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Voorwoord: Carrières en cultuur

In de bundel die voor U ligt, zijn vijf artikelen samengebracht die aspecten van de politieke
en culturele veranderingen in het Holland van omstreeks 1800 behandelen. De bundel dankt
zijn ontstaan aan een sinds 1997 bestaand samenwerkingsverband tussen de Historische Ver-
eniging Holland en de Stichting Centrum Historische Instellingen (SCHI). Deze stichting,
voorheen betrokken bij de organisatie van de bekende Muiderberg-lezingen, stelt zich onder
meer het organiseren van studiedagen over historische onderwerpen voor geïnteresseerde
niet-vakhistorici ten doel. De samenwerking tussen de Vereniging Holland en de SCHI voor-
ziet in tweejaarlijkse ééndaagse bijeenkomsten rondom een bepaald thema, waarvan de bij-
dragen door de sprekers tot artikelen omgewerkt en in de media van de Vereniging Holland
gepubliceerd worden. De eerste bijeenkomst had in het najaar van 1998 in Haarlem moeten
plaatsvinden. Als thema was het onderwerp ‘Holland rond 1800. Carrières en cultuur’ geko-
zen. Omdat de inschrijvingen voor deze themadag beneden de verwachtingen bleven, kon de
bijeenkomst zelf geen doorgang vinden. Wel hebben de meeste sprekers kans gezien hun
voordracht alsnog uit te werken. Hun bijdragen worden, met enige vertraging, in dit bijzon-
dere dubbelnummer van Holland gepubliceerd. De eerste twee artikelen zijn gewijd aan het
bestuur. D. van der Horst vraagt aandacht voor de figuur van Cornelis Felix van Maanen, die
onder de opeenvolgende regimes ononderbroken hoge posten bekleedde in het juridisch
apparaat. Aan de vernieuwing van het rechtsbestel in ons land leverde hij een grote bijdrage.
Van der Horst maakt duidelijk dat het onjuist zou zijn Van Maanen te beoordelen naar mo-
derne ‘nationale’ maatstaven. Ook het verwijt van opportunisme zou niet terecht zijn: door
alle veranderingen heen vertoonde het beleid van Van Maanen juist een opmerkelijke consis-
tentie. R.E. de Bruin richt de schijnwerpers op de lokale bestuurders in de overgangstijd. Hij
laat de wisselende tempi zien van de veranderingen in het plaatselijk bestuur, die het gevolg
waren van een samenspel tussen Franse, nationaal-‘Bataafse’ en lokale omstandigheden. In
termen van ‘vernieuwing’ en ‘democratie’ leverde deze periode niet uitsluitend winst op. Het
culturele drieluik begint met een bijdrage over muziek. Er was misschien geen andere tak van
kunst die de gebeurtenissen van de tijd zo direct weerspiegelde als deze. Gert Oost stelt de
programmamuziek uit het politieke overgangstijdvak aan de orde, tegen de achtergrond van
de illustratieve muziek als Europa-wijd verschijnsel in de Sturm-und-Drang-periode.  Frans Grij-
zenhout volgt de carrière van de kunstenaar Cornelis Sebille Roos, waarvan de verdiensten
niet zozeer liggen op het vlak van het scheppen van beeldende kunst, als wel op dat van de or-
ganisatie en de vernieuwing van het vaderlandse kunstbestel in de tijd van de politieke om-
wentelingen. Henk Gras tenslotte kiest voor zijn onderwerp het lange-termijn-perspectief.
Zijn thema wordt gevormd door de veranderingen in de laatste decennia van de 18e en de
eerste helft van de 19e eeuw in de programmering en het bezoekersprofiel van de Rotter-
damse schouwburg. Met zijn bevindingen onderbouwt hij de stelling, dat in tegenstelling tot
de gangbare opinie de maatschappelijke veranderingen rond 1800 geen toneelverval hebben
veroorzaakt.

Vijf bijdragen zijn te weinig om een afgerond en alomvattend beeld van het Holland rond
1800 te schetsen. Ze zijn genoeg om ons ervan te doordringen dat gemakkelijke generalisaties
over deze periode misplaatst zijn.

Koen Goudriaan
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Cornelis Felix van Maanen, dienaar van vele heren

‘Gedurende meer dan 45 jaren ... heeft Mr Cornelis Felix van Maanen ... onder verschil-
lende lijnregt strijdige regerings-vormen, hoogst gewigtige en zeer voordeelige staatsbedie-
ningen bekleed en bekleedt die nog. Als het bekend ware, hoeveel het tractement en de emo-
lumenten voor elk der door hem bekleede posten bedragen heeft en nog bedraagt, zou men
kunnen berekenen, hoeveel tonnen gouds de schatkist in die van Zijne Excellentie heeft
doen overgaan. 

Dat Mr Cornelis Felix van Maanen, na zoo vele jaren verschillende regeringen getrouw te
hebben gediend, alle aanspraak heeft op een pension de retraite, zullen zelfs de grootste voor-
standers van bezuinigingen niet betwijfelen’.

Aldus het venijnige slot van een overigens nogal wijdlopig pamflet uit 1840,1 gericht tegen
de minister van justitie die sedert 1795 vrijwel onafgebroken op hoge posten alle opvolgende
regimes had gediend: de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, Napoleon tijdens de
Inlijving en tenslotte koning Willem I. De schrijver van dit pamflet, de dubieuze publicist Jan
Wap, zal in de minister trouwens ook de koning hebben willen treffen, die immers in 1840
hoogst impopulair was als gevolg van zijn omstreden huwelijksplannen.2 Wij zullen in deze
bijdrage de loopbaan van Van Maanen volgen3 om zien of het verwijt van opportunisme je-
gens deze toegewijde dienaar van zoveel heren wel gerechtvaardigd is. Die carrière roept ech-
ter ook nog een andere vraag op. Wat betekende vaderlandsliefde voor deze Nederlandse ju-
rist die Napoleon tijdens de Inlijving diende als staatsraad en president van het keizerlijk
Frans hooggerechtshof in Den Haag?

Procureur-Generaal in de Bataafse Republiek en minister onder Lodewijk Napoleon

Van Maanen stamde uit de Hollandse burgerij. Hij was in 1769 in Den Haag geboren als zoon
van een advocaat die tevens een functie had als inspecteur der accijnzen. De familie was pa-
triotsgezind en bij de restauratie van 1787 werd hun huis geplunderd. Toen de jonge Corne-
lis Felix het jaar daarop zijn studie in Leiden begon, kwam hij daar in een uitgesproken pa-
triotse vriendenkring terecht. Met name in het quasi-maçonnieke geheime genootschap
‘L’Infanterie des Cinq Sabres’4 speelde hij een belangrijke rol, heel karakteristiek als schrijver
van het wetboek. Grootmeester-generaal was de radicale patriot S.I. Wiselius. Een andere aan-
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1 J. Wap, Mr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem Bilderdijk. Eene historische bijdrage (Gravenhage 1840).
2 L.J. Rogier, ‘De Rotterdammer Jan Wap (1806-1880)’ in: Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen van L.J. Rogier II (Hil-

versum/Antwerpen 1965) 219-250, aldaar 230-231, 237-241.
3 Tenzij anders vermeld berust de informatie over zijn persoon en loopbaan tot december 1813 op M. Elisabeth Kluit,

Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onafhankelijkheid (Groningen/Djakarta 1954). Zie verder: D. van der Horst,
‘C.F. van Maanen. Dienaar van het recht, wie er ook regeert’ in: H.M. Beliën, D. van der Horst, G.J. van Setten
(red.), Nederlanders van het eerste uur (Amsterdam 1996) 185-194.

4 Kluit, Van Maanen, 8-11. Er was ook een aristocratische tegenhanger met een duurdere naam ,‘La Chevalerie des
Cinq Epées’, onder voorzitterschap van de orangistische regentenzoon Singendonck: J.P. Vaillant, ‘De ridders der
vijf degens’, Jaarboekje Nederlandsche vrijmetselaren (1874) 53-65, aldaar 56; idem, ‘L’Infanterie des Cinq Sabres’, ibi-
dem (1895) 103-124, aldaar 107.
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wijzing dat de jonge Van Maanen in deze tijd uitgespoken radicale contacten had, vinden we
in een latere brief van de in 1788 bij verstek ter dood veroordeelde Gelderse patriottenleider
Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch, waarin deze zinspeelt op een geheime ont-
moeting te Haarlem in 1789.5

Na zijn promotie vestigde Van Maanen zich als advocaat in Den Haag en legde de voorge-
schreven eed op de bestaande staatsinrichting en met name ook het erfstadhouderschap af.
In 1795 nam hij onmiddellijk deel aan de plaatselijke omwenteling en werd secretaris van het
nieuwe gemeentebestuur. Opvallend was zijn optreden in maart van dat jaar bij de plechtige
beëdiging van de nieuwe burgerwacht, opvolgster van de schutterij, op het Lange Voorhout.
Bij dit niet minder dan zes uur durende revolutionaire feest trad Van Maanen namelijk niet
alleen op als feestredenaar namens de municipaliteit, maar mocht hij ook het nieuwe vaandel
uitreiken met de zinspreuk ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap of de Dood’. In april 1795
volgde zijn benoeming tot advocaat-fiscaal en procureur-generaal bij het Hof van Holland,
eerst nog als adjunct. Het jaar daarop stond zijn naam op de voordracht voor de post van se-
cretaris van de eerste Nationale Vergadering, zij het niet op de eerste plaats. Er kan geen twij-
fel aan bestaan: Cornelis Felix van Maanen was een man die veel vertrouwen genoot in de jon-
ge Bataafse republiek en van wie men hoge verwachtingen had. Zijn toewijding aan de zaak
van de Bataafse revolutie was buiten kijf. Een duidelijke stellingname in de politieke contro-
verses van die jaren ontbreekt, maar ook gezien zijn latere politieke houding kunnen we mis-
schien aannemen dat hij zich bij de gematigde unitarissen het meest thuisgevoeld heeft.6

Tot eind 1807 bleef Van Maanen in functie als hoogste vervolgende instantie in Holland en
Zeeland. Het ging hier dus om een provinciaal ambt, want in de ene Bataafse Republiek liet
de invoering van één rechtsstelsel nog op zich wachten. Wel werd er met tussenpozen gewerkt
aan de codificatie van het recht.7 M. Elisabeth Kluit heeft laten zien dat Van Maanen zich bij
de uitoefening van zijn ambt liet leiden door een hoge opvatting van zijn taak en een grote
plichtsbetrachting. Zijn functie had ook een niet onbelangrijke politieke kant. Beschuldigin-
gen tegen eigen gezagsdragers konden de Bataafse autoriteiten evenmin tolereren als ver-
dachtmakingen jegens de Franse bondgenoten. Het kwam dan ook herhaaldelijk tot druk-
persvervolgingen. In het algemeen vond men dat uitingen tegen de nieuwe orde, ook op het
toneel bijvoorbeeld, vervolgd dienden te worden. Veel aandacht vroeg verder de gerechtelij-
ke nasleep van 1798, het jaar van de staatsgrepen, samenzweringen en complotten.

Tot politieke processen in de vorm van vervolging van de machthebbers uit de oude Repu-
bliek kwam het na 1795 niet. Het juridische vooronderzoek tegen voormalig raadpensionaris
Van de Spiegel en tegen ex-stadhouder Willem V zelf, aan de radicale revolutionair Valcke-
naer opgedragen, leidde niet tot een proces. Al in 1795 echter spande Van Maanen een pro-
ces aan tegen de Dordtse oud-regent Repelaer van Driel op beschuldiging van landsverrader-

Cornelis Felix van Maanen, dienaar van vele heren

3

5 Algemeen Rijksarchief Den Haag (hierna ARA), Tweede Afdeling, Coll. Van Maanen (Aanw.1900), inv.nr. 235, R.J.
van der Capellen tot de Marsch aan C.F. van Maanen 17 maart 1813.

6 Kluit heeft het over zijn ‘gematigd aristocratische Patriotse instelling’ (Van Maanen, 45). Het blijkt niet waarop de
stellige mededeling van Molster berust: ‘hij behoorde tot de partij der foederalisten, die den ouden staatsvorm,
doch zonder stadhouder, en bij gelijkmatige vertegenwoordiging wilden behouden’: J.A.Molster ‘Cornelis Felix van
Maanen’ in: Nederland en Nederlanders in de XIXe eeuw (Amsterdam 1857) 34-50, aldaar 38. De goed ingelichte Jeroni-
mo de Bosch Kemper daarentegen noemt Van Maanen ‘een unitarist van 1795’ in zijn Staatkundige geschiedenis van
Nederland tot 1830 (Amsterdam 1868) 631.

7 Voor het hele proces van codificatie ten tijde van Van Maanen zie: A.H. Huussen, ‘De betekenis van codificatiege-
dachte en -praktijk voor de natievorming’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 104
(1989) 638-653.



lijke correspondentie met de omgeving van de vroegere stadhouder, die immers een ‘Vijand
van Staat’ was. Het proces duurde tot 1797 en tenslotte werd Repelaer tot vier jaar gevangenis
veroordeeld. De procureur-generaal had echter de doodstraf geëist. Desondanks ontstond tij-
dens dit proces een vriendschap tussen Van Maanen en Repelaer.8 Het beeld van matiging en
redelijkheid dat Kluit schetst, is in het algemeen wel overtuigend. Dat neemt niet weg dat het
initiatief tot wat wij politieke vervolgingen zouden noemen, soms duidelijk van de procureur-
generaal uitging.9 Een amnestie voor politieke misdrijven, ook persdelicten, ontlokte hem in
1802 het zure commentaar dat ‘het schrijven van pasquillen, en libellen, en het injurieeren
der hoogstgestelde machten des Lands altijd misdaad is, en door alle tijden heen als zodanig
is geconsidereerd’.10

In zijn werk als procureur-generaal werd Van Maanen telkens geconfronteerd met de onvol-
komenheden van het oude verbrokkelde rechtssysteem. Een kans zelf aan de eenwording van
Nederland op dit gebied bij te dragen kreeg hij in 1807, eerst als adviseur, vervolgens als mi-
nister van Lodewijk Napoleon. Aan de uitbouw van een moderne staat tijdens diens regering
heeft Van Maanen als minister van justitie en politie met overtuiging meegewerkt. Er kwam
schot in de unificatie van recht en rechtspraak. Het Burgerlijk Wetboek week nauwelijks af
van de Code Napoléon, maar het Wetboek van Strafrecht bouwde voort op het eerdere codi-
ficatiewerk en had dan ook een eigen Nederlands karakter. De koning nam op voorbeeld van
Napoleon actief deel aan de deliberaties. Hierbij kwam Van Maanen tegenover Lodewijk Na-
poleon met kracht op voor het principe van de onafzetbaarheid van de rechters en pleitte hij
voor inperking van het begrip ‘hoogverraad’. Al vóór de benoeming van Van Maanen tot mi-
nister was een ander verschil van inzicht met de koning gebleken, namelijk over de wens van
de wantrouwige en onzekere Lodewijk Napoleon een haute police te organiseren. Hij verdacht
vooral de Franse ambassadeur ervan hem te laten bespionneren in opdracht van Napoleon.
Van Maanen verzette zich echter tegen zo’n geheime politie als ze zelfstandig zou zijn en de
mogelijkheid van gevangenhouding zonder proces met zich mee zou brengen, een principië-
le kwestie dus. In 1809 werd Van Maanen ontslagen als minister, zij het met een riant pen-
sioen. De juiste toedracht van dit ontslag is nooit helemaal duidelijk geworden, maar het ver-
schil van inzicht over de geheime politie zal zeker een rol gespeeld hebben. Pikant is daarbij
dat Lodewijk Napoleon zijn minister blijkbaar van Fransgezindheid verdacht.11 In elk geval
had Van Maanen een uitstekende verstandhouding met de Franse ambassadeur, gehaat en ge-
vreesd door de koning. Naar Parijs waren dan ook zeer gunstige berichten gegaan over de ge-
vallen minister van justitie.

De inlijving en de natie

Hoe hoog Van Maanen bij zijn landgenoten stond aangeschreven, bleek in juli 1810 na de in-
lijving van Nederland bij het Franse keizerrijk. Het Wetgevend Lichaam van het voormalige
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8 Kluit, Van Maanen, 57.
9 Ibidem, 91 en verder.
10 Ibidem, 126.
11 Lodewijk Napoleon laat dit ook doorschemeren in zijn mémoires: Documens historiques et réflexions sur le gouvernement

de la Hollande (Parijs 1820) II 178, III 81-82. Het hoge pensioen wordt door Lodewijk Napoleon exact vermeld: fl.
8000.



Koninkrijk Holland kreeg onmiddellijk de opdracht vijftien afgevaardigden te kiezen om in
Parijs van advies te komen dienen over het bestuur van de nieuwe Hollandse departementen.
Op die lijst kwam Van Maanen op de derde plaats te staan, merkwaardig genoeg achter twee
mannen met een koloniale staat van dienst: de jurist C.T. Elout was als commissaris-generaal
in Indië geweest en generaal Janssens had in 1806 de Kaap aan de Engelsen moeten overge-
ven. Alle verkozenen aanvaardden hun benoeming. Wel tekende Van Maanen aan dat hij ver-
geefs verzocht had van deze verplichting ontslagen te worden. De nieuwe Franse gouverneur-
generaal, Lebrun, beval hem juist bij Napoleon aan met een opvallend compliment: ‘il est
vraiment français’!12

De vijftien Hollandse heren die zo gedwee naar Parijs gingen, vormden volstrekt geen uit-
zondering onder de Nederlandse elite van 1810. De algemene bereidheid mee te werken met
het nieuwe Franse bestuur, op een heel, heel enkele uitzondering na, het gemak waarmee
men scheen te berusten in het verlies van de eigen politieke identiteit, het is een gemeen-
plaats in de historische literatuur. Toch was de Inlijving een zeer ingrijpende gebeurtenis, ook
in Europese context bezien. Een identiek geval van een oude nationale staat die in zijn geheel
bij Frankrijk werd ingelijfd, vinden we eigenlijk in het Napoleontische Europa niet.

In 1795 had de Franse Republiek de nationale zelfstandigheid van Nederland juist ontzien,
mede om historische redenen. Voor sommige Bataafse revolutionairen, zoals Valckenaer, in
de greep van het revolutionaire internationalisme, was dat trouwens niet eens vanzelfspre-
kend. Bij het naderen van de bevrijding door het Franse broedervolk hadden zij gespeeld met
de gedachte van inlijving bij het moederland van de revolutie.13 Frankrijk gaf aan de Bataafse
satellietstaat weliswaar weinig politieke bewegingsruimte, maar ook Napoleon liet het land
aanvankelijk een eigen politieke identiteit. Het bewind van Lodewijk Napoleon, die zich met
zijn nieuwe land en zijn koningschap identificeerde, werd voor Napoleon een deceptie. Toch
aarzelde hij er een eind aan te maken, niet alleen om een familieschandaal te vermijden maar
ook omdat door een inlijving van het Koninkrijk Holland de kans om ooit nog tot een verge-
lijk met Engeland te komen, nog verder uit het zicht zou verdwijnen. Is er tenslotte ook nog
een laatste schroom geweest, ingegeven door respect voor de grootheid van de oude Repu-
bliek? In elk geval kan er geen twijfel over bestaan dat Holland voor Napoleon een grote prijs
vertegenwoordigde. Hij had er hoge verwachtingen van, al was het alleen maar omdat de Ne-
derlandse maritieme traditie hem misschien toch nog een sleutel tot dat ongrijpbare doel, de
overwinning op Engeland, in handen kon geven. Hij besteedde veel aandacht aan het bestuur
van de nieuwe Hollandse departementen die voorlopig een eigen status behielden, en kwam
er zo gauw mogelijk zelf op inspectie. Toen zijn nederlaag dichterbij kwam, bleek uit emotio-
nele uitvallen dat hij het niet wilde opgeven.14

Frankrijk had in 1795 dus de ruimte aan de Bataven gelaten om hun eigen revolutie te ma-
ken, waarin ook Van Maanen op lokaal niveau zijn rol speelde. Daarmee begon de opbouw
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13 Valckenaer aan Nicolaas van Staphorst, 1 november 1791 in: ibidem I, 22-25, aldaar 23; Nicolaas van Staphorst aan
Jacob van Staphorst, 2 oktober 1791 in: J.A. Sillem, Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821) I (Amsterdam
1876) Bijlage VIII 29-33, aldaar 31. Voor Valckenaer en zijn onvast nationaal besef zie D. van der Horst, ‘Johan Val-
ckenaer. Revolutionair en diplomaat’ in: Beliën, Nederlanders van het eerste uur, 87-96.

14 Hij dreigde Schimmelpenninck liever de dijken te laten doorsteken dan Holland op te geven: Colenbrander, Ge-
denkstukken VI 3, 1734. Volgens Rogier is het dan weer de vraag of Napoleon zich de inlijving van Nederland ten noor-
den van de grote rivieren, dus buiten de ‘natuurlijke grenzen’ van Frankrijk, wel als blijvend heeft voorgesteld: L.J.
Rogier, ‘Noord-Brabant tussen gisteren en nu’ in: idem, Herdenken en herzien (Bilthoven 1974) 212-247, aldaar 229.



van een nationale eenheidsstaat in Nederland. Al in de patriottenbeweging kan men elemen-
ten van modern nationalisme onderkennen. In de Bataafse Republiek werden met de moder-
ne staat belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van een moderne natie geschapen. De
nood der tijden, vooral een gevolg van de voortdurende oorlogen tegen Engeland, droeg er-
toe bij dat het nationalisme, zeker na 1800, een enigszins ingetogen en introvert karakter
kreeg. Men zou kunnen zeggen dat dromen van het herstel van oude grootheid weken voor
de werkelijkheid. Tezelfdertijd werden echter eigen verleden, eigen taal en eigen cultuur ge-
cultiveerd. De actieve politieke belangstelling en participatie was na de beginjaren van de Ba-
taafse Republiek sterk gedaald, het ‘vaderlands gevoel’ van het eerste decennium van de nieu-
we eeuw droeg vooral het karakter van cultureel nationalisme.15 Gedurende deze zelfde jaren
echter, in weinig bemoedigende omstandigheden van voortschrijdend economisch verval en
toenemende afhankelijkheid van Frankrijk, ging met name onder Schimmelpenninck en ko-
ning Lodewijk de constructie van de nieuwe eenheidsstaat niet zonder succes voort. Hieraan
werkte Van Maanen mee in een sleutelpositie op het gebied van wet en rechtspraak. Tevens
was hij actief in diverse letterkundige en wetenschappelijke genootschappen.16

De passiviteit waarmee Van Maanen en zijn generatie de inlijving bij Frankrijk ondergin-
gen, blijft met dat al merkwaardig. Een gevoel van machteloosheid tegenover het verschijnsel
Napoleon vormt een voor de hand liggende verklaring. Men heeft bij de geweldige verande-
ringen die zich in Europa voltrokken, misschien ook getwijfeld aan de mogelijkheid van een
zelfstandig bestaan voor Nederland.17 Wel troostte deze van de klassieken doordrenkte gene-
ratie zich graag met de vergelijking met Alexander de Grote en de snelle ondergang van
diens wereldrijk.18 En dan was er vooral de uitzichtloze economische situatie. Anton Reinhard
Falck, als hoog ambtenaar werkzaam onder Lodewijk Napoleon, toonde zich in 1809 bijzon-
der ingenomen met de hervormingen met name op juridisch gebied, maar zag tegelijkertijd
een gebrek ‘aan innerlijke kracht, aan bloeyend leven’ in het Koninkrijk Holland, zolang de
zee gesloten bleef. Zoals het nu was, deed het hem allemaal denken aan ‘een dessert met een
aantal bevallig geschikte schotels, waarin geene vruchten’. Zelfs deze uitgesproken nationaal-
gezinde tegenstander van Napoleon meende in 1810 dat ‘eene dadelijke inlijving in Frankrijk
[...] voor het gros der natie beter zijn zal dan nog eens een temporair of intermediair be-
stuur’.19 Men verwachtte dat annexatie een verlichting van de belastingdruk zou brengen en
de voordelen van een groot vrijhandelsgebied – de tolmuren zouden in werkelijkheid trou-
wens pas per 1 januari 1813 wegvallen, een gunst door Napoleon verleend tijdens de Russi-
sche veldtocht.

In later tijd heeft de vrijwel algemene samenwerking van de Nederlandse elite met de Fransen
een onbehaaglijk gevoel opgeroepen: was hier geen sprake van onnationale collaboratie? Des
te fraaier staken daartegen de enkelingen af die zich tijdens de Inlijving niet zonder meer wil-
den aanpassen. Figuren als Kemper en zelfs de gladde Van der Palm waagden het aan de
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Leidse universiteit nationale gevoelens te laten blijken, dichters bezongen in hun genoot-
schappen de vergane grootheid, verloren onafhankelijkheid of zelfs, zoals Bilderdijk, de toe-
komstige heropstanding van het vaderland, bestuurders als Van der Capellen of Falck durf-
den ambten te weigeren. Hen haalde men naderhand graag naar voren. Verder stond de hele
periode tussen de val van de oude Republiek en het herstel van de onafhankelijkheid in 1813,
evenals de voorafgaande patriottentijd, tot ver in de 20e eeuw in een kwade reuk, als een diep-
tepunt in de vaderlandse geschiedenis, een tijd van funeste partijstrijd, nationale vernedering
en collaboratie. Vergeefs riep Thorbecke op tot een herwaardering van deze tijd, waarin de
grondslagen van het moderne Nederland waren gelegd. Zelfs de Inlijving was voor hem een
onmisbare schakel in dat proces en hij verdedigde het gedrag van admiraal Verhuell, die in
1813 trouw bleef aan zijn eed aan Napoleon en weigerde de vloot in Den Helder over te ge-
ven aan Willem I.20 Als onnationaal karakteriseerde Colenbrander nog de patriottenbeweging
en de uit de ‘leerschool der revolutie’ teruggekeerde Bataven van 1795.

Het is Pieter Geyl geweest die ook hier tot een revisie van het traditionele beeld de stoot
heeft gegeven. Een bijzonder onderdeel van zijn eerherstel voor de patriotten vormt het op
voordrachten voor zijn medegijzelaars in Sint Michielsgestel gebaseerde artikel ‘Patriotten en
N.S.B-ers’,21 waarin hij op het anachronistische en onbillijke van een dergelijke vergelijking
wijst. Juist sedert de Tweede Wereldoorlog is er onder historici consensus ontstaan over het
belang en vooral het eigen Nederlands karakter van de patriottentijd en van de periode se-
dert 1795, vroeger geringschattend afgedaan als de ‘Franse tijd’. Dat neemt niet weg dat men-
sen als Van Maanen de veranderingen van regime, op Frans voorbeeld of onder Franse
dwang, wel erg gemakkelijk lijken te accepteren. Dat gold al voor het door Napoleon opge-
drongen ‘eenhoofdig bewind’ van Schimmelpenninck en voor het met alle republikeinse en
nationale principes strijdige koningschap van Louis Bonaparte. Het gold helemaal voor de
daadwerkelijke inlijving bij het Franse keizerrijk waaraan Van Maanen en de andere leden van
de Hollandse commissie in Parijs zelfs actief meewerkten.

Met de Hollandse delegatie in Parijs

Wanneer we proberen dat te begrijpen, stuiten we op het probleem dat men in het algemeen
zeer terughoudend was – behalve misschien in dichtvorm – zijn mening en gevoelens over het
verlies van de onafhankelijkheid op papier te zetten. Dat geldt ook voor Van Maanen. We be-
schikken echter voor deze Parijse episode wel over de complete briefwisseling22 van het echt-
paar Van Maanen, die over de belevenissen en reacties van Van Maanen en de zijnen interes-
sante informatie geeft.

In de warme brieven aan zijn geliefde vrouw Mietje vinden we de reacties van Van Maanen
op de hoofdstad van het Grand Empire. Hij heeft er hard gewerkt maar ook zoveel mogelijk de
bezienswaardigheden bezocht. Buiten Parijs zag hij Versailles en verder Saint Cloud en Fon-
tainebleau wanneer hij daar zijn opwachting bij Napoleon moest maken. Het was zijn eerste
reis buiten Nederland en hij was diep onder de indruk. Vooral in de eerste weken overheerste
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de bewondering, en die gold de stad, de kwaliteit van de theatervoorstellingen, de kunstschat-
ten van het Louvre, uit heel Europa als oorlogsbuit bijeengebracht, waaronder de Stier van Pot-
ter, de Jardin des Plantes en de dierentuin met de olifant van Willem V. Alles werd met Holland
vergeleken: de spiegelzaal in Versailles was ‘veel groter en zeer veel prachtiger’ dan de burger-
zaal van het paleis op de Dam, ‘men ziet er niets dan marmer, goud en spiegels’.23 Over Ver-
sailles, Trianon, Malmaison en Marly heet het: ‘dit gaat alle denkbeelden te boven’.24 Napo-
leons troonzaal in het Luxembourg imponeerde hem als ‘overheerlijk, deftig, colossaal en
boven alle verbeelding fraaij’.25 Het is opvallend dat juist de symbolen van vorstelijke macht
zo’n indruk op Van Maanen maakten. In de latere brieven horen we trouwens ook wel eens kri-
tische geluiden. De kerken waren vervallen – een interessant detail in het Frankrijk van het
Concordaat – en de mensen op straat veel zuiniger gekleed dan in Nederland.26 Het landschap
op weg naar Fontainebleau was dan wel prachtig, maar ‘in de dorpen mist men allerwege onze
zoo aangename Hollandsche zindelijkheid, onze welgekleedde boeren en boerinnen’.27

De Hollandse heren woonden in Parijs ‘geen 7 minuten van malkander’28 en ze zochten el-
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kaar geregeld op. Het verhaal van hun eerste wederwaardigheden is vermakelijk. Het eerste
hotel was te duur, er was niets te eten of te drinken te krijgen en het was er niet zindelijk:
‘Elout en Imhof hebben visite gehad van kleine beestjes’.29 Dankzij een tip van de heer en me-
vrouw Groen van Prinsterer (de ouders van de latere anti-revolutionaire staatsman) konden
Van Maanen en Elout gelukkig al gauw een appartement betrekken ‘allerbijzonderst goed-
koop’, maar toch ‘zeer zindelijk, zonder onraad’ en zelfs met een ‘zeer proper Engelsch se-
creet’. Het werd dan ook verhuurd door ‘eene Anglaise’ bij wie de Hollanders in het Napo-
leontische Parijs zich zeer op hun gemak voelden.30 Ze konden er Nederlandse etenstijden
aanhouden, kregen er ’s ochtends hun ‘kopje thee en boterhammetje’ en konden er ’s avonds
bij een laatste kopje thee hun ‘avondpijpje’ roken.31 Op den duur werd het vaderlandse thee-
drinken en pijproken verplaatst naar een kamer in Frascati, gelukkig niet te duur, waar het
hele gezelschap elkaar ’s avonds in stille eenvoud kon ontmoeten.32 Ze handhaafden dus ‘hun
kleine Hollandse gewoontetjes’, zo merkt Kluit schamper op, maar hun gedrag in Parijs had
niets nationaals. Ze gedroegen zich ‘als provincialen in de hoofdstad van het rijk’ en ‘vochten
niet voor hun nationale belangen’.33 Het valt evenwel moeilijk in te zien wat er nog bevochten
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kon worden nu de Hollandse heren eenmaal op Napoleons bevel naar Parijs gekomen waren.
In elk geval stond de Inlijving vast.

Dit brengt ons op de werkzaamheden van de Hollandse delegatie in de gemengde Conseil
pour les affaires de Hollande. De commissie werd gesplitst in drie subcommissies, één voor fi-
nanciën onder voorzitterschap van Gogel, één voor militaire zaken onder admiraal Verhuell –
de laatste Hollandse ambassadeur in Parijs, in wiens ambtswoning de commissies vergaderden
– en tenslotte die voor binnnenlandse zaken en justitie met Van Maanen als voorzitter.34 In de
rapporten van de laatste vallen de passages over de begrenzing van de nieuwe Hollandse de-
partementen en die over de taal op. De sectie van Van Maanen wenst een in vergelijking met
de rest van Frankrijk groot aantal departementen, tien of tenminste acht, overeenkomend met
de oude provincies. De argumenten illustreren hoe pril nog de Nederlandse eenheid was. Het
gaat niet aan om streken waar de handel domineert, te combineren met agrarische gebieden
‘et à amalgamer des peuples qui ont des moeurs et des habitudes différentes’.35 Het werden
tenslotte zeven departementen, met naar Franse gewoonte meest namen van waterlopen.

De subcommissie van Van Maanen pleitte verder met kracht voor het behoud van het Ne-
derlands als taal van school en bestuur, wel te verstaan voorlopig en naast het Frans. Hiervoor
werden praktische redenen aangevoerd. De meeste Nederlanders, ook de lagere functiona-
rissen, kenden immers geen Frans en voor politie en belastingen – men wist de argumenten
wel goed te kiezen – bleef het Nederlands dus onontbeerlijk. Tezelfdertijd was het natuurlijk
van het grootste belang in de huidige omstandigheden de kennis van het Frans te verbreiden. 

Een interessante nota over ‘la langue hollandaise et sa conservation’ was als bijlage toege-
voegd.36 Het stuk was van J. Meerman, secretaris-generaal van kunsten en wetenschappen, en
de commissie toegestuurd door de vroegere Hollandse minister van binnenlandse zaken, Van
der Capellen.37 Ook de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut, waarvan Van Maanen lid
was, had er blijkbaar iets mee te maken.38 De nota van Meerman bevatte een interessant plei-
dooi voor het behoud van de Nederlandse taal. De werken over wetenschap en kunst ge-
schreven in die taal, maakten haar waard door de keizer beschermd te worden, zoals hij ook
het Italiaans beschermde. Moest het Nederlands een dode taal worden? ‘Il est impossible que
Sa Majesté impériale et royale le veuille’. Het werk van harmonisering en regelgeving onder
auspiciën van het gouvernement, de Leidse leerstoel van Siegenbeek, het werk van de Tweede
Klasse van het Koninklijk Instituut, het werd allemaal nadrukkelijk vermeld. Het vernieuwde
lager onderwijs behaalde grote successen en daarin vormde de taal een essentieel element.
De beslissing hing ook op dit punt geheel van Napoleon af: hij heeft voor de Hollandse de-
partementen tenslotte officiële tweetaligheid, althans voorlopig, toegestaan.
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Ontmoetingen met Napoleon

Uit alles bleek hoe belangrijk de aanwinst van het voormalige Koninkrijk Holland voor Napo-
leon was. Het was nog niet eens zo bijzonder dat hij zich persoonlijk bezighield met de admi-
nistratieve inpassing van de nieuwe departementen in zijn rijk, want zijn formidabele werk-
kracht vormde nu eenmaal het geheim van zijn succes. De keizer zelf en de ministers,
ongetwijfeld op zijn wenk, ontvingen de Hollandse delegatie met onderscheiding, nodigden
de leden herhaaldelijk uit en zorgden voor attenties. Zo werden ze bijvoorbeeld uitgenodigd
een rechtszaak bij te wonen, die indruk op Van Maanen maakte, blijkbaar vooral wegens de
fraaie ambtsgewaden en het ceremonieel: ‘alles was ten uiterste achtbaar, decent en deftig.’39

Ook de ministeriële diners en het hofceremonieel lijken de nuchtere Van Maanen geïmpo-
neerd te hebben. Zijn beschrijvingen van zijn ontmoetingen met Napoleon persoonlijk zijn
dan weer heel zakelijk. Hij had er wel naar uitgezien: ‘Zeer verlangende ben ik om den Keizer
te zien’. Nog vóór de eerste audiëntie was hij ‘overtuigd dat de Keizer grotelijks belang in ons
land stelt, en alles zal doen, wat maar mogelijk is, om het op te beuren’.40 Bij de eerste ont-
moeting werd Van Maanen blijkbaar niet geïmponeerd door de persoonlijke uitstraling van
Napoleon. Hij was althans vooral getroffen door de gelijkenis in manier van doen en glimlach
tussen de grote keizer en merkwaardig genoeg Rutger Jan Schimmelpenninck. Dat was meer
dan een eerste indruk. ‘Hoe meer ik den Keizer zie en spreeke, zo veel te meer overeenkomst
vinde ik tusschen hem en Schimmelpenninck’, heet het in een volgende brief en alle Hollan-
ders waren het met hem eens.41 Men zou kunnen denken dat Schimmelpenninck zich tijdens
zijn langdurig verblijf als ambassadeur in Parijs Napoleontische allures had aangemeten,
maar op zijn portretten maakt hij toch eerder een welwillende, enigszins geposeerde indruk.

