit nummer is gebaseerd op zijn masterscriptie dat, onder 
begeleiding van dr. Angélique Janssens, in 2013 de Holland Master 
Scriptieprijs won. Contact: o.lammertink@ru.nl

Ariadne Schmidt (1972) is universitair docent aan de Universiteit Lei-
den. Ze is gespecialiseerd in de sociale en economische geschiedenis 
van de vroegmoderne tijd en publiceerde op het gebied van geschie-
denis van arbeid, genderrelaties, stadsgeschiedenis, singles en crimi-
naliteit. Zij is voorzitter van de redactie van Tijdschrift voor Sociale en 
Economische Geschiedenis. Contact: a.schmidt@hum.leidenuniv.nl

Aniek X. Smit (1986) is promovendus bij het Instituut voor Geschie-
denis en het profileringsgebied Global Interactions van de Universi-
teit Leiden. Zij werkt aan een proefschrift over het integratieproces 
van hooggeschoolde migranten in Den Haag en Jakarta sinds de 
jaren vijftig. Haar afstudeeronderzoek over Marokkaanse migranten 
in Nederland getiteld ‘Mijn vader had een Afro!’ verscheen in 2011 bij 
Aksant/Amsterdam University Press. Contact: a.x.smit@hum.leiden-
univ.nl

Frank de Hoog & Jeannette Kamp zijn redacteur bij Holland. Con-
tact: J. Kamp: j.m.kamp@hum.leidenuniv.nl. Minte Kamphuis is oud- 
redacteur van Holland.

Over de auteurs

Holland 2015-3_binnenwerk.indb   143 24-09-15   13:17



144  

Minte Kamphuis

Snuffelend in het archief van de familie Cosijn-Thomas trof 
ik tussen de oude persoonsbewijzen, familiefoto’s in Indone-
sië en krantenartikelen over door de familie verrichte werken 
in de Oost ineens enkele kleine velletjes papier aan. Op de 
snippers – want dat waren het – las ik allerlei recepten. Het 
was geen handgeschreven kookboek, want de stukjes papier 
waren veel te dichtbeschreven: naast elkaar, gescheiden door 
strepen, onder elkaar, in de kantlijn – overal stond tekst, in 
een vrouwenhandschrift uit begin 20ste eeuw. Wat ik tegen-
gekomen was, waren kamprecepten: recepten uit het Indo-
nesische vrouwenkamp Bankinang op Sumatra waar enkele 
familieleden door de Japanse bezetters waren opgesloten. 

Er zijn meer van dit soort kamprecepten bekend. In 2007 
is het boek De smaak van verlangen. Droomrecepten en ver-
halen uit bezet Nederlands-Indië verschenen. Daarin zijn veel 
van dit soort recepten en de bijbehorende verhalen bijeen-
gebracht.

Het doorvertellen en opschrijven van recepten was in de 
kampen een manier om om te gaan met de situatie. Er was 
geen vrijheid, er was geen eten, er was niks. Eten werd zo 
een obsessie: een belangrijk gespreksonderwerp, een fan-
tasie om te verdwijnen uit het nare alledaagse en een ge-
legenheid om even weg te dromen naar vervlogen tijden. 
De meest uitgebreide luxe-maaltijden werden bij elkaar 
geschreven. Tegelijk werden de familierecepten niet verge-
ten. Alles om de hoop hoog te houden; het was een overle-
vingsstrategie. Ook werden er soms gerechten genoteerd 
die in het kamp gemaakt werden. Zo droeg niet alleen de 
fantasie bij aan het overleven van de vrouwen, maar de re-

cepten waren soms ook echt nuttig. 
Lies Cosijn-Thomas schreef on-

der meer het recept op voor ‘Kamp-
brood!!! Roggebrood met mais’. Het 
roggebrood slaat op de structuur van 
het brood, want er gaat geen rogge 
in. Het recept is een mix tussen oost 
en west.

Ingrediënten:
1 mok gestampte mais
 1 mok katjang idjoe (mung-
boontjes)
1 mok rijst
 1 plak bruine suiker (de toko 
verkoopt palmsuiker in plak-
ken)
Wat zout
Reuzel of boter
Desgewenst een ei

Week de mais, katjang idjoe en rijst een nacht en maal alles 
vervolgens fijn. Met de handmaler uit het kamp moest het 
maar liefst twee à drie keer gemalen worden.

Meng dan alle ingrediënten door elkaar 
en doe ze in een ingevet bakblik. Kook dit 
au-bain-marie gedurende anderhalf tot twee 
uur. Zet het blik daarna nog even in een 
warme oven om te ‘bruinen’.

In de Uitsmijter worden geschie de nis en 

koken met elkaar ver bonden. Deze keer: 

Kampbrood van Lies Cosijn-Thomas uit 

het vrouwenkamp Bankinang

Illustraties Maarten Streefland
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