Overigens deed de keizer zijn best de Hollanders van zijn goede bedoelingen te overtui-
gen. Tijdens een audiëntie voor de bijna voltallige delegatie laat op de avond stond Van
Maanen bijna anderhalf uur naast Napoleon in een kabinet, slechts verlicht door ‘drie kaars-
sen op een huifblaker’.42 Napoleon gaf bij die gelegenheid een historische rechtvaardiging
voor de annexatie van Nederland. Hij zei zich de ongelukkige situatie van het land te realise-
ren, bekneld als het was tussen Engeland en Frankrijk, en zich bewust te zijn van de schade
die het geleden had. Maar successieve regeringen hadden hem tegengewerkt, zijn broer
Louis had het nog slechter gedaan, dus was hem geen andere keus gebleven. Hij beloofde te
doen wat hij kon voor welzijn en welvaart van zijn nieuwe onderdanen, maar ... de handels-
boycot tegen Engeland moest met alle kracht worden voortgezet als de enige manier om dat
land tot vrede te dwingen. Althans, dit is wat Dirk van Hogendorp zich later van deze audiën-
tie herinnerde,43 want Van Maanen beperkt zich in zijn verslag na de sfeertekening verder tot
algemeenheden. Een maand later voelde Van Maanen zich ‘geheel opgebeurd’ door een
krachtige betuiging van de grote waardering van Napoleon voor Nederland en zijn bewoners.
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De keizer was ervan overtuigd ‘dat Holland eene grootmoedige behandeling waardig was’ en
het was zijn wens dat Gogel en Van Maanen die boodschap overbrachten.44

Vaderland en huiselijkheid

Gogel en Van Maanen waren uit de Nederlandse delegatie door Napoleon uitverkoren voor
bijzondere onderscheiding: het lidmaatschap van de staatsraad. De benoeming van Gogel
kwam het eerst af. De Hollanders schrokken ervan en Van Maanen kreeg een angstig voorge-
voel: ‘waarlijk men moet er niet om denken, welke de gevolgen van zoodanige benoeming
zouden kunnen zijn voor het huisselijk geluk, en het lot der kinderen [...], wanneer men al-
leen ‘eene stille en eenvoudige levenswijze’ verlangt’.45 Zijn vrouw reageerde al bij voorbaat
berustend: ‘wij leeven in een tijd dat men niet veel condities maken kan’.46 Bij Van Maanen
kwam zijn eigen benoeming hard aan en hij was ‘geheel en al ter nedergeslagen, de toekomst
zeer duister inziende’. Aan weigeren viel echter niet te denken, daarover waren hij en zijn
vrouw het eens. Ze konden slechts vertrouwen op de Voorzienigheid, want men wist zelf niet
‘welke lotgevallen voor ons wezenlijk nuttig en voordelig zijn’.47 Het ging hier met andere
woorden uitsluitend om persoonlijke wensen en belangen en van principiële, nationale be-
zwaren was volstrekt geen sprake. Wanneer de Van Maanens absoluut niet uit Nederland weg-
wilden, dan was dat vooral om financiële redenen. Parijs was zelfs met het ruime salaris van
een Franse staatsraad veel te duur voor hun talrijk gezin. Bovendien waren ook nog andere fa-
milieleden financieel afhankelijk van C.F. van Maanen, die geen eigen vermogen had. Wat
Van Maanen voor zichzelf probeerde te bereiken was een hoge, goed betaalde positie bij het
Franse bestuur in de Hollandse departementen. Misschien kon hij intendant worden, of an-
ders prefect in Amsterdam, zoals de minister van binnenlandse zaken opperde: ‘ik zeide dat
dit juist een kolfje naar mijne hand zoude zijn’.48 Het hoefde voor hem dus geen functie bij
de rechterlijke macht te zijn. Toen Napoleon echter de organisatie van de rechtspraak in Hol-
land had vastgesteld, met een keizerlijk hooggerechtshof aan de top, aarzelde Van Maanen
niet, al was het ‘geen heel vet ambt’,49 naar het voorzitterschap te solliciteren met een beroep
op ‘zeer dringende familieomstandigheden’.50 Toen hij bericht kreeg van zijn benoeming
klonk een diepe vreugde en dankbaarheid in zijn brieven.51

De Van Maanens waren overigens niet de enigen die persé niet naar Frankrijk wilden. In
diezelfde tijd waren de zwager en schoonzuster van Van Maanen in Parijs, de marine-officier
Bloys van Treslong en zijn vrouw, zuster van Mietje van Maanen en, al even oud-Hollands als
deze, Pietje geheten. Toen Willem Bloys van Treslong op bevel van Napoleon gestationeerd
zou worden in het verre Toulon, was dat niet alleen voor de naaste familie een zware slag,
maar waren ook de kennissen in Amsterdam er helemaal kapot van. Alweer kon men alleen
maar hopen op de Voorzienigheid. In 1811 weigerden zelfs alle zes de kandidaten voor het
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Cour de Cassation voor de eer omdat ze niet naar Parijs wilden gaan. Onder hen was ook
Elout. In een vertrouwelijke brief aan Van Maanen,52 zijn oud-huisgenoot uit de Parijse maan-
den, noemde hij financiële overwegingen, zijn wens de kinderen ‘in een burgerlijken kring
op te voeden’ en dan tenslotte, heel intrigerend, ‘mijne gezindheid en die mijner vrouw’ als
reden voor weigering. Moeten we aannemen dat Van Maanen wel wist wat hij bedoelde? 

In elk geval wilden de Hollanders uit de bescherming van het knusse vaderland niet weg, de
gedachte alleen lijkt iets als paniek op te roepen. Moeten we dit nu met Kluit provinciaals noe-
men, of heeft het ook iets met vaderlands gevoel te maken? Van Maanen zelf heeft het over ‘de
stille en rustige genoegens’53 in eigen land, en elders noemt hij de geneugten van Parijs, ‘dee-
ze zinnelijke stad’, ‘op den duur zeer ongeschikt voor Hollanders, die de genoegens van een
huisselijk gezellig leven hebben leeren kennen en waardeeren’.54 Geen wonder dus dat de Hol-
landers in Parijs elkaar zo graag opzochten om de vaderlandse gezelligheid te cultiveren!
‘Huiselijkheid’ was voor de Nederlanders van deze tijd trouwens een essentieel kenmerk van
het nationaal karakter.55 Van Maanen en de zijnen zouden zeker hebben kunnen instemmen
met de uitroep van Willem de Clercq, toen deze op een reis in 1816 geconfronteerd werd met
de uithuizigheid van de Hamburgers: ‘Heil mij dat ik in Nederland het leven ontfing’.56

Burgemeester in oorlogstijd

Ook in de vertrouwde omgeving van het vaderland voelden de Nederlanders zich echter tij-
dens de Inlijving onzeker en bedreigd. Heel concreet gold dat hun materiële bestaan, vooral
nu ook nog de tiërcering van de staatsschuld – de rente werd toch al onregelmatig uitbetaald
– door Napoleon werd gedecreteerd. Van Maanen zelf had financiële motieven om een ambt
te zoeken en dat gold ook voor de velen die hem al tijdens zijn verblijf in Parijs verzoeken
stuurden om een post voor zichzelf of anderen. Van trots terzijde blijven staan om nationale
motieven was hier absoluut geen sprake. Zelfs een onwaarschijnlijke kandidaat als Van Hee-
ckeren van Suideras solliciteerde. De voormalige leider van de Oranjepartij in Gelderland en
aanstichter van de restauratiepoging van 1799, bekend als de Gele Donderdag, kreeg een aan-
stelling als vrederechter in Warnsveld.57 Aan de andere kant van het politieke spectrum stond
dan Quint Ondaatje, radicaal patriot van het eerste uur, die ook dankbaar een rechterlijke
functie accepteerde.58

Met gevoelens van machteloosheid, in een angstige passiviteit, lijken de Nederlanders in
1810 hun lot te ondergaan. ‘Onze landgenoten’, aldus vriend en buurman P.A. Brugmans in
zijn felicitatie bij de benoeming van Van Maanen tot rechtbankpresident, beschouwen zich als
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‘verlatenen’, ‘zij zijn als het ware onder vreemden’ en hopen ‘in u voorspraak te vinden voor
regt en billijkheid’.59 Hier hoort de moderne Nederlander onwillekeurig het motief van ‘bur-
gemeester in oorlogstijd’,60 evenals trouwens in de reactie van Van Maanens vrouw op zijn be-
noeming: ‘de goede God hope ik zal uwe pogingen tot nut van onze landgenoten en Vader-
land zegenen’.61 Tegelijkertijd blijkt hier dat natie en vaderland ook na de Inlijving levende
begrippen bleven. Brugmans had Van Maanen in een andere brief al aangespoord zich voor
de Nederlandse belangen te blijven inzetten ‘met de gevoelens die u voor het dierbaar Va-
derland bezielen’. Verder toonde hij zich blij met de ‘gevoelens welke de Keizer aangaande
ons land en deszelfs bewoners wel heeft gelieven aan den dag te leggen’ – de boodschap die
Van Maanen immers moest overbrengen – om tenslotte zijn buurman op de hoogte te bren-
gen van diens verkiezing tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.62

Van enig conflict bij Van Maanen zelf over het dienen van Napoleon als president van het
hoogste gerechtshof in het geannexeerde Nederland blijkt nergens iets, noch in de tijd zelf
noch later. Elke hogere functie had hij trouwens willen aannemen, zoals we zagen, als het
maar in het vaderland was. Hij kan daarbij ook argumenten als die van zijn vrouw en buur-
man hebben laten gelden, dat hij dan tenminste nog wat kon doen voor zijn benarde land-
genoten. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat hij als president van de keizerlijke recht-
bank zijn werk uit het Koninkrijk Holland in zekere zin langs dezelfde lijnen kon
voortzetten: unificatie en harmonisatie van het rechtsstelsel. Van de eigen Hollandse codifi-
catie was echter geen sprake meer en de Franse wetboeken werden eerder dan verwacht in-
gevoerd, met inbegrip van de jury, waaraan de Nederlanders zich zoveel mogelijk probeer-
den te onttrekken. De benoemingsrechten van Van Maanen als hoofd van de rechterlijke
macht in de Hollandse departementen werden beperkt door de bevoegdheden van de Pro-
cureur-Generaal. Napoleon had bovendien verordonneerd dat alle hogere rangen in de
staande magistratuur door Fransen, althans Belgen, zouden worden bekleed zoals dat ook
bij het bestuur het geval was met de prefecten. En dan was er de kwestie van de taal. Een on-
verdachte getuige als Joan Melchior Kemper prees Van Maanen kort na het vertrek van de
Fransen om diens ‘zoo edele pogingen, om in de dagen onzer onderdrukking onze taal te
handhaven’.63 Inderdaad besloot het hof al dadelijk dat althans de criminele rechtspraak ge-
heel in het Nederlands zou plaatsvinden, een tegenover de beklaagde alleszins billijke maat-
regel. Begin 1812 kwam echter uit Parijs het bevel in strafrechtelijke procedures bij de ‘spe-
ciale hoven’ voor de repressie van, met name, verzet tegen de conscriptie, voortaan
uitsluitend het Frans te gebruiken.64 De bewegingsruimte voor een Nederlands rechtbank-
president in het Napoleontische Frankrijk was maar beperkt.

Met het onder de wapenen roepen van jonge lieden van goeden huize onder de mooie
naam Gardes d’Honneur, prikkelde Napoleon zelfs de angstige elite in de Hollandse departe-
menten tot enig verzet. In deze kwestie heeft Van Maanen de rol kunnen spelen die zijn om-
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geving hem bij zijn benoeming had toegedacht: zijn landgenoten raad geven en tot een voor-
spraak zijn. Het moet gezegd worden dat hij dat naar vermogen gedaan heeft, zij het in dit ge-
val zonder enig succes.65

Intussen was Van Maanen één van de hoogste Franse gezagsdragers in het geannexeerde
Nederland en hij heeft die rol onberispelijk gespeeld. In Den Haag, waar hij in 1795 de bur-
gerwacht haar nieuwe vaandel met de uitdagende revolutionaire leus uitreikte, werden hij en
zijn gerechtshof in 1811 met Frans militair ceremonieel geïnstalleerd in het voormalige paleis
Noordeinde. Toen zijn oude universiteit in Leiden als Franse academie werd heropend, ga-
ven Van Maanen en zijn raadsheren acte de présence in hun scharlaken ambtsgewaden. Tot het
laatste toe deed hij wat er van hem verwacht werd. Na de terugtocht uit Rusland, waar het Ne-
derlandse contingent zulke vreselijke verliezen had geleden, vroeg hij begin 1813 zijn hof in
een besloten vergadering of het niet dienstig zou zijn, ‘in aanmerking van het geen bij ande-
re collegiën plaats had’, de keizer voor de nieuwe veldtocht een bijdrage aan te bieden.66 Het
werden ‘tien geëquipeerde dragonderpaarden’, maar die mochten niet baten: na de neder-
laag bij Leipzig begonnen de Fransen zich in november 1813 uit Nederland terug te trekken.

Oranje Boven

Spannende weken volgden. De kozakken naderden, een oproer in Amsterdam resulteerde
voorlopig slechts in een interimbestuur om de orde te handhaven, maar in Den Haag riep het
Driemanschap het herstel van de onafhankelijkheid uit. Dit ging Van Maanen te ver. Van Ho-
gendorp, die Van Maanen eerder al had geraadpleegd toen zijn zoon was opgeroepen als
Garde d’Honneur, had hem wel tevoren tamelijk openhartig te verstaan gegeven wat hij van
plan was.67 Bij dit bezoek was hij in gezelschap van zijn medestander Repelaer van Driel, niet
alleen buurman van Van Maanen op de Vijverberg, maar ook degene tegen wie de toenmalige
Procureur-Generaal van Holland in 1797 de doodstraf had geëist. Wel een blijk van vertrou-
wen en ook een aanwijzing voor de samenhang en verstandhouding binnen de politieke elite.
Zoals de meesten van hen koos Van Maanen echter in deze crisis de veiligste partij en wachtte
af. Men was bang voor een Franse wraakoefening, al was het maar met ruïneuze boetes zoals
Hamburg was overkomen. Sommigen, zoals Gogel, hadden scrupules hun eed te breken. Van
Maanen lijkt vooral moeite te hebben gehad met het onwettige van het uitroepen van een
Voorlopig Bewind. Uit zijn correspondentie met zijn Amsterdamse vrienden Roëll, collega uit
de tijd van Lodewijk Napoleon, en Brugmans blijkt dat die het helemaal met hem eens waren.
Brugmans was wel toegetreden tot het Amsterdamse tussenbestuur, maar schreef nog op 23
november schamper over ‘de Haagsche Souverainen’.68 Omstreeks die tijd deed Van Hogen-
dorp een direct beroep op de president van het keizerlijk gerechtshof partij voor de opstand
te kiezen. Van Maanen hield de boot af en beriep zich op het precedent van de opstand tegen
Spanje, toen nog lang recht gesproken werd in naam van Filips II. Van Hogendorp ging dus
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onverrichterzake weg, maar ‘genoegsaam zeker, dat hij zoveel mede zou werken als hij doen
kon, zonder zich openlijk bloot te geven’.69

Tot medewerking was Van Maanen echter pas bereid toen Willem I op 1 december 1813,
een dag na zijn komst in Den Haag, het keizerlijk gerechtshof formeel had vervangen door
een Hoog Gerechtshof der Verenigde Nederlanden, onder dezelfde president. Nu kon de
rechtspraak op regelmatige wijze voortgang vinden onder een nieuw gezag. Dat lijkt het be-
langrijkste voor hem te zijn geweest. Met de erkenning van dat nieuwe gezag had hij geen en-
kele moeite, getuige ook de hooggestemde toespraak waarmee hij enkele dagen later Willem
I in een zitting van het gerechtshof ontving. Hij deed dat met opgeheven hoofd en verzeker-
de de vorst ‘dat de aloude eerlijke en opregte bedeeling des Regts uit Nederland nimmer ge-
weken is’.70

Van Maanen zou niet lang rechtbankpresident blijven. Hij had een uitstekende reputatie
bij mensen als Van Hogendorp en Falck en volgens de laatste had Repelaer de aandacht van
Willem I op Van Maanen gevestigd.71 Nog in diezelfde maand, december 1813, werd hij belast
met de portefeuille van justitie en benoemd tot lid van de grondwetscommissie, samen met
oude bekenden als Elout, Roëll en Repelaer. Hij heeft daar met kracht gepleit voor behoud
van de vernieuwingen sedert 1795 en is er, zoals bekend, met zijn medestanders in geslaagd
de ‘Schets’ van Van Hogendorp in deze zin te wijzigen. Toen het ontwerp tenslotte aan de
goedkeuring van de vergadering van notabelen moest worden onderworpen, gaf de Souverei-
ne Vorst, in de plechtige bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam voor het eerst in zijn
hermelijnen mantel op de troon gezeten, het woord aan Van Maanen om het voorstel toe te
lichten. Deze kreeg met andere woorden weer een hoofdrol toebedeeld in een plechtigheid
met veel ritueel en vertoon die een overgang naar een ander regime in Nederland symboli-
seerde, ditmaal bij de grondvesting van de Nederlandse constitutionele monarchie onder
Oranje.

Blijkens de doorhalingen in het handschrift van zijn toespraak heeft de terugblik op de In-
lijving hem wat moeite gekost. De ‘boeijen [...] welke heerschzucht en geweld om onze han-
den gesmeed [...] had’ verdwenen, evenals de vermelding van de ‘van vreemde overheer-
schers gezuiverden vaderlandschen grond’.72 Wel verwees hij in de Nieuwe Kerk naar ‘het
schrikkelijk tijdperk [...] waarin [...] toen de dwingelandij op het hoogst geklommen was, ons
bestaan als natie verloren is gegaan’ en sprak hij ‘van al de vernederingen, van al het leed, dat
wij hebben moeten ondergaan’.73 Toen hij vervolgens over het ontwerp zelf kwam te spreken,
prees hij het evenwicht tussen een krachtig vorstelijk gezag en de garantie voor de rechten
van de burger dankzij de bevoegdheden van de Staten-Generaal. De nieuwe constitutie bete-
kende een radicale breuk met de staatsinrichting van de oude Republiek en hij liet er geen
twijfel over bestaan ‘dat het Nederlandsche volk één volk is, dat het algemeene wetten en één Gou-
vernement heeft’. De voordelen van de eenheid van recht en rechtspraak, de onafhankelijk-
heid van de rechters en de waarborgen ‘tegen het misbruik van politieke aanhoudingen’ en
tegen de ‘zoo verschrikkelijke maatregelen van hooge policie’ werden breed uitgemeten.74
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Wanneer we dit allemaal lezen, dan is het niet moeilijk een duidelijke lijn te zien tussen de
revolutionair van 1795 en de minister van 1814. Ook tijdgenoten hebben de redevoering in
de Nieuwe Kerk wel zo opgevat.75 Moeilijker wordt het die principes te rijmen met het optre-
den van Van Maanen onder de door een constitutionele façade versierde autocratie van Na-
poleon. De geheime politie die hij nu zo scherp veroordeelde, was actief tijdens zijn eigen
rechterschap. Ook uit het oogpunt van nationaal besef blijft het voor de moderne beschou-
wer merkwaardig hoe gemakkelijk een zo prominent dienaar van Napoleon kon overgaan in
de dienst van Willem I. Wel was het onderscheid tussen patriotten en prinsgezinden vervaagd,
en was de opvatting dat de rampspoed van de laatste decenniën aan de partijstrijd te wijten
was geweest, wijdverbeid. In die omstandigheden kon Willem I velen van zijn medewerkers
kiezen uit voormalige patriotten die na 1795 aan de opbouw van een moderne staat hadden
meegewerkt.

In de eerste maanden werd wel hier en daar de vraag gesteld of men degenen die tijdens de
Inlijving zich door een al te grote ijver hadden onderscheiden, nu zonder meer kon handha-
ven. De anonieme Brieven van A. tot Z., merkwaardig genoeg een gezamenlijk werk van de
twee politieke uitersten Valckenaer en Bilderdijk, riepen op om zulke met initialen aangedui-
de collaborateurs te weren. Van Maanen zelf bleef echter in het pamflet buiten schot.76

Slechts voor zeer enkelen heeft een verleden in dienst van Napoleon een beletsel gevormd in
hun latere loopbaan. Van Maanen werd tijdens de regering van Willem I zelfs een spilfiguur,
wiens invloed zich veel verder uitstrekte dan zijn ambtsgebied als vakminister. In de geschied-
schrijving duikt later de kwestie van zijn nationale gezindheid in verband met Frankrijk en
Napoleon wel af en toe op.77

Natie en taal

Als minister van justitie heeft Van Maanen na 1813 de lijn kunnen doortrekken van codifica-
tie en unificatie, om tenslotte in 1838 een eigen Nederlands Burgerlijk Wetboek aangenomen
te krijgen. Toen de mogendheden hadden besloten Nederland en België te verenigen om te
dienen als een barrière tegen Frankrijk, had Van Maanen verder een zeer belangrijk aandeel
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in de opbouw van dat Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Het is bekend hoe gehaat hij
zich maakte bij de oppositie in het Zuiden, die hem afschilderde als de kwade genius van Wil-
lem I. De minister van justitie was inderdaad de drijvende kracht achter het proces tegen de
Gentse bisschop De Broglie, die de eed op de grondwet verbood omdat die de gelijkstelling
der godsdiensten voorschreef. Later had hij een belangrijke inbreng in de formulering van de
regeringspolitiek om de katholieke kerk onder de controle van de regering te brengen. Voor-
al tegen een jongere generatie liberalen met hun eis van een parlementair stelsel met minis-
teriële verantwoordelijkheid werden drukpersvervolgingen ingezet. Wat dat betreft leek er
niets veranderd sinds het optreden van Van Maanen in de dagen van de Bataafse Republiek.
Misschien kunnen we zijn optreden ook in het perspectief van de Napoleontische politieke
praktijk zien.

Wij willen onze aandacht hier echter richten op zijn houding tegenover de vereniging van
Noord en Zuid en op zijn rol in de taalpolitiek. Op dit gebied liet hij zich namelijk expliciet
uit over taal en natie, zij het in heel andere omstandigheden dan ten tijde van Napoleon.

Het Noorden, verheugd over het herstel van de onafhankelijkheid, geestelijk en materieel
uitgeput, wilde zich in 1813 ongetwijfeld het liefst koesteren in de veilige beslotenheid van
het ‘oude Nederland’. Het onderging dit opnieuw opgaan in een groter geheel even lijdelijk
als vier jaren tevoren de inlijving bij Frankrijk. Er waren maar enkele overtuigde voorstanders
te vinden van deze ‘hereniging der Nederlanden’.

Het plan was al in de late jaren tachtig van de 18e eeuw, tijdens de opstand van de Zuidelij-
ke Nederlanden tegen hun Oostenrijkse landsheer, de Brabantse Omwenteling, ter tafel ge-
komen. Sindsdien was het een wens van de latere Willem I. Tijdens de Coalitieoorlogen dook
het na 1795 af en toe in de internationale diplomatie op. Valckenaer maakte er in dat jaar een
plan voor, na zijn kortstondige bevlieging met de gedachte van een inlijving bij het revolutio-
naire Frankrijk.78 Anton Reinhard Falck, Secretaris van Staat sinds 1813, die het idee uit lec-
tuur en waarschijnlijk ook uit internationale contacten opgedaan had, was er al jaren een
warm voorstander van.

Zou de vereniging de vorm van een eenheidsstaat krijgen? Naar de wens van Willem I be-
sloten de Mogendheden hiertoe met de befaamde, naar later bleek door Falck geredigeerde
Acht Artikelen. ‘L’union sera intime et complète’, luidde het eerste. Van Maanen reageerde
hierop met een advies79 over de constitutionele consequenties, dat interessante opmerkingen
bevat over staat en natie. De vereniging betekende volgens hem ‘dat België tot den Staat der
Vereenigde Nederlanden accedeert’, omdat ‘de Belgische Nederlanden nimmer gehad heb-
ben eene politieke existentie, of als land en volk zijn erkend geworden’. Het Zuiden werd
vroeger wel ‘in zekeren zin gemeenschappelijk bestuurd, doch nooit als natie’. Daar stond te-
genover dat ‘de Vereenigde Nederlanden steeds als natie zijn erkend en geëerbiedigd’ en
‘eene politieke en diplomatieke existentie hebben gehad’. Die politieke onafhankelijkheid
had het Noorden ‘hernomen’ – overigens zonder dat Van Maanen daar zelf een vinger voor
had uitgestoken, denkt men dan onwillekeurig. Hij trok uit dit verschil tussen Noord en Zuid
de conclusie ‘dat de Belgen zich moeten getroosten de maatschappelijke betrekkingen der
Vereenigde Nederlanden aan te nemen’. Hij zag met andere woorden het Noorden als een
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oude, gevestigde staatsnatie terwijl het Zuiden door het ontbreken van een historische, inter-
nationaal erkende politieke identiteit geen aanspraak kon maken op de kwalificatie ‘natie’.
Een politieke definitie van de natie dus, en dat maakt het misschien des te merkwaardiger dat
hij zich bij het verlies van de politieke onafhankelijkheid in 1810 zo makkelijk neerlegde.
Daarnaast wijst de term ‘maatschappelijke betrekkingen’ – hij heeft het ook over de ‘maat-
schappelijke instellingen’ – op een natiebegrip waarin ook het begrip ‘cultuur’ in de ruime
moderne zin een plaats had. Zoveel is duidelijk, voor Van Maanen moest die Noord-Neder-
landse natie de kern vormen van het nieuwe Verenigde Koninkrijk en het is ook moeilijk te
zien dat de regering een andere keus had.80

Het Frans had ook in de Nederlandstalige provincies in het Zuiden sedert de inlijving van
de Oostenrijkse Nederlanden bij de Franse Republiek in 1795 een overheersende positie ver-
worven als cultuurtaal en enige toegelaten officiële taal. De regering van Willem I ging in
deze kwestie aanvankelijk behoedzaam te werk en pas in 1817 vroeg de koning ministeriële
adviezen over het taalgebruik.81 Van Maanen had zich al geërgerd aan het gebruik van het
Frans in bestuur en gerecht in de Vlaamse provincies. Hij had in sommige gevallen scherpe
reprimandes doen uitgaan en ook inlichtingen ingewonnen. Zijn rapport pleitte ervoor het
Nederlands daar snel in te voeren, terwijl zijn collega van Binnenlandse Zaken, de Vlaming
De Coninck, juist uitstel vroeg en vooral niet van dwang weten wilde.82 De laatste, voormalig
Frans prefect, wilde voorkomen dat ambtenaren in hun belangen geschaad werden, maar hij
bepleitte voor de toekomst wel degelijk één staatstaal voor het hele Koninkrijk, inclusief Wal-
lonië en Luxemburg. Van Maanen daarentegen stelde voorop dat de billijkheid verlangde de
burgers te besturen en berechten in de volkstaal. Tegelijkertijd diende het onderwijs ten
Noorden van de taalgrens vernederlandst te worden. Aan invoering van het Nederlands in
het Franse en Duitse taalgebied viel echter ‘vooralsnog’ niet te denken.

Dit alles, aldus Van Maanen, moest ertoe dienen ‘om aan het volkskarakter deszelfs oor-
spronkelijkheid te hergeven en om den publieken geest langzamerhand’, na de Franse tijd,
‘tot het vroeger standpunt terug te leiden of aan het opkomend geslacht, hetwelk zich ziet te-
ruggegeven aan een eigen Vaderland [...] een nationale zelfstandigheid te doen aannemen’.
De minister citeerde vervolgens met instemming een Vlaming die had betoogd ‘dat niets de
vaderlandsliefde meer kan doen verflauwen dan het dagelijksch gebruik eener vreemde taal,
die niet kan nalaten ook vreemde gevoelens in te voeren’. De nationale reikwijdte van de
voorgestelde taalpolitiek gaf het rapport aan door te betogen dat het bij het Nederlands van
Noord en Zuid, het ‘Brabantsch’ en het ‘Hollandsch’, wel degelijk om één taal gaat. 

Uitvoerig schriftelijk beraad volgde. Een nader rapport van Joan Melchior Kemper bepleit-
te krachtige maatregelen. ‘Ook wanneer ik als Nederlander geen prijs stelde op de uitbrei-
ding mijner taal en letterkunde, zou het staatkundig belang genoeg zijn [...]. Zonder natio-
nale taal en wetgeving bestaat er geen volk’ aldus Kemper.83 Met Van Maanen had Kemper
een bijzondere relatie, wegens zijn werk aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Tegelijkertijd on-
derhielden Kemper en zijn neef Jeronimo de Vries contacten met de Vlaamsgezinde kern in
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Lier. Daar werkten Bergmann, de mentor van de latere ‘vader’ van de Vlaamse Beweging, Jan
Frans Willems, en Schreuder, de katholieke Noord-Nederlander die in 1817 directeur was ge-
worden van de eerste kweekschool in het Zuiden. Bergmann werd trouwens een correspon-
dent van Van Maanen. Wanneer we ons afvragen waar deze geluiden over taal en volkskarak-
ter, taal en vaderlandsliefde, taal en nationale wetgeving vandaan kunnen komen, is het dan
ook verleidelijk te denken aan de familie Bergmann met haar Duitse connecties, zelfs met
Arndt.84

Zeker is dat Van Maanen zich ruim heeft laten voorlichten. Zijn voorstellen werden door
de koning overgenomen, zij het met een lange overgangsperiode. Toen de bepalingen een-
maal in werking waren, zette Van Maanen zich hardnekkig in voor de uitvoering. Het is niet te
veel gezegd dat hij de drijvende kracht achter de taalpolitiek is geweest. Onvermoeibaar
speurde hij naar laksheid en overtredingen. Demonstratief sprak hij in de Staten-Generaal
uitsluitend Nederlands, in tegenstelling tot verreweg de meeste afgevaardigden uit het Noor-
den die juist meestal Frans spraken uit vrees door de notabelen uit het Zuiden niet verstaan te
worden.

We zullen hier maar niet herinneren aan de Franse redevoeringen die Gogel en Van Maa-
nen hielden bij de installatie van het keizerlijk gerechtshof in 1811. Per slot van rekening
heeft  de Hollandse commissie in Parijs gedaan wat ze kon voor het behoud van het Neder-
lands in de geannexeerde Hollandse departementen. In zijn geleerde genootschappen droeg
Van Maanen tijdens de Inlijving het zijne bij aan nationale taal en cultuur.

Het herstelde Nederland van 1813 vormde voor Van Maanen een afgeronde, vooral politiek
bepaalde natie. Met de vergroting van de staat lijkt ook zijn natiebegrip echter ruimer te wor-
den. Invoering van het Nederlands in het Zuiden was een eis van rechtvaardigheid zoals de
handhaving ervan in de rechtspraak tijdens Napoleon dat in het Noorden was geweest. Het
was tegelijkertijd ook noodzakelijk ter afgrenzing tegenover Frankrijk en voor de bevestiging
van een nieuwe nationale identiteit, verbonden met taal. In deze geheel veranderde omstan-
digheden horen we bij Van Maanen dus nieuwe, men zou kunnen zeggen Duitse geluiden. In
het verwijderde doel van één taal voor het hele rijk, toont hij zich in laatste instantie dan weer
de Napoleontische, of misschien moeten we zeggen de jacobijnse ambtenaar.

Conclusie

Dit alles brengt ons tenslotte terug bij de vraag hoe ons oordeel moet zijn over de loopbaan
van deze man die in vooraanstaande posities zoveel verschillende regimes heeft gediend. Van
jongsaf viel Van Maanen op door zijn grote bekwaamheid en wekte hij vertrouwen. Hij heeft
de ambten die hem aangeboden werden, aangenomen en er onder Napoleon zelfs naar ge-
solliciteerd mede omdat hij het salaris dat ze hem opbrachten meende nodig te hebben om te
voldoen aan zijn verplichtingen tegenover zijn gezin en zijn familie. Heeft hij daarvoor als
een echte opportunist zijn principes terzijde gesteld? Ik hoop integendeel te hebben laten
zien dat zijn werk onder al die regimes juist een grote mate van consistentie vertoonde. Die-
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naar en tegelijk bouwer van een modern rechtsstelsel, dat is wel de belangrijkste constante in
zijn lange loopbaan geweest. 

Het zou verder onbillijk zijn, eigentijdse nationale criteria aan te leggen bij de beoordeling
van zijn medewerking aan het Franse bestuur in Nederland tijdens de Inlijving. Nationale
scrupules waren hoogst zeldzaam bij de Nederlandse elite van die jaren en in dat opzicht was
de loopbaan van Van Maanen onder Napoleon dus eerder exemplarisch dan uitzonderlijk.
Het blijkt niet dat hij zich van een conflict met zijn onmiskenbare vaderlandsliefde bewust
was. In zijn eigen ogen en in die van zijn tijdgenoten kon hij ook als president van het keizer-
lijk gerechtshof in Den Haag toch Nederlander blijven.
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Door het soevereine volk gekozen.
Lokale bestuurders in Holland en Utrecht, 1795-1798

De Bataafse revolutie van 1795 is onmiddellijk als een breukvlak in de Nederlandse geschie-
denis herkend. De tijdgenoten dateerden officiële brieven met ‘1795, het eerste jaar van de
Bataafsche vrijheid’. Ook toen dit predikaat na het zevende jaar van deze vrijheid verdwenen
was, bleef 1795 een cesuur in de periodisering van het vaderlandse verleden. De beoordeling
van de periode was echter tot ver in de 20e eeuw verre van positief.1 De verdrijving van het
Oranjehuis en het verlies van nationale zelfstandigheid kleefden als een smet aan de revolu-
tieperiode. H.Th. Colenbrander heeft dit standpunt rond de vorige eeuwwisseling het meest
welsprekend verwoord. Na eerdere herzieningen van dit negatieve beeld door P. Geyl en L.J.
Rogier kwam C.H.E. de Wit in 1965 met een lofzang op de Bataafse revolutie en dan vooral op
de rol die de radicale vleugel daarin heeft gespeeld. Ook van de kant van Angelsaksische his-
torici, met name Robert Palmer en Simon Schama, kwam waardering voor de politieke ge-
beurtenissen in het Nederland van de late 18e eeuw.

De gepassioneerde betogen voor of tegen de Bataafse revolutie hebben inmiddels plaats-
gemaakt voor nuchter spitwerk naar de vraag wat die revolutie nu precies teweeg heeft ge-
bracht. Daarbij is vooral aandacht voor de effecten van de door de komst van de Franse legers
veroorzaakte machtswisseling op lokaal en regionaal niveau. Door nieuw onderzoek en het in
het licht van de huidige inzichten opnieuw bekijken van oude literatuur is de kennis van de
processen op lagere niveaus enorm toegenomen. Voor het begrijpen van de Bataafse revolu-
tie als geheel is die kennis van wezenlijk belang, omdat de Nederlandse politiek zich in de late
18e eeuw nog steeds vooral op lokaal en provinciaal vlak afspeelde. Met name het biografi-
sche onderzoek naar de leden van de revolutionaire bestuursorganen heeft belangrijke resul-
taten opgeleverd. Deze methode, de zogeheten prosopografie of collectieve biografie, heeft
eerder al tot nieuwe inzichten over de regenten onder de Republiek der Verenigde Neder-
landen geleid.2

Sinds ongeveer 1985 zijn verschillende studies verschenen naar de samenstelling van de re-
volutionaire bestuurscolleges in 1795 en volgende jaren. Die gaan onder meer over Utrecht,
Groningen en de Waterlandse dorpen Holysloot, Ransdorp en Durgerdam.3 De zojuist ge-
noemde herontdekking van oudere literatuur heeft vooral betrekking op de aanzienlijke hoe-
veelheden biografisch materiaal, bijvoorbeeld in de studie van J.C. Breen naar Amsterdamse
stadsbestuurders gedurende de revolutieperiode.4 Het afgelopen decennium zijn verder en-
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kele biografische overzichten van provinciale besturen in 1795 verschenen.5 Voor de nationa-
le lichamen is een dergelijk overzicht er voor de hele periode 1795-1810.6

Het biografische materiaal verschaft de mogelijkheid om de effecten te bepalen van twee
revolutionaire hoofddoelen, namelijk de invoering van de volkssoevereiniteit en de af-
schaffing van de standenmaatschappij. Voortaan bepaalde het volk door wie het geregeerd
werd en niet zoals vroeger de stadhouder of coterieën van regenten. In de nieuwe samenle-
ving van vrijheid, gelijkheid en broederschap was niet langer geboorte, maar persoonlijke ca-
paciteit bepalend voor wat een individu kon bereiken. De ‘carrière ouverte aux talents’ was ty-
perend voor de Franse revolutie en alles wat door haar beïnvloed was.7 In dit artikel wil ik
laten zien welk type lokale bestuurders in de provincies Holland en Utrecht door de Bataafse
revolutie aan de macht konden komen.

Vrijheidsbomen

Het begin van dit proces verschilde aanzienlijk in beide gewesten. In Utrecht waren de Fran-
sen bepalend. Stad en provincie gaven zich op 16 januari 1795 over aan de zegevierende le-
gers. Generaal Pichegru, die de volgende dag de stad binnentrok, prefereerde samenwerking
met de zittende bestuurders. Hij liet de vroedschappen en de Statenvergadering ongemoeid
en trad zelfs op tegen activisten die met de revolutie wilden beginnen. Zo liet hij de Utrecht-
se patriottenleider Jan van Lidt de Jeude oppakken (1759-1807). Deze was uit ballingschap te-
ruggekeerd om de missie uit de jaren tachtig te voltooien. De wijze waarop hij zijn thuiskomst
had gevierd, verschafte het formele motief voor de arrestatie: dronkenschap. Het hoofdkwar-
tier van de revolutionairen aan de Breedstraat werd op last van de generaal gesloten en kreeg
militaire bewaking. 

De Utrechtse revolutionairen werd slechts toegestaan om vrijheidsbomen te planten. Het
was allemaal des te erger toen ze de berichten uit het nog niet door de Fransen bezette deel
van Holland vernamen. Na de vlucht van stadhouder Willem V traden de comités uit de on-
dergrondse patriotse organisaties, de leesgezelschappen, naar voren. In de meeste Hollandse
steden vond rond 20 januari een soepele machtswisseling plaats, enkele uitzonderingen als
Gouda en Den Haag daargelaten.8 De revolutionairen hadden zich grondig voorbereid. Al
heel goed was hun organisatie in Amsterdam. Het plaatselijke Comité Revolutionair, dat zich
op 2 januari 1795 had gevormd, zette de 19e de vroedschap af. Daarvoor in de plaats kwam als
voorlopig bestuur een ‘provisionele regering’ (ook provisionele municipaliteit of raad gehe-
ten) onder voorzitterschap van de advocaat Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825). Deze
zou later uitgroeien tot een van de belangrijkste Bataafse politici, met het ambt van raadpen-
sionaris in de jaren 1805-1806 als hoogtepunt. Ook twee leden van het Amsterdamse Comité
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Revolutionair hebben het uiteindelijk tot landelijke bekendheid gebracht: de koopman I.J.A.
Gogel en de advocaat S.I. Wiselius. Hun sociale achtergrond was typerend voor het Comité
Revolutionair: niet-patricisch, maar wel uit de gezeten burgerij van kooplieden en vrije be-
roepen en in meerderheid behorend tot de gereformeerde kerk.9

Dit contrasteert met de revolutionaire comités in de Stichtse steden Utrecht en Amers-
foort, die eind januari de kans kregen, toen Pichegru was teruggefloten door zijn superieu-
ren. De leden van de comités waren meestal katholiek en afkomstig uit de middengroepen.10

De carrières die enkelen van hen via de revolutie maakten, betroffen geen topfuncties als bij
de Amsterdammers, maar banen als sluiswachter te Vreeswijk en aantekenaar van het veer-
schip tussen Amersfoort en Amsterdam.

Zowel in de Hollandse als in de Utrechtse steden hadden de voorlopige besturen een meer
elitaire samenstelling dan de revolutionaire comités. Een aanzienlijk deel van de leden be-
hoorde tot het regentenpatriciaat, zij het dat het hier om patriotse telgen ging, veelal oud-be-
stuurders die in 1787 hun posten hadden moeten verlaten. Ze hadden na het verkrijgen van
amnestie een rustig bestaan gevoerd, waren al snel uit ballingschap teruggekeerd of namen
zitting in een stad waar ze juist als balling vertoefden. Zo trad de Leidse regent D.M.G. Hel-
dewier, die als minder ernstig geval zijn ballingschap in Utrecht doorbracht, op 25 januari
1795 toe tot de provisionele municipaliteit ter plaatse. Een bijzonder geval was het Utrechtse
stadje Montfoort, waar zelfs een deel van de zittende vroedschap wist over te stappen. De
plaatselijke regenten waren bijzonder wendbare types. In 1784 hadden ze zonder personele
mutaties de zwenking naar de patriotse zijde gemaakt en drie jaar later lukte dat weer de an-
dere kant op. Om aan de opgeflakkerde verbondenheid met de stadhouder passend uiting te
kunnen geven, lieten Montfoorts vroede vaderen ijlings een witte vlag oranje verven.11

Naast patriciërs zaten er in de nieuwe besturen veel mensen uit de brede of gezeten burge-
rij: kooplieden, fabrikanten, artsen, advocaten en notarissen, de groep die we bij het Amster-
damse Comité Revolutionair al zijn tegengekomen. Juist deze laag had het intellectuele kader
van de patriottenbeweging gevormd. Velen van hen hadden deelgenomen aan de Verlichte
leesgezelschappen waaruit het patriotse gedachtengoed was voortgekomen, uit hun rangen
waren de vrijcorpsofficieren gerekruteerd en zij hadden voor een belangrijk deel de onder-
handelingsgremia als geconstitueerden en gecommitteerden bemand. Tot de patriotse vroed-
schappen waren ze echter nauwelijks doorgedrongen.

Net als in Frankrijk heeft dit sociale segment het meest van de revolutie geprofiteerd. De al
genoemde Rutger Jan Schimmelpenninck bracht het tot de grootste roem. Een fraai voor-
beeld is ook de katholieke advocaat mr. P.W. Bosch (1771-1834), die in januari 1795 lid werd
van de Utrechtse provisionele municipaliteit. Zoon van een vermogende brandewijnstoker,
was hij rechten gaan studeren. Naast zijn advocatenpraktijk bleef hij actief in het familiebe-
drijf. Bovendien doorliep hij in het voetspoor van de Bataafse revolutie een bestuurlijke car-
rière: secretaris van de Raad van Rechtspleging in april 1795, lid van de Departementale Re-
kenkamer in 1802, lid van de stedelijke vroedschap in 1808, adjunct-maire (wethouder) in
1812 en maire (burgemeester) het jaar daarop.12
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De zojuist besproken gezeten burgers waren qua rijkdom en vaak ook qua opleiding gelijk-
waardig aan de meeste patriciërs, maar konden onder de oude Republiek door het ontbreken
van de juiste familiebanden of het aanhangen van het verkeerde geloof niet in de vroed-
schappen komen. Van geheel andere aard waren de kleine ondernemers, waarvan er een aan-
tal in de stedelijke besturen van 1795 wist door te dringen. Zij bezaten vermogens van soms
maar een paar duizend gulden, hadden een bescheiden opleiding genoten en werkten zelf
mee in de eigen bedrijven die verder slechts enkele personeelsleden telden. De Utrechtse
provisionele municipaliteit telde zes leden met een dergelijke middenstandsachtergrond.13

De nieuwe bestuurders aan het werk

De voorlopige besturen die in de Hollandse en Utrechtse stadhuizen zetelden, wachtte een
zware taak. Ze moesten in moeilijke tijden de zaak draaiende houden en daarnaast een be-
stuursstructuur scheppen die voldeed aan de revolutionaire beginselen. Daarbij hadden ze te
maken met de Fransen en met actieve revolutionairen, die georganiseerd waren in clubs of
sociëteiten. De eisen waren dusdanig conflicterend dat de provisionele municipaliteiten
voortdurend moesten schipperen. De revolutionairen probeerden de besturen in radicale
richting te duwen. In Amsterdam bleef het Comité Revolutionair, inmiddels omgedoopt tot
Comité van Insurrectie, bestaan om ‘werkzaam te zijn, omtrent al het geene ter verdere be-
vordering van het werk der Revolutie dienstig zoude kunnen zijn, alle zodanige plans te ont-
werpen, ontdekkingen te doen, voorstellen voor te draagen, als zelve ten dienste van de Re-
volutie zullen vermeenen te behooren’.14 In Utrecht trad het Comité Revolutionair niet meer
op, maar wel een Comité van Waakzaamheid. De sociëteiten, die onder de bezielende leiding
van Jan van Lidt de Jeude stonden, vormden de belangrijkste pressiegroep. Ze verenigden
zich begin maart tot de Sociëteit voor Eendracht en het Algemeen Welzijn, ook wel Concor-
dia genoemd. De Utrechtse sociëteitsleden eisten evenals geestverwanten elders bestraffing
van oud-regenten en ontslag van oranjegezinde ambtenaren. Om hun eisen kracht bij te zet-
ten, bestormde een groep activisten met Van Lidt de Jeude aan het hoofd de Domkerk om
daar aristocratische symbolen als grafmonumenten, wapenborden en zitkussens te vernielen.
De revolutieleider werd vervolgens aangeklaagd wegens diefstal van kussens.

De tegenwerking die de sociëteitsleden kregen te verwerken, kwam vooral van de kant van
de Franse autoriteiten. Zij adviseerden de voorlopige besturen met klem om niet aan de eisen
toe te geven. De Franse bezwaren tegen radicale revolutionairen kwamen deels voort uit
eigen recente ervaringen. Daarnaast wensten de gezagsdragers de rust in de veroverde gebie-
den te handhaven om de in hun ogen onmetelijke rijkdommen van de vermogende Neder-
landers ordelijk af te romen. Generaal Pichegru was een wel zeer uitgesproken voorstander
van deze benadering.15 Hij greep diverse keren in.

In deze spagaathouding moesten de voorlopige stadsbestuurders ook nog eens zorgen dat
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er reglementen werden opgesteld waarin de revolutionaire beginselen naar de stedelijke be-
stuurspraktijk werden vertaald. Elke stad was autonoom in het opstellen van zo’n reglement,
al keken de daarvoor verantwoordelijke commissies wel nadrukkelijk naar de beschikbare
Franse voorbeelden. Ook deze commissies werden heen en weer geslingerd tussen radicale
en gematigde tendensen. Er bestonden meningsverschillen over de stemgerechtigde leeftijd,
de uitsluitingsgronden en het kiesstelsel. Radicalen waren voor directe verkiezingen en ge-
matigden voor een getrapt stelsel. In Utrecht wisten de radicalen op dit punt hun zin door te
zetten, in Amsterdam kwam er een stelsel waarin stemgerechtigden kiezers (te vergelijken
met de Amerikaanse kiesmannen) aanwezen die uiteindelijk de keuze voor de raad maakten.
Het model van indirecte verkiezingen was overigens in de hele Bataafse Republiek het meest
gebruikelijk. Voor nationale en provinciale vertegenwoordigende lichamen werd eveneens
getrapt en districtsgewijs gekozen. Ook de stad Utrecht ging bij de raadsverkiezingen van
1797 daartoe over. Tot 1850 zouden getrapte verkiezingen maatgevend zijn.16

Het tijdstip waarop de stedelijke bevolkingen hun besturen konden kiezen, liep sterk uit-
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een. In Dordrecht, Haarlem en Wijk bij Duurstede waren al kort na de revolutie verkiezingen
gehouden voor besturen die nog voor een reglement moesten zorgen. Bij de verkiezingen op
basis van door volksstemmingen gesanctioneerde reglementen was Den Haag, waar de revo-
lutie pas op 2 februari begonnen was, met 31 maart heel vroeg. Utrecht volgde in april, Am-
sterdam in juni, Amersfoort pas in augustus.

Deze raden hadden over het algemeen een gematigder signatuur dan de provisionele mu-
nicipaliteiten en telden in hun rijen meer mensen van patricischen huize. Daaronder waren
telgen uit vroedschapsdynastieën als Hooft en Bicker in Amsterdam of Strick van Linschoten
en De Ridder in Utrecht.17 Een deel van de verklaring is dat er inmiddels meer patriotse oud-
regenten uit ballingschap waren teruggekeerd. Onder het niet-orangistische deel van de be-
volking, dat het electoraat vormde, genoten die grotere bekendheid en populariteit dan de in
januari 1795 aangetreden sociëteitsactivisten, die meestal door hun clubgenoten waren aan-
gewezen. Verder speelde er een religieuze component. Onder de niet-patricische leden van
de provisionele municipaliteiten bevonden zich relatief veel leden van de kleinere protes-
tantse kerken: remonstranten, doopsgezinden en lutheranen. Binnen de sociëteiten waren
die zeer actief, maar door de geringe omvang van hun kerken waren ze slecht vertegenwoor-
digd in het electoraat.

Dorpsrevolutionairen

De Bataafse revolutie had ook voor het platteland consequenties, die althans formeel zelfs in-
grijpender waren dan voor de steden. De steden behielden een eigen bestuurlijke autonomie
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en de nu gekozen stedelijke raden stuurden afgevaardigden naar de voorlopige provinciebe-
sturen, de representantenvergaderingen, zoals de vroedschappen dat onder de Republiek
naar de Staten hadden gedaan. Op het platteland ontstond een volledig nieuwe bestuurs-
structuur. Vóór 1795 was de ambachtsheer de centrale figuur in het dorp geweest. Hij (of zij)
bepaalde welke boeren als schepenen optraden, sprak recht en had vaak grote invloed op de
keuze van de predikant.18 Met de revolutie was het met de positie van de ambachtsheren in
één klap afgelopen. De meesten legden zich daar zuchtend bij neer, bang geworden door het
droeve lot van Franse standgenoten dat in de oranjegezinde pers de vorige jaren breed was
uitgemeten. Sommige heren pleegden enig vergeefs verzet, terwijl een enkeling zich juist
heel enthousiast toonde voor de revolutionaire veranderingen. Zo feliciteerde de uit balling-
schap teruggekeerde heer van Linschoten, Paulus Strick van Linschoten, zijn dorpelingen
met het feit dat zij hem als ambachtsheer hadden afgezet: ‘Ook gij mijne medeburgers! hebt
aan de ingeving onzer alle moeder natuur voldaan; gij hebt gebruik gemaakt van de rechten,
die u als mensch en burger toekwamen’.19 De mate waarin een lokale revolutie van de grond
kwam, verschilde van dorp tot dorp. Zo werd in het Zuid-Utrechtse dorp Houten al direct na
de capitulatie een vrijheidsboom geplant en een Comité Revolutionair gevormd. Een al jaren
slepend conflict tussen de ambachtsheer en de schepenen had bij boeren en ambachtslieden
voldoende kwaad bloed gezet om hen de revolutie te laten omhelzen.20 In andere plaatsen
moest het initiatief van buiten komen. Zo werd langs de Vecht de stoot gegeven door een
commissie uit Amsterdam. In Nigtevecht en in het toen Hollandse Loenen brachten de Am-
sterdammers nieuwe dorpsbestuurders aan de macht. In verschillende dorpen kwam er hele-
maal geen revolutie.

Of een plaats al dan niet de kant van de revolutie koos, hing van verschillende factoren af.
Van groot belang was de verhouding met andere dorpen in de omgeving. Voor de boeren van
het Utrechtse gehucht Achttienhoven was de omhelzing van de revolutie door het naburige
Westbroek aanleiding om dat juist niet te doen.21 In de ban Ransdorp ten noorden van Am-
sterdam zag het vissersdorp Durgerdam in de Bataafse revolutie een mogelijkheid om de he-
gemonie van de hoofdplaats te doorbreken. In Ransdorp zelf was om precies dezelfde reden
weinig revolutionair vuur te bespeuren. Daar vond de omwenteling pas in de eerste week van
februari plaats, compleet met het planten van een vrijheidsboom. Inwoners behandelden de
boom echter dusdanig dat vervanging al na twee weken noodzakelijk was.22

Het optreden van een nieuwe, revolutiegezinde dorpsmunicipaliteit was vaak afhankelijk
van het voorhanden zijn van een alternatieve bestuurselite in de vorm van religieus anders-
denkenden. In dorpen met een katholieke meerderheid als Linschoten en Jutphaas traden
katholieken naar voren als nieuwe dorpsbestuurders, aangevuld met een enkele lutheraan en
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gereformeerde. Waar een dergelijk alternatief ontbrak, zoals in Leersum op de Utrechtse
Heuvelrug, keerden de oude schepenen gewoon terug. In dorpen waar een flinke katholieke
minderheid (van zo’n 20 tot 30 procent) bestond, zoals in het Zuid-Hollandse Maasland of
het Noord-Hollandse Graft, vond een aanvulling van het bestuur met enkele katholieken
plaats.23 In Graft werd een religieuze verdeelsleutel uiteindelijk zelfs reglementair vastgelegd.
Dat religie aan de andere kant niet allesbepalend was, blijkt wel uit het voorbeeld van het toch
zeer gereformeerde Veenendaal, dat de revolutie enthousiast onthaalde, omdat dit de moge-
lijkheid bood om onder Rhenen uit te komen, dat heerlijke rechten over Veenendaal uitoe-
fende.24 In Rhenen zelf moest de revolutie vanuit de provinciale hoofdstad worden opgelegd,
met ondersteuning van Franse militairen.

Protestantse dissenters, die in de steden zo’n belangrijke rol speelden als vooraanstaande
revolutionairen, waren op het platteland veel minder aanwezig. In dorpen waren er meestal
alleen gereformeerden en katholieken. Een uitzondering vormde het Noord-Hollandse plat-
teland, waar omvangrijke doopsgezinde minderheden voorkwamen. In de banne Graft, met
een doopsgezind aandeel van 12 procent, speelden zij een belangrijke rol bij de revolutie.25

De doopsgezinde predikant van Oostgraftdijk was bijvoorbeeld voorzitter van het Comité Re-
volutionair.

Voor enkele gebieden in de Gelders-Hollands-Utrechtse grensstreek betekende de Bataafse
revolutie een totale verandering van status: de vrije heerlijkheden Vianen, IJsselstein, Leer-
dam, Culemborg en Buren. Deze behoorden niet tot een van de zeven provinciën. Ze hadden
ook een geheel eigen rechtspraak en kenden het asielrecht. Behalve Vianen hadden ze de
prins van Oranje als heer. Met de Bataafse revolutie verviel de aparte status en werden ze bij
Holland of Gelderland gevoegd.26 De incorporatie van IJsselstein bij Holland had tot gevolg
dat het Utrechtse Lopik nu geheel door Hollands gebied werd ingesloten. Lopik, een gerecht
met een omvangrijke katholieke gemeenschap, was overigens revolutionair gezind. Ook de
voormalige baronie IJsselstein kende voldoende katholieken als rekruteringsgrond voor een
nieuw bestuur.

Groeiende tegenstellingen

We hebben gezien dat de verkiezingen die in de loop van 1795 op basis van de reglementen
werden gehouden tot gevolg hadden dat meer traditionele bestuurders werden gekozen: pa-
tricisch wat sociale afkomst betreft en gereformeerd in religie. In politiek opzicht namen ze
een gematigd standpunt in. Op het platteland lijkt dit effect nog sterker te zijn geweest. Ble-
ven in de steden afgezette regenten van vóór januari 1795 buiten beeld (uitzonderingen als
Montfoort daargelaten), in dorpsbesturen was hun terugkeer bepaald niet ongebruikelijk. Zo
werden in het banbestuur van Graft, dat achttien leden telde, zeven oud-vroedschapsleden uit
de dorpen gekozen.27 De leden van dit bestuur werden per dorp gekozen volgens een bepaal-
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de verdeelsleutel. In de ban Ransdorp was het opstellen van een dergelijke verdeelsleutel aan-
leiding tot een langdurig conflict tussen het behoudende Ransdorp en het revolutionaire
Durgerdam. Een dergelijke tegenstelling bestond in Graft niet.

De uitslagen van de lokale verkiezingen die in de loop van 1795 gehouden zijn, leidden tot
sterke tegenstellingen tussen de in meerderheid gematigde stads- en dorpsbesturen aan de
ene kant en de ontevreden radicalen aan de andere kant. Degenen die consequente door-
voering van de revolutionaire beginselen nastreefden, waren georganiseerd in sociëteiten en
de voortgezette Comités Revolutionair, die soms optraden onder namen als Comité van Waak-
zaamheid of Comité van Voorlichting. Ook de wijkvergaderingen, die onder andere in Am-
sterdam, Rotterdam en Utrecht ontstonden, waren bolwerken van radicalen. Gematigden wa-
ren aan de basis zwakker georganiseerd, al richtten ook zij sociëteiten op. In Alkmaar
bijvoorbeeld bestreed de gematigde club Broederschap de radicalen van Eendracht.28

Het aanpakken van oranjegezinde ambtsdragers was een van de eisen die de radicalen
steeds naar voren brachten. In Utrecht moest de raad der gemeente onder druk van de socië-
teitsactivisten tientallen orangistische ambtenaren ontslaan.29 In Rotterdam weigerde de raad
om toe te geven aan dergelijke eisen van de Sociëteit der Volksvrienden, in die weigering zeer
nadrukkelijk gesteund door de Franse autoriteiten.30

Een tweede punt was het bestraffen van de pre-revolutionaire regeerders. In de steden ging
dat om het al dan niet arresteren van de in januari 1795 afgezette vroedschapsleden. De stads-
besturen wisten zich met succes tegen deze eis te verzetten. Wel lukte het om de oud-regenten
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uit sommige stichtingsbesturen te verwijderen, waar zij een deel van hun machtsbasis hadden
behouden. In veel dorpen speelde het probleem dat oude bestuurders nog steeds (of weer)
op het kussen zaten. Zo ageerde het Grafter Comité Revolutionair, inmiddels omgedoopt tot
het Comité van Waakzaamheid, tegen de aanwezigheid van oud-vroedschapsleden in de mu-
nicipaliteit. Daarbij riepen ze hulp van buiten in, in eerste instantie het Alkmaarder Comité
Revolutionair en uiteindelijk een commissie van de Provisionele Representanten van ’t Volk
van Holland, het voorlopige provinciebestuur. Daartoe behoorde het oud-lid van het Amster-
damse Comité Revolutionair, Samuël Iperusz Wiselius. Met een militair escorte naar Graft ge-
komen, zette de Haagse delegatie in april 1795 enkele bestuurders af. Bij verkiezingen van bij-
na een jaar later kwamen die overigens gewoon weer terug.31

De derde kwestie waarover radicalen en gematigden van mening verschilden, was de posi-
tie van de gereformeerde kerk. Deze kerk, steeds vaker de hervormde kerk genoemd, had
sinds het eind van de 16e eeuw een bevoorrechte positie ingenomen in de Republiek. Radi-
calen wensten daar resoluut en onmiddellijk een einde aan te maken. De positie van de gere-
formeerde kerk verscherpte het religieuze element in de politieke tegenstellingen. Protes-
tantse dissenters en katholieken waren vrijwel altijd voor de revolutie. Gereformeerden waren
verdeeld. Aanhangers van de revolutie waren vooral te vinden in de Verlichte vleugel van de
kerk. Een goed voorbeeld is de bekende ds. Ysbrandt van Hamelsveld, oud-predikant van Dur-
gerdam en als hoogleraar in de theologie nauw betrokken bij de Utrechtse patriottenbewe-
ging. In zijn invloedrijke geschriften verspreidde hij Verlichte ideeën. Hij vertaalde onder an-
dere het werk van de zeer vrijzinnige Engelse theoloog Joseph Priestley.32 In 1795 kwam hij in
de Utrechtse raad der gemeente om een jaar later voor de landelijke politiek te kiezen. Poli-
tiek actieve gereformeerde predikanten kwamen vaker voor. Zo was ds. Pieter Breebaart, sinds
1792 predikant van Westgraftdijk en later ook van Oostgraftdijk, een van de leidende figuren
van de revolutie in Graft. In Leiden gaf ds. Romswinkel zelfs de stoot tot de Bataafse revolutie
door op 18 januari in de Marekerk tijdens de dienst het volk tot vrijheid op te roepen en de
macht van de regenten over te nemen. Na afloop werden in de kerk de Provisionele Repre-
sentanten van het Volk van Leiden gekozen.33

Tenslotte streden gematigden en radicalen met elkaar over de mate waarin oude bestuurs-
structuren konden voortbestaan. Radicalen waren voor kaalslag. Meer behoudende revolutio-
nairen daarentegen kwamen op voor stedelijke autonomie en zelfs bepaalde heerlijke rech-
ten. Zo stonden de in meerderheid behoudende raad der gemeente van Utrecht en het door
radicalen beheerste voorlopige provinciebestuur lijnrecht tegenover elkaar bij het bepalen
wat ‘domestiq’ was (dat wil zeggen onder het stedelijk zelfbestuur viel) en over de kwestie-
Vreeswijk. Over dit dorpje aan de Lek oefende de stad sinds 1582 heerlijke rechten uit. De
Vreeswijkse municipaliteit wenste die band te behouden. De plaatselijke sociëteit wenste ech-
ter afscheiding van Utrecht en zocht steun bij de provincie, die vond dat Vreeswijk bij het
Utrechtse platteland gevoegd moest worden. Het conflict dreigde in maart 1796 te escaleren,
maar toen bracht de Akte van Vereniging uitkomst: het volk van Utrecht en het volk van
Vreeswijk zouden voortaan één zijn.34
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De conflicten tussen radicalen en gematigden kregen soms gewelddadige trekjes. Bij ver-
schillende gelegenheden probeerden radicalen gewapenderhand hun zin door te zetten. Zo
raakte de Rotterdamse raad op 14 juni 1795 in een benarde positie toen een revolutionaire
menigte rond het stadhuis de arrestatie van de voormalige hoofdschout Van Staveren eiste en
de houding van de burgerwacht op zijn zachtst uitgedrukt weinig standvastig was. In paniek
gaf de raad toe.35 Wanneer het echt uit de hand dreigde te lopen, grepen de Fransen in. Van-
af het begin hebben zij het escaleren van een revolutionair proces, zoals ze dat zelf hadden
gekend, tegengehouden. Het ernstigste incident was het Amsterdamse kannoniersoproer van
mei 1796. Drie artilleriecompagnieën van de gewapende burgermacht sloegen de 8e mei aan
het muiten met als eis de vrijlating van eerder gearresteerde radicalen. Gesteund door socië-
teitsactivisten trokken ze op naar het stadhuis. In de raadszaal binnengedrongen, sloegen ze
in op de raadsleden, zij het met de vlakke kant van hun sabels. De Bataafse autoriteiten re-
ageerden verward en verdeeld, maar voor de Franse bevelhebber Beurnonville waren derge-
lijke wanordelijkheden volstrekt onaanvaardbaar. Hij maakte een week later een eind aan de
opstand.36

De Fransen zouden uiteindelijk de beslissing brengen over het centrale debat dat de Ba-
taafse Republiek vanaf medio 1796 beheerste, dat over de eenheidsstaat. De linkervleugel van
de Nationale Vergadering, de unitarissen of democraten, wenste een eenheidsstaat naar Frans
model. Prominenten van deze stroming waren de Leidse lakenfabrikanten Pieter Vreede en
Stephanus van Langen.37 De federalisten wensten zoveel mogelijk van de oude bestuursstruc-
tuur te handhaven, een tegenstelling die zich op lokaal en provinciaal niveau al eerder had
geopenbaard. De Delftse oud-regent Willem Hendrik Teding van Berkhout was een typische
representant van deze stroming. De moderaten, met de Amsterdammers Schimmelpenninck
en Bicker als prominenten, namen een tussenpositie in.38 In de zomer van 1797 werd aan het
Bataafse volk een Ontwerp van Constitutie voorgelegd. Dit grondwetsvoorstel was een com-
promis, zowel op het punt van de eenheidsstaat als op het punt van de scheiding tussen kerk
en staat. Tijdens de campagnes organiseerden de radicalen zich op tal van plaatsen in Socië-
teiten voor Eén- en Ondeelbaarheid om te ijveren tegen aanneming van het voorstel. Deze ac-
tie was succesvol: op 1 augustus 1797 stemde bijna 80 procent van de opgekomen stemge-
rechtigden tegen. Holland zat daar met 74 procent wat onder en de provincie Utrecht er met
82 procent iets boven.39

Radicalen aan de macht

De afwijzende uitslag stortte de Bataafse Republiek in een constitutionele crisis die zo ernstig
was dat de Franse autoriteiten zich zorgen gingen maken over de stabiliteit van hun satelliet,
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te meer daar de Bataafse vloot in oktober een verpletterende nederlaag leed tegen de Engel-
sen. Bovendien kwam er na een staatsgreep in september 1797 een nieuw bewind in Parijs,
dat jakobijnse (radicaal-revolutionaire) trekken had. Dit bewind brak met het beleid om in de
Bataafse Republiek tegen de radicalen partij te kiezen. Rond de jaarwisseling bleek onder an-
dere door de vervanging van generaal Beurnonville, de steunpilaar van de gematigden, als
Frans bevelhebber door zijn collega Joubert, dat er iets op handen was. Op 22 januari 1798
ondersteunden Franse troepen een staatsgreep van de radicalen onder leiding van Pieter
Vreede. Het nieuwe bewind ontsloeg en arresteerde politieke tegenstanders in de Nationale
Vergadering zoals de Amsterdamse oud-regent Jan Bernd Bicker.

Ook volksvertegenwoordigers op provinciaal en lokaal niveau ontkwamen niet aan zuive-
ringen. Het Uitvoerend Bewind, zoals de regeringsploeg van Vreede zich noemde, ontsloeg
de gematigde leden van de provinciale besturen (voor zover die niet zelf waren opgestapt) en
vulde ze aan met eigen geestverwanten tot intermediaire administratieve besturen van de
‘voormalige gewesten’. Deze kregen de opdracht ‘nuttelooze of onwaardige Ambtenaaren en
Bedienden’ die aan hen onderworpen waren, te ontslaan.40 Dat hield onder andere in dat lo-
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kale besturen aangepakt moesten worden. Vele stads- en dorpsbestuurders in de Bataafse Re-
publiek verloren vanaf begin maart hun zetel. Hun opvolgers hadden meestal een geheel an-
dere achtergrond: ze waren vaak afkomstig uit de middengroepen en in religieus opzicht uit
niet-gereformeerd milieu. De kleine protestantse kerken waren nog sterker dan in januari
1795 oververtegenwoordigd, terwijl ook het aantal katholieken toenam.

De ontslagoperatie had tot doel de lokale besturen in handen te brengen van geestverwan-
ten en diende tevens om uit efficiëntie-overwegingen de omvang van de besturen terug te
brengen. De grondigheid verschilde aanzienlijk per plaats. Zo konden in Alkmaar zeven van
de negentien leden van de ontslagen raad toetreden tot het tien man sterke administratief be-
stuur.41 In Utrecht daarentegen was slechts een van de 25 raadsleden waardig genoeg bevon-
den om in het nieuwe negental zitting te nemen. De zuiveringsijver van sommige commissie-
leden leidde er toe dat niet alleen overgebleven pre-revolutionaire bestuurders het veld
moesten ruimen, zoals in Montfoort of Graft, of patriotten met federalistische neigingen,
maar zelfs nadrukkelijke voorstanders van de eenheidsstaat. Door kritiekloos te vertrouwen
op lokale informatie gingen zaken als het vereffenen van persoonlijke rekeningen een rol
spelen. Het doet een beetje denken aan de dagen van de Terreur in Frankrijk, al rolden hier
alleen in figuurlijke zin koppen.

Dezelfde willekeur bleek bij een andere zuiveringsactie, die van de stemlijsten. Begin maart
was de nieuwe Staatsregeling gereed die de eenheidsstaat grondwettelijk moest vastleggen.
Om bij de volksstemming geen risico’s te lopen, besloot het Uitvoerend Bewind om verklaar-
de tegenstanders van de eenheidsgedachte van de stemlijsten te schrappen. Daartoe bezoch-
ten speciale commissies steden en dorpen in de hele Bataafse Republiek. De actie droeg ertoe
bij dat de grondwet met overweldigende meerderheid werd aangenomen.

Het gevolg van de zuiveringen (zowel die van de lokale besturen als die van de stemlijsten)
was dat het revolutionaire elan gebroken werd.42 De lokale verkiezingen waarin de Staatsre-
geling voorzag, werden nooit gehouden en de in 1798 benoemde bestuurders bleven op hun
post. In sommige steden, bijvoorbeeld in Amsterdam, vonden na de staatsgreep van 12 juni
1798 die het bewind van Pieter Vreede en de zijnen verdreef personele wijzigingen plaats,
maar ook dat waren benoemingen. De mannen van 1798 traden pas terug na de doorvoering
van de Staatsregeling van 1801 op lokaal niveau. De daarop gebaseerde gemeentelijke regle-
menten voorzagen weliswaar in verkiezingen, maar alleen voor aftredende leden. De besturen
werden voor de eerste keer vanuit Den Haag benoemd. Onder die nieuwe bestuurders be-
vonden zich oranjegezinde oud-regenten. De stadhouder in ballingschap had zijn aanhan-
gers uitdrukkelijk toestemming gegeven om weer politiek actief te worden. In het verdere ver-
loop van de Bataafs-Franse periode (tot het vertrek van de Franse troepen eind 1813) zien we
de stedelijke besturen bevolkt door een combinatie van voormalige orangistische regenten,
hun patriotsgezinde standgenoten en de gezeten burgers die vanaf 1795 de kans kregen. Van-
af 1808 kwam de volgende, politiek niet belaste generatie uit dezelfde sociale kringen aan
bod. De revolutionairen uit de middengroepen, voor wie de deur in 1795 bij verrassing op
een kier ging en in 1798 plotseling wagenwijd open, kwamen na 1801 nauwelijks meer aan
bod. Na 1813 was dat helemaal afgelopen. Onder Willem I bepaalden patricische families (al
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dan niet in de adelstand verheven) het beeld in de stedelijke raden. Daarnaast waren er en-
kele raadsleden uit de rangen van de gezeten burgerij, die na 1795 carrière hadden gemaakt.
De invloed van de bevolking op de samenstelling van de stedelijke besturen was na 1798 ge-
ring. Besturen werden benoemd, al was er vanaf 1801 wel sprake van een kiesstelsel voor pe-
riodiek aftredende raadsleden en tussentijdse vacatures. Door censuseisen en ingewikkelde
trappen was de invloed van de stemgerechtigden op de uiteindelijke keuze echter veel be-
perkter dan voor 1798 het geval was geweest.

Conclusie

Om de sociale en politieke samenstelling van de lokale besturen tijdens de Bataafse revolutie
scherp in beeld te krijgen, zou een diepgaand prosopografisch onderzoek nodig zijn, zoals
voor een aantal provinciebesturen uit 1795 en de nationale vertegenwoordiging uit de hele
Bataafs-Franse tijd gebeurd is.43 Een dergelijk onderzoek kan aan het licht brengen welke pa-
tronen er hebben bestaan in de machtswisselingen, wie er in de besturen kwamen, wie er ble-
ven, wie de macht na verlies wisten te heroveren, wie de macht definitief verloren en wie er
nooit aan te pas kwamen. Vanuit de kant van de besturen gezien, gaat het om de ontwikkelin-
gen in de personele samenstelling en vanuit de kant van de betrokkenen om de mogelijkhe-
den die de revolutie bood voor een bestuurlijke en maatschappelijke carrière. Er is echter al
het een en ander gepubliceerd, zij het dat deze studies zeer wisselend van invalshoek en kwa-
liteit zijn.

Uit deze literatuur komt een beeld naar voren, waarvan ik in het voorafgaande enkele trek-
ken heb geschetst. Allereerst is de rol van de Fransen cruciaal. Hun militaire overwinning in
januari 1795 bracht de revolutie op gang en Franse autoriteiten bepaalden de marges: ze rem-
den de revolutie af wanneer die in hun ogen dreigde te ontsporen of versnelden het proces
wanneer er een impasse dreigde. Bovendien leverde Frankrijk de revolutionaire bestuursmo-
dellen. Binnen de door de Fransen gestelde marges konden de Bataven echter op lokaal, pro-
vinciaal en zelfs nationaal niveau hun gang gaan.

Verder blijkt dat lokale verhoudingen voor de bestuurlijke ontwikkelingen van groot be-
lang zijn geweest. Het meest bepalend is de godsdienstige factor geweest, vooral op het plat-
teland. Niet-gereformeerden waren bijna allemaal voor de revolutie: als tweederangsburgers
hadden zij er alleen maar bij te winnen. Protestantse dissenters vormden in de grotere steden
de kern van de activisten, in de kleine steden en op het platteland waren zij meestal te gering
in aantal, uitzonderingen als Noord-Holland met zijn vele doopsgezinden daargelaten. Een
welvarende groep katholieken kon in dorpen een alternatieve bestuurlijke elite leveren. Waar
die ontbrak, keerden vaak de oude bestuurders terug of leek de municipaliteit als twee drup-
pels water op het vroegere schepenencollege. Naast de godsdienst speelden oude bestuurlijke
conflicten een rol. Een verstoorde relatie met de ambachtsheer of de animositeit tussen plaat-
sen kon het revolutionaire vuur aanwakkeren, om het aan de andere kant van de dijk juist te
doven.

De lokale, de regionale en de nationale politieke verhoudingen werden in toenemende
mate beheerst door tegenstellingen tussen radicale en gematigde revolutionairen. De zojuist
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genoemde factoren speelden in deze tegenstelling een rol. De Fransen kozen tot 1798 meest-
al partij voor de gematigden, terwijl ze in januari van dat jaar de staatsgreep steunden die de
radicalen aan de macht bracht. De krachtdadige invoering van de eenheidsstaat door dit
nieuwe bewind maakte aan de lokale verscheidenheid rigoureus een einde. Het bereiken van
dit doel en vooral de daarbij gehanteerde methoden maakten eveneens een einde aan het re-
volutionaire elan en aan de ontluikende democratie.
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Storm en drang tot muzikale verbeelding.
Illustratieve muziek in de Nederlanden rond 1799

Intrada

Het is 19 december 1799. Een illuster gezelschap welgestelde kunstminnenden schrijdt, kos-
telijk uitgedost en minzaam keuvelend, de grote concertzaal van Felix Meritis binnen. Koor
en orkest vullen het podium. De kapelmeester Bartholomeus Ruloffs betreedt het podium;
het concert begint.

Uiteraard staat het programma in het kader van de Nationale Feestdag, ingesteld vanwege
de recente politieke gebeurtenissen. De vijand is verslagen! De dreigende invasie van Engel-
sen en Russen aan de Noord-Hollandse kust bij Bergen is drie maanden geleden, op 19 sep-
tember, manhaftig afgewend. 

Ruloffs dirigeert recent voltooid eigen werk getiteld De Overwinning, een Krygsmatig
Zangstuk, zynde een Vervolg op den Veldslag. Het orkest begint met een muziekstuk Voor den Uit-
val en ’t Gevecht. Daarna volgt een triomfmars Voor het Binnenkomen der Krygsbenden. Als
dat alles beeldend over het voetlicht is gebracht, heft het koor aan ‘in dichtmaat’: 

Triumph! de vijand ligt verslagen!
Niets, niets konde onze moed vertsaagen;
Geen vrees of schrik
Trof ons, dit oogenblik. 

Triumph! zo wint men krygslauwrieren!
’t Voegt aan een’ dappren held
Met recht te zegevieren
in ’t bloedig oorlogsveld.1

Dat rijmt! Er is wat af gerijmd in deze roerige tijd. Het dichtersbloed stroomde rijkelijk, het
kroop waar ’t niet gaan kon, ja, het stuwde door Nêerlands aderen. Heel Nederland klom in
de pen om toneelstukken, volksliederen en cantates op rijm te zetten, kennelijk met succes,
want al bij voorbaat (op 18 december 1799) schreef de Haagsche Courant over een andere
herdenkingsbijeenkomst: ‘In een uitmuntend Tooneelspel zijn de karakters der Helden, ook
die der lafhartigen en der Verraaders van het Vaderland zelfs [...] met zulke leevendige cou-
leuren afgemaald, dat zij zonder eenige twyffel den diepsten indruk zullen maaken’.

Op 19 december 1799 loopt heel Nederland te hoop; het hele land gonst van concerten,
toneelvoorstellingen, allegorische optochten, café-dansants et chantants en wat dies meer zij.
‘Iedere Heer, met of zonder Dame betaalt 6 stuivers; voor die prijs kan men zich bedienen van
allerley soort verversching’, meldt de Haagsche Courant in een advertentie op dezelfde da-
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tum. Per etablissement lopen de prijzen sterk uiteen, afhankelijk van rang en stand; het is een
feest voor iedereen.

In Amsterdam voeren ‘jonge tooneellisten’ onder de zinspreuk Utile et Amusante een to-
neelstuk op in drie bedrijven, getiteld De Aftogt der Engelschen en Russen van de Bataafsche Kust
en in Den Haag vindt in het Theater aan de Casuaristraat de uitvoering plaats van het Grand
Spectacle l’Amant jaloux, een opera in drie akten op muziek van Gretry. Gelijktijdig klinkt in de
Kloosterkerk een Groot Concert met muziek van de Leidse Universiteitskapelmeester Chris-
tian Friedrich Ruppe onder de titel Hef aan! Bataaf!. Een dag om nooit meer te vergeten. 

Deze intrada beoogt de lezer twee eeuwen terug te plaatsen in de tijd. De beeldende taal van
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de 18e eeuw kan ons nog altijd in vervoering brengen, ook al weten we achteraf dat het met
die Nederlandse heldenmoed wel wat tegenviel. Al heel gauw werden de Franse bevrijders er-
varen als de bezetters van ons land. Met dezelfde soort hoogdravende teksten waarmee zij
eerst werden vereerd, werden zij vervolgens beschimpt. Dezelfde soort triomfmarsen waar-
mee zij waren binnengehaald, werden bij hun vertrek aangeheven ten gunste van de in Sche-
veningen aan wal gekomen prins van Oranje, zoon van de eerder verdreven stadhouder Wil-
lem V. Enige spot valt bij het lezen van de bloemrijke teksten en bij het horen van al die
marsmuziek niet te onderdrukken.

De muzikale genres en hun sociale betekenis

In de inleiding werden terloops een aantal muzikale genres genoemd, geplaatst in diverse so-
ciale contexten. Ter sprake kwamen, om te beginnen, volksliederen, liederen voor jan en al-
leman; het politieke lied en het spotlied vielen bij velen in de smaak. We kwamen een werk te-
gen voor koor en orkest; ongetwijfeld zongen er ook solisten mee. Het genre kunnen we
aanduiden als een cantate, uitgevoerd in de kerk of in de concertzaal (in ons geval die van Fe-
lix Meritis in Amsterdam). En, zo zagen we, er was opera. Dat er een Franse opera ter sprake
kwam is niet zo uitzonderlijk in het Franse theater van Den Haag gedurende de Franse tijd.
Elders in den lande zouden we ook zeker het Nederlandse ‘zingspel’ tegengekomen zijn.
Voorts kwam de instrumentale muziek naar voren, in ons geval een werk van kapelmeester
Ruloffs die zijn concert begon met een programmatische ouverture, een in muziek uitgebeel-
de veldslag, waarin ongetwijfeld alle fasen van de strijd tijdens de afgeslagen invasie te horen
zullen zijn geweest. Ook kwam een mars ter sprake, een compositievorm die vaak ook luid-
ruchtig meegezongen kon worden en die veelal niet op zichzelf stond. Een aantal marsen
werd vaak samengevoegd tot een ouverture of een sinfonia.

Andere in deze tijd voorkomende muziekvormen zijn gemakkelijk aan deze opsomming
toe te voegen. In de salons en cafés zullen klaviervariaties geklonken hebben op staartstuk
(klavecimbel) of pianoforte. Viool en fluit twinkeleerden dartel, zangers bestookten hun pu-
bliek met hun drank- en andere (schunnige) liedjes. De carillons zullen de deuntjes over de
steden uitgestrooid hebben. Iedereen zal begrepen hebben wat er in die muziek – met of zon-
der tekst – werd uitgebeeld. Iedereen wist waar het om ging. Rijk en arm, de welgestelden èn
de onderkant van de maatschappij werden via deze beeldende, suggestieve muziek bepaald
bij het nationale feest, doordrongen van Nêerlands moed en manhaftigheid.

De aard van de gebeurtenis en de daarop volgende politieke ontwikkeling hadden tot ge-
volg dat deze muziek ook weer snel vergeten werd. In het algemeen valt te constateren dat de
muziek uit deze Nederlandse Sturm und Drang-periode snel in het vergeetboek raakte of
slechts met minachting werd gememoreerd. De tijdgebonden teksten zullen er in eerste in-
stantie debet aan zijn geweest. Wie zich niet wíl verplaatsen in de betreffende periode haalt
zijn schouders, wellicht zelfs zijn neus op voor deze brallerige poëzie met de daarbij behoren-
de muziek. Door haar illustratieve karakter lijkt de muziek volledig van de gezwollen retoriek
afhankelijk; zij is er qua vorm en inhoud zelfs door bepaald. Objectief beschouwd is zij echter
virtuoos en met gevoel voor vorm en expressie geschreven.

‘Hoofdzaak was het ogenbik te dienen. Zeer geliefd was daarom programmamuziek, zoals
Batailles, Tempêtes, Pastorales, Chasses, voor de Sledevaart van L. Mozart waren zelfs bellen
aanwezig, wat nog niets is, vergeleken bij de artillerie, die nodig was voor sommige veldslagen.
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Als het niet ernstig gemeend was zou het belachelijk zijn: een lid van “Felix Meritis” stelde
voor, ter voorkoming van ongelukken het èchte geweervuur te vervangen door tegen de gla-
zen geworpen groene erwten; z.i. woog het risico van gebroken ruiten op tegen dat, aan sal-
vo’s verbonden.’ Met deze beschrijving tracht W.H. Thijsse ons in zijn Zeven eeuwen Nederland-
se muziek warm te maken voor de beeldende muziek van onze Pruikentijd.2 Hebben die
gepoederde en bepruikte dames en heren ‘het genie van de Weense grootmeesters Haydn en
Mozart wel begrepen als ze kennelijk met dezelfde graagte naar deze “kapelmeestermuziek”
luisterden?’

In zijn pleidooi tegen deze muziek lijkt Thijsse (zijn geschiedschrijving dateert al uit 1949)
niet alleen te staan. Ogenschijnlijk lijkt de 19e eeuw van meet af aan dezelfde mening te zijn
toegedaan. Joachim Hess, organist van de Sint Janskerk in Gouda, schrijft in 1807: ‘Minkun-
digen vermaakt het, Krijgsmuzijk of Vogelenzang te hooren. Ik weet wel, dat sommigen, hier-
aan hunne toestemming weigeren, en daaromtrent laag vallen. Echter, om de natuur na te
bootsen, zonder dat men van de geregelde maat afwijkt, is toch in de uitvoering niet zoo uit-
stekend gemakkelijk, als door hun gedacht wordt. Intusschen verdient hij lof, die uit dat ééne
instrument de volmaaktste en meeste nabootsing, doet hooren; verminkte nabootsing moet
het niet wezen, dat spreekt van zelve.’3

Over deze illustratieve, doorgaans verguisde, vergeten of verdrongen muziekaard gaat dit
artikel. Vooraf zij opgemerkt dat deze ‘ontaarde’ muziek niet expliciet tot deze periode van
de muziekgeschiedenis behoort; het slot van dit artikel komt hier nog op terug. De belang-
stelling die juist deze periode voor muziek met een realistisch uitbeeldend programma lijkt te
hebben, past binnen het algemene cultuurbeeld van deze tijd. Begrippen als rationalisme, ‘te-
rug naar de natuur’, edle Einfalt en Empfindsamkeit verklaren deze voorliefde voldoende. Joa-
chim Hess stelt uitdrukkelijk in de reeds geciteerde bron dat de klankimitatie zo reëel moge-
lijk moest zijn: ‘verminkte nabootsing moet het niet wezen’. Het beschreven cultuurbeeld
komt tot uitdrukking in het pastorale-karakter dat vaak uit muziekwerken met een langzaam
tempo spreekt. De aard en de inhoud van de ‘imitatiën’ is duidelijk: de idyllische morgen-
stond inclusief het gezang van koekoek en nachtegaal, de sledevaart, het vrolijke landleven,
de jacht als idylle van de man in de natuur, de schoonheid der velden (eigenlijk de Schepping
in al zijn schoonheid), het rustieke herderstafereel of de landelijke bruiloft, uiteraard eindi-
gend in een Danklied aan God, vallen allen onder dit genre. Het tij kan echter plotseling
keren: het andante grazioso verandert in een furieus vivace. Plotsklaps verbreekt een donder-
slag de vredige ochtendstond, een striemende regenbui verstoort het idyllische herdersbe-
staan. De Storm steekt op. De Drang tot verbeelding lijkt zich aan het einde van de eeuw on-
der invloed van alle revolutionaire bedrijvigheid met name te uiten in het muzikaal
schilderen van het strijdtoneel: tromgeroffel dat de naderende vijand aankondigt, het trom-
petsignaal dat oproept de wapens te grijpen, het kanongerommel in de verte, het oprukken
der vijanden, de strijd zelve, het kreunen der gewonden, de wraak, de overwinning en de
vlucht (van de vijanden uiteraard). Als stilte na de storm klinkt dan meestal het Nationale
Volkslied of ook hier weer – zij het minder frequent – het Danklied aan God. In de geschetste
tableaux vivants neemt het imiteren van ‘inheemse’ of archaïsche muziekinstrumenten een
bijna dubbelzinnige plaats in: in de serieus bedoelde ‘kunstmuziek’ wordt een andere vorm
van muziek nagebootst, passend in het verhaal. De herder wordt ten tonele gevoerd met zijn
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schalmei en/of zijn doedelzak, natuurlijk niet echt, maar geïmiteerd. De jacht wordt geï-
dealiseerd met de jachthoorn; de arreslee heeft zijn bellen.

Een aantal vragen willen we trachten in dit artikel te beantwoorden. Ten eerste: welke vor-
men en welke technieken gebruikten de componisten om hun muziek als verbeelding van
concrete programma’s verstaanbaar te maken? Zijn er stereotiepe toonsoorten, maatsoorten,
tempo-opeenvolgingen en retorische figuren aan te wijzen die deze werken met elkaar ge-
meen hebben? Voorts: door welke componisten en voor welk publiek werden deze werken ge-
schreven; wat was de sociale functie van deze ‘klankspelen’? Voor welke instrumentale/vocale
bezetting werd deze muziek geschreven? 

Het antwoord op deze laatste vraag wordt in feite gegeven door de hiernavolgende rubri-
cering. 

Muziek voor het orgel

We richten allereerst onze aandacht op de koning der instrumenten, het orgel. Volgens Hess
kan één man ‘de volmaaktste en meeste nabootsing’ uit dit instrument toveren; geen instru-
ment lijkt meer geschikt voor klanknabootsingen. Het orgel is in zijn samenstel immers van
nature een klanknabootsend instrument. Sedert de late Middeleeuwen bevat het – naast de
karakteristieke basisklank, geproduceerd door de familie der prestantregisters en algemeen
‘het plenum’ genoemd – allerlei klanknabootsende registers als Trompet, Bazuin, Dulciaan,
Regaal en Zink; ook Fluit en Gemshoorn, Hobo, Fagot en Schalmei. De edle Einfalt en de Emp-
findsamkeit zien we terug in enkele voor deze periode karakteristieke orgelregisters zoals de
Fluittravers, refererend aan hèt mode-instrument van de Empfindsamkeit, bespeeld door voor-
aanstaande groten, en de Schalmei, de Musette, ook de Viola di Gamba als herinneringen aan
het goede archaïsche landleven. Het vogelfluitje, de Flageolet (meestal een 1-voets register en
dus maar liefst drie octaven hoger dan de normale toonhoogte) leent zich op en top voor het
nabootsen van koekoek en nachtegaal.

Het mag zo zijn dat het vermaarde Nederlandse barokorgel – denk aan het Bavo-orgel van
Christian Müller in Haarlem, het Moreau-orgel in de Goudse St. Jan, aan het Strumphler-or-
gel (thans) in de Eusebiuskerk in Arnhem – in eerste instantie werd gebouwd voor het be-
geleiden van de gemeentezang tijdens de zondagse godsdienstoefeningen, daarnaast klonk
het op gezette tijden door de week ‘ter lering ende vermaak’; de stadsorganist verdiende er
zijn (bescheiden) brood mee. Tijdens deze openbare orgelconcerten, maar bijvoorbeeld
ook bij orgelinwijdingen was de klanknabootsende en overige programmatische orgelmu-
ziek een vast onderdeel. Het geven van liefdadigheidsconcerten stond uiteraard eerst en
vooral in het teken van het goede doel – weeshuizen en diaconie hielden er een bescheiden
centje aan over. Ongetwijfeld offerden de organisten zich hiervoor ook met graagte op om-
dat zij zichzelf daarmee de kans gaven hun fraaie instrumenten te demonstreren in vrije or-
gelwerken, los van het eeuwige variëren en begeleiden der psalmmelodieën. Ook hier klon-
ken de ‘imitatiën’, verstaanbaar voor wie het maar wilde horen. Van vele van deze
orgelbespelingen aan het einde van de 18e eeuw is het programma bekend, bewaard geble-
ven in kerkenraadsnotulen of krantenberichten. Een virtuoos die zich met regelmaat op de
monumentale Nederlandse orgels met allerlei vormen van klankimitaties liet horen was
Abbé Georg Joseph Vogler (1749-1814). Behalve dat hij ‘Geestelyke Raad, Professor, en Eer-
ste Capelmeester van Zyne Doorlugtige Hoogheid den heere Keurvorst van Palts-Beyeren’
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was, welke post hij na 1786 verwisselde met het kapelmeesterschap aan het Zweedse hof, reis-
de hij veelvuldig door heel Europa en diende met zijn orgelconcerten onder anderen de Ne-
derlandse organisten ten voorbeeld. Het lot wilde dat hij juist voor de slag bij Waterloo over-
leed; hij zou er iets moois van gemaakt hebben! Zijn programma’s sloten direct bij de
politieke gebeurtenissen aan. Op 29 maart 1786 bespeelde hij het orgel van de Martinikerk
te Groningen ‘ten profyte van de Nederduytsche Gereformeerde Diaconie-Armen’ met een
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Afb. 2. Programma van het
orgelconcert in de Oostkerk in
Middelburg van Abbé Georg
Joseph Vogler op 25 augustus
1789. 



programma waarop de slag bij de Doggersbank (5 augustus 1781) centraal stond.4 De in-
middels bekende ingrediënten: de slagen der kanonnen, het gekerm der gekwetsten en het
juichen van de zegepralende vloot, werden in het programma opgesomd. De verbeelding
van dezelfde slag tijdens een orgelconcert op 25 augustus 1789 ‘nademiddags van 5 tot 7
uuren’ op het orgel van de Oostkerk in Middelburg is gedetailleerd in de programmabe-
schrijving. Tijdens de Afbeelding van een Zeeslag kon men hooren: ‘a) Trommelslag en
Krygsmusic; b) Het geschommel van de Baaren en slingeren der Schepen; c) Het Donderen
van het Geschut en het Gejammer der Gekwetsten; d) De Vreugdezang der Overwinnaars’.5

Als de politieke situatie niet direct de aanleiding voor Voglers programmering was, dan boden
strijdlustige bijbelverhalen (de strijd tussen David en Goliath bijvoorbeeld) stof genoeg tot im-
provisatie. Want dat is wel de tragische kant van deze meeslepende beschrijvingen betreffende de
concertpraktijk van de Abbé en soortgelijke orgelvirtuozen: behalve de programmabladen en en-
kele richtlijnen hoe al dit fraais uit het orgel te toveren valt, is ons nagenoeg geen feitelijke or-
gelmuziek binnen dit genre overgeleverd. Opvallend genoeg is de enige bataille van Neder-
landse bodem die bewaard bleef, afkomstig uit een nonnenklooster.6 Soeur Emmanuel van ’t
Alderheijligste Sacrament, alias Anna Helena van der Piepen, in 1750 geboren en in 1775 inge-
treden in een klooster te Weert, schreef in haar muziekboekje, dat ze vanaf 1776 aanlegde om ten
gerieve van haar organistschap binnen de orde het ‘Clauwier ofte Orgel te leeren bespeelen’, een
bataille die de titel In Justium draagt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Anna Helena van der
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Piepen het werk overschreef. Daar waar het voor háár bladspiegel absoluut niet nodig is, noteert
zij ‘volto subito’; kennelijk moest men in haar voorbeeld hier snel omslaan en schreef ze de term
over zonder deze te begrijpen. Haar bataille is relatief eenvoudig, speelbaar voor een beginner
in de kunst. Opvallend is de nauwkeurige aanduiding van de nagebootste blaasinstrumenten
Trompet, ‘Corno de Chasse’ en ‘Habouij’, evenals het klavier (‘ond’ of ‘bov’) waarop gespeeld
diende te worden. Het kanongebulder begint aanvankelijk vrij tam met een aantal doffe dreunen
in de bas, maar stijgt in de loop van het oeuvre tot ongekende technische hoogte. Het onmid-
dellijk daarop volgende gekerm der gewonden (Plaintes des Blessées) spreekt voor zich. De Vic-
torie wordt in de geliefde 6/8e maat bezongen.

Met dit werk hebben we zeker niet een muzikaal hoogtepunt in onze vaderlandse muziekge-
schiedenis ontdekt. Het stuk is curieus vanwege zijn vindplaats, zijn uniekheid en zijn voor-
beeldfunctie. De speeltechnieken die Joachim Hess aanreikt in zijn geschriften7 zijn geavan-
ceerder dan wat Anna Helena noteerde. Tromgeroffel en kanongeschut kan men teweeg
brengen door een aantal pedaallatten naast elkaar in te drukken, met de laagste dreunende pe-
daalregisters opengetrokken. In Frankrijk ontwikkelden orgelbouwers nog in de 19e eeuw hier-
voor zelfs een apart mechaniekje. Zette je dat in werking, dan schoof er een ‘donderplankje’ over
het pedaal! Groot was overigens het enthousiasme van het publiek als echte pauken te hulp wer-
den geroepen. Het orgel van de Abdijkerk te Loosduinen, in 1781 door de orgelbouwer Reich-
ner opgeleverd en in 1791 door dezelfde orgelbouwer uitgebreid, werd voorzien van enkele pau-
ken die de organist middels een voetpedaal kon bedienen. Echter kon het niet!

Het klanknabootsende orgelspel vond niet zijn eindpunt in de revolutionaire tijd rond
1800; het leek eerder aangewakkerd te worden. Tot ver in de 19e eeuw volgden Nederlandse
organisten het voorbeeld van Abbé Vogler na. Geen organist leek zich ervoor te schamen, ge-
renommeerde componisten (buiten Nederland) schreven speciale klanknabootsende werken
voor het orgel (fluit- en hoboconcerten, pastorales en veldslagen), geen orgelbouwer vond
dat zijn instrument onecht gebruikt werd. Zij waren bereid solofluiten tot het nabootsen van
fluitconcerten op het Rugwerk te disponeren, vooruit geschoven in de klank, met het Hoofd-
werk als een vol orkest daarachter. Ze ontwikkelden registers die speciaal voor het imiterende
orgelspel bestemd waren. De orgelmaker Hermanus Hendrikus Hess, broer van de eerder ge-
noemde Joachim Hess, kwam in 1783 als eerste met een samengesteld register met de naam
Carillon: bespeelde je het met korte staccato tonen, dan leek het net of er belletjes in het or-
gel zaten. Van Daniël Brachthuyser, de blinde organist van de Amsterdamse Nieuwe Kerk,
werd verhaald dat, als hij de ochtendstond op zijn orgel liet gloren, de hanen rond de kerk
begonnen mee te kraaien. Als hij het onweder op zijn orgel liet donderen werd de melk in de
aangrenzende huizen zuur: zo echt klonk dat! Zijn programma’s spraken duidelijke taal.8

Een in afbeelding 4 volledig weergegeven programma van Brachthuyser toont de twee gen-
res waarin het imiterende orgelspel te verdelen valt. Naast de imitatie van ‘storm en aan-
drang’ is er de nabootsing van andere muziekinstrumenten in muzikale vormen als duo, trio,
aria en concert. Dit tweede genre werd ervaren als een hoger muzikaal niveau. Jacob Wilhelm
Lustig, organist van de Groningse Martinikerk, vond dat men ‘liefhebbers van pauken, trom-
mels en trompetgedruisch beter naar de parade kan verwijzen, en hen die den koekkoek be-
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geeren te hooren naar ’t geboomte kan verzenden’.9 Hij wordt echter lyrisch als hij het im-
proviseren van een mooie aria op de Vox Humana beschrijft. Met dit genre sloten de Neder-
landse organisten overigens direct aan bij de Franse orgelcomponisten, die in de titels van
hun composities de gewenste klankimitatie opnamen: Récit pour la Voix humaine, Basse de Trom-
pette, Trio pour les Flutes etcetera. Verwant aan deze beide improvisatievormen is tenslotte het
spelen van bewerkingen, in feite het ‘orkestreren op het orgel’ van bestaande muzieklitera-
tuur, zoals delen uit oratoria en opera’s (Schöpfung en Jahreszeiten van Haydn, en Freischütz van
Von Weber bijvoorbeeld) of zelfs uit symfonieën (de Pastorale van Beethoven).

De overige klaviermuziek

De stap van het orgel naar de overige toetsinstrumenten is klein, zeker in ons land. Ze wer-
den door dezelfde mensen bespeeld. De organist speelde thuis op zijn ‘staartstuk’ en op zijn
fortepiano. Omdat deze huiselijke instrumenten een grote rol speelden in het sociale leven
was er een grote behoefte aan gedrukte muziek, speelbaar voor de meer of minder gevor-
derde amateur. Improvisatie speelde wel een rol in het klavieronderwijs, maar de betekenis
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Afb. 4. Programma van een orgelconcert in de Amsterdamse Nieuwe Kerk van Daniël Brachthuyser.



van gedrukte muziek was hier veel groter dan in het orgelspelen. Er is derhalve ook meer il-
lustratieve muziek voor klavecimbel en fortepiano dan voor orgel opgetekend. Bovendien
werden vaak andere instrumenten te hulp geroepen. Johann Gabriel Meder (1729-1800)
schrijft zijn Illusion de Printemps (Opus 6) voor fortepiano met daaraan toegevoegd viool en
cello, Christian Friedrich Ruppe (1753-1826) zijn Ouverture Turque voor fortepiano met viool
en cello plus trommel (of contrabas).10 Het genrestuk van veldslag en zeeslag vierde na-
tuurlijk vooral hoogtij toen er daadwerkelijk iets te vieren viel: onze grote daden in de slag
bij Waterloo. De bekendste pièces de résistance waren de oeuvres van de al genoemde Ruppe
en van Johann Wilhelm Wilms (1772-1847).11 Met hun Grande Bataille respectievelijk Schlacht
von Waterloo (ein historisches Tongemählde) overschrijden we de 18e eeuw weliswaar in de tijd,
maar niet in tijdgeest. Hun imitaties willen zo natuurgetrouw mogelijk zijn. Ruppe volgt de
gebeurtenissen op de voet. Je hoort de Franse cavalerie op z’n paard stijgen, zij hebben er
zin aan, zij snellen te wapen. Maar dan komen de geallieerden in het geweer; er klinkt
tromgeroffel, kanonnen beginnen te bulderen. Als het dan eindelijk zover is dat de strijd los-
brandt, schrijft de componist bij praktisch iedere maat wat er precies aan de hand is: ‘Le
Prince d’Orange, entouré un moment par les Français, et sauvé par ses troupes’: de prins
van Oranje, een moment omsingeld door de Fransen, wordt bevrijd door zijn troepen (de
uitleg van de componist is niet geheel overbodig – hoe ‘verbeeld’ je zo iets in muziek?) En-
kele maten later geeft de prins alle eer aan zijn dappere volgelingen. De tekst meldt: ‘jette
sa décoration au millieu d’eux s’écriant: Enfans, vous l’avez tous meritée’. Je ziet en hoort
Oranje’s teken van eer door de lucht vliegen, in het notenbeeld van lage gis tot hoge a. Zijn
geroep is in de vorm van een operarecitatief gegoten. Reeds twee maten later volgt onder
applaus de ontknoping van dit spannende detail: ‘dépuis ils font d’applaudissemens’.
Prompt zetten zijn getrouwen vervolgens de Prinsenmars in, het oude Willem van Nassou,
midden op het strijdveld. Aansluitend klinkt de klacht van gewonden en stervenden. We zijn
nog niet op de helft van het werk. In de verte worden de Pruisische kanonnen hoorbaar,
maar ook de Fransen zetten hun reservetroepen in, aangevuurd door hun muzikanten,
‘ayant ses musiciens à la tête’. In de beginnende ‘desordre’ raakt de prins van Oranje in een
allerliefst muziekje (andante maestoso) gewond. Wanneer de chaos compleet is en Bona-
parte de benen neemt, heeft het werk nog ettelijke pagina’s nodig alvorens afgerond te wor-
den. De overwinningskreten van de geallieerden, de Cris de Victoire des Alliés, worden ge-
volgd door het Engelse Volkslied en in de 6/8e maat zingen de Pruisen Hurrah pour
Saivans.

Een dergelijk gedetailleerd programma roept opnieuw een aantal vragen op: zouden de
luisteraars dit alles begrepen hebben of riep iemand die teksten er tussendoor? Was het ver-
haal zo bekend dat uitleg niet nodig was, of was het zelfs helemaal niet nodig dat de luisteraar
dit alles doorgrondde? Dienden al deze aanduidingen wellicht alleen ter inspiratie van de
speler, vergelijkbaar met tempoaanduidingen en dynamische tekens? Wilms Slacht von Water-
loo doet in lengte niet onder voor Ruppe’s Grande Bataille, de verbale verslaggeving is iets min-
der gedetailleerd. Een aandoenlijke ets voorin de partituur verbeeldt het strijdtoneel. Op de
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Afb. 5. Details uit Christian Friedrich Ruppe’s Grande Bataille.



voorgrond de ontwapenend jonge prins van Oranje, gewond aan zijn linkerschouder, op de
achtergrond hevig vechtende artillerie en cavallerie in vol ornaat. In het langzamerhand ver-
trouwde notenbeeld brullen Wellington en Blücher hun bevelen in stereotiepe operarecita-
tieven, Wellington als hoge heldentenor, Blücher als stevige bas. Het kanon vraagt enige im-
provisatorische uitwerking: Wilms noteert slechts een laag d-klein akkoord van vier tellen.
Verder vertonen de ‘figuren’ veel overeenkomst met Ruppe’s toonschildering. Na de vlucht
der Fransen volgt een vrij uitgebreid weeklagen der gewonden op muziek die de retorische fi-
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Afb. 6. Johann Wilhelm Wilms’ Schlacht von Waterloo: Wellington giebt Befehle zum Angriff.



guren gemeen heeft met een werk dat ruim honderd jaar eerder (in 1700) op Duitse bodem
ontstond: Die Streit zwischen David und Goliath van Johann Kuhnau.12

Een tussentijdse balans

Alvorens oog en oor te richten op het genre ‘orkestwerken’, noteren we enkele voorlopige
conclusies op grond van de tot nu toe beschreven beeldende muziek.

De illustratieve muziek onderscheidt zich door een aantal steeds terugkerende muziek-
theoretische kenmerken. De hoofdtoonsoort is meestal D grote terts, in de barok de karakte-
ristieke toonsoort voor strijdlust en dapperheid. Het is de toonsoort waarin de barokke na-
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tuurtrompet was gestemd en dus lag deze toonsoort letterlijk ‘voor de hand’. Marsen en volks-
liederen klonken vaak in deze toonsoort, maestoso gespeeld. De eigenlijke strijd maakt meest-
al gebruik van de gelijknamige mineurtoonsoort, d kleine terts, het kermen der gewonden
staat in de verwante toonsoort g kleine terts. De afsluitende overwinningsroes staat in de
hoofdtoonsoort D grote terts en steevast in 6/8e maat.

De beeldende muziek maakt gebruik van stereotiepe figuren die waarschijnlijk zonder ver-
bale uitleg begrijpelijk waren. Ik noem het steeds terugkerende openingsmotief voor de
strijd: een stijgende gebroken drieklank, dienend om de heldhaftigheid van de strijders aan
te tonen. Gepuncteerde ritmen melden de komst van de vorst met zijn legioen. De retorische
figuur kreeg een vaste plaats in de Franse ouverture vanaf de gloriedagen van de Zonneko-
ning Lodewijk XIV. Snelle basfiguren duiden paniek en chaos aan. Schleifers, zeer snelle stij-
gende voorslagen voor een wat langere noot, verbeelden het paukengeroffel, signalen die en-
kel uit ‘natuurtonen’ bestaan imiteren het trompetgeschal. Stijgende en dalende toonladders
dienen om het vluchten van de vijand weer te geven. Klagende toonherhalingen en de zoge-
naamde Seufzer moeten het leed der gewonden weergeven. Al deze ‘retorische’ figuren blij-
ken reeds lang in omloop en internationaal te zijn; ze zijn niet typisch Nederlands.

Ondanks het ‘verhaal’ zijn vrij algemeen geldende muzikale vormen te herkennen, met
name de dansvormen uit de klaviersuite zoals mars, gavotte, bourrée en gigue, maar ook uit
de klaviersonate (de zogenaamde hoofdvorm met zijn twee contrasterende thema’s).

Virtuoze staaltjes van klaviertechniek, bijvoorbeeld het snel naar links verplaatsen van de rech-
terhand over de linkerhand heen en weer terug, door een componist als Domenico Scarlatti
(1685-1757) als louter muzikaal effect gelanceerd, worden in deze werken met graagte toegepast
om de heftigheid van de strijd te demonstreren, om kanongerommel door al het tumult heen
hoog en laag te laten klinken: kortom om de ‘desordre’ letterlijk zichtbaar en hoorbaar te ma-
ken. Als we bedenken dat Beethoven juist dit effect veelvuldig toepast in het openingsdeel van
zijn Grande Sonate pathétique (Opus 13, 1798), dan is het duidelijk dat dit effect ook tot de ‘beel-
dende muzikale taal’ was gaan behoren en dus eigenlijk als ‘affect’ betiteld zou mogen worden.

Wat betreft de instrumentale bezetting valt nu reeds te concluderen dat op het orgel geïm-
proviseerde veld- en zeeslagen in hun muzikale vormgeving nagenoeg identiek zijn aan de
overige klavierwerken binnen dit genre. De verbale beschrijvingen van de orgelimprovisaties
en de weinige uitgeschreven orgelwerken bevestigen dit. 

De overige instrumentale muziek

We keren terug op vaderlandse bodem en komen bij het instrumentale genre dat op het
grootste sociale draagvlak kon bogen: de symfonie. Symfonieën werden gespeeld door de ste-
delijke collegia musica waarin professionals en amateurs zich verenigden, voorts door de weini-
ge privé-orkesten aan hof en ambassades, bij de geldadel en de edelen van geboorte en – van-
af het eind van de eeuw – door de genootschappen in de ontluikende concertzaalpraktijk. We
noemden in het begin al Felix Meritis in Amsterdam. Symfonieën hadden, evenals concerten,
geen ander doel dan lering en vermaak. Ze dienden ook als achtergrondmuziek bij drank en
lekkernij, en werden zonder scrupules in losse onderdelen over het concertprogramma uit-
gestrooid.

Christian Ernst Graaf (1723-1804) meldde zich in 1754 in Den Haag; enige jaren later
werkte hij aan het hof, eerst als privé-componist van prinses Anna van Hannover, later als ka-
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pelmeester. Zijn liefde voor het huis Oranje blijkt uit de vele composities die hij aan de prin-
ses en aan Willem V en zijn gezinsleden opdroeg. De anti-oranjegezinde volksbeweging in
1787 moet hem persoonlijk geraakt hebben. Zijn vreugde om het eerherstel van de stadhou-
der Willem V en diens echtgenote Wilhelmina van Pruisen, mede dankzij militair ingrijpen
van het Pruisische leger bewerkstelligd, uitte hij in het schrijven van zijn Grande Simphonie Hol-
landaise, en deux Choeurs à plusieurs Instruments, sur les Évenements de l’Année 1787. Het lijvige
werk bestaat uit zeven onderdelen, die niet de gebruikelijke aanduidingen van maestoso, an-
dante en allegro en dergelijke hebben, maar alle voorzien zijn van een beschrijvende ‘beel-
dende’ titel. Het is dus een symfonie met een programma zoals we dat later bij Beethovens
zesde symfonie, de Pastorale (1812) aantreffen. Uit de titels van de delen blijkt duidelijk voor
welke partij de componist koos. Deel twee ‘bezingt’ met pijnlijke chromatiek en schokkende
piano-forte effecten L’Abus des Antiorangeois. De Marche des Antiorangeois (deel zes) krijgt
als karakteraanduiding lamentabile en moet peureusement worden ‘geëxecuteerd’. De dub-
belkorigheid van het werk is ook illustratief bedoeld: twee instrumentale groepen staan te-
genover elkaar, de ene met fluiten, waldhoorns en fagot, de andere met piccolo, hobo en ser-
pent als blazers. Graaf gebruikt ze zoals een organist zijn klavieren gebruikt: soms concertant
tegenover elkaar, soms gekoppeld. Treden ze zelfstandig op dan is ‘koor I’ Oranje en Pruisen,
‘koor II’ (met serpent) de anti-orangisten. Het totale ‘programma’ luidt als volgt:

1. Le doux, l’agréable, le pompeux et le préférable de l’ Union: Allegro; koor I en II
2. L’Abus des Antiorangeois: Andante; koor I en II
2a. Recit[atief] Les manoeuvres militaires; koor II
3. March: Andante; koor II

Les brouilleries: Allegro; koor I en II
4. Les plaintes des Orangeois: Affettuoso; koor I
5. Marche Prussienne (les braves Prusses s’avancent); koor I
6. Marche des Antiorangeois peureusement executée: Lamentabile; koor II
7. Tout retentit de joye par l’heureux arrivement de Prince Stadhouder: Allegro; koor I en

II

Graafs Grande Simphonie Hollandaise volgt de hiervoor beschreven batailles op de voet. We on-
derkennen alle elementen, het voorstellen van de partijen, de schermutselingen, de strijd, de
klacht (in dit geval van de prinsgezinden), de te hulp schietende Pruisen en tenslotte de alge-
hele overwinningsroes. Ook de muzikale affecten en muziektheoretische karakters komen uit-
bundig terug. De hoofdtoonsoort is weer de militante toonsoort D grote terts, uitermate ge-
schikt voor de koperblaasinstrumenten, het openingsmotief de bekende gebroken drieklank
naar boven. De dwaling van de anti-orangisten in G grote terts wordt onderbroken door flar-
den van het Willem van Nassou, gespeeld door koor I. Bevelen klinken door een brullende (in-
strumentale) bas in het recitatief, daarna barst de strijd furieus los, de toonsoort voor het ge-
vecht is d kleine terts, de vorm is verwant aan die van de tweethematische hoofdvorm. Barokke
retorische formules als de Seufzer dringen zich op. Stereotiepe ritmen die we ook in de klavier-
werken ontmoetten, verhevigen de strijd tegen het einde. Het klagen van de prinsgezinden
moet sotto voce worden gespeeld; de term komt uit de zangtechniek: de oranjegezinden heb-
ben amper meer stem. Het angstige gezang van de anti-orangisten in deel zes lijkt een be-
staande melodie, die – om maar bang en timide te klinken – van majeur in mineur is veran-
derd. Het slotdeel begint met een heuse fuga op de melodie van het Willem van Nassou, om
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tenslotte toch uit te monden in de geliefde 6/8e maat, dit alles in de hoofdtoonsoort D grote
terts. 

Vanwege de dubbelkorigheid is Graafs Simphonie Hollandaise curieus; een unicum binnen
het genre is zij niet. De Princelijke Ouverture die de Haagse organist Jan Carel Kleijn in hetzelfde
jaar schreef voor een voorstelling van Het Oprechte Vaderlandsche Liefhebberij Tooneel te
Den Haag is een soortgelijk bravourestuk, met alweer een fuga op Willem van Nassou.13 Beide
fuga’s, die van Graaf en die van Kleijn, doen sterk denken aan de fuga die de jonge Wolfgang
Amadeus Mozart in 1766 voor Willem V schreef (als slotdeel van Galimatias Musicum KV 32).

Ook na 1800 is de bataille als orkestwerk in Nederland nog in zwang. De muziekcollectie
van het Koninklijk Huisarchief bevat er ettelijke voorbeelden van. Behalve vele klavierwerken
en cantates treffen we toondichten voor orkest op de slag bij Waterloo aan van onder anderen
A. Berlijn, J.J. Bertels en J. Marinus.14 We hoeven overigens slechts de intrada tot dit artikel in
herinnering te roepen om ons nog een symfonisch voorbeeld van dit genre voor de geest te
halen.
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Afb. 9. Karakteristieke frag-
menten uit Christian Ernst
Graafs Grande Simphonie Hol-
landaise, en deux Choeurs à plusi-
eurs Instruments, sur les Évene-
ments de l’Année 1787: 
1) de openingsmaten
2) l’Abus des Antiorangeois
3) de bevelhebber verbeeld in
een bas recitatief
4) Les Plaintes des Orangeois.



De vocale muziek

We richten ons tenslotte op de vocale muziek. De overstap is ook hier niet groot, immers veel
marsen, onderdeel van de illustratieve symfonische muziek, waren voorzien van tekst en kon-
den dus (mee)gezongen worden. De tekst maakt uiteraard een beschrijvend programma
overbodig. Melodie en begeleiding zijn illustratief voor de inhoud van de tekst. Na al het
voorafgaande strijdgewoel is het wellicht verfrissend een aantal liederen naar voren te halen
waarin het woeden der natuur beschreven wordt. Het onweder is een geliefd thema voor het
stichtelijke lied: Gods machtige stem rolt als de donder door de lucht, muzikaal meestal gesi-
tueerd in een bedrijvige basso continuo-partij. De twee voorbeelden die ik naast elkaar leg,
zijn van Johann Gabriel Meder, lied VII uit de Stichtelijke Gezangen van Bernard Elikink (1769),
en een zetting van Johann Andrea K. Colizzi, lied 25 uit de vierde bundel Stichtelyke Gezangen
van Rutger Schutte (na diens dood uitgegeven in 1787).15

Wie zou dat ontzaglyk Wezen Niet met diepen ootmoed vreezen,
Dat in eenen oogenblik ’t Groot heelal vervult met schrik;
Wen het uit den hemelbogen, Bliksemt en zijn alvermogen,
Door den Donder openbaart, Dat de hemel, zee, en aard,
Met al wat het ooit deed leven, Staan te siddren en te beven.
Alsof ieder donderslag, Baarde d’allerjongsten dag!

Zo luidt de tekst van Bernard Elikink. Dominee Rutger Schutte is zo mogelijk nog plastischer:

Hoe beeft dees kloot? Waar zal ik blijven?
De zon, de maan, de starreschijven, 
Zijn met een zak bekleed, of storten uit haar’ kring.
Ik zie de zwarte lucht betrokken, 
Deez’ aarde uit haare krammen schokken; 
De Hemel rolt in één, waar onze kloot in hing.

Het zal duidelijk zijn dat deze teksten wel erg tijdgebonden zijn. Zonder tekst en uitleg kun-
nen ze vandaag de dag feitelijk niet meer uitgevoerd worden. Een zichzelf respecterend zan-
ger krijgt ze niet over de tong. Om het probleem van deze teksten te vermijden, voegde ik
eens een aantal liederen van Jan Carel Kleijn samen tot een Sonate voor Orgelsolo16 zodat nie-
mand ‘last had’ van deze gedateerde teksten. Het resultaat was opmerkelijk: wat overbleef was
in feite identiek aan de instrumentale muziek die in dit artikel tot nu toe aan de orde kwam.
De betreffende toondichters kozen beide voor de hierboven geciteerde teksten de dreigende
toonsoort d kleine terts; we worden herinnerd aan de confrontatie met de naderende vijand.
Meder voert de donder op met dezelfde retorische figuur als waarmee de paukenroffel in de
veldslag werd geïmiteerd. Stijgende en dalende toonladders rollen weer bliksemsnel over het
klavier. Dezelfde figuren die de vluchtende vijand over het slagveld deden rennen, dienen nu
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16 Uitgebracht op de cd Parlamente bij het label Erasmus (Project 234) door de Stichting Muziek, uitgevoerd in de Go-
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om hemel en aarde te doen sidderen en beven. Stijgende gebroken drieklanken, in de batail-
les gebruikt om heldhaftigheid te tonen, staan nu voor Gods grootheid. Gepuncteerde rit-
men symboliseren het verschijnen van de almachtige God. De snelle basfiguren dienen om
wolkbreuken en bliksemschichten uit te beelden.

Hef aan! Bataaf! klonk het op 19 december 1799 in de Kloosterkerk in Den Haag. Een groot
koor en orkest was bijeen getrommeld en Christian Friedrich Ruppe vuurde het spektakel
aan: een door hem speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde cantate.17 Hij had ban-
den met de Kloosterkerk, bovendien leende hij in Leiden, waar hij Universiteitskapelmeester
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Afb. 10. Johann Gabriel Meder, lied VII uit de Stichtelijke Gezangen van Bernard Elikink (1769): Onweer
(links); Johann Andrea K. Colizzi, lied 25 uit de vierde bundel Stichtelyke Gezangen van Rutger Schutte
(1787): Het Onweer en de Aardbeeving (rechts).

Afb. 11. De paukenroffel (hier de donder), opening van de basso continuopartij van Meders Onweer.



was, vaak de musici van de Haagse hofkapel. Zijn beeldende muziek bij deze uitgesproken tek-
sten zal het hart aangesproken hebben. We ontmoeten weer dezelfde beeldende retorische fi-
guren, reden te meer om langzamerhand aan te nemen dat deze beeldspraak destijds voor
kundigen en minkundigen duidelijk was. In de sinfonia klinkt nog de strijd, met toonherha-
ling als paukenslagen en tromgeroffel door alle orkeststemmen heen; akkoordbrekingen en
toonladders in stijgende richting verraden hoe manhaftig er is gestreden. Maar na deze In-
trada klinkt onmiddellijk de Victorie in de inmiddels ook al bekende 6/8e maat:

Hef aan rechtschapen kroost der Vaad’ren. 
Bataven, heft den Feestzang aan.
De Heerschzucht durfde uw’ kusten naad’ren:
Zij vlood, met schande en smaad belaên,
Der Volken vijand ligt verslagen,
Der Volken heilzon is aan ’t dagen,
En Neêrlands oude roem hersteld.
Hef aan! Bataaf! gij zijt gewroken;
Gij hebt der Britten trots verbroken: 
Triumf! Triumf! zij zijn geveld.
(bis)

Slotbeschouwing

Nu we verschillende zowel instrumentale als vocale werken met een beeldend karakter de re-
vue hebben laten passeren, komt het moment ons een oordeel over deze muziek te vormen.
We voegen een aantal stellingen aan de eerder geponeerde conclusies toe.

We stellen ons allereerst de algemene vraag of muziek aan waarde inboet als zij een beel-
dend karakter heeft. Denkt men daarover na, dan rijst de vraag of muziek niet altijd een beel-
dend karakter heeft. Roept muziek niet altijd beelden op, ook als er geen ‘programma’ is?

Wanneer we bij de hierboven besproken muziek de titel of de verhalende programmati-
sche inhoud zouden verzwijgen, waneer we Wilms Schlacht von Waterloo op een concertpro-
gramma zouden aankondigen als Grande Sonate pathétique in d moll, zou dan niet iedere toe-
hoorder zelf er zijn eigen verhaal bij verzinnen en tot de conclusie komen dat Wilms een
briljante, tot de verbeelding sprekende sonate componeerde?

Muziek is geordende klank, zij spreekt door haar wezen tot de verbeelding en roept visioe-
nen op. In alle stijlperioden van de Westerse – en waarschijnlijk evenzeer van de niet-Wester-
se – muziekgeschiedenis is er muziek geschreven die een verhaal trachtte te verklanken. Bij
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tian Friedrich Ruppe’s Hef aan!
Bataaf!



vocale muziek, geënt op een tekst, is dit voor de hand liggend. De mate waarin en de wijze
waarop dit gebeurt is grotendeels tijd- en stijlgebonden. Het lijkt echter of enkele ‘figuren’ zo
algemeen geldend zijn, dat zij door alle stijlen heen terugkeren. Het zijn ‘oerbeelden’, on-
dubbelzinnige beeldspraken in de muzikale grammatica. Ik denk aan figuren met een expli-
ciete stijgende of dalende richting; in het voorgaande bijvoorbeeld de toonladderfiguren en
akkoordbrekingen. Zij zijn ‘puur natuur’: de toonreeksen ordenen de tonen naar hun aard,
de drieklankbrekingen zijn de natuurtonen, de vertegenwoordigers van de boventoonreeks,
zij zijn hoorbare getalsreeksen, aardse verklankingen van de muziek der sferen, die de plane-
ten hun baan doen vinden. Zij komen als vanzelf uit de natuurtrompet en de natuurhoorn
door de luchtkolom in het corpus van het instrument te bespelen met de adem. Zij ontsprin-
gen uit de snaar die getalsmatig wordt ingedeeld. Van hartslag, oerbegin en teken van leven,
naar ritme, slagwerk; van cadans naar gestileerde dans, van boog naar strijkstok; van natuur
naar cultuur: de afstand lijkt niet zeer groot. In het woord ‘cultuur’ komen de natuur èn de
kunst samen.

Een aantal van de hierboven beschreven retorische figuren kunnen we aanmerken als oer-
figuren. Hun ‘affect’ was ondubbelzinnig. Zij waren verstaanbaar voor iedereen, kundigen en
minkundigen. Ze blijken niet tijdgebonden te zijn; ze komen in alle stijlen terug; zij hebben
hun werking, ook als er niet een concreet verhaal achter steekt.

Iedere stijl ontwikkelt daarnaast een aantal eigen karakters. Deze zijn gekunstelder, soms
zelfs alleen voor ingewijden herkenbaar. Sommige figuren móesten kennelijk zelfs verborgen
blijven; ik denk aan alle kabbala in het Oosterse denken en aan getalssymboliek in Middel-
eeuwen, Renaissance en Barok in de Westerse muziek.

Van God maak je geen beeld, zegt het jodendom. Een ver gevolg daarvan is dat kerkmuziek
over het algemeen minder extrovert in haar beeldentaal is dan opera, de wereldse muziek-
vorm bij uitstek, niet gemaakt om God te loven maar enkel tot vermaak van Zijn schepselen.
De opera is altijd meer spektakel geweest dan het oratorium, uiteraard in de visuele vormge-
ving, maar ook in de muzikale beeldspraak. De haan in Bachs Passionen kraait bepaald niet
erg natuurgetrouw; op een cruciaal moment in het passieverhaal is dat ook niet aan de orde,
levensechter is Petrus’ bittere geween. In de Rococo lijkt het verschil tussen kerkelijke en we-
reldlijke muziek uiterst klein. Mozarts kerkmuziek is amper anders dan zijn operamuziek.
Opera-aria’s komen terug in zijn kerkmuziek en omgekeerd. Dezelfde musici die op zondag
in de kerk zongen trof men door de week aan in de opera, in de collegia musica, in vaux-hall en
redoutenzaal. Oorzaak van dit bij elkaar komen is de democratisering en socialisering van het
muziekleven aan het eind van de 18e eeuw.18 Dit is met name zeer sterk in ons land, waar de
kerk amper een rol speelde in de muzikale beleving: de gezelschapsstructuur van het Neder-
landse muziekleven is er zelf het beeld van.

Terug naar de muzikale beeldentaal. Inhoudelijk bekend of onbekend, geheim(zinnig) of
niet, de steeds terugkerende figuren hebben hun werking op het gehoor; zij roepen emoties
op, ondubbelzinnig. Vanuit de oerformules ontwikkelde de retorica een groot aantal figuren
die ook in de grammatica van de muziek werden overgenomen. Zij dragen hoogdravende
Griekse en Latijnse namen als anabasis, katabasis, kyklosis, metabasis, hyper- en hypobool,
passus en saltus duriusculus, suspiratio, exclamatio, etcetera. Het gaat buiten het bestek van
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dit artikel ze allemaal te noemen en uit te leggen.19 De Barok – om ons daartoe te beperken –
nam deze figuren met graagte over. Hoe kan het anders: is er ooit een stijlperiode zo uitge-
weest op uiterlijk ‘vertoon’? Zij voegde er eigen retorische figuren aan toe. Heel beeldend en
direct aansluitend bij de hierboven besproken muziek zijn de Mannheimer Manieren; een en-
kele, de Seufzer, werd eerder genoemd. 

Naast deze lineaire figuren ontstond er een aantal affectvolle samenklanken zoals het Na-
pels sextakkoord, zo genoemd omdat het ontdekt zou zijn in de Napelse opera buffa. Het had
een schokeffect; minkundigen zullen niet precies geweten hebben wàt er gebeurde, maar dàt
er iets aan de hand was, zal hun niet ontgaan zijn. Bach gebruikte het zeer affectvol in het slot-
koor van zowel zijn Johannes- als zijn Matthaeus Passion.

Het lijkt wellicht enigszins overdreven, maar in feite is de muziek van de 18e eeuw, vocaal
èn instrumentaal, geheel opgebouwd, gecomponeerd in de letterlijke zin van het woord, met
deze beeldende figuren. Daarom is zij zo beeldend; daarom spreekt zij zo tot de verbeelding.

Zoals al eerder opgemerkt, is de uitgesproken belangstelling voor beeldende muziek aan
het einde van de 18e eeuw niet typisch Nederlands. Het verschijnsel is algemeen en interna-
tionaal.20 Hierboven kwam ter sprake dat de behoefte direct aansloot bij het rationalisme, de
‘terugkeer tot de natuur’ en dergelijke stromingen. Typisch Hollands zou hooguit kunnen
zijn dat dit genre in ons land zo enorm aansloeg. Onze consumptiemaatschappij was er een
vruchtbare bodem voor. Er waren hier veel minkundigen. Dat wil zeggen: er was een groot en
sociaal breedvertakt luisterpubliek. De gebezigde term komt hiermee in een ander licht te
staan. Als Hess zegt dat de illustratieve muziek vooral voor de ‘minkundigen’ is, dan doelt hij
onder meer op de al dan niet aanwezige muziektheoretische kennis omtrent bepaalde retori-
sche ‘uitdrukkingen’. Ik denk aan zaken als toonsoortkarakteristiek en de met Griekse en La-
tijnse termen aangeduide retorische figuren. Deze zullen niet bij iedereen bij name bekend
en wellicht ook niet altijd concreet herkend zijn geweest. De imitaties van trompetgeschal, re-
veille, de doedelzak van de herder en dergelijke zullen zeker wel zijn onderkend en derhalve
tot genieting hebben geleid.

‘Minkundigen’ treffen we aan in alle rangen en standen en in feite overal waar muziek ge-
maakt werd: in de concertzaal, de opera, het collegium musicum, de kerk, het café, de redou-
tenzaal en op straat. De scheiding tussen kundigen en minkundigen liep ook niet tussen ker-
kelijk en wereldlijk of tussen rijk en arm; ook de welgestelden kregen met regelmaat batailles
en onweders voorgeschoteld of voerden ze zelf uit in het collegium musicum. Geen programma
lijkt zonder het genre van de illustratieve muziek te kunnen; het oeuvre van vele Nederlandse
componisten schijnt hierin grotendeels te zijn blijven steken. De grote componisten buiten
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Afb. 13. Mannheimer Manieren.



onze grenzen schuwden de beeldende muziek ook niet. Bachs cantate Es erhub sich ein Streit
(BWV 19), Haydns sonate La Chasse en zijn Schöpfung niet te vergeten, Mozarts Batailla (KV
535) en Beethovens Wellingtons Sieg (Opus 91) zijn niet anders en niet minder plastisch dan
de beproken Nederlandse voorbeelden. Zij schreven echter nog zoveel meer. Misschien moe-
ten we tot de conclusie komen dat onze natie vooral sterk visueel was ingesteld. Dat leverde
kunstenaars als Rembrandt en Jan Steen op. Landelijke taferelen, zee- en veldslagen behoor-
den evenals andere heldhaftige genrestukken ook tot hún repertoire.

In internationaal opzicht kan worden vastgesteld dat het beeldende karakter van de 18e-
eeuwse muziek anders was dan dat van de 19e-eeuwse. In zijn toelichting bij de Pastorale Sym-
phonie schrijft Beethoven uitdrukkelijk dat het niet gaat om een zo reëel mogelijke verklan-
king van het ‘programma’, maar om een sfeerschildering, een muzikale impressie.
Bestuderen we de Nederlandse concertprogramma’s uit de eerste helft van de 19e eeuw, dan
kunnen we concluderen dat de behoefte aan een vrij concrete uitbeelding hier langer bleef
voortleven, in de eerste plaats in de orgelconcerten, een terrein dat ook open lag voor de
minder draagkrachtigen, maar toch ook in de concertzalen.
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Een carrière in cultuur: Cornelis Sebille Roos (1754-1820)

Op 30 januari 1820 overleed in Amsterdam, 65 jaar oud, de kunstmakelaar Cornelis Sebille
Roos. Bij zijn dood liet hij een omvangrijk vermogen van meer dan honderdduizend gulden
na aan zijn tweede echtgenote, Ida Geertruyd van Genderen, de twee dochters uit zijn eerste
en een zoon uit zijn tweede huwelijk. Het vermogen werd gevormd door zijn huis, het be-
roemde Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht, de inboedel daarvan en de voorraad van
zijn kunsthandel, alsmede een tuin met opstal in de Plantage.1 De veiling van de kunstwerken
in zijn bezit op 28 augustus 1820 bracht een slordige 35.000 gulden op.2 In een openbare ver-
gadering van de Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut werd Roos op 13 de-
cember 1820 uitvoerig herdacht. Daar werd hij niet alleen geroemd als cultureel ondernemer
maar ook als een man die gezellig was in de omgang en die een plichtsgetrouw huisvader en
burger was geweest.3

Cornelis Roos had een voorspoedige carrière gemaakt als kunstmakelaar en hij had een lei-
dende rol gespeeld bij tal van vernieuwingen op het gebied van de beeldende kunsten in de
laatste decennia van de 18e en de eerste van de 19e eeuw. In zijn biografie komt de vernieu-
wing van de culturele infrastructuur in de jaren omstreeks 1800 samen met artistieke veran-
deringen die zich in die periode aftekenden. Het is daarom in de context van deze bundel de
moeite waard wat langer stil te staan bij de initiatieven die Roos gedurende zijn leven heeft
ontplooid.

Een korte levensschets

Cornelis Roos werd op 10 januari 1754 geboren als derde van de vier kinderen van François
Corneille en Marie Sébille Roos. Op 16 januari werd hij gedoopt in de Oude Waalse Kerk in
Amsterdam als ‘Corneille Sébille’.4 Zijn ouders overleden al vroeg. Zijn opvoeding genoot
Cornelis bij een oom, die bevriend was met de dichter Sybrand Feitama.5 Hij zou ook enige
tijd in Duitsland zijn schoolgegaan. Toen hij op 8 januari 1784 in ondertrouw ging met de 24-
jarige Catharina Johanna Esser, woonde Roos op de Amsterdamse Keizersgracht bij de Bin-
nen-Amstel.6 Nog in dat zelfde jaar ging hij een compagnonschap aan voor een periode van
negeneneenhalf jaar met Stephanus Abraham Banzet voor een handel in pelterijen onder de
naam Banzet & Co. Banzet was directeur, Roos voerde de boekhouding en bracht ƒ12.000 ka-
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1 Rijkarchief in Noord-Holland, Haarlem (hierna RANH), Memoriën van Successie, Kantoor Amsterdam, 1820, nr.
23. Gemeentearchief Amsterdam (hierna: GAA), Notarieel Archief, Notaris Th.M. de Man, nr. 20083, fo 60 e.v. In de
personalia-verzameling van het Gemeentearchief Amsterdam bevindt zich een overlijdensbericht van Roos.

2 F. Lugt, Repertoire des catalogues de ventes publiques interéssant l’art ou la curiosité: tableaux – dessins ... I (Den Haag/Parijs
1938) nr. 9865.

3 Verslag van de derde openbare vergadering der Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen [...] 13 december
1820 50-52.

4 GAA, Doop-, trouw- en begraafboeken (hierna DTB) 135, 113v.
5 J. de Kruyff, Leven van Sybrand Feitama (z.pl, z.j.) 5.
6 GAA, DTB 628, 488. Zie ook GAA, Notarieel Archief, Notaris De Beem, nrs. 15086, 15109, 15110, 15111, 15115,

15128 en 15155 voor de afwikkeling van diverse zaken.



pitaal in de onderneming in.7 Het grootste deel van zijn leven trad Roos echter op als kunst-
makelaar. Hij handelde in kunst en trad enige keren op als veilingmeester bij grote kunstvei-
lingen in Amsterdam.8 In mei 1801 overleed Roos’ eerste vrouw,9 hem en twee dochters ach-
terlatend. Nog in hetzelfde jaar hertrouwde hij met Ida Geertruyd van Genderen, afkomstig
uit Enkhuizen.10 Uit dit huwelijk kreeg hij nog een zoon, die zijn vader later zou opvolgen als
kunsthandelaar en veilinghouder. Kort nadat Roos met Ida van Genderen trouwde, kocht hij
in twee gedeelten ongeveer de helft van het beroemde Trippenhuis aan de Kloveniersburg-
wal.11 Daar had hij al enige tijd zijn handel gedreven. In 1811 verhuisde Roos naar het Huis
met de Hoofden, waar hij tot zijn dood zou wonen en werken. Roos’ gestalte komt voor op
verschillende contemporaine voorstellingen. Een zelfstandig portret van hem werd in 1815
geschilderd door Adriaan de Lelie, een van de meest vooraanstaande portretschilders van
Amsterdam in die periode.12

Hoe Roos van de pelterijen in de kunst terecht is gekomen, is niet helemaal duidelijk. Wel
weten we dat hij als jonge man tekenles genoot bij de kunstenaar Jacob Cats, bij wie hij ook
enige tijd in huis woonde op de hoek van de Weteringschans en de Amstel. Cats (1741-1799)
was als achttienjarige begonnen als schilder van behangsels in de fabriek van Jan Hendrik
Troost van Groenendoelen. Gedurende vele jaren beschilderde hij tal van behangsels in Am-
sterdamse patriciërswoningen. Dankzij de bescherming van vooraanstaande Amsterdamse
mecenaten zoals Johan Goll van Frankenstein en Johannes de Bosch kon Cats zich vanaf 1762
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7 GAA, Notarieel Archief, Notaris De Beem, 15111, 7 september 1784. Blijkens nr. 15155 had Roos’ vrouw bij haar
overlijden in 1801 nog steeds een belang in de zaak van Banzet.

8 Lugt, Repertoire, o.a. nrs. 6031, 6060, 6133, 6140, 7632.
9 GAA, DTB, 1061/16v.
10 GAA, DTB, 648/306.
11 GAA, Kwijtscheldingen 175/104 d.d. 9 december 1801 en 176/115 d.d. 15 december 1802.
12 Het schilderij werd door het Rijksmuseum in 1929 gekocht van nakomelingen van de zitter. Een voorstudie (krijt, 216

x 157 mm) voor het portret bevindt zich in de Historisch-topografische Atlas van het Gemeenterachief Amsterdam.

Afb. 1. Adriaan de Lelie, Portret van Cornelis Se-
bille Roos. Doek, 1815, 68 x 54,3 cm. Rijksmuseum
Amsterdam.



vrij vestigen als veel gevraagd tekenaar van gestoffeerde landschappen. Zijn beroemdste serie
is een reeks van vier panoramische gezichten vanaf de Tafelberg in het Gooi, voor ƒ 700,- ge-
tekend voor P.C. Hasselaer. Andere series getuigen van Cats’ typisch 18e-eeuwse, geordende
visie op de natuur: de vier jaargetijden, de vier uren van de dag, de vier hoofdstoffen (aarde,
water, lucht en vuur), de twaalf maanden. Cats was daarnaast actief met het schoonmaken en
opzetten van prenten en tekeningen.13 Tot zijn dood in 1799 onderhielden hij en Roos een
band: zijn vroegere leerling zou later zes landschappen van Jacob Cats in prent uitgeven14 en
trad tevens op als veilingmeester van diens nalatenschap.15

In deze omgeving werd Roos dus gevormd als tekenaar, vermoedelijk vooral van land-
schappen, en kwam hij in aanraking met allerlei inhoudelijke en zakelijke aspecten van het
toenmalige kunstenaarschap. In 1775 werd hij honorair lid van de Amsterdamse Stadsteeken-
academie16 en in 1779 liet hij zich in het Amsterdamse St. Lucasgilde inschrijven. Roos was
niet zozeer een professioneel scheppend kunstenaar17 als wel een dilettant in de beste 18e-
eeuwse betekenis van het woord: een liefhebber van de beeldende kunsten, die belang stelde
in de ontwikkelingen in de kunst en die eigentijdse kunstenaars stimuleerde waar dat nodig
en mogelijk was door te verzamelen, door te makelen in kunst en door zitting te nemen in be-
sturen van kunstgenootschappen.

Roos en Felix Meritis

Vermoedelijk bij Jacob Cats thuis maakte Roos kennis met diens neef Willem Writs. Willem
Writs richtte in 1777 de Amsterdamse maatschappij der verdiensten onder de zinspreuk Felix
Meritis op. Roos speelde zijn hele leven een actieve rol in dit belangrijke genootschap. Hij be-
hoorde tot de allereerste leden van Felix Meritis, waar koophandel, letterkunde, muziek en
tekenkunst samenkwamen. Zijn leermeester Jacob Cats volgde hij op als directeur van het de-
partement der tekenkunde. Op 7 juli 1787 mocht hij, als president-commissaris van de maat-
schappij en als lid van de commissie tot de nieuwbouw, de eerste steen voor het door Jacob
Otten Husly ontworpen sociëteitsgebouw aan de Amsterdamse Keizersgracht leggen.18 Voor
de nieuwbouw van Felix Meritis hadden verschillende oudere panden aan de Keizersgracht
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13 De belangrijkste biografische gegevens over Cats, mogelijk op gezag van Roos, in R. van Eijnden en A. van der Willi-
gen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw, 4 dln (Haarlem 1816-1840) II, 303-316.
Voorts: Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800. Tentoonstellingscatalogus Frans Halsmuseum en Teylers
Museum, Haarlem (Zwolle 1989) cat. nrs. 232-235; J.W. Niemeijer, Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijks-
prentenkabinet (Amsterdam 1990) 36-44; Bulletin van het Rijksmuseum 40,4 (1992) 397-398; W. Loos e.a. (red.), Langs
velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Am-
sterdam (Amsterdam 1997-1998) cat.nr. 24, p. 168.

14 Van Eijnden & Van der Willigen, Geschiedenis II, 311.
15 16 april 1800, Lugt, Repertoire, nr. 6060.
16 GAA, Stads Teekenacademie, 41A, ‘Leden honorair van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam, 1765-1809’ ver-

meldt Roos op de jaren 1775-1783; het leermeesterschap van Cats wordt in deze bron bevestigd.
17 Wybrand Hendriks vermeldt achterop een tekening dat Roos op 31 juni 1781 op de buitenplaats Elswout bij Over-

veen zat te tekenen: Wybrand Hendriks. Tentoonstellingscatalogus Teylers Museum, Haarlem (Haarlem 1972) nr. 76,
met vermelding van een door Roos op Elswout gemaakt tekening op een veiling bij Frederik Muller, Amsterdam, 13
mei 1941, nr. 823.

18 Een latere aftekening van deze voorstelling van de hand van Gerrit Lamberts, thans in de Historisch-topografische
Atlas van het Gemeentearchief Amsterdam, M 16-28, werd vermoedelijk voor Roos vervaardigd.



plaats moeten maken. Gewetensvol liet Roos deze panden vastleggen door de schilder J.
Elffers; het schilderijtje schonk hij later aan de maatschappij.19
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19 [A. Fokke Simonsz.], Historische beschrijving van het gebouw der maatschappije van verdiensten [...] Felix Meritis (Amster-
dam 1800) 23 en 148. Het schilderij bevindt zich thans in het Amsterdams Historisch Museum, inv.nr. A 3341; Ger-
rit Lamberts tekende, vermoedelijk naar dit schilderij en in opdracht van Roos (waarover later meer), de huizen
nog eens in 1817: GAA, Historisch-topografische atlas, coll. Van Eeghen, inv.nr. 412; zie: B. Bakker, E. Fleurbaay en
A.W. Gerlach, De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950 (Zwolle 1988) 371.

Afb. 2. C.L. Hansen, Cornelis Sebille Roos legt de eerste steen voor het nieuwe gebouw van Felix Meritis aan
de Amsterdamse Keizersgracht, 7 juli 1787. Pen en penseel in grijs. Gemeentearchief Amsterdam.



In de jaren daarna gaf Roos verschillende prenten uit die betrekking hadden op Felix Me-
ritis. Hij produceerde een fraaie portefeuille met de ‘grondteekeningen’ van Felix Meritis,
door de architect B.W.H. Ziesenis op kosten van Roos getekend naar de originele bouwteke-
ningen van Husly.20 Uit 1794 dateren gravures, door Reinier Vinkeles en Dirk Vrijdag naar te-
keningen van Jacques Kuijper en Pieter Barbiers, van de muziekzaal en van de gehoorzaal in
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20 Grondteekeningen van het gebouw der maatschappije [...] Felix Meritis (Amsterdam 1789).

Afb. 3. Noah van der Meer, naar Jacob Otten Husly en Jacques Kuijper, De voorgevel van Felix Meritis.
Gravure uit de door Roos uitgegeven Grondteekeningen, 1789. Gemeentearchief Amsterdam.



het nieuwe gebouw van Felix Meritis. Roos gaf bovendien in het jaar 1800 een historische be-
schrijving van de maatschappij en het gebouw van Felix Meritis uit.21

Roos figureert op verschillende van de genootschapsportretten van Felix Meritis die
Adriaan de Lelie vanaf 1788 vervaardigde. Op diens verbeelding van de tekenzaal in Felix Me-
ritis staat Roos bijvoorbeeld uiterst rechts afgebeeld.22 Het schilderij hing in 1801 in Roos’ ga-
lerie – waarover later meer – voordat het naar de maatschappij verhuisde; een poging van
Roos om intekenaren te werven voor een gravure naar het schilderij verliep niet succesvol.23

Met zijn leidende rol in het genootschap Felix Meritis was Roos een typische representant van
de Amsterdamse welgestelde Verlichte burgerij. Langs de weg van de sociabiliteit kon hij blijk ge-
ven van zijn Verlichte opvattingen en zijn maatschappelijk netwerk versterken.24 Met zijn actieve
rol in het departement der tekenkunde binnen Felix Meritis was Roos ook een van de dragende
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21 Zie noot 19.
22 J. Knoef, ‘De genootschapsportretten van Felix Meritis’, Jaarboek Amstelodamum 35 (1938) 203-218. Een studie van

het hoofd van Roos, mogelijk als voorbereiding op het schilderij met de afbeelding van de tekenzaal in Felix Meri-
tis, in potlood, penseel in grijs, rose en bruin, 240 x 177 mm in het Rijksprentenkabinet, Amsterdam, inv.nr. 00-3160.

23 Algemeene konst en letterbode I (1801) 301 e.v.
24 W.W. Mijnhardt, Tot heil van ’t menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815 (Amsterdam 1987) m.n. 93-

106.

Afb. 4. Noah van der Meer en Reinier Vinkeles, naar Pieter Barbiers en Jacques Kuijper, De gehoorzaal
van Felix Meritis. Gravure, in 1794 door Roos uitgegeven. Gemeentearchief Amsterdam.



figuren in de vernieuwing van het kunstonderwijs die, voornamelijk in genootschappelijk ver-
band, in de tweede helft van de 18e eeuw in Nederland plaatsvond.25 Daarmee en met zijn be-
vordering van de nieuwbouw van Felix Meritis in neo-classicistische stijl gaf Roos uiting aan een
kosmopolitisch stijlgevoel, dat in de jaren 1780 ook in de Republiek doorbrak.26

Dat Roos’ bestuurstaken overigens niet altijd en niet bij iedereen in goede aarde vielen, blijkt
uit een aantal pamfletten die verschenen naar aanleiding van de nieuwbouw van Felix Meritis,
waarvan de kosten fors hoger waren uitgevallen dan geraamd. Roos wordt in een van deze pam-
fletten opgevoerd als een ‘stinkroos’ en met de architect Husly en medebestuurderen Weddik en
Kerkhoven wordt hij heftig bekritiseerd. Roos zou volgens dit geschrift slechts een ja-knikker en
een roddelaar zijn. Kennelijk kende de Verlichte sociabiliteit ook haar prijs.27

Een carrière in cultuur

65

25 P. Knolle, ‘Het departement der tekenkunde van Felix Meritis’, Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw 15 (1983)
141-196.

26 Zie Edele eenvoud. Voor het neo-classicistische gebouw van een andere Amsterdamse sociëteit in 1787 zie T.H. von der
Dunk, ‘Het gebouw van de Vaderlandsche Sociëteit in de Kalverstraat’, Maandblad Amstelodamum 82 (1995) 65-75.

27 Anoniem, Felix Meritis, gelukkig door verdiensten, werd nu ongelukkig door kwade directie ... (s.l., s.d.). Dit pamflet bevindt
zich in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Afb. 5. Adriaan de Lelie, De zaal van het departement der tekenkunde in Felix Meritis. Doek, 1801, 100
x 131 cm. Rijksmuseum Amsterdam. Roos is uiterst rechts afgebeeld.



Roos als (economisch) patriot

Felix Meritis was een genootschap dat zich uitdrukkelijk buiten de politieke discussies wilde
houden die in de jaren 1780 de Republiek verscheurden. Dat neemt echter niet weg dat het
genootschap met beide benen in de eigen tijd stond. Uit het commentaar bij de door Roos
uitgegeven prenten blijkt dat diens initiatief door tijdgenoten werd geplaatst in het verband
van de zogenaamde economisch-patriottische beweging. Deze beweging vond zijn oorsprong
bij de zogenaamde Oeconomische Tak van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen in
Haarlem en richtte zich op een versterking van de nationale economie onder andere door de
aanprijzing van producten van Hollandse bodem of origine, die de concurrentie met buiten-
landse, vooral met Engelse, producten moesten aangaan.28

In het commentaar op de in prent gebrachte afbeelding van de gehoorzaal in Felix Meritis
meldt een recensent dan ook dat de kunstenaars getracht hebben ‘hunne onderscheidene
kunstvermogens en begaafdheden, ten dienste en eer hunner Landgenoten, ten tone te
spreiden.’ ‘Welke hoogagter der beeldende konsten, die te gelyk een liefhebber van zyn va-
derland is, zal niet gaarne het zyne toebrengen, om zulke voortreffelyke beöeffenaars onder
zyne Landgenoten, dezer edele konsten, op allerley wyze aan te moedigen en hunnen yver
aantesporen, om de Nederlandschen konstroem, waaraan zy reeds zo veel hebben toege-
bragt, langs hoe meer te helpen vergroten en uitbreiden, en langs die weg, ene gepaste ver-
gelding voor zichzelven weg te dragen?’29

In 1794 gaf Roos uitdrukkelijk uiting aan zijn politiek-patriotse gevoelens met de uitgave van
de prent ‘Hy leeft!’ op de dood van vader Hooft: de ongelukkige Amsterdamse burgemeester
die bij de machtswisseling in 1787 het veld had moeten ruimen, korte tijd in ballingschap was
gegaan en zich vervolgens stilletjes had gevestigd op het buiten Valkenheining aan de Vecht.
Zijn aanhangers vierden aanvankelijk in stilte, maar langzamerhand weer steeds luidruchtiger
en uitbundiger zijn verjaardag om uiting te geven aan hun politieke gevoelens. Hoofts dood
in 1794 was een slag voor de patriotten, die, gesterkt door de politieke en militaire ontwikke-
lingen in Frankrijk, juist hoopten op een spoedige omslag in de Republiek.30

Toen die omslag in januari 1795 werkelijk kwam, kon ook Cornelis Roos geheel uitkomen
voor zijn patriotse gevoelens. Dat deed hij in de eerste plaats door de uitgave van een reeks
van vier prenten, alle naar tekeningen van Jacques Kuijper, met respectievelijk een allegorie
van de Verlichting, een op de alliantie met Frankrijk, een op de Rechten van de Mens en een
afbeelding van het alliantiefeest op de Dam.31 Roos was zelf betrokken geweest bij het overleg
over de vormgeving van de vrijheidsboom die in januari 1795 op de Dam was geplaatst.32 Net
als bij de Felix Meritis-prenten verscheen ook nu weer in de Algemeene konst en letterbode een va-
derlands commentaar op deze prentserie: De goede smaak in kunstproducten toonde zich
volgens het commentaar nu ook in Nederland, net zo als de smaak om goede kunst te verza-
melen. Dank zij de inspanningen van Roos zou nu een einde komen aan ‘die beuzelagtige
liefhebbery van het Lettertrekken’ die men destijds op veel prenten zag. De gravure van de in-
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28 J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor nijverheid en handel 1777-1952 (Haarlem
1952) 1-76.

29 Algemeene konst en letterbode I (1794) 126.
30 F. Grijzenhout, Feesten voor het vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806 (Zwolle 1989) 115-117.
31 F. Grijzenhout, ‘Verlichting op zijn Nederlands’, Kunstschrift 12 (1984) 6-10.
32 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart 1747-1820, architect/stadsbouwmeester van Amsterdam, 39, 224. Grijzenhout,

Feesten, 131-134.



wijding van de vrijheidsboom was uitermate geschikt ‘om de wanden dier burgers te versie-
ren, aan wie het tot een Vaderlandsch genoegen strekt, onder het aandenken van dit zo heu-
gelyke voorval, ook de aanwakkering der kunsten in dit ons land te bewonderen.’33
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33 Algemeene konst en letterbode II (1795) 206.

Afb. 6. Lambertus Antonie Claessens, naar Jacques Kuijper, ‘Hij leeft!’ Allegorie op de dood van Henrik
Hooft. Gravure, 1794. Rijksprentenkabinet Amsterdam.



In de jaren omstreeks de Bataafse omwenteling heeft Roos zich nog twee keer gewaagd aan
de uitgave van een serie prenten. In, of kort na 1794 verscheen een serie van IX Gezichten in,
en bij het landschap Drenthe, getekend door Roos’ vriend Egbert van Drielst (1745-1818) en ge-
graveerd door Hendrik Schwegman (1761-1816). In 1796-1797 gaf Roos vier Nederlandsche Ge-
zichten uit op de buitenplaats Elswout in Overveen, eveneens getekend door Van Drielst en ge-
graveerd door Schwegman. Met deze beide uitgaven wendde Roos zich toe naar een nieuwe
esthetische opvatting in de Nederlandse beeldende kunst in het algemeen en naar een nieu-
we visie op het Nederlandse landschap in het bijzonder. De kern van die nieuwe opvatting
komt erop neer dat het schone en verhevene – esthetische categorieën die tot dan toe uitslui-
tend werden toegepast op classicistisch georiënteerde onderwerpen en uitbeeldingswijzen –
nu ook van toepassing werden verklaard op eenvoudiger onderwerpen in de kunst zoals het
Hollandse landschap.34 Een herwaardering voor het werk van oude meesters als Hobbema en
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34 Over Van Drielst: J.W. Niemeijer, Egbert van Drielst, ‘de Drentse Hobbema’, 1745-1818. Tentoonstellingscatalogus Pro-
vinciaal Museum van Drenthe, Assen (Assen 1968); B. Gerlagh en E.A. Koolhaas-Grosfeld, Egbert van Drielst 1745-
1818 (Zwolle 1995).

Afb. 7. Reinier Vinkeles en Dirk Vrijdag, naar Jacques Kuijper, Het alliantiefeest op de Dam, 19 juni
1795. Gravure, uitgegeven door C.S. Roos. Atlas van Stolk, Rotterdam.



Ruysdael was het gevolg, alsmede een impuls voor contemporain werk als dat van Egbert van
Drielst, ‘de Drentse Hobbema’. 

Naast nieuwe esthetische gevoelens speelden ook bij de productie van deze beide series za-
kelijke, economisch-patriottische en nationalistische overwegingen voor Roos een rol. De
landschapschilder en kunsthandelaar E.M. Engelberts schreef kort na de verschijning van de
Elswout-serie dat de onderwerpen van de prenten zodanig gekozen waren dat de Nederlan-
ders daarin zowel een voorbeeld van de bekoorlijkheden van hun eigen natuur als van de be-
kwaamheden van de Nederlandse kunstenaars konden herkennen. Voorts zou Roos, op aan-
raden van Engelberts, de prijs van de prenten bewust zo laag hebben gehouden dat ze
konden concurreren met Engelse kunstwerken in die trant.35 En ook in het eerder geciteerde
levensbericht van Roos wordt over de Elswout-prenten opgemerkt dat Roos de uit Engeland
overgewaaide gewoonte om vertrekken met ingelijste prenten te versieren, ‘ten nutte der va-
derlandsche kunst’ en als concurrentie ten opzichte van het Engelse aanbod, had willen aan-
wenden.36

Voor zover we weten waren Roos’ vaderlandslievende inspanningen ten behoeve van de
kunst over het algemeen niet erg succesvol. Van de Elswout-serie werd slechts een gering aan-
tal afdrukken vervaardigd, een vervolg op het prentwerk van Cornelis Ploos van Amstel liep
niet goed en ook de serie van de zalen in Felix Meritis verkocht niet best. Ondanks het be-
trekkelijk geringe succes van de uitgaven werd Roos in 1799 door de Nationale Nederland-
sche Huishoudkundige Maatschappij, de Bataafse opvolger van de Oeconomische Tak van de
Hollandse Maatschappij, een ereprijs verleend ‘voor zyne poogingen aangewend om de kwy-
nende Teken- en Graveerkonst in ons Vaderland op te beuren’.37

Roos als galeriehouder

De door Roos uitgegeven prentseries waren onder andere te bewonderen in de tentoonstel-
lingszalen die hij op 5 november 1798 in zijn huis aan de Kloveniersburgwal, het Trippenhuis,
had opengesteld. Daar werden schilderijen, tekeningen en prenten van ‘Oude en Heden-
daagsche thands leevende meesters [...] en andere voortbrengsels van vernuft en industrie’ te
koop aangeboden.38 In de Algemeene konst en letterbode, Roos’ vaste publiciteitsplatform, werd
zijn initiatief aangeprezen: dankzij de galerie van Roos hoefde de kunstenaar nu niet meer
met zijn kunst ‘bij de Deuren rond te loopen, en zich zomwylen aan vernederende ontmoe-
tingen te wagen’. Voor de verzamelaar was het handig dat hij de beste werken uit zijn eigen
tijd gemakkelijk bij elkaar kon vinden om daaruit een verantwoorde keuze te doen. Nergens
anders en nooit eerder in Nederland was die gelegenheid geboden, terwijl Londen, Parijs,
Leipzig, Antwerpen en Brussel wel al over een dergelijke faciliteit beschikten. Het tijdschrift
was optimistisch over de toekomst van Roos’ plan. De ‘zugt voor de Vaderlandsche kunst’ zou
de kopers wel naar de Kloveniersburgwal, in die tijd ook wel de Trippenburgwal genoemd,
drijven. De hele onderneming was erop gericht te tonen ‘dat de Nederlandsche grond nog
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zulke Meesters voortbrengt, welke tegen andere Natien mogen vergeleken worden’.39 Ook
hier kwamen dus zakelijke en nationale overwegingen in de figuur van Roos samen.

Om de kosten van zijn onderneming te drukken had Roos de mogelijkheid tot financiële
participatie in een Genootschap ter Bevordering der Teken-, Schilder-, Beeldhouw- en Gra-
veerkunst geopend. Voor ƒ6,– per jaar was men honorair lid en had men een aantal dagen
per week toegang tot de zalen. Een dame mocht gratis mee naar binnen. Om de kunstenaars
aan te sporen hun beste werk ter beschikking te stellen, zou jaarlijks een prijs voor het beste
stuk worden uitgereikt, maar daarvan lijkt niets terecht te zijn gekomen.40

Een carrière in cultuur

70

39 Algemeene konst en letterbode II (1798) 154.
40 Jaarboeken der kunst en wetenschappen (1806) 255 en Nieuwe algemeene konst en letterbode II (1799) 153-154.

Afb. 8. Reinier Vinkeles, De voorgevel van het Trippenhuis. Penseel in grijs, 1803. Gemeentearchief Am-
sterdam. Voor de linkeringang, waar Roos zijn handel als kunstmakelaar dreef, worden schilderijen uit-
geladen en bekeken.



In januari 1799 werd gemeld dat een Ecce Homo van Gerard Lairesse, landschappen van Ni-
colaes Berchem en Philips Wouwerman en een dierstuk van Melchior d’Hondecoeter in het
Trippenhuis te bezichtigen waren, ‘tot verrijking van die reeds aanzienlijke verzameling van
oude en nieuwe meesters, ter beschouwing en teffens te koop’.41 Een jaar na de opening vond
Roos het nodig het bestaan van deze eerste Nederlandse galerie opnieuw onder de aandacht
van het publiek te brengen. Er waren, zo meldde hij, inmiddels twintig moderne schilderijen
en enige tekeningen, prenten en beelden verkocht. De onderneming hield echter niet lang
stand. Voor het laatst horen we ervan in 1801.42

In Roos’ necrologie in de vergadering van de vierde klasse van het Koninklijk Instituut, in
hetzelfde Trippenhuis, werd gememoreerd dat hij niet alleen bij de oprichting van het Insti-
tuut enige zalen van zijn huis daaraan ter beschikking had gesteld en in de eerste jaren van
het bestaan secretaris van het Instituut was geweest, maar ook dat hij ‘een soort Museum of
Tentoonstelling’ had opgericht, waar werk van levende kunstenaars en van oude meesters
werd geëxposeerd. ‘Hij heeft dus, het eerst en uit eigene beweging, eene instelling onder ons
pogen te vestigen, die destijds geheel vreemd, misschien om dit nieuwe en vreemde, minder
gelukkige gevolgen heeft gehad, en daardoor na verloop van korten tijd in verval geraakt is,
doch waarvan wij het nut nu algemeen erkend zien.’43 Ook hier hebben kunstliefde, zakelijk
gewin en economische vernieuwingszucht Roos ertoe gebracht nieuwe paden in te slaan. 

Roos en het nationale museum

Door zijn grote kennis van de kunst, van kunstverzamelingen en van de kunstmarkt en door
zijn patriottische inslag was Roos bij uitstek de geschikte kandidaat om leiding te geven aan de
totstandkoming van de Nationale Konst-Gallerij. Dit eerste nationale museum in Nederland
werd opgericht door de Agent van Financiën I.J.A. Gogel in dezelfde novembermaand van
het jaar 1798 waarin Roos zijn galerie in Amsterdam opende. Na een periode van noodzake-
lijke voorbereidingen opende het museum op 31 mei 1800 in Huis ten Bosch bij Den Haag
zijn deuren. 

Gogel en Roos kenden elkaar nog uit de eerste revolutiedagen in Amsterdam. Gedurende
de eerste drie jaar van het bestaan van het museum werkten zij samen bij de opbouw en toe-
gankelijkstelling van de eerste nationale kunstcollectie. Hoe zeer zij zich aan elkaar verbon-
den voelden, blijkt onder andere uit het feit dat Roos en Gogel in 1801, na een politieke
machtswisseling, samen van het toneel verdwenen, maar daarop in 1805 ook weer samen voor
een korte, nieuwe samenwerking aan de Konst-Gallerij verschenen.44

Roos heeft daadwerkelijk vorm gegeven aan Gogels gedachte van een nationaal museum.
Uit de door de gevluchte stadhouder Willem V achtergelaten paleizen verzamelde hij een
groot aantal belangrijkse schilderijen die hij aanstonds naar Den Haag liet zenden. Hij was ac-
tief op verschillende veilingen, onder andere op die van het kabinet van Jan Gildemeester,
waar Roos De bedreigde zwaan van Jan Asselijn als eerste aankoop voor het museum verwierf.
Hij richtte met de opzichter, de kunstenaar Jan Gerard Waldorp, het museum in. De vader-
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landse geschiedenis, de Italiaanse kunst en voorbeelden van Nederlandse kunst uit de 17e
eeuw vormden de belangrijkste kernen van de collectie. Roos beijverde zich voor publiciteit
ten bate van het museum en stelde de allereerste catalogus van de verzameling samen. Al met
al een grootse prestatie. De oprichting en de inrichting van de Konst-Gallerij, eerst van 1800-
1808 in Den Haag, vanaf 1808 op last van koning Lodewijk Napoleon in het Koninklijk Paleis
in Amsterdam en vanaf 1817 in het tot kort daarvoor door Roos bewoonde Trippenhuis,
vormt een van de grote en blijvende successen van de Bataafs-Franse tijd ten aanzien van de
culturele natievorming, een succes waaraan Cornelis Roos in hoge mate heeft bijgedragen.45

Roos en het Koninklijk Instituut

De laatste van de publieke activiteiten die Cornelis Sebille Roos gedurende zijn leven heeft
ontplooid, was zijn bijdrage aan het functioneren van het Koninklijk Instituut van Weten-
schappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, bij koninklijk decreet op 4 mei 1808 door Lo-
dewijk Napoleon in het leven geroepen. Het hoofddoel van het Instituut was de bevordering
van het ‘volmaken der wetenschappen en kunsten’. Dat doel werd door vier Klassen binnen
het Instituut nagestreefd, respectievelijk op het terrein van de natuurwetenschappen, letter-
kunde en geschiedenis, de klassieke en oosterse taal- en letterkunde, oudheidkunde en de ge-
schiedenis van andere volken, en, tenslotte, de schone kunsten, inclusief de toon- en de dicht-
kunst. 

Roos heeft zich zeer beijverd voor het Instituut, in het bijzonder voor de Vierde Klasse voor
de schone kunsten. Hij bood het Instituut, dat aanvankelijk moest vergaderen in de classis-ka-
mer van de Nieuwe Kerk, al snel werkruimte aan binnen het Trippenhuis. En als secretaris van
de Vierde Klasse voerde hij tal van instituutstaken uit. Dat Roos van een grote stijl hield, blijkt
uit een ‘zeer breedvoerig voorstel nopens de aanstaande inrigting van zijn bureau’, dat hij in
de vergadering van 8 januari 1810 deed: als secretaris van de Vierde Klasse, niet bepaald een
tijdrovende baan, wilde hij de beschikking hebben over een commies, een klerk en een bode.
Het voorstel werd goedgekeurd.46

Roos was actief in tal van commissies binnen de Vierde Klasse. Daarin speelde hij nooit een
hoofdrol – dat heeft hij zijn hele leven eigenlijk niet gedaan – maar op de achtergrond werk-
te hij aan de realisering van tal van zaken. Met zijn verschillende activiteiten binnen de Vier-
de Klasse heeft Roos een bijdrage geleverd aan het streven van het Instituut om de Neder-
landse kunst aansluiting te doen vinden bij de internationaal gangbare stijl van het
classicisme. Dat gebeurde vooral op het gebied van de tekenkunst, de monumentale kunsten
en de architectuur.47 Tegelijkertijd, en dat is tekenend voor het tijdsgewricht, beijverden Roos
en de andere leden van de Vierde Klasse zich voor de promotie van het werk van Nederland-
se kunstenaars, ook als dezen niet direct classicistisch georiënteerd waren en aansluiting zoch-
ten bij de meer realistische stijl van hun grote 17e-eeuwse voorgangers. Een van Roos’ beste
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vrienden, Egbert van Drielst, medelid van de Vierde Klasse, gaf van die tendens in zijn gegra-
veerde en geschilderde werk zelf ook heel nadrukkelijk blijk. De inspanningen van de Vierde
Klasse ten behoeve van de eigentijdse kunst kregen vorm in een ander belangrijk initiatief van
Lodewijk Napoleon, de periodieke tentoonstelling van het werk van de levende meesters,
eveneens in het Koninklijk Paleis. Dat daarbij de verschillende functies die Roos vervulde (se-
cretaris van de Vierde Klasse, ex-museumdirecteur, mede-organisator van de tentoonstelling
van levende meesters, kunstmakelaar) in het zelfde gebouw wel eens dooreen liepen, zal geen
verbazing wekken. Dat bleek bijvoorbeeld toen in het najaar van 1808 verwarring ontstond
over de precieze eigendomssituatie ten aanzien van een aantal schilderijen die op het Ko-
ninklijk Museum geplaatst zouden worden: waren ze nu van de stad Amsterdam, van Roos,
van het museum of van de koning? In enige opgewonden brieven probeerde Roos klaarheid
in die situatie te brengen en elke suggestie dat hij nalatig zou zijn geweest werd door hem met
kracht van de hand gewezen.48 Maar Roos maakte zich niet alleen druk over zijn eigen zaken.
Hij deed na de eerste tentoonstelling in 1808 ook een poging de Vierde Klasse ertoe te bewe-
gen om de koning te adviseren voortaan niet meer vijf grote maar zestien kleinere geldprijzen
toe te kennen aan de beste kunstenaars van de tentoonstelling. Het bestuur van de Vierde
Klasse voelde sympathie voor het voorstel maar besloot het niet over te nemen.49

Atlas van Amsterdam

Cornelis Sebille Roos bewoog zich temidden van de beste kunstenaars van zijn tijd. Alle door
hem uitgegeven kunstwerken getuigen van een zeer hoog kwaliteitsbesef. De door Roos uit-
gegeven prenten behoren tot het beste dat in de decennia rond 1800 op dit gebied gemaakt
is. De groepsportretten van Felix Meritis en zijn eigen portret werden vervaardigd door een
van de meest vooraanstaande portretschilders van die dagen, Adriaan de Lelie. Omstreeks
1810 verstrekte Roos echter een grote opdracht aan een kunstenaar die niet over grote tech-
nische vaardigheden beschikte, Gerrit Lamberts (1776-1850). Hij liet Lamberts, grotendeels
autodidact en pas op latere leeftijd in de leer gegaan bij Daniël Kerkhoff, een atlas met ge-
zichten in de stad Amsterdam tekenen. Bij Roos’ dood in 1820 bestond die atlas, ‘Wandelin-
gen in de omstreken van en door Amsterdam’, uit zes delen.50 De opdracht op zichzelf stond
nog helemaal in de 18e-eeuwse traditie, zij het dat dergelijke atlassen toen meestal werden sa-
mengesteld uit bladen van verschillende handen en uit verschillende perioden. Tegenover de
18e-eeuwse evenwichtige, idealiserende wijze om de stad uit te beelden, stelde Lamberts ech-
ter zijn wat onbeholpen visie op de stad. Het perspectief in zijn tekeningen is soms gebrekkig,
de compositie geforceerd, de tekening, vooral van de figuren, stijf. 

In Roos’ opdracht aan Lamberts speelde waarschijnlijk een charitatief element mee: juist in
de moeilijke tijd die Nederland, als ingelijfd onderdeel van het Franse keizerrijk, doormaak-
te, wilde Roos een armlastig kunstenaar helpen. Maar het tekent ook het veranderde kunst-
klimaat en de definitief gewijzigde artistieke voorkeuren die zich in deze jaren aftekenden,
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kennelijk ook bij Roos zelf. Na de vestiging van het Koninkrijk Holland (1806) en zeker na de
inlijving bij het Franse keizerrijk (1810) werd het classicisme door verzetspoëten en andere
theoretici in verband gebracht met het als dwingend ervaren kosmopolitisme van de Fransen.
Daartegenover werd de als nationaal beschouwde traditie van het realisme naar voren ge-
bracht als oorspronkelijk en enig levensvatbaar uitgangspunt van de Nederlandse kunst. Meer
en meer concentreerden de Nederlandse kunstenaars zich op de vertrouwde waarden van het
Hollandse landschap, waarin men rust en troost zocht na de vermoeiende en teleurstellende
jaren van de politieke revolutie, en op het beeld van de directe omgeving, van de Hollandse
stad, in het verval waarvan men toch ook weer de kiemen van een nieuw (maar oud en ver-
trouwd) vaderland zag.

Het is verleidelijk om in Roos’ verhuizing van het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal
naar het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht een vergelijkbare afwending van het Hol-
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lands classicisme en een toewending naar de Hollandse renaissancestijl van de vroegere 17e
eeuw te zien. Maar vermoedelijk zullen allerlei praktische overwegingen eerder de doorslag
hebben gegeven bij Roos’ besluit te vertrekken naar de Keizersgracht.

Epiloog

Cornelis Sebille Roos mag met ere genoemd worden vanwege de talrijke aanzetten die hij
heeft gegeven tot de vernieuwing van de artistieke infrastructuur omstreeks 1800. Hij speelde
een onopvallende maar belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwbouw van de maat-
schappij Felix Meritis, een sociëteit die op perfect classicistische wijze uitdrukking gaf aan
haar Verlichte genootschappelijke idealen. De uitgifte door Roos van prenten vanuit een eco-
nomisch-patriotse motivatie sluit uitstekend aan bij de vroege, economisch georiënteerde fase
van de patriottenbeweging; zijn uitgave van een aantal prenten die geïnspireerd waren door
de nieuwe revolutionaire politiek van 1795 paste ook helemaal in de tijd. Roos’ initiatief tot
de opening van een galerie voor levende meesters in 1798 was voor Nederland geheel nieuw;
het vond vanaf 1808 een vervolg in de door Lodewijk Napoleon ingestelde tentoonstellingen
van levende meesters. Zijn verzamelbeleid ten behoeve van de Nationale Konst-Gallerij is van
grote betekenis geweest voor het blijvende beeld van de nationale kunstcollectie. Roos’ be-
moeienissen met de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut sluiten aan bij de pogingen van
Lodewijk Napoleon om langs de lijnen van instituties die hun vormgeving aan Frankrijk dank-
ten, een authentiek Nederlands cultuur- en wetenschapsbeleid op te zetten. Roos’ uitgifte van
prenten naar het werk van Van Drielst en zijn opdracht aan Lamberts voor een Amsterdamse
atlas, tenslotte, vormen een afspiegeling van het veranderende klimaat in de Nederlandse
kunst na 1800.

Roos was geen bescheiden man. Hij voerde in zijn werk en in zijn privéleven een grote
staat, in enorme huizen. In de handel had hij zijn fortuin gemaakt. Daardoor kon hij belang-
rijke functies in het culturele leven vervullen. Hij gaf zelf geen vorm aan de cultuur van zijn
tijd; met zijn invloed maakte hij de ontplooiing van bepaalde kunstenaars en bepaalde stro-
mingen echter wel mogelijk. Roos zorgde ervoor altijd min of meer in de schaduw van de ech-
te macht te opereren. Vanuit die schaduw nu en dan in het licht tredend maakte hij een gro-
te carrière in de cultuur omstreeks 1800.
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De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg is die van het
Nederlands toneel*

Ajax-Feyenoord in de toneelgeschiedenis (Feyenoord wint)

Sinds Van Halmaels Bijdragen tot de geschiedenis van het tooneel, de tooneelspeelkunst, en de tooneel-
spelers van 1840 geldt dat ‘de geschiedenis van het Amsterdamse toneel die van het toneel in
Nederland in het algemeen’ is.1 Deze uitspraak is in de toneelgeschiedenis voortdurend her-
haald. C.N. Wybrands gebruikte haar als motto in zijn prijswinnende studie uit 1873 naar de
geschiedenis van de Amsterdamse stadsschouwburg. Hilman deed hetzelfde in zijn in 1879
uitgegeven geschiedkundige overzichten van de toneelgeschiedenis en nog in 1993 haalde
Hogendoorn haar aan als legitimatie om in een Engelstalige reeks over de bronnen van de
Nederlandse toneelgeschiedenis bijna uitsluitend Amsterdams materiaal te presenteren. Van
Halmaels stelling was niet alleen gebaseerd op de status van de Amsterdamse stadsschouw-
burg als de eerste en oudste schouwburg van ons land. Voor de aangehaalde 19e-eeuwse au-
teurs speelde ook mee, dat de geschiedenis van die schouwburg het best gedocumenteerd
leek. Van Halmaels vaststelling dat de Amsterdamse schouwburg als een pars pro toto voor de
Nederlandse toneelgeschiedenis kon gelden, kwam voort uit zijn kijk op het bronnenmate-
riaal. Naar zijn opvatting waren de Tooneelaantekeningen uit 1786 van Marten Corver, een van
de belangrijkste acteurs uit de tweede helft van de 18e eeuw, de belangrijkste bron voor de
toneelgeschiedenis. Die aantekeningen betroffen veelal de Amsterdamse schouwburg. Wy-
brands ontdekte dat het Amsterdamse Weeshuisarchief belangrijke informatie verschafte over
die schouwburg en Hilmans aantekeningen en overzichten waren in belangrijke mate geba-
seerd op zijn unieke collectie pamfletten en toneelstukken met betrekking tot de Amster-
damse schouwburg. De bekende informatie over dat theater was dus relatief rijk en daar de
auteurs aannamen dat het toneelleven elders in Nederland ongeveer hetzelfde was als dat in
Amsterdam, of, wat nog meer te verwachten was, daarvan een flauwe afspiegeling was, kreeg
Amsterdam zijn speciale positie.

Hoewel enkele jaren na Wybrands en Hilman door Haverkorn van Rijsewijk ook een stevig
in archiefonderzoek wortelende studie naar de Rotterdamse schouwburg werd gedaan, gepu-
bliceerd in 1882 als De oude Rotterdamsche schouwburg, was dat kennelijk niet genoeg om het
eenzijdige beeld te veranderen. Haverkorn van Rijsewijk lijkt voor de koning kraaiende Am-
sterdammers, gegroepeerd rond het in 1871 opgerichte tijdschrift Het Nederlandsch tooneel, op
een lastige vlieg die hun feestje komt verstoren: in een recensie in Het Nederlandsch tooneel
wordt diens op archiefstudie gebaseerde onderzoek naar een niet-Amsterdamse schouwburg
weliswaar aan ‘ernstige’ leden van het Tooneelverbond aangeraden, maar de recensent meen-
de dat ‘elke beoordeling van dit boek onmogelijk [is], voor ieder die niet dezelfde nasporingen
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deed en dus den verzamelarbeid des schrijvers controleerde’.2 Daar de recensent ook geen
oordeel wil vellen op basis van eigen flauwe herinneringen, geeft hij zo’n tien pagina’s citaat
uit het werk. Die gewenste controle is er ook nooit gekomen. In de 20e eeuw is Haverkorns
werk door alle belangrijke toneelhistorici met zoveel gezag bekleed, dat vrijwel niemand het
meer nodig vond in de Rotterdamse archieven te gaan kijken en dat is wel jammer. Wie, met
Haverkorns De oude Rotterdamsche schouwburg in de hand, begint aan een onderzoek in de Rot-
terdamse theaterarchieven merkt vrijwel direct dat de auteur lang niet alle archivalia voor zijn
onderzoek heeft kunnen benutten. Het archief lag in 1882 nog in de schouwburg en Haver-
korn had toestemming nodig van de schouwburgcommissarissen om stukken te raadplegen.
Hij heeft zijn werk hoofdzakelijk gebaseerd op de notulen van de commissarissen en van de
aandeelhouders, op een aantal contracten en op een tweetal kasboeken. De correspondentie
heeft hij niet onder ogen gehad en ook de documenten die informatie verschaffen over de
kaartverkoop en de abonnementhouders heeft hij niet kunnen benutten. Het is ook maar de
vraag of hij daar in zijn tijd veel mee kon beginnen.

Pas nu de historici goede toegangen hebben tot de bevolkingsgegevens van de late 18e en
19e eeuw en computers kunnen gebruiken om de enorme hoeveelheden cijfers te verwerken
die vervat zijn in de dagafschriften van de kaartverkoop van een schouwburg, wordt het unie-
ke belang van de Rotterdamse theaterarchieven duidelijk. Dat belang mag voor Nederland
absoluut genoemd worden, maar is ook internationaal gezien groot. Met verbeterde toegan-
gen tot persoonsgegevens en met behulp van de nieuwe technische hulpmiddelen zijn histo-
rici op basis van de Rotterdamse toneelarchieven in staat adequaat de vragen te beantwoor-
den die de cultuurgeschiedenis en de literatuur- en theaterwetenschap sinds ongeveer drie
decennia stellen: vragen naar de cultuurconsumptie en de cultuurconsument, naar produc-
tievoorwaarden en management, naar smaakontwikkeling en canonvorming; vragen die het
onderzoek naar de betekenis en waarde van autonome kunstwerken zijn gaan complemente-
ren, zo niet zijn gaan verdringen. Waar dít soort vragen naar de voorgrond komt, is niet de
Amsterdamse, maar de Rotterdamse schouwburg het ijkpunt voor de toneelgeschiedenis van
Nederland, in ieder geval die van circa 1770 tot 1914. In Amsterdam, immers, is door twee fa-
tale branden in 1772 en in 1890 de schouwburgadministratie vrijwel geheel verloren gegaan.
Tegenover kloeke Rotterdamse naam- en cijferreeksen kan Amsterdam slechts enkele recette-
staten en kritische vooroordelen stellen.3

Het is dan ook op basis van die reeksen data over de kaartverkoop en de structurele onder-
steuners van de schouwburg, dat de twee hoofdstellingen over de Nederlandse toneelgeschie-
denis in de periode ca. 1770-1850 ter toetsing kunnen worden gebracht. Deze hoofdstel-
lingen waren gebaseerd op Amsterdams geschreven bronnenmateriaal, voornamelijk
toneeltijdschriften. Zij hielden in, ten eerste, dat na een bloeiperiode rond 1800 in het
theater een periode van verval inzette. Dit verval was hoofdzakelijk kwalitatief. Het drama de-
genereerde en het acteren verloor zijn glans. De oorzaak van dit verval werd vastgesteld in de
tweede stelling, namelijk dat een nieuw publiek in het theater de oorzaak was van de kwalita-
tieve achteruitgang van drama en acteren. De Franse revolutie, ging het verhaal, schiep een
nieuw theaterpubliek, dat sociaal inferieur was aan het oude. Dit nieuwe publiek werd geacht
vooral te hebben bestaan uit de kleine middenstand of nog lager: de ongeschoolde arbeider.
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2 Het Nederlandsch tooneel 12 (1882) 181-191, aldaar 181.
3 Zie voor de bronnen van de Amsterdamse stadsschouwburg: Ben Albach, ‘De Amsterdamse geschreven bronnen

van de Nederlandse toneelgeschiedenis’, Scenarium 1 (1977) 92-113.



Het had de vreselijke gewoonte om van melodrama te houden en te gaan gapen bij verstrage-
die. Het gevolg was dat de betere kringen het theater gingen mijden en er vervolgens een hal-
ve eeuw over deden om het theater voor hun klasse te heroveren. Deze beide stellingen wer-
den gegrondvest op kwalitatief materiaal, vooral op uitspraken van critici. Het Rotterdamse
archief maakt het mogelijk beide beweringen statistisch te toetsen aan de hand van de kaart-
verkoopcijfers en de namenlijsten van de aandeel- en abonnementhouders in de schouwburg.

De Rotterdamse schouwburg in de periode 1774-1853

Voordat ik de resultaten van dit toetsend onderzoek presenteer, geef ik eerst wat globale in-
formatie over de gang van zaken in het Rotterdams theaterleven in de late 18e en de 19e
eeuw. Rotterdam was de tweede koopstad van de Republiek en later van het nieuwe Konink-
rijk. In de late 18e eeuw was Rotterdam a-typisch in de Republiek, omdat de stad expansie
kende, waar de rest van de Republiek zuchtte onder contractie. Ook het theaterleven in Rot-
terdam was in zekere zin a-typisch. Toen in 1772 de Amsterdamse stadsschouwburg afbrand-
de, begon het grootste deel van de aldaar gecontracteerde acteurs in mei 1773 nabij Rotter-
dam te spelen in een tot theater omgebouwde rijtuigenstalling. Deze onderneming liep in
1774 uit op de bouw van de eerste schouwburg aan de Coolsingel. Deze schouwburg was ge-
organiseerd als vereniging van aandeelhouders, wat in deze streken nieuw was. Aanvankelijk
namen de aandeelhouders de Amsterdamse situatie als voorbeeld. De schouwburg werd ge-
rund door commissarissen die de troupe runden op risico van de aandeelhouders. Dat leidde
tot veel verlies, vooral omdat de opbrengsten te gering waren om de contractverplichtingen
aan de artiesten te kunnen voldoen. Aangezien de toneel-troupe niet mocht reizen moesten
alle baten uit de stad Rotterdam komen. Daarvoor was de stad niet groot genoeg en boven-
dien was het theaterbezoek in de late jaren 1770 onder de druk van groeiende politieke
spanning en economische onzekerheid sterk gedaald.4 Vanaf 1779 werd de accommodatie al-
leen nog verhuurd aan toneeldirecteuren die solliciteerden naar het ‘speelprivilege’. Deze di-
recteuren betaalden een kwart van de bruto recette aan huurprijs, waarvan de aandeelhou-
ders het gebouw onderhielden en een aardig dividend opstreken. De personeelslasten en de
avondkosten kwamen nu voor rekening van de troupe, maar die kon nu ook elders spelen op
dagen dat ze niet verplicht was dat aan de Coolsingel te doen.

Het theaterleven van Rotterdam raakt sterk aan het Amsterdamse, maar dat is niet hele-
maal éénrichtingsverkeer van IJ naar Maas. De tragicus Jan Punt nam de Amsterdamse troupe
in 1773 mee naar Rotterdam. Hij nam ook het ‘Amsterdamse’ repertoire mee. De troupe week
weldra van het Amsterdamse patroon af toen Marten Corver werd geëngageerd. Deze acteur
had reeds in 1763 Amsterdam verlaten en exploiteerde schouwburgen in Den Haag en Lei-
den. Zijn troupe speelde een moderner repertoire. In de periode 1783-1793 zette de moderni-
sering van het repertoire door, toen de toneelspelers van de Rotterdamse schouwburg ook
‘modern’ Duits drama, onder meer van Lessing, Goethe en Von Kotzebue, op het repertoire
namen. Dit moderne repertoire werd in 1795 naar Amsterdam geëxporteerd toen de hele
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4 Dat lijkt voor Holland een vrij algemeen beeld te zijn geweest. Het wordt door de Rijswijksche vrouwendaagsche courant
(1773-74) beweerd voor Den Haag en Leiden. De weeshuisregisters van Leiden bevestigen die bewering voor het
theater in die stad (met dank aan Bennie Pratasik, die deze gegevens analyseert in het kader van zijn lopend onder-
zoek naar provinciale theaters in de periode ca. 1770-1820).



Rotterdamse troupe, inmiddels onder leiding van Andries Snoek, zich daar engageerde.5 Voor
Rotterdam begon toen een lange periode van ‘toneelcommunisme’, zoals de toonkunstenaar
Willem Thooft het in 1859 zou noemen. Den Haag en Rotterdam werden bespeeld door één
troupe, geleid door Ward Bingley en zijn nakomelingen, die vanaf 1815 de naam Koninklijke
Zuid-Hollandsche Tooneelisten droeg. Bovendien bezocht de Haags-Franse opera regelmatig
Rotterdam. Pas aan het eind van de jaren 1850 werd de aldus ontstane solide basis voor een
rendabele theaterexploitatie gesloopt, toen de Rotterdamse theaterelite, deels uit chauvinis-
me, deels uit de waarschijnlijk onjuiste overtuiging dat Rotterdam minder waar voor zijn geld
kreeg dan Den Haag, eigen gezelschappen wilde opzetten. In 1856 werd gebroken met de Ko-
ninklijke Zuid-Hollandsche Tooneelisten, in 1860 met de Haags-Franse opera. In beide geval-
len kon Rotterdam zich verzelfstandigen door opnieuw gebruik te maken van Amsterdamse
toneelperikelen. In 1856 gaven de Rotterdamse schouwburgcommissarissen, gesteund door
enkele welgestelde kooplieden en notarissen, de notoire acteur-manager Anton Peters, die
weer eens in onmin leefde met zijn Amsterdamse kunstbroeders, de gelegenheid om een
eigen Rotterdams gezelschap te vormen. Dit experiment mislukte echter al in 1858. In 1860
kochten de schouwburgcommissarissen als het ware het gehele gezelschap voor Hollands to-
neel op, dat was opgezet door Jan Eduard de Vries, de enige manager in die tijd die wist hoe
je een theater winstgevend kon exploiteren en die dus een zeer slechte naam heeft in de voor
sociaal-economische factoren blinde, maar door ongefundeerd estheticisme bevlogen toneel-
geschiedenis. Met De Vries kocht Rotterdam óók diens voorliefde voor Duitse opera.6 De
breuk met Den Haag heeft op de lange duur beide steden meer kwaad dan goed gedaan. Ze
is aan het begin van de 20e eeuw tijdelijk gelijmd en thans zou men uit de geschiedenis moe-
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5 Als benefietvoorstellingen werden ‘moderne’ stukken, ook als ze in proza waren geschreven, wél reeds vóór 1795 in
de Amsterdamse schouwburg gespeeld. Hieronder waren ook stukken van Von Kotzebue.

6 De Vries organiseerde al Duitse operavoorstellingen in Amsterdam. Voor die voorstellingen sloot hij meest kort-
stondige contracten met solisten. Een aantal van deze solisten zou jarenlang aan de Duitse opera van Rotterdam ver-
bonden blijven (bijvoorbeeld Josephine Weyringer). Juist deze initiatieven op het gebied van de Duitse opera leid-
den tot zijn ontslag, zogenaamd omdat hij het Hollands toneel veronachtzaamde. Dat de beste acteurs – waaronder
Mw. Kleine-Gartman – hem volgden, en tijdelijk in het Amsterdamse Frascati en de Rotterdamse schouwburg speel-
den, is echter tekenend voor het verschil in de beoordeling van De Vries’ capaciteiten door ‘de werkvloer’ en door
de kritiek en historiografie.

Afb. 1. Jan Punt als Achilles in het gelijknamige
treurspel van B. Huydecoper uit 1719. Naar een
gravure van Jan Punt zelf in het Toneelmuseum te
Amsterdam. Overgenomen uit: B. Albach, Dui-
zend jaar toneel in Nederland (Bussum 1965) 50.



ten leren dat beide steden weer de handen ineen moeten slaan (bijvoorbeeld om eindelijk
eens met een fatsoenlijke opera de 21e eeuw aan te vangen).

De bewering van ‘toneelverval’ ter discussie gesteld

Als we de gemiddelde bezettingsgraden in de eerste Coolsingelschouwburg per seizoen be-
zien, voor de rangen en voor de zaal als geheel, dan is het idee van toneelverval niet onbe-
grijpelijk.7 Die schouwburg, gebouwd in 1774 en min of meer vervangen in 1853, was in de
periode van ca. 1795-1810 en in de periode van ca. 1846-1853 beter bezet dan in de jaren
daartussen. Er waren echter altijd forse schommelingen in de bezetting per seizoen. De be-
zettingsgraad van de zaal lag in de periode 1795-1810 tussen de vijftig en zestig procent; ze
schommelde tussen de veertig en vijftig procent in de periode 1810-1846 en klom daarna in
de periode 1846-1853 snel, tot bijna tachtig procent op het moment dat de schouwburg in
1853 voor verbouwing werd gesloten. In de periodes 1810-1815 en 1840-1843 dook de zaalbe-
zetting onder de veertig procent. Voor het Hollands gesproken toneel lag de piek in de pe-
riode ca. 1795-1810 lager dan die voor de schouwburg als geheel. Die piek wordt deels ge-
vormd door het effect van de operavoorstellingen door Franse en Duitse troupes. Bij de opera
was de bezettingsgraad altijd veel gunstiger dan bij het Hollands gesproken toneel. Ná 1810
was dat eigenlijk vooral de Haags-Franse opera. Opmerkelijk is dat de duurste en de goed-
koopste rangen bij Hollands toneel en Franse opera als het ware stuivertje wisselden. Bij de
opera was de galerij, vooral ná 1815, slecht bezet; bij het toneel, en dat over de hele periode,
de loge. De galerij verloor echter vanaf ca. 1835 bij het Hollands toneel terrein. De parterre
werd langzaam de best bezette rang. De eerste Coolsingelschouwburg, die een capaciteit had
van circa 750 toeschouwers, was een relatief duur theater. Gedurende de gehele periode kost-
te een logeplaats ƒ1,75, een amfitheaterplaats ƒ1,50, een parterreplaats ƒ1,20 en een plaats
op de galerij ƒ0,60. Staanplaatsen kostten 30 cent, maar die waren alleen beschikbaar tussen
1774 en 1803, zodat in de eerste helft van de 19e eeuw de goedkoopste toegang 60 cent kost-
te, wat vergeleken bij de galerijprijzen in de Amsterdamse schouwburg rond 1830 duur is.

De bewering van toneelverval is niet houdbaar op grond van de kaartverkoop

Op basis van de gemiddelde bezettingsgraden per maand in de eerste Coolsingelschouwburg
zijn de stellingen over het toneelverval statistisch getoetst. De resultaten en de verantwoor-
ding van die toetsing zijn elders gepubliceerd.8 We geven hier een korte samenvatting van de
resultaten van dit onderzoek. Geconstateerd werd, dat de meeste elementen van ‘toneelver-
val’ zoals die in de verhalende bronnen en in de traditionele toneelgeschiedschrijving gehan-
teerd werden, kwantificeerbaar waren en niet houdbaar bleken. De opvatting was bijvoor-
beeld, dat de hogere rangen in de schouwburg vooral belangstelling hadden voor treurspelen
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7 De bronnen voor de kaartverkoopcijfers zijn de borderel-boekjes en de patentregisters van de schouwburg. Ge-
meentearchief Rotterdam (hierna GAR), Groote Schouwburg (hierna GS), inv.nrs. 11-12, 45-77, 121-142 (borderel-
len), 88-101 (patentboeken); de zaalcapaciteit wordt in een aantal stukken vermeld (inv.nrs. 5, 20, 86 en 103); ge-
gevens over de aantallen abonnementen zijn te vinden in inv.nrs. 86 en 43-44.

8 H. Gras en Ph.H. Franses, ‘Toneelverval getoetst. Een statistische analyse van het theaterbezoek te Rotterdam in de
eerste helft van de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 24 (1998) 255-292.



en blijspelen in de classicistische traditie. In Rotterdam zou dat dus het publiek van de loges
zijn geweest. De lagere rangen hadden volgens deze opvatting vooral de melodrama’s be-
zocht. In Rotterdam zou dat het galerijpubliek zijn geweest. De parterre was het middenge-
bied dat door beide types publiek betwist werd, maar dat volgens dezelfde opvatting naar de
galerij-smaak geneigd zou hebben.

De kaartverkoopcijfers per rang zijn door ons onderworpen aan een tijdreeksanalyse (uit-
gevoerd door Philip Hans Franses van het econometrisch instituut van de Erasmus Universi-
teit te Rotterdam). Zo’n analyse berekent welke variabelen welk effect hebben op de kaart-
verkoop van een rang gedurende een bepaalde periode, gecorrigeerd voor de invloed van
tijdsfactoren. In onze analyse was de gemiddelde bezettingsgraad per rang per maand de ba-
sis-tijdseenheid. We konden op deze wijze de maanden oktober tot en met april over de jaren
1802-1853 analyseren, omdat alleen in die maanden in alle onderzochte jaren gespeeld werd;
in de daaraan voorafgaande jaren zaten teveel lacunes in de gegevens. Omdat er in de perio-
de van 1783 tot 1853 meer dan 2300 verschillende stukken opgevoerd zijn, waarvan het meest
opgevoerde stuk (Vondels jaarlijkse Gijsbrecht niet meegerekend) 37 keer werd gespeeld in die
zeventig jaar, zijn de opgevoerde stukken geclusterd tot 31 variabelen die betrekking hebben
op het repertoire. Bovendien zijn de drie elkaar opvolgende directies (Ward Bingley, Hoedt &
Bingley en Anton Peters) als variabele genomen. Deze 34 op het aanbod betrekking hebben-
de variabelen hebben we de ‘product-variabelen’ genoemd. We vroegen ons dus af, welke van
de productvariabelen welk effect hadden, maar moesten dat effect nog corrigeren voor sei-
zoensinvloeden. Deze invloeden zijn van tweeërlei aard: ten eerste verwachtten we dat de
kaartverkoop afhankelijk was van het theaterseizoen zelf. Het is aannemelijk dat de ene
maand meer publiek trekt dan de andere. Zo zullen bijvoorbeeld in de vastentijd minder ka-
tholieken het theater hebben bezocht; of zal er in de maanden september-oktober minder eli-
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Afb. 2. Johannes Jelgerhuis, Theoretische lessen over de gesticulatie en mimiek (Amsterdam 1827): hoe een
speler een held kan uitbeelden die zich doorsteekt en stervend neervalt. Overgenomen uit: Albach, Dui-
zend jaar toneel, 60.



te-publiek naar de schouwburg gegaan zijn, omdat dat pas in het najaar van hun buitenplaat-
sen naar de stad terugkeerde. Op deze wijze kregen we zeven seizoensvariabelen, voor elke
onderzochte maand één. Ten tweede verwachtten we dat de loyaliteit van het publiek een rol
gespeeld zal hebben bij de kaartverkoop. We achtten het niet onwaarschijnlijk dat er mensen
waren die naar het theater gingen ongeacht het stuk dat er werd opgevoerd, omdat ze uit ge-
woonte gingen, om vertier te zoeken. Zo ongeveer zoals men tegenwoordig de TV op een be-
paalde tijd aanzet, ongeacht het aanbod. Dat aanbod kan dan tegenvallen, maar als het de
makkelijkst toegankelijke vorm van ontspanning blijft, hangt men toch voor de buis. Zo ook
in het theater van de 19e eeuw. Op deze wijze kozen we voor drie variabelen: de afhankelijk-
heid van het bezoek op een bepaalde rang in een bepaalde maand van het bezoek aan die
rang één, twéé, en zeven maanden daaraan voorafgaand. We hebben apart getoetst of dat vol-
stond en dat deed het. Ons model bestond dus uit drie types variabelen: product-variabelen,
variabelen die het gedetermineerd seizoen analyseerden en variabelen die de loyaliteit analy-
seerden. In de analyse waren zo 44 variabelen opgenomen.

Ons model verklaarde meer dan 60 procent van de variantie in de kaartverkoop, wat voor
dit type analyse extreem hoog is. We hadden, met andere woorden, over het algemeen zinni-
ge variabelen gekozen. Op een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent zet deze analyse de
traditionele opvatting in de theatergeschiedenis op zijn kop. Ten eerste was er geen sprake
van, dat een Gouden Eeuw rond 1800 gevolgd werd door verval. Er was geen statistisch signi-
ficant verschil tussen het alom geprezen management van Ward Bingley en het alom verachte
management van zijn zoon en schoonzoon, de directie Hoedt & Bingley. Pas na 1846, toen de
befaamde Amsterdamse acteur Anton Peters in het management stapte, vond er een systema-
tische groei van het publiek in de loges en de parterre plaats. De stijging van het galerijpu-
bliek was echter niet statistisch significant. Ten tweede bleek de relatie tussen theaterrangen
(wat voor die tijd ook wil zeggen, sociale klassen) en het aanbod ongeveer het omgekeerde te
zijn van wat eigentijdse critici beweerden: niet alleen bleken de tragedie en de ‘serieuze’ ope-
ra beter te verkopen op de galerij dan in de loges, het duurste publiek, de loges, prefereerde
vaudeville en komische opera. Bovendien was er geen duidelijk bewijs dat vooral de galerij en
de parterre verantwoordelijk waren voor het bezoek aan melodrama’s. Dit soort drama scoor-
de weliswaar slechter in de loges dan op de twee genoemde rangen, maar op een betrouw-
baarheidsniveau van 95 procent waren de uitkomsten niet significant. De meest opvallende
conclusie was dat de directie Hoedt & Bingley (1818-1846), die wegens het geven van melo-
drama’s voor galerijpubliek door contemporaine critici bij uitstek verantwoordelijk werd ge-
houden voor de verwoesting van de goede smaak, juist systematisch galerijpubliek verloor. Dit
publiek verliet hen vooral vanaf het midden van de jaren 1830. De effecten van ‘productva-
riabelen’ vielen echter in het niet vergeleken bij het effect van het gedetermineerd seizoen en
de loyaliteit. De gang naar het theater werd in de eerste helft van de 19e eeuw gedicteerd
door de kalender en door gewoonte. Onze conclusie moest dan ook zijn, dat theater, bena-
derd vanuit de kaartverkoop, ondanks alle pogingen van eigentijdse critici en latere historici
om distincties te construeren op basis van culturele waarde of betekenis, een amusementsbe-
drijf was, dat werd gestructureerd door een gedetermineerd seizoen en door de loyaliteit van
de bezoekers. De opinies van critici, die bijvoorbeeld van een leegloop in de loges bij melo-
drama spraken, worden alleen enigszins zichtbaar op een betrouwbaarheidsniveau van 90
procent. Daaruit kan geconcludeerd worden dat critici toevallige evenementen overaccentu-
eerden en opbliezen tot structuren die het theaterbezoek verklaarden – en moderne historici
hebben ze veel te gemakkelijk nagepraat.

De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg is die van het Nederlands toneel

82



De bewering van het status-verval van het publiek ter discussie gesteld

Zoals gezegd, werd als verklaring voor het toneelverval aangevoerd, dat het publiek onder in-
vloed van de Franse revolutie veranderde. Deze opvatting is vooral uitgedragen door de Am-
sterdamse hoogleraar theaterwetenschap Ben Hunningher, op basis van toneelkritieken en
pamfletten uit de eerste helft van de 19e eeuw.9 Werd de schouwburg vóór 1795 nog bezocht
door een kunstminnende elite, ná 1795 namen de middenklassen bezit van het instituut.
Hunningher, gevolgd door De Leeuwe en Albach, gaat zelfs zo ver de arbeidende klassen in
de schouwburg te zien.10

Hoewel deze uitspraken over het publiek voornamelijk de Amsterdamse stadsschouwburg
betreffen, zijn ze juist voor die accommodatie niet te verifiëren, omdat er over de samenstel-
ling van dat publiek maar zeer weinig bekend is. De kaartverkoopgegevens zijn beperkt tot re-
cettestaten en de borderellen van twee seizoenen in het midden van de jaren 1830. Abonne-
menten kende de Amsterdamse schouwburg niet, zodat er ook geen intekenlijsten voor zijn. In
Rotterdam ligt ook die zaak anders. Niet alleen zijn de namen van alle aandeelhouders in de
schouwburg bekend, maar ook van alle abonnementhouders van vóór 1795 en van voldoende
abonnementhouders voor het toneel en intekenaars bij de Franse opera in de eerste helft van
de 19e eeuw, om de samenstelling van in ieder geval dat deel van het publiek dat de schouw-
burg structureel steunde, na te gaan. Middels prosopografisch onderzoek is deze operatie ook
uitgevoerd. Daar het in de toneelhistoriografie vooral gaat om een objectieve sociale deklasse-
ring van het publiek, van ‘hogere burgerij’ naar kleine middenstand en lager, zijn voorname
variabelen in dit onderzoek geweest: beroep, religie, welstandsindicatoren, sociabiliteit, poli-
tieke en maatschappelijke functies, opleiding en politieke stellingneming. De belangrijkste
welstandsindicatoren waren de huurwaarde van de woning en het belastbaar inkomen (de som
van het onroerend goed dat iemand bezat). Voor de 18e-eeuwse cohorten waren die gegevens
echter niet altijd beschikbaar en is vooral gewerkt met het bedrag dat betaald werd in het Mid-
del op trouwen en begraven, dat vier vermogensgroepen onderscheidt. Voor personen in de
periode 1770-1850 was weinig te vinden over de opleiding. De politieke stellingneming heeft
zich vooral geconcentreerd op de vraag of men patriot dan wel orangist was.11

De bewering van sociale achteruitgang van het toneelpubliek onbewezen geacht

Vóór 1795 kenmerkten de diverse cohorten aandeel- en abonnementhouders zich op vier wij-
zen: ze waren hoofdzakelijk uit de handel afkomstig (met een sterke ondervertegenwoordi-
ging van academische vrije beroepen); ze waren welgesteld: op enkele uitzonderingen na be-
taalde men ƒ30,– in het Middel op trouwen en begraven (over een vermogen derhalve van
boven de ƒ12.000,–) of een huurwaarde van ƒ800,– of hoger in 1803; ze waren in hoge mate
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9 Ben Hunningher, Het dramatisch werk van Schimmel (Amsterdam 1931) en idem, Een eeuw Nederlands toneel (Amster-
dam 1949).

10 Ben Albach, Helden, draken en komedianten (Amsterdam 1956) 141, maar zie ook 143; vergelijk de opmerkingen van
H.H.J. de Leeuwe in diens ‘De geschiedenis van het Amsterdamsch tooneel in de negentiende eeuw (1795-1925)’
in: A.E. d’Ailly (red.), Zeven eeuwen Amsterdam V (Amsterdam [1948]) 6 en 12, met De Leeuwe, ‘Perioden en stijlen
in de Amsterdamse tooneelgeschiedenis’ (ongepubliceerde lezing, z.p., 1954) 31 (verschenen als ‘Stilepochen des
holländischen Theaters im 19. Jahrhundert’, Maske und Kothurn 3 (1957) 340-362).

11 Ik heb hier dankbaar gebruik kunnen maken van Erik Palmen, ‘De kooplieden van Rotterdam’ (GAR 1994), Intern
rapport ten behoeve van het project stadsgeschiedschrijving.



dissident van religieuze gezindte, waarbij de remonstranten de meest oververtegenwoordigde
groep vormden; ze waren patriot of neutraal, maar zelden orangist.12 Hierbij moeten enige
kanttekeningen gemaakt worden: de twee oudste toneelcohorten, de intekenaars van 1773-
1778 en van 1778-79, waren ‘conformistischer’, relatief minder patriottisch en telden de
meeste deelnemers die niet in de hoogste klasse van het Middel aangeslagen werden. Bij de
Franse opera van Rotterdam (1789-1792) was de oververtegenwoordiging van remonstranten
aanzienlijk minder groot dan in de cohorten Hollands toneel of – vooral – aandeelhouders.
Bij die opera speelden Walen een opvallende rol en was ook het aantal rooms-katholieken
groter. Opvallend is dat ook de twee abonnementhoudersbestanden van ná de restauratie van
1787 (de Franse opera van Rotterdam, 1789-1792 en de Nederduitsche Tooneelisten van An-
dries Snoek, 1792-1793) zoveel dissidenten en patriotten telden. Vooral voor de opera is dat
gegeven relevant, omdat die kennelijk dus niet gebruikt werd om een hoofse, orangistische
stellingneming mee te demonstreren.13

Wanneer we de cohorten van vóór 1795 vergelijken met die van ná 1815 (er zijn geen gegevens
voor de Franse tijd, omdat er toen geen abonnementen waren), zien we eigenlijk geen revolu-
tionaire veranderingen. Het aandeel van de handel loopt terug van ca. 70 procent vóór 1795 naar
ca. 50 procent rond 1830. De overmacht van dissidenten neemt af, maar die van de remonstran-
ten blijft nog steeds opvallend. Walen behouden hun pregnante plaats onder intekenaars van de
Franse opera. Een sterke sociale deklassering vindt na 1800 dus niet plaats. Verschillen tussen to-
neel en opera vóór 1795 treffen we op vergelijkbare wijze aan ná 1815. Dat wil zeggen: bij het to-
neel abonneert ook een kleine groep iets minder welgestelden, waartoe de meeste beroepen be-
horen die in de ambachtelijke sector en winkelnering vallen, alsook de overheidsberoepen.

In een vergelijking tussen het abonnementspubliek bij toneel en dat bij opera ná 1815 zien
we inderdaad welstandsverschillen, verschillen in sociabiliteit (het aantal lidmaatschappen,
niet het soort sociëteiten) en in het aantal maatschappelijke en politieke functies dat wordt
bekleed, maar die verschillen zijn niet schrijnend en kunnen niet dienen om aan te tonen dat
de achteruitgang van het publiek vooral bij het toneel plaats had. Vooral als wordt meegewo-
gen dat de leeftijd van de toneelabonnees ná 1815 veel lager lag dan die van de opera-abon-
nees (vóór 1795 was dat omgekeerd!), moet het welstandsverschil als relatief klein worden
aangemerkt. Bij het toneel is echter sprake van een opvallende (en statistisch significante)
oververtegenwoordiging van welgestelde lieden in handelsberoepen. Vooral die groep brengt
de toneel- en operacohorten bij elkaar. In alle gevallen geldt dat typische middenklassebe-
roepen, zoals ambachtelijke bedrijvigheid, winkelnering en kantoorbedienden, sterk onder-
vertegenwoordigd zijn in het abonnement (dat wil zeggen, ondervertegenwoordigd ten op-
zichte van het aantal beroepen dat opgenomen is in de beroepenlijst van het adresboek van
1821 en 1838) en weliswaar vaker voorkomen bij de Zuid-Hollandsche Tooneelisten dan bij
de Haags-Franse opera, maar niet in zodanige mate, dat daardoor een betekenisvol sociaal
verschil wordt aangeduid. Er is uiteindelijk maar één conclusie mogelijk: er is, althans op het
structurele niveau van het abonnement, geen achteruitgang in de sociale status van het pu-
bliek te vinden en ook is er geen absolute kloof tussen opera-intekenaars en toneelabonnees
in de tijd waarin het toneelverval op zijn hoogtepunt zou zijn geweest. In dat verband is het
misschien aardig te vertellen dat er een forse oververtegenwoordiging van Nederlands-her-
vormden is in de relatief lagere welstandsklassen (toch nog niet onbemiddeld!) bij het to-
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12 Over deze analyse wordt uitgebreider verslag gedaan in Henk Gras, De geïnteresseerde schouwburg [in voorbereiding].
13 De Rotterdamse Franse opera trad in de zomer op voor het stadhouderlijk hof in Breda.



neelabonnement, de voorstellingssoort die, zedelijk gezien, de slechtste reputatie had.
Er zijn zelfs enkele factoren te noemen waaruit geconcludeerd mag worden dat de status

van theaterbezoek(ers) toenam na 1800: het percentage abonnees, dat zowel abonneert op
Hollands toneel als op Franse opera, groeit. Een belangrijkere graadmeter is dat het aantal
abonnees met hoge bestuurlijke functies in de stad vóór 1795 gering is, terwijl ná 1815 leden
van de raad en wethouders zich regelmatig als intekenaar of abonnee in de schouwburg ver-
tonen. Voor een deel is dat een direct gevolg van de oude partijschap: veel patriottische dissi-
denten kwamen in 1795 op het kussen en bleven daarop plakken na de restauratie. Boven-
dien is er een relatief grote verwantschap tussen de abonnees, door verzwagering en dankzij
het doorgeven van belangstelling voor de schouwburg aan de kinderen van de (bestuurlijke)
elite. Te denken valt dan aan typische Rotterdamse elitefamilies in de 19e eeuw: Van Rijcke-
vorsel, Reepmaker, Van Vollenhoven, Schadee, Hoffmann, Van der Hoop, enzovoorts. De
conclusie moet zijn, dat op basis van de aandeelhouders- en abonnementhoudersgegevens er
geen grond is voor de stelling van sociale deklassering van het theaterpubliek in de eerste
helft van de 19e eeuw vergeleken bij dat van het ancien régime, welke stelling het verval van het
toneel (repertoire, acteerprestatie, etcetera) zou schragen.

De representativiteit van de onderzochte bestanden verdedigd

Tegen de bovenstaande conclusie, gebaseerd op de analyse van sociale variabelen van aandeel-
en abonnementhouders, kan ingebracht worden dat die groep niet representatief is voor het pu-
bliek als geheel. De vraag ‘is dit representatief’ ligt de historische kritiek vaak in de mond be-
storven, zonder dat gespecificeerd wordt wat onder ‘representativiteit’ verstaan moet worden. In
de strikte, statistische zin, zijn de abonnementhoudersbestanden niet allemaal representatief. In
het bijzonder die van vóór 1795 maken maar een gering deel uit van het gemiddeld aantal toe-
schouwers per avond. Die verhouding ligt aanzienlijk gunstiger ná 1815. De intekenlijsten voor
de Franse opera van 1836-1838 en 1843-1844 geven de samenstelling én zitplaats van het groot-
ste deel van het publiek nauwkeurig aan en de lijsten van toneelabonnementen van 1824-1828
noemen de namen van ruim een derde van het parterrepubliek bij het Hollands toneel. De sa-
menstelling van het galerijpubliek blijft dan echter een probleem. Toch acht ik het onwaar-
schijnlijk dat op alle rangen een sociale deklassering van niet-abonnementhouderspubliek plaats
had ná 1800 en dat het galerijpubliek de kenmerken had die Hunningher, gevolgd door Albach
en De Leeuwe, daaraan toekenden (namelijk een publiek bestaand uit ongeschoolde arbeiders
en laagste middenstand). Tegen een deklassering van niet-abonnementhouderspubliek zou de
statusgevoeligheid van de betere burgerij in stelling kunnen worden gereden. Het komt me on-
waarschijnlijk voor dat heren uit de geslachten Reepmaker, Van Rijckevorsel en Van der Hoop
zonder problemen plaats namen in de parterre naast een slagersjongen, slepersknecht of straat-
venter. Dat dezen zich massaal op de galerijen zouden hebben bevonden, acht ik ook onwaar-
schijnlijk. Zoals gezegd, de Rotterdamse schouwburg was duur. Zestig cent voor de galerij was in
de jaren 1815-1850 geen prijs voor een onafhankelijk ambachtsman of arbeider in de bouw of ha-
ven. Het zal zelfs veelal te duur geweest zijn om de kleine winkelier, ambachtsman, klerk en amb-
tenaar een regelmatig bezoek aan de schouwburg te permitteren.14 Mogelijk zijn dit de groepen
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14 Een analyse van de belastbare inkomens voor de plaatselijke directe belasting in de jaren 1860 van ca. 350 leden van
het letterlievend genootschap Vriendschappelijke Letteroefening, dat voor de helft bestond uit ‘witte boorden’



die de sterke stijging van verkochte kaarten verklaren bij kermis- en benefietvoorstellingen, of de
jaarlijkse Gijsbrecht met nieuwjaar. Er is geen reden om in de loop van de periode 1773-1853 een
radicale verandering in de samenstelling van dit publiek te veronderstellen die niet samenhangt
met veranderingen in de beroepenstructuur op zich (zoals de toename van het aantal ambtena-
ren per se na 1815).

Tijdreeksanalyse en prosopografisch onderzoek: spreken ze elkaar tegen?

Een tweede opmerking zou de theoretische discrepantie kunnen betreffen tussen de uitkom-
sten van de tijdreeksanalyse en het prosopografisch onderzoek. Dit laatste concludeerde tot
een oververtegenwoordiging in het theater van dissidenten en patriotten (wat vaak samen-
ging). Bovendien zien we in de periode 1783-1787 een sterke politieke profilering binnen de
toneelgroep en in het repertoire dat deze groep speelde. De tijdreeksanalyse laat echter zien
dat repertoire-aspecten een volstrekt ondergeschikte rol speelden in vergelijking met tijdsfac-
toren. Hoe is dit te rijmen? Het antwoord dat de tijdreeksanalyse de periode 1802-1853 be-
treft en niet de tijd van de partijtroebelen, is niet bevredigend, want er is geen enkele aandui-
ding dat het theaterbezoek in de periode 1783-1802 structureel afwijkt van dat na 1802.15 Wel
denk ik, dat een politieke motivatie om toneel te doen spelen en in stand te houden (of te be-
strijden) ondanks de politieke en religieuze kleur van het aandeel- en abonnementhouders-
publiek gerelativeerd moet worden op basis van documentair bewijs. De schouwburgcommis-
saris Thijmen Abraham Elzevier verdedigde in 1774 de bouw van de schouwburg door deze
voor te stellen als een instituut waar zedelijke doch vaderlandse stukken het publiek zouden
beleren.16 Hij positioneerde de schouwburg tegenover de verdedigers van onbeschaafde ker-
miscultuur en tegenover de orthodoxe scherpslijpers die tegen alle toneel waren. Een ‘Ver-
licht’, we kunnen er zelfs in lezen ‘patriottisch’ vertoog dus, dat bevestigd wordt in het gege-
ven repertoire. Echter, een bevestigend antwoord op de vraag naar de ‘praktische
doorwerking’ van de hoogdravende ideologische intenties met het theater kan niet zonder
meer gegeven worden. Zelfs zeer voor de hand liggende bronnen geven op het eerste gezicht
al enige aanleiding tot scepsis. Zo verwerpt Marten Corver, traditioneel verbonden aan het
patriottisme, in zijn weerwoord aan Stijl elke gedachte aan een ideologisch belang van
theater. Andere critici hebben over het algemeen hun doelstellingen (gesubsidieerd en ge-
censureerd elite-theater) niet bereikt. Zelfs, of liever, juíst Hoedt & Bingley zijn nooit door de
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(klerken en ambtenaren) en voor de helft uit ambachtelijke beroepen en winkeliers, gaf aan dat meer dan de helft
van de leden een ‘belastbaar inkomen’ had van ƒ500,– tot ƒ1250,– per jaar, terwijl een forse groep daar nog onder
zat (GAR, Archief Vriendschappelijke Letteroefening, notulen en (incomplete) ledenregisters). Voor een arbeider
werd in dezelfde tijd (1868) volgens de journalist Herman Heijermans een weekinkomen van ƒ10,– per week als
hoog beschouwd (zie het Zondagsblad van 5-12-1868).

15 Het probleem voor een langere tijdreeksanalyse werd gevormd door de hiaten in de gegevens (de kaartverkoopge-
gevens over de jaren 1786-1789 en 1796-1802 ontbreken geheel of deels), maar noch rang, noch zaalbezettingen
over de bekende seizoenen geven een sterk afwijkend beeld. Het toneel trok relatief veel publiek in de periode
1783-1786 (anders dan Haverkorn bijvoorbeeld veronderstelde), maar het was vooral ‘goedkoop’ publiek (halve
kaarten voor parterre en galerij). De jaren 1789-1792 geven een enigszins afwijkend beeld, omdat er toen helemaal
geen Hollands toneel gegeven werd en een deel van het parterre- en galerijpubliek verdween, maar het logepubliek
groeide. Hieruit mag natuurlijk geen structurele afwijking in publieksgedrag afgeleid worden.

16 GAR, GS, inv.nr. 1, notulen commissarissen.



stedelijke politiek of door hogere niveaus van machtsuitoefening aangepakt op grond van
hun repertoire.17 De feitelijke ‘macht’ accepteerde steeds de batig-slot politiek van schouw-
burgaandeelhouders en toneeldirecties. Mijn scepsis over het geloof van de schouwburgver-
eniging en de politieke machthebbers dat het theater een effectief middel was tot politieke
beïnvloeding is gebaseerd op twee coïncidenties. De eerste is, dat de patriottische schouw-
burgcommissarissen de radicaal-patriottische Hollandse toneelgroep haar speelprivilege ont-
nam, juist op het moment dat de partijgangers van die commissarissen de macht in de stad
zouden grijpen (januari 1787). De reden was, dat de troupe geen aantrekkelijke actrices meer
bezat. Een hedonistisch argument won het kennelijk van de overweging, dat de troupe ge-
bruikt kon worden als propaganda- en legitimatie-apparaat in de aanstaande coupe. De twee-
de is, dat ná de orangistische restauratie van eind 1787 de stedelijke regering de schouwburg,
waarvan twee commissarissen de wijk hadden moeten nemen, geen strobreed in de weg leg-
de. Ze liet, ná het uitbreken van de revolutie in Frankrijk, eerst toe dat een ‘Brabants-Franse’
troupe er de Verlichte ‘opéra-comique’ kwam brengen, en daarna dat Andries Snoek er zijn
subversieve drama’s bracht. Voor de nieuwe orangistische machthebbers straalde het theater
kennelijk geen revolutionair potentieel uit en werd het ageren van toneelspelers als Snoek en
Van Dinsen als even weinig direct gevaarlijk gezien als (aanvankelijk) de fel-jacobijnse ge-
zindheid van de Franse operisten in Den Haag.18

De houding van de heren commissarissen ten opzichte van de Hollandse troupe geeft een
breder kader aan de relatie dissident/patriot en schouwburgondersteuning: men pleitte wel
voor Verlichte vaderlandse zedelijkheid, uitgedrukt in historische drama’s en burgerlijke to-
neelspelen in de greep van de verpreutsing, maar een belangrijkere functie van het theatrale
vermaak lijkt toch te hebben gelegen in ‘lichte zeden’. De heren wilden aantrekkelijk vlees op
de planken. Het archief van de schouwburg bevat een dolverliefd gedichtje dat commissaris
Gelinus van Spaan schreef voor de actrice ‘Mietje’ de Bruijn. Kennelijk was deze daar niet erg
van onder de indruk, want ze gaf iets later een onecht kind aan van Pieter Caarten, die de
schouwburg frequenteerde. Kort daarna zorgde de oude heer Hooft ervoor dat Mietje de
Bruijn het speelprivilege voor het seizoen 1779-1780 verwierf.19 Het geval De Bruijn staat niet
op zichzelf. Toen in 1778 de schouwburg vrijwel failliet was, werd er een intekenlijst rondge-
stuurd om driehonderd intekenaars te werven, om het volgend seizoen financieel te garande-
ren. De wijnkoper Jacques Rocquette merkte op één van de vijf rondgezonden lijsten op dat
hij alleen wilde participeren in het aangeboden abonnement, als naast Marten Corver óók de
danser Matteucci geëngageerd bleef, die aantrekkelijke jonge dames en heren in zijn gezel-
schap had.20 De heren abonneehouders schonken in diezelfde tijd de actrice Sardet-Wouters
een manskostuum, waarin deze dezelfde avond de horlepiep danste.21 Dat alles is zinnenprik-
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17 William Bingley werd in het begin van 1844 ontslagen, maar veeleer om reden van individuele wanprestatie dan van-
uit een doelbewuste motivatie om het toneel structureel uit zijn verval te verheffen, zoals de Haagse recensenten van
de Spektator erin wilden zien.

18 De Haags-Franse opera-zangers die zich jacobijns opstelden werden pas in de loop van het oorlogsjaar 1794, toen de
schouwburg praktisch gesloten was, naar Frankrijk teruggestuurd.

19 Het gedichtje over M.E. de Bruijn is te vinden in GAR, GS, inv.nr. 3. Voor haar ‘filia illegitima Petri Caarten, acatho-
lici’ zie GAR, klapper doopregisters (RK); en Haverkorn, Rotterdamsche schouwburg, 222-223. Voor Hoofts activiteiten
zie ibidem, 213-14.

20 Dominique Matteucci werd in november 1776 geëngageerd, samen met zijn zoon en schoondochter, Maria Satel-
berg. Het contract werd verlengd in maart 1777, want Matteucci trok ‘door zijne bekwaamheden veel aanschou-
wers’. Zie Haverkorn, Rotterdamsche schouwburg, 171-172, 219, 215.

21 Haverkorn, Rotterdamsche schouwburg, 76.



keling met de typische theatrale middelen van het oude regime: travestie, bekoorlijke jonge-
mannen en kinderen, of ‘hoerige’ actrices. De politieke en religieuze profilering van de aan-
deel- en abonnementhouders, kortom, lijkt me onderdeel van een breder cultureel patroon,
waarvan het stichten en in stand houden van een theater onderdeel vormde. Zo’n initiatief
paste in het streven naar een Verlichtere cultuur tegen de orthodox-orangistische heersende
orde in, en kon bovendien goed gelegitimeerd worden door een vertoog over vaderlandslief-
de en zedelijkheid.

Bovendien passen zowel de exploitatievorm van de schouwburg (een aandeelhoudersver-
eniging) als het idee van een theater als een noodzakelijk onderdeel van stedelijke cultuur bij
de patriottische Verlichting. Thijmen Abraham Elzevier wees in zijn eerder aangestipte toe-
spraak van 1774 al op het economisch risico dat de heren aandeelhouders liepen met hun in-
vestering. Maar dit risico, gespreid middels het uitgeven van aandelen, past in de protolibera-
le opvattingen die veel Rotterdamse kooplieden verkondigden via hun requesten aan de
vroedschap. Het idee dat er een theater in de stad thuishoorde, was een afgeleide van het idee
‘stad’ vanuit een neo-classicistisch perspectief. Net als de steden uit de Oudheid behoorde de
Verlichte stad zijn monumenten te hebben die, opgericht door particulieren, zowel die parti-
culiere belangen dienden (status en vertier) als de reputatie van de stad ten opzichte van con-
currerende centra. Er is, dunkt me, geen tegenstrijdigheid tussen het opvallende profiel van
de 18e-eeuwse aandeel- en abonnementhouders en het analyse-resultaat, dat theaterbezoek
vooral een zaak was van seizoen en loyaliteit, waarbij dat laatste inhoudt: liefde voor het thea-
trale vermaak an sich. Dat laatste hóórde kennelijk bij dat politiek-ideologische profiel.22

De conclusie moet derhalve zijn, dat hoofdstellingen van de traditionele toneelhistoriografie
niet houdbaar zijn. Die stellingen hielden in dat het jaar 1800 ruwweg een draaipunt was in
het theaterbedrijf. Er zou een toneelverval opgetreden zijn door verandering van repertoire
en opvoeringswijze, en dit verval zou geschraagd zijn door een sociale deklassering van het to-
neelpubliek. Deze stellingen zijn niet houdbaar indien ze getoetst worden aan de hand van de
kaartverkoopgegevens en de sociale samenstelling van het abonnementhouderspubliek in
Rotterdam. Ook is er niet noodzakelijkerwijs sprake van een discrepantie tussen de uitkom-
sten van de tijdreeksanalyse van de kaartverkopen, die duiden op een overwegend belang van
tijdsfactoren boven repertoire-factoren, en de uitkomsten van het prosopografisch onder-
zoek, dat voor de 18e eeuw althans een duidelijk politiek-ideologisch geprofileerd abonne-
menthouderspubliek toont. Hedonistische en breed-ideologische motieven met betrekking
tot de schouwburg lijken ook in de tijd van de partijstrijd van meer belang geweest te zijn dan
nauw omgrensde politieke motieven.
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22 Het is door gebrek aan bronnen onmogelijk goed inzicht te krijgen in de politieke voorkeur van de abonnement-
houders ná 1815.



Wouter Kloek, Een huishouden van Jan Steen
(Verloren Verleden 4; Hilversum: Verloren, 1998,
94 blz, ISBN 90-6550-444-3, ƒ19,90)

Hoe belangrijk is ons nationale verleden? Hoe
wordt het geschiedenisonderwijs in Nederland in-
gericht? Moeten Tweede Kamerleden weten dat
Willem van Oranje niet bij Dokkum is vermoord?
Feiten zijn in, vaardigheden uit. Wij willen weer
verhalen horen en de ouderwetse vaderlandse ge-
schiedenis is momenteel helemaal in de mode.
Uitgeverij Verloren brengt dan ook een reeks
boekjes uit over bekende momenten of personen
uit de Nederlandse geschiedenis. De auteurs plaat-
sen hun onderwerp in een algemeen historisch ka-
der, schetsen de beeldvorming of mythevorming
die heeft plaatsgevonden en geven de huidige
stand van zaken weer wat betreft historisch onder-
zoek. En dat allemaal in rond de honderd bladzij-
den. Per jaar komen vier deeltjes uit. Ook het
spreekwoordelijke huishouden van Jan Steen is in
de reeks opgenomen.

Met Een huishouden van Jan Steen heeft Wouter
Kloek in de eerste plaats een korte biografie over
de bekende schilder geschreven, met ruime aan-
dacht voor de mythevorming rond diens persoon.
Kloek gaat slechts oppervlakkig in op de kunsthis-
torische aspecten, maar des te meer op de per-
soonlijkheid van de schilder en de economische
en sociale aspecten van diens tijd. Kloek schetst
mentaliteit, zeden en gewoonten, gezinssamenstel-
ling en maatschappelijk milieu waarin de schilder
verkeerde en de manier waarop hij daarin functio-
neerde. Veelvuldig verwijst Kloek naar de afbeel-
dingen van Steens schilderijen, die op bijna iedere
pagina de tekst ondersteunen. Zonder dat de
auteur in anekdotes vervalt, komt de lezer ook nog
wat te weten over andere schilders uit de 17e eeuw,
zoals Steens schoonvader Jan van Goyen, en over
de drankproblemen van Frans van Mieris, die sa-
men met Jan Lievens een vaste bezoeker was van
Jan Steens kroeg in Leiden.

Kloek is echter het meest gegrepen door de
vraag of Jan Steens leven was zoals zijn schilderij-
en. Is de spreekwoordelijke Jan Steen ontstaan
door diens rommelige huishouden en heeft de
schilder afgebeeld wat hij om zich heen zag? Kloek
merkt zelfs op: ‘Als Steens leven niet zo is geweest
als zijn schilderijen, waarom zouden we dan nog in
zijn leven geïnteresseerd zijn’. De vraag naar het
verband tussen Jan Steens werk en zijn huishou-
den is zeker legitiem en fungeert uitstekend als
rode draad in een boekje over het Nederlandse na-

tionale verleden, bestemd voor een groot publiek.
Maar de schilder Jan Steen is meer dan een
spreekwoord, en een kunstenaarsbiografie is niet
alleen interessant vanwege het directe verband tus-
sen het leven van de kunstenaar en zijn werk. Er
zijn meer en belangrijker vragen over Jan Steen te
stellen, en de onderwerpen die Wouter Kloek
soms slechts zijdelings behandelt, zoals de verschil-
lende stijlen van schilderen van Steen, zijn sociale
status als schilder, zijn leermeesters en leerlingen
en de symboliek in zijn werk, zijn minstens even in-
teressant.

Storend is een aantal slordigheden in het boek-
je, zelfs in de zo belangrijke eindnoten. Zelfs een
blokcitaat, een beschrijving van Steen uit het kun-
stenaarslexicon van Jacob Campo Weyerman, is
niet van een noot voorzien. Als Kloek op bladzijde
47 het schilderij Gebed voor de maaltijd bespreekt,
vergeet hij naar de afbeelding van het schilderij op
bladzijde 29 te verwijzen. Ook is bij lang niet alle
afbeeldingen de (vermoedelijke) datum van het
schilderij vermeld. Omdat Kloek in verschillende
hoofdstukken verwijst naar dezelfde schilderijen,
zou dit zeker hebben bijgedragen tot de duidelijk-
heid van zijn betoog.

Door de opzet en omvang ontkomt Een huishou-
den van Jan Steen niet aan een zekere mate van op-
pervlakkigheid. Het is hierom misschien wat te
veel van het goede dat de auteur toch heeft ge-
poogd om hedendaags historisch onderzoek bij
zijn verhaal te betrekken. Over ‘vrijen en trouwen’
in de 17e eeuw schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Veel rela-
ties zullen op feesten of kermissen zijn aangegaan,
of tijdens een schaatstochtje, zoals dat van doops-
gezinde jongelui uit Graft door Van Deursen is be-
schreven’. Voor de doorsnee lezer zonder historio-
grafische kennis zal de naam Van Deursen geen
enkele betekenis hebben. En juist voor geïnteres-
seerden in de Nederlandse geschiedenis is Een
huishouden van Jan Steen bijzonder geschikt: vlot ge-
schreven, goed leesbaar en mooi uitgegeven.

Shirley Haasnoot

Hermanus Verbeeck, Memoriaal ofte mijn levensraij-
singhe. Uitgegeven door Jeroen Blaak (Hilversum:
Verloren, 1999, 232 blz., ISBN 90-6550-163-0)

Amsterdam, de jaren zeventig van de 17e eeuw:
bontwerker/waagklerk Hermanus Verbeeck (1621-
1681) weet in zijn wisselvallig en soms ronduit
rampzalig leven tijd en zin te vinden voor het schrij-
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ven van een autobiografie in alexandrijnen, een
dan geliefd metrum. Dit Memoriaal (een term uit de
boekhoudkunde) of deze ‘levensreis’ van Ver-
beeck, bestaande uit vijf delen, 180 pagina’s hand-
schrift en meer dan 7000 dichtregels, is één van de
oudste Nederlandse autobiografieën. Dat dit ego-
document werd geschreven door een eenvoudig
ambachtsman, maakt het nog eens zo bijzonder.

De autobiografie in alexandrijnen van Jacob
Cats, Twee en tachtig-jarig leven, was aan Verbeeck
niet bekend. Voorbeelden voor hem waren de Be-
lijdenissen van Augustinus en vooral het bijbelboek
Job. Het (katholieke) geloof speelde een grote rol
in Verbeecks innerlijke leven, zoals bij de verwer-
king van tegenslagen en bij grote bestaansonzeker-
heid. In het Memoriaal richt hij zich vaak tot God
als veroorzaker van zijn rampen, bedoeld om hem
op de proef te stellen. In het hiernamaals, zo is zijn
vast geloof, zal hij zijn loon ontvangen en gelukkig
zijn. Verbeeck bezocht in zijn jeugd ook een
Latijnse school, wat gezien zijn afkomst zeker bij-
zonder was. Na drie jaar moest echter worden be-
sloten om Hermanus, vanwege een zwakke ge-
zondheid, verder bij zijn vader in de leer te doen
voor bontwerker, overigens tegen zijn zin. De klas-
sieken bleven voor Verbeeck een bron van inspira-
tie en verwijzingen ernaar treffen we in het Memo-
riaal dan ook regelmatig aan.

Dat dichtkunst onder ambachtslieden werd be-
oefend, was toentertijd niet ongewoon. De invloed
van de rederijkerskamers uit de 16e eeuw, die hun
leden rekruteerden uit vooral deze groep, was nog
niet helemaal verdwenen. De ambachtelijke stand
bracht toneeldichters als Thomas Asselijn en Jan
Vos voort en Vondel was bijvoorbeeld oorspronke-
lijk een middenstander. Verbeeck heeft evenwel
geen echt groot talent gehad, maar enige vinding-
rijkheid en beeldend vermogen om de wisselingen
van het fortuin te becommentariëren, kunnen
hem toch niet worden ontzegd:

Maar laas, dit werels doen is als de bleecke maan,
die noijt in eenen stant aan ’t phemamet kan
staan. (214)

Het Memoriaal is onderdeel van het handschrift
Verbeecks poezy, dat twee banden omvat en bestaat
uit gedichten, toneelspelen en de autobiografie.
Het bevindt zich in de Stadsbibliotheek van Haar-
lem en is nog niet eerder uitgegeven. Jeroen Blaak
heeft de tekst getranscribeerd en geannoteerd,
verder archief- en literatuuronderzoek verricht en
een uitstekende inleiding geschreven. Zonder

deze zou men de vele wisselingen van het lot van
Verbeeck maar moeilijk kunnen volgen.

Een lang verhalend gedicht als het Memoriaal
vraagt eigenlijk om een groots en meeslepend le-
ven. Na een redelijk onbezorgde jeugd en een
leertijd bij de bontwerker Garnier in Parijs (een
gelukkige tijd voor Verbeeck) beginnen echter de
tegenslagen. Verbeeck neemt de bontwinkel van
zijn vader over, maar de nering loopt binnen vier
jaar sterk terug. Daarna probeert hij van alles. De
kruidenierswinkel, deels van zijn schoonmoeder,
wordt geen succes; hij probeert het als boekhou-
der op het handelskantoor van zijn zwager; hij
koopt een grutterij samen met echtgenote Clara;
hij wordt makelaar op de beurs en hij werkt als
klerk bij de pachter van de waagaccijns. Steeds
weer gaan de zaken door allerlei omstandigheden
mis. Zijn vrouw is bovendien vrijwel doorlopend
zwanger en heeft daar vaak veel last van. Verbeeck
zelf is ziekelijk van aard. Hij heeft zwakke longen
en ook heeft hij iets aan zijn been, waardoor hij
soms onmogelijke grote ‘muilen’ aan moet. De fa-
milie, wie het over het algemeen veel beter gaat,
helpt waar zij kan, maar zonder wrijving gaat dit
niet, zeker niet als door geldgebrek ook nog eens
bij elkaar ingewoond moet worden. Al deze moei-
lijkheden, familiebesognes en strijd om het be-
staan geven een goed inzicht in het dagelijks leven
van de gewone man in de 17e eeuw: stof voor ge-
schiedenis van het dagelijks leven, gezinshistorie
en economische geschiedenis. Hoe houdt men
zich staande? Welke rol spelen (familie-)relaties en
scholing in het verwerven van een bestaan? Hoe
kan men reageren op economische tegenslag? Je-
roen Blaak schreef in de jaargang 1999 van dit tijd-
schrift al het artikel ‘Worstelen om te overleven’
naar aanleiding van Verbeecks autobiografie en
toegespitst op zulke vragen. 

Als onderwerp voor een dichtwerk is Verbeecks
levensverhaal echter niet altijd even boeiend, ze-
ker niet omdat de dichter van ramp tot ramp gaat
en al het geruzie eromheen ook nog eens in
alexandrijnen uit wil drukken. Kortom, het ont-
brak Verbeeck niet alleen aan een rijke dichtader,
maar ook aan een levenslot dat geschikt was om in
een episch gedicht te worden vervat. Al lezend
krijgt men echter wel respect voor de poging daar-
toe. Wie zou er vandaag nog aan beginnen, de
eigen bestaanswisselingen in een rijm onder te
brengen? De meer beschouwelijke regels, waar het
Verbeeck ook om te doen was, maken overigens
het gebrek aan geschikte gebeurtenissen wel weer
enigszins goed.
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Naar de redenen van Hermanus Verbeeck om
zijn autobiografie te schrijven, kan men slechts gis-
sen. Jeroen Blaak doet een aantal suggesties. Zo
werden egodocumenten vroeger vaak voor het na-
geslacht geschreven en Verbeeck had vier doch-
ters. Ook lijkt het erop dat Verbeeck zich heeft wil-
len verdedigen tegen de blaam die hem trof voor
al zijn misslagen. De rampen, waaronder ook na-
tuurrampen als wateroverlast en brand, overkó-
men hem steeds. ‘Verbeeck kan er niets aan doen,
het is allemaal niet zijn schuld’, luidt de bood-
schap. Misschien heeft Verbeeck zijn leven ook
werkelijk zo ervaren. Daarnaast was het schrijven
hem een troost. Zijn godsdienstige introspecties
en referenties aan toepasselijke bijbelpassages
moeten hem geholpen hebben om de moed en
het zelfrespect niet te verliezen:

Dus om mijn leegbaarheit na Godes wet te stellen
In alle swarigheit, door Godens macht te vellen,
vermaack mijn droeve geest met schrijven tot
Godts eer,
waardoor mijn swacke moet in Godt versterck te
meer. (138)

Mij moet een vraag van het hart betreffende de
verzorging van deze uitgave: waarom naast het re-
gister niet ook een literatuur- en archieflijstje toe-
gevoegd? Wat werd geraadpleegd is wel uit de an-
notatie af te leiden, maar het was toch niet veel
moeite geweest om dit in aparte overzichten erbij
op te nemen. Verder is er één zin in de verder vlot
geschreven inleiding, die mij niet goed in de oren
klinkt. Deze gaat over Verbeecks moeder, Adel-
bertha Keilert. Er staat: ‘Zij kwam naar Amsterdam
als onderdeel van een familienetwerk.’ (9) Wat
hier wordt bedoeld, is wel duidelijk, maar het had
beter kunnen worden geformuleerd. Een mens is
nu eenmaal geen postzegel.

Martha Catania-Peters

Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’.
De geschiedenis van het rampjaar 1672 (Verloren
Verleden 3; Hilversum, Verloren, 1998, 90 blz.,
ISBN 90-6550-443-5, ƒ19.90)

Er is de laatste tijd duidelijk een toename waar te
nemen van de publieke belangstelling voor de
eigen vaderlandse geschiedenis. De groeiende in-
vloed van de Europese Gemeenschap en de intro-
ductie van de euro zijn daar niet helemaal vreemd

aan. Uitgeverij Verloren is juist nu begonnen met
het uitgeven van de serie ‘Verloren Verleden: Ge-
denkwaardige momenten en figuren uit de vader-
landse geschiedenis’. Ter introductie van deze se-
rie verschijnt er zelfs een kwartetspel op de markt.
Het boek van Petra Dreiskämper over het ramp-
jaar 1672 vormt het derde in de reeks.

Elk deel volgt een vaste en zeer duidelijke inde-
ling. Zo wordt er steeds eerst een spraakmakende
gebeurtenis beschreven. In dit deel is dat de
moord op de gebroeders De Witt op 20 augustus
1672 nabij de Gevangenpoort in Den Haag. Geen
enkel detail van deze lynchpartij wordt de lezer
onthouden: hoe de kogels uit de pistolen rolden
toen een aantal lieden de broers, die al voor dood
op de grond lagen, wilden afschieten, en hoe al
hun ingewanden tot aan het hart toe werden ge-
roofd en sommige delen zelfs verkocht werden
aan belangstellenden.

Vervolgens wordt deze moord in een breder ka-
der geplaatst. Ten eerste wordt de toestand in de
Republiek vóór 1672 beschreven. Dit was de perio-
de van het eerste stadhouderloze tijdperk, waarin
de partij van de Loevesteiners onder leiding van
Johan de Witt aan de macht was. Er ontbrandde al
snel een strijd met de orangisten onder leiding van
Willem III. Dit ging vooral over de toekomstige po-
sitie van de jonge prins en het opzetten van een
betere landsverdediging. Ten tweede worden de
internationale verhoudingen geschetst, met een
beschrijving van de toestand in Engeland onder
Karel II en in Frankrijk onder Lodewijk XIV. Voor-
al de verschillende allianties en de veroverings-
drang van de Franse koning worden daarbij ge-
duid. Ten derde volgt er een overzicht van de
uiteindelijke aanval op de Republiek. Zo breken
de Franse troepen vanuit het oosten door de IJs-
sellinie, maar lopen zij uiteindelijk vast op de Wa-
terlinie. Ondertussen wordt de Engels-Franse vloot
door admiraal Michiel de Ruyter op een afstand
gehouden. In dezelfde tijd veroveren de troepen
van de bisschoppen van Keulen en Munster het
oosten en het noorden, maar worden zij uiteinde-
lijk vanuit Groningen teruggedreven. Tenslotte
volgt er nog een schets van de paniek die in de Re-
publiek uitbrak door deze verraderlijke invallen.
De moord op de gebroeders De Witt wordt hierbij
duidelijk in het kader van de binnenlandse ont-
wikkelingen geplaatst: een opstand van de burgers
tegen de falende regenten. Hiervan profiteert uit-
eindelijk Willem III maar al te graag om zelf de
touwtjes in handen te krijgen.

Tenslotte geeft dit deel ook op voortreffelijke
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wijze aandacht aan de ontwikkelingen binnen het
historisch onderzoek. Er wordt een overzicht gege-
ven van het debat over de politieke strijd, waarbij
een aantal prominente historici op de voorgrond
treedt. Jan Wagenaar, Robert Fruin, Pieter Geyl en
N.J. Japikse passeren kort de revue. Van speciaal
belang was de these van D.J. Roorda over de ver-
schillende facties die men in de grote steden van
de Republiek aantrof. In het oude beeld van een
tweepartijenstrijd kwam zo enige nuancering. De
verschillende facties steunden dan de ene en dan
weer de andere partij, al naar gelang het onder-
werp en de mogelijkheid om de andere factie de
wind uit de zeilen te nemen. Geleidelijk aan kwa-
men de historici tot een zekere consensus.

Het boek is goed verzorgd en bevat veel uitste-
kend beeldmateriaal. Er is echter geen apart
hoofdstuk aan de visuele bronnen gewijd, zoals
voor de rest van de serie wel in het voornemen
van de redactie ligt. De opzet en het taalgebruik
zijn voortreffelijk. Herhalingen en verwijzingen
naar andere hoofdstukken in de tekst zijn daarbij
in het geheel niet storend, maar juist zeer verhel-
derend. Dit alles maakt het boek zeer aantrekke-
lijk voor leken met een historische belangstelling,
terwijl het ook voor historici een goed vertrek-
punt vormt.

Marc van Kuik

P.G. Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733). Leids
drukker en boekverkoper (Zeven Provinciën Reeks
XVI; Hilversum: Verloren, 1999, 96 blz, ISBN 90-
6550-158-4)

In de Zeven Provinciën Reeks verschijnen korte
monografieën over de Nederlandse geschiedenis
en cultuur tussen de 16e en 18e eeuw. Het 16e
deel van de serie is gewijd aan de uitgever Pieter
van der Aa. Deze studie naar de drukker heeft te-
vens plaatsgevonden als onderdeel van een om-
vangrijker onderzoek naar het Leidse boekbedrijf.
De rol van Pieter van der Aa in dit kader bleek ech-
ter een aparte publicatie waardig. Hoftijzer wil
hierin aantonen hoe Van der Aa in zijn ruim zes-
tigjarige loopbaan uitgroeide tot één van de meest
veelzijdige boekverkopers van de 17e eeuw. Door
een reeks oorlogen en door de stagnerende eco-
nomische groei moest de boekhandel nieuwe
markten exploreren. Dit bracht met zich mee dat
enkele grote boekhuizen werden gedreven door
nieuwkomers. Eén van de opvallendste vertegen-

woordigers van de nieuwe generatie ondernemers
was Pieter van der Aa.

In het boek volgt na een inleidend hoofdstuk over
het Leidse boekbedrijf in het tweede hoofdstuk een
beschrijving van Van der Aa’s levensloop. Hoofdstuk
drie gaat in op het omvangrijke fonds dat hij heeft
geproduceerd. Het vierde hoofdstuk behandelt de
manier waarop Van der Aa zijn bedrijf voerde.

De carrière van Pieter van der Aa in het boekbe-
drijf begon toen hij op 9-jarige leeftijd leerling
werd bij de Leidse drukker Daniel van Gaesbeeck.
In 1677 werd hij toegelaten tot het Leidse gilde
van drukkers en boekverkopers. Het doel dat hij
gedurende een groot deel van zijn leven nastreef-
de, was de aanstelling tot drukker van de stad Lei-
den en haar universiteit. Zijn benoeming in 1715
beschouwde hij als het hoogtepunt van zijn carriè-
re. Pas in 1730 legde hij zijn werk neer. Na zijn
dood in 1733 veilde zijn weduwe de resterende
boeken.

De grote kracht van Pieter van der Aa was zijn
veelzijdigheid als drukker en uitgever. Terwijl de
meeste boekhandelaren in Leiden zich slechts
richtten op de universiteit en de daarbij behoren-
de klantenkring van hoogleraren en studenten,
publiceerde Van der Aa ook voor de gegoede bur-
gerij in binnen- en buitenland. Hiervoor verzorg-
de hij een breed fonds. Zijn activiteiten reikten
van wetenschappelijke en klassieke publicaties
voor de universiteit via kaarten en landenbeschrij-
vingen tot boeken voor de burgerij vol prenten
van beroemde personen. Een voorliefde bleek Van
der Aa te hebben voor ‘grote projecten’. Hij
bracht verschillende malen meerdelige uitgaven
op de markt. Kopers konden intekenen op de rijk
geïllustreerde delen van bijvoorbeeld encyclope-
dieën, waarvoor zij de toen zeer hoge prijs van 160
gulden moesten betalen.

In het voorwoord stelt Hoftijzer dat hij een vol-
ledig overzicht van Van der Aa’s leven en werken
wil samenstellen. De precieze omvang van het
fonds van Pieter van der Aa is echter niet meer vast
te stellen. Niet alleen is veel van zijn drukwerk
voor de stad Leiden verdwenen, ook maakte hij
zich regelmatig schuldig aan het kopiëren van an-
dermans werk. Het is zeker geen gemis dat niet
alle publicaties in dit boek worden behandeld. Bij
de bespreking van het fonds wordt de lezer bedol-
ven onder boektitels. De kleinste feitjes staan de
grote lijn van zijn uitgeveractiviteiten behoorlijk in
de weg.

Details over Van der Aa als persoon ontbreken
geheel. De auteur schrijft dat er bijna geen bron-
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nen over zijn leven en persoonlijkheid zijn. Toch
bevat het boek interessante documenten, zoals
door Van der Aa geschreven brieven. Hieraan wor-
den evenwel geen conclusies verbonden. Vooral
bij hoofdstuk vier over de bedrijfsvoering is dit ge-
mis voelbaar. Wel prikkelt het de lezer om zelf con-
clusies te trekken. Uit de brieven lijkt een slimme
handelaar naar voren te komen. Pieter van der Aa
onderhandelt hard en krijgt zijn zin. Ook lijkt hij
het niet altijd nauw te nemen met de waarheid. Zo
mooi als in de aankondiging worden zijn boeken
nooit! Bewondering voor Van der Aa en zijn be-
drijfsvoering weet Hoftijzer de lezer toch wel mee
te geven.

De schrijfstijl van het boek is prettig en door
vele bronfragmenten komt de 17e eeuw weer tot
leven. Indrukwekkend zijn de uitvoerige lijsten
van archiefbronnen en literatuur. Voor iedereen
die zich wil verdiepen in 17e-eeuwse boekhandela-
ren is dit een waardevol naslagwerk. Prettig is ook
de manier waarop de noten naast de tekst staan.
Zo kan de lezer in één oogopslag zien waar de in-
formatie vandaan komt. Wat betreft de illustraties
heeft de auteur Van der Aa zeker verbeterd. Waar
die zijn boeken illustreerde met een allegaartje
aan prenten die hij nog had liggen, heeft Hoftijzer
het boek voorzien van een weloverwogen overzicht
van het werk van Pieter van der Aa.

Saskia de Boer

W. Frijhoff, H. Nusteling en M. Spies (red.), Ge-
schiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Dor-
drecht: Stadsarchief/Hilversum: Verloren, 1998,
436 blz., ISBN 90-6550-602)
M.J. van den Berge e.a. (red.), Geschiedenis van
Rijswijk (Rijswijk: Gemeentearchief, 1997, 232 blz.,
ISBN 90-72520-14-9)

Lange tijd is het vervaardigen van een lokale Ge-
schiedenis of Beschrijving het resultaat geweest van
de noeste arbeid van een plaatselijke notabele.
Meer dan eens zag hij zijn inzet dan achteraf be-
loond met een verering van de vroede vaderen,
vooral omdat hij daarmee hun stad of dorp het no-
dige prestige had verschaft. Thans is de geschied-
schrijving meer dan ooit het werk geworden van
vakspecialisten. Hierdoor is het noodzakelijk ge-
worden een heus auteurscollectief rond het plaat-
selijke archief te verzamelen en de burgemeesters
en wethouders reeds vooraf te verleiden tot het
vrijmaken van de nodige middelen om hun ge-

meente ook door een gedegen historisch werk in
de vaart der volkeren te laten oprukken. Deze for-
mule is nu te Dordrecht en Rijswijk toegepast om
tot een lokaal-historisch overzichtswerk te komen.

Van de Geschiedenis van Dordrecht ligt hier het
tweede deel over de vroegmoderne tijd ter bespre-
king voor. Het boek is verdeeld in vier afdelingen
met in totaal 28 hoofdstukken over respectievelijk
de politieke geschiedenis, de economie, de sociale
en kerkelijke verhoudingen en de culturele ge-
schiedenis.

In de eerste afdeling beschrijft P. Schotel de in-
terne politieke verhoudingen en de relaties van
Dordrecht met het gewest Holland en het Oranje-
huis, behandelt E. Havers de ruimtelijke ontwikke-
ling en analyseert H. Nusteling de demografische
ontwikkelingen. De laatstgenoemde auteur slaat
dan in een laatste bijdrage tegelijk een brug naar
de tweede afdeling, waarin hij ook tekent voor bij-
dragen over de stadsfinanciën, het stapelrecht en
de zeevaart, alsmede de binnenvaart. E. Palmen
gaat dan vervolgens in op de economische verhou-
dingen tussen stad en ommelanden, de landbouw
en visserij en de economische betekenis van de gil-
den. Dezelfde auteur wijdt daarna hoofdstukken
aan de politieke elite, de sociale betekenis van de
gilden en de armenzorg in de derde afdeling, die
met beschouwingen van C. Esseboom over de ge-
zondheidszorg en F. van Lieburg over de kerkelij-
ke verhoudingen wordt afgerond. De vierde afde-
ling bestaat uit hoofdstukken over het onderwijs
van C. Esseboom, het boekbedrijf van J. Alleblas,
de literatuur en het toneel van een auteurscollec-
tief, het muziekleven van N. Veldhorst en de schil-
derkunst van J.M. de Groot.

Aan de gevolgde werkwijze is een aantal voor de
hand liggende minpunten verbonden. Sommige
bijdragen zijn voornamelijk het resultaat van ver-
regaand en fundamenteel archiefonderzoek, an-
dere leunen zwaarder op bestudering van de lite-
ratuur. Ook blijkt het bij alle veelzijdigheid niet
altijd gemakkelijk het eigen Dordtse karakter in de
afzonderlijke bijdragen tot uiting te laten komen,
waar in de vroegmoderne Republiek de politieke,
economische, sociale en culturele identiteit van de
bevolking sterk gerelateerd was aan de lokale en
regionale verhoudingen. Wellicht was er meer on-
derlinge consistentie mogelijk geweest indien de
redactie haar zorg niet voornamelijk had gericht
op het achteraf passen van de voltooide bijdragen
in het aan het begin reeds vastgelegde stramien,
maar meer vooraf had gestuurd bij de voorberei-
dende werkzaamheden van de auteurs.
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Wat bezwaarlijker bij het werken met een groep
gespecialiseerde auteurs is dat het geïntegreerde
geschiedbeeld naar de achtergrond verdwijnt. Ge-
deeltelijk wordt dit gecompenseerd doordat au-
teurs als Eric Palmen en Hubert Nusteling reeksen
van bijdragen voor hun rekening nemen, waar-
door tussen hun eigen bijdragen algemene lijnen
te bespeuren zijn. Juist daardoor krijgen echter
sommige hoofdstukken van andere auteurs een
wat geïsoleerd karakter. Een algemene introductie
op de afzonderlijke afdelingen had ook in dit op-
zicht tot meer consistentie kunnen leiden.

Met deze kritische kanttekeningen, voorname-
lijk het onvermijdelijk resultaat van de gevolgde
werkwijze, wil ondergetekende echter niet zo ver
gaan als eindredacteur Frijhoff, die in het Woord
vooraf een nauwelijks verhulde poging tot brood-
roof van de recensent doet. Het opsommen van
niet realiseerbaar gebleken desiderata bij het ar-
chiefonderzoek, het signaleren van leemten door
het ontbreken van uitgewogen hoofdstukken over
niet behandelde onderwerpen en het verontschul-
digen voor de aanslag die de redactie bij de be-
handeling van de manuscripten op de rijkdom van
materiaal en eigen inzichten van de auteurs heeft
gepleegd, wekken – wellicht onbedoeld – de in-
druk dat het eindresultaat geen voldragen karak-
ter heeft. Het tegendeel is veeleer het geval.

De optelsom van de 28 hoofdstukken geeft een
even breed als gevarieerd geschiedbeeld te zien.
Vele witte vlekken zijn thans ingekleurd, waardoor
de rijkdom van de geschiedenis van de Merwestad
pas nu duidelijk aan het licht komt. Daarbij is in
menig opzicht een inhaalslag verricht die op zich
reeds de uitgave van het tweede deel rechtvaar-
digt. Wie ook – zonder de andere auteurs tekort te
willen doen – de pareltjes van bijdragen van Nuste-
ling over de demografische ontwikkelingen en van
Palmen over de gilden leest, komt tot de conclusie
dat burgemeester en wethouders met hun beslis-
sing de vervaardiging van een stadsgeschiedenis te
steunen, aan de wieg hebben gestaan van een zon-
der meer geslaagde onderneming. Kosten en
moeite zijn gelet op de vele illustraties in zwart-wit
en kleur ook niet gespaard bij de vormgeving van
de uitgave. Helaas wordt de opmaak wel verre-
gaand ontsierd door de daarbij gevoegde bijschrif-
ten ver te laten doorlopen in de marges van de pa-
gina’s. Hopelijk komt de uitgever in dit opzicht
vóór het verschijnen van het derde en laatste deel,
voorzien in 2000, tot inkeer.

Aangenaam is het te constateren dat het werk
van een auteurscollectief ook in een dorpsverband

tot vruchtbaar resultaat kan leiden, al is Rijswijk in
deze eeuw inmiddels uitgegroeid tot een middel-
grote gemeente. De Geschiedenis van Rijswijk is ge-
schreven door zeven auteurs. Het werk wordt eerst
voorzien van een algemeen kader, waarin M.J. Ni-
casie een overzicht geeft van de historische ontwik-
keling. R.G. de Neve schetst vervolgens het sociale
leven te Rijswijk, een verzameltitel voor deelonder-
werpen als economisch, politiek en cultureel
vermogen, armenzorg, onderwijs en gezondheids-
zorg. W.R.C. Alkemade en H.H. Huitsing beschrij-
ven de bestuurlijke verhoudingen, respectievelijk
vóór en na 1811. P.H.A.M. Abels behandelt op het
kerkelijk erf de ontwikkeling van een ongedeelde
kerkgemeenschap aan de vooravond van de refor-
matie naar een veelkleurige religiekaart thans.
Met hun weergave van vijf eeuwen economische
bedrijvigheid tekenen A.A.S. van Heezik en H.C.
Toussaint voor de laatste bijdrage.

Het Rijswijkse geschiedwerk is niet vrij van enke-
le compositorische problemen, met name waar
het gaat om de directe aansluiting tussen het alge-
meen overzicht van Nicasie en de bijdragen op
deelaspecten van de andere auteurs. Ook bij de
plaatsing van een paragraaf over het economisch
vermogen in de bijdrage over het maatschappelijk
leven kunnen vraagtekens geplaatst worden, waar
later nog het economisch leven in een afzonderlij-
ke bijdrage aan de orde komt. Opvallend is echter
vooral dat de Rijswijkse auteurs er in zijn geslaagd
binnen hun bijdragen een groot aantal onderwer-
pen de revue te laten passeren en daarbij toch het
algemene overzicht niet uit het oog te verliezen.
De afrondende slotbeschouwingen aan het einde
van de bijdragen bewijzen daarbij goede diensten.

Voor wat betreft de variatie aan onderwerpen is
het Rijswijkse geschiedverhaal dan ook niet veel
minder dan de Dordtse stadsgeschiedenis, al kun-
nen niet alle aspecten even uitvoerig en met de-
zelfde diepgang behandeld worden. Het beschik-
bare archiefmateriaal en de toegemeten ruimte
dwingen de auteurs meer dan eens tot bondig-
heid, tot een vaker descriptief dan analyserend be-
toog en tot het trekken van dunne lijnen in de tijd
en bij de overgang van het ene naar het andere on-
derwerp. Wie echter op basis van het voorafgaan-
de zou verwachten dat de auteurs zich vooral op
de contemporaine geschiedenis richten, zal ver-
rast worden door de ruime aandacht die juist aan
de vroegmoderne geschiedenis is besteed.

In professioneel opzicht, de gegeven schaalver-
schillen tussen stad en dorp in aanmerking geno-
men, doet de Geschiedenis van Rijswijk dan ook niet
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onder voor de Geschiedenis van Dordrecht. Ook de
Rijswijkse auteurs hebben pionierswerk verricht,
kunnen bogen op ware trouvailles in de archieven
en weten uit de bronnen een groot rendement te
halen. Bij de vormgeving van de uitgave laat Rijs-
wijk zich evenmin door Dordrecht de loef afste-
ken. Het thans voorliggende overzichtswerk toont
echter op de eerste plaats aan dat ook op dorpsni-
veau een veelkleurige en complete geschiedschrij-
ving mogelijk is, waarbij het eindresultaat zich op
diverse aspecten laat vergelijken met de histori-
sche ontwikkeling in de steden. De ware verdien-
sten van het Rijswijkse boek liggen met name op
dit laatste terrein en in het feit dat andere kleinere
plaatsen wordt voorgehouden dat ook voor hen
een volwaardige geschiedschrijving mogelijk is. De
Rijswijkse bestuurderen zelf kunnen tevreden zijn
over de gedegen wijze waarop hun gemeente nu
op de historische kaart is gezet.

Kortom: het resultaat van de aanpak van Dor-
drecht en Rijswijk doet uitzien naar soortgelijke
projecten voor steden en dorpen elders in Hol-
land. Het is dan ook prettig vast te stellen dat
Gouda waarschijnlijk een van de eerstvolgende lo-
ten aan de stam zal zijn, want ook daar wordt het
lokale archief met steun van de gemeente door
een groep auteurs bevolkt. Hopelijk vertaald ook
op andere plaatsen het moderne bedrijfsecono-
misch denken en handelen zich vaker in het ‘in-
vesteren’ in de eigen geschiedenis.

A.Ph.F. Wouters

Jan Bastiaan Molewater, ‘Hoe zal het met mij afloo-
pen’. Het studentendagboek 1833-1835, uitgegeven en
van inleiding en annotatie voorzien door Henk
Eijssens (Hilversum: Verloren, 1999, 112 blz.,
ISBN 90-6550-164-9)

De Leidse medicijnenstudent Jan Bastiaan Mole-
water (1813-1864) hield van 20 augustus 1833 tot 4
december 1835 een dagboek bij. Aan het slot van
zijn eerste aantekening schreef hij: ‘Ik zit voor mij-
ne bureau [...]. Mogt iederen avond deze bureau
mij de geheimen mijner ziel aan mij zelven zien af-
vragen en aan het papier toevertrouwen. O, hoe
weldadig zoude dit op geheel mijn bestaan invloe-
ijen.’ Molewater kon echter de discipline om iede-
re avond achter zijn bureau te gaan zitten, niet op-
brengen. Na een korte periode waarin hij dagelijks
noteerde wat hij had meegemaakt, volgden er
soms weken of maanden waarin hij de wilskracht

miste zijn pen ter hand te nemen. Hoewel hij zijn
dagboek met grote tussenpozen bijhield, kan dit
ego-document toch als een interessante geschied-
bron worden beschouwd.

De aan de Leidse Hogeschool studerende zoon
van een Rotterdamse belastingontvanger geeft in
zijn dagboek een mooi beeld van het studentenle-
ven in de jaren dertig van de 19e eeuw. Hij maakt
notities over de colleges, de te bestuderen litera-
tuur, de praktijklessen en de contacten met hoog-
leraren en medestudenten. Ook twee door hem
naar Duitsland gemaakte reisjes worden uitvoerig
in zijn dagboek beschreven. Jan Bastiaan Molewa-
ter leidde een actief studentenleven. Hij speelde
onder andere een rol bij het totstandkomen van
het Leidsche Studenten Corps en was een van de
oprichters van de Rederijkerskamer voor Uiterlij-
ke Welsprekendheid binnen Leiden.

Het dagboek is daarnaast interessant omdat Mo-
lewater zeer openhartig over zowel zijn seksuele
als over zijn psychische problemen schrijft. Hij had
een negatieve kijk op het leven en werd veelvuldig
door sombere gedachten geplaagd. Uit zijn aante-
keningen blijkt dat zijn ideeënwereld werd beïn-
vloed door schrijvers als Balzac, Goethe en Rous-
seau. Tijdens zijn studiejaren had Molewater een
amoureuze relatie met een Leidse straatmeid.
Hoewel hij al eens voor een geslachtsziekte was be-
handeld en de angst opnieuw besmet te worden
groot was, kon hij de verleiding haar te ontmoeten
niet weerstaan. Molewater maakte zichzelf verwij-
ten omtrent zijn ongeregelde levenswijze, maar
miste de energie om hierin verandering te bren-
gen. Hij noteert regelmatig dat hij weer te laat is
opgestaan, te weinig heeft gewerkt, of zich zo
graag wil beteren. Maar helaas: ‘’t Is toch onaange-
naam dat ik zoo moeijelijk kan veranderen en ’t is
toch zoo noodzakelijk’, schrijft hij op 4 oktober
1834 in zijn dagboek. Het is echter beter met Mo-
lewater afgelopen dan hij zelf vermoedde. Hij vol-
tooide zijn studie in 1840 met een dissertatie over
typheuze koortsen, waarvoor hij cum laude slaag-
de. In 1848 werd hij benoemd tot directeur van
het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis. Hoewel
Molewater al in 1835 schrijft naar huiselijk geluk
te verlangen, zou hij pas in 1851 in het huwelijk
treden.

Henk Eijssens, die de uitgave van het dagboek
heeft verzorgd, voegde onder andere een viertal
door Molewater aan zijn ouders geschreven brie-
ven aan de uitgave toe. Verder is het boekje voor-
zien van een inleiding met een biografische schets,
een literatuurlijst, een index op persoonsnamen,
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de Acte van het dispuutreisje van ‘Ad Majora’ van
12 juli 1834 en een aantal afbeeldingen. Het zeer
uitvoerige notenapparaat, waaruit een gedegen
onderzoek blijkt, geeft deze uitgave een extra toe-
gevoegde waarde. Het originele dagboek van Jan
Bastiaan Molewater is een onderdeel van het fami-
liearchief Molewater en Rose en bevindt zich in
het Rotterdamse Gemeentearchief.

Rita Hooijschuur

J.E. Post, Gereformeerd zijn en blijven, een wankel
evenwicht?! Een historisch-sociologisch onderzoek naar
de ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland, de Gereformeerde Bond in de Nederlandse
Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Ker-
ken in de twintigste eeuw (Heerenveen: Uitgeverij
J.J. Groen en Zoon, 1998, 423 blz., ISBN 90-5030-
904-6)

Het rapport ‘God in Nederland 1966-1997’ con-
cludeert dat de samenleving tegengestelde ver-
wachtingen heeft ten aanzien van de kerken. Een
betrekkelijk klein deel van de bevolking ziet de
kerken als vormgever van het traditionele geloof.
Een groot deel van de bevolking echter ziet de ker-
ken meer als publieke instellingen die de bestaan-
de, zich in de loop van de tijd ontwikkelende mo-
raal behoren te ondersteunen of te funderen. Dit
verschil van opvatting kan ook kort aangeduid
worden als het spanningsveld tussen een ortho-
doxe en een moderne manier van geloven.

Uit de titel van het proefschrift van Post, Gerefor-
meerd zijn en blijven, een wankel evenwicht, blijkt dat
dit probleem niet alleen geldt voor het gerefor-
meerde gedeelte van de Nederlandse bevolking in
het algemeen, maar ook voor de auteur zelf. Van
‘gewoon gereformeerd’ werd hij na zijn huwelijk
lid van de Gereformeerde Bond. Deze overstap
deed Gert J. Peelen, recensent van de Volkskrant,
zelfs verzuchten hoe het voor de auteur mogelijk
was zo’n overstap aan zijn zesjarige dochter uit te
leggen. Dit proefschrift lijkt daarop een eerste ant-
woord te geven. Het is naast een stevig weten-
schappelijk onderzoek vooral ook een zoektocht
naar de eigen wortels, plaats en toekomst.

Na een korte en duidelijke schets van de ge-
schiedenis van de gereformeerde beweging tot het
einde van de 19e eeuw komt de auteur tot de cen-
trale vraag van dit proefschrift. In welke mate en
op welke wijze zijn opvattingen over de identiteit
binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland

(GKN), de Gereformeerde Bond (GB) in de Ne-
derlandse Hervormde Kerk (NHK) en de Christe-
lijke Gereformeerde Kerken (CGK) gedurende de
20e eeuw aan verandering onderhevig geweest en
welke verklaring is te geven voor verschillen in ont-
wikkeling tussen de drie groeperingen?

De auteur probeert deze vraag te beantwoorden
vanuit een sociologische benadering. Hiervoor ge-
bruikt hij het heldere kader dat de godsdienst-so-
cioloog Thurlings in zijn boek over soortgelijke
ontwikkelingen binnen de rooms-katholieke kerk
heeft beschreven. Centrale begrippen daarin zijn
de gepercipieerde machtspositie en het geperci-
pieerde identiteitsverschil met de rest van de sa-
menleving. Deze twee factoren zijn, volgens Post,
uiteindelijk van beslissende invloed op de strate-
giebepaling binnen de interne constellatie van de
verschillende kerken. Hiermee vult hij een duide-
lijke lacune in het kader van Thurlings op. Deze
laatste had aan de interne machtsverhoudingen
geen aandacht gegeven.

De beschrijving van de ontwikkelingen binnen
de drie kerken begint met een hoofdstuk over de
GKN. Deze kerk ontwikkelde zich in de loop van
de 20e eeuw van offensiviteit (presentatie), via de-
fensiviteit (bescherming) en beperkte openheid
(binnensoortige dialoog), naar openheid (dia-
loog) heden ten dage. Een sterke invloed op deze
koers heeft de persoon van Abraham Kuyper uit-
geoefend, maar verder zijn vooral de traumatische
ervaringen rond de kerkscheuringen van 1926 en
1944 beslissend geweest. De GKN is nu deelnemer
aan het Samen-Op-Weg-proces met de NHK.

De GB maakte aanvankelijk een soortgelijke ont-
wikkeling door, maar zijn leiding koos uiteindelijk
voor de weg ‘terug’ naar defensiviteit (bescher-
ming). Zijn voornaamste doelstelling om de NHK
van binnenuit te veranderen, liep uiteindelijk op
een desillusie uit. Ook verdwenen veel bonders ge-
ruisloos naar een van de andere, meer ‘progressie-
ve’ bloedgroepen binnen de NHK. De GB is een
felle tegenstander van het Samen-Op-Weg-proces
met de GKN. Volgens hem wijkt deze laatste teveel
af van de orthodoxie, verwoord in de bijbel en de
gereformeerde geloofsbelijdenis en liturgie.

Tenslotte legde de CGK vanuit een andere start-
positie een soortgelijke route af als de GB: van
vrees (wereldmijding) via defensiviteit (bescher-
ming) en beperkte openheid (binnensoortige dia-
loog) naar defensiviteit (bescherming). De CGK
werd vanaf haar bestaan gekenmerkt door een
grote hang naar orthodoxie: alleen kleine aanpas-
singen in de vorm, bijvoorbeeld in de belijdenis-
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teksten, werden toegestaan. Net als de GB zal de
CGK, volgens de auteur, zich in de toekomst ge-
confronteerd blijven zien met ‘moderne’ stromin-
gen binnen haar gelederen. De GKN lijkt hierte-
genover al een duidelijke keuze gemaakt te
hebben.

Hoewel er in dit proefschrift dus veel sociologi-
sche begrippen en passages uit reformatorische
verslagen en bladen voorkomen, is het een lees-
baar boek gebleven. De heldere opzet en het dui-
delijke kader waarin de recente geschiedenis van
de drie kerken beschreven is, maken het boek

voor diegene die al iets meer van de context van
dit onderwerp weten, zeer genietbaar. Een groot
pluspunt daarbij is dat de auteur dit geschiedver-
haal vooral in grote lijnen schetst. Hij heeft zich
niet verloren in de details van talloze disputen die
zich in gereformeerde kringen door de jaren heen
hebben voorgedaan. Zo valt er misschien zelfs
voor de leek nog iets te begrijpen van de funda-
mentele verschillen tussen de drie kerken.

Marc van Kuik
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Herstel in oude luister

Het Rembrandthuis aan de Jodenbreestraat in
Amsterdam heeft een ware metamorfose onder-
gaan. Het woonhuis, waar Rembrandt in de perio-
de 1639 tot 1658 woonde en werkte, is sinds eind
september jl. weer in oude luister hersteld. De re-
constructie heeft veel voeten in de aarde gehad en
ook menige pen in beweging gezet. Historici,
kunsthistorici en andere deskundigen hebben el-
kaar fel betwist in kwesties rond restauratie-ethiek
en authenticiteit. Zelden zal een restauratieproject
de meningen onder hoeders van nationaal erf-
goed zozeer hebben verdeeld als de reconstructie
en inrichting van het 17e-eeuwse woonhuis van
Rembrandt.

Neiging tot namaak
In 1906 nam Jozef Israëls het initiatief tot de op-
richting van een museum ter nagedachtenis aan
Rembrandt van Rijn, de onbetwiste meester van de
Gouden Eeuw. Een jaar later werd de Stichting
Rembrandthuis opgericht met een tweeledig doel.
Allereerst wilde het bestuur van deze stichting het
pand dat bewoond was geweest door Rembrandt in
eigendom krijgen. Daarnaast wenste men het
woonhuis te reconstrueren. Niet lang daarna kocht
de gemeente Amsterdam het in verval geraakte
pand aan om mogelijke speculatie te voorkomen.
Op dat moment ontbrandde de eerste discussie
over de bestemming, het aanzien en het interieur
van Rembrandts woning. In 1908 droeg de ge-
meente het woonhuis officieel over aan het stich-
tingsbestuur. Het bestuur wenste het woonhuis
terug te brengen tot haar oorspronkelijke hoofd-
vorm en de daarmee samenhangende vertrekken.
De vraag rees of het gebouw moest worden ‘terug-
gerestaureerd’ naar Rembrandts tijd of dat het ge-
conserveerd diende te worden in een eigentijdse,
niettemin passende inrichting. Binnen het bestuur
was het vooral de schilder en kunstcriticus Jan Veth
die pleitte voor een inrichting in een eigentijdse
ambiance. De invloedrijke Veth betrok zijn goede
vriend en architect K.P.C. de Bazel bij de recon-
structieplannen. De Bazel had zojuist het atelier
van Veth verbouwd en behoorde als mede-oprich-
ter van de Bond Heemschut tot een generatie ar-
chitecten die het erfgoed een warm hart toedroeg.
Tevens was hij een exponent van de ‘moderne’ res-
tauratie-filosofie en stelde hij zich terughoudend
op daar waar historische bouwsporen ontbraken.
Als ontwerper van meubilair zocht hij naar eigen-
tijdse vormen zonder historische referenties. Ach-

teraf gezien is het niet verwonderlijk dat uitgere-
kend een vernieuwend architect als K.P.C. de Bazel,
in 1908, de opdracht kreeg om het in verval ge-
raakte woonhuis van de legendarische schilder
Rembrandt nieuw leven in te blazen.

‘Rembrandt zelf moet hier in zijn kunst tot ons
spreken’, aldus de circulaire waarmee het bestuur
van het Rembrandthuis in 1908 zijn plannen aan
het publiek presenteerde. Twee jaar daarvoor was
de Rembrandtherdenking aangegrepen voor een
nationale verering van de cultuurheld bij uitstek
die inmiddels tot mythische proporties was uitge-
groeid. Rembrandts verering hield in dat opzicht
gelijke tred met die van Rubens, die in zijn vader-
land eveneens op een nationaal voetstuk was ge-
plaatst. In een regenteske sfeer van gezagdragers,
invloedrijke verzamelaars en schrijvers werd de op-
dracht voor het Rembrandthuis geformuleerd.
Over de kwestie of men wel of geen beeld diende
te geven van het huis zoals dat door Rembrandt
zou zijn bewoond, waren de meningen sterk ver-
deeld.

De eerste die van zich liet horen was die voorma-
lige gemeentearchitect A.W. Weissman, die bouw-
meester was van het Stedelijk Museum. Hij stond
bekend om zijn uitgesproken restauratie-opvattin-
gen die hij onder andere in een lezing voor het Ko-
ninklijk Oudheidkundig Genootschap voor het
voetlicht bracht. Onder de titel ‘Moderne antiqui-
teiten’ had Weissman, in navolging van de visionai-
re Engelsman Ruskin, een opvatting geformuleerd
die vooral in het begin van de 20e eeuw veel bijval
zou krijgen: ‘men conserveere, maar restaureere
niet’. Hij vond het ongepast om het woonhuis van
Rembrandt, waaraan zulke grote herinneringen
waren verbonden, steen voor steen in de 17e-eeuw-
se staat terug te brengen. Bij een dergelijke restau-
ratie zou het publiek niet alleen op het verkeerde
been worden gezet, maar ook een groot appèl moe-
ten doen op zijn verbeelding. Men mocht niet te
veel aan illusies worden blootgesteld, vond Weiss-
man, en daarmee was de toon gezet voor een ei-
gentijdse visie op het nationale erfgoed. De angst
voor een ‘fancy-reconstructie’, ‘neiging tot na-
maak’ en wat dies meer zij, was duidelijk te bespeu-
ren. Echter, de glorie van de Gouden Eeuw was, op
een enkele authentieke façade van een aantal
grachtenhuizen na, nauwelijks nog waar te nemen
in de oude Amsterdamse binnenstad.

Het stichtingsbestuur zocht vooral een passende
omgeving om de collectie Rembrandt-grafiek, een
schenking van onder meer Veth en Israëls, te kun-
nen huisvesten. Voor een permanente presentatie
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van de etsen wenste het bestuur een eigentijds in-
terieur. Het bestuur hield zich nog vast aan de op-
voedende waarde die er in goede kunst school.
Het volk diende verheven te worden boven zijn al-
ledaagse beslommeringen. Om de gewone man
waarden en normen bij te brengen werd Rem-
brandt van stal gehaald. De bezoekers van het
Rembrandthuis moesten zich kunnen laven aan
Rembrandts etsen, vol historische verwijzingen en
bijbelse vermaningen.

De Bazel toog uiteindelijk voortvarend aan het
werk. Zelf had hij een stemmige omgeving voor
ogen waar men zich in het besef ‘gewijden grond’
te betreden, kon verdiepen in het genie van de gro-
te meester. Zelf formuleerde De Bazel het aldus:
‘trap, betimmeringen en meubelen in nieuw te
ontwerpen vorm’ en voor het overige ‘geheel en al
in dien geest’, te weten die van de 17e-eeuwse ma-
kers van het interieur en ‘onthouden waar geen ze-
kerheid is’. Voor de afwerking, decoratie en inrich-

ting koos De Bazel een combinatie van historische
en eigentijdse oplossingen. Na de voltooiing stem-
de De Bazel uiteindelijk in met het aanbrengen van
een gedenksteen om aan te geven wat oud en wat
nieuw was. Deze plaquette werd in het Voorhuijs
aangebracht, zodat bezoekers direct attent werden
gemaakt op de ware aard van de restauratie.

Er verscheen op de plechtige opening van 10
juni 1911, verricht door koningin Wilhelmina, een
‘korte gids voor het Rembrandthuis’, ondertekend
door het voltallige bestuur, waarin de achterliggen-
de principes van de restauratie werden samenge-
vat. Daarin stond te lezen dat men niet terug wilde
naar herstel van de oude luister. Terugrestaureren
zou nooit meer opleveren dan een ‘verbeeldings-
maskerade’; een ‘quasi-historisch’ document, dat
inderdaad een ‘vervalsching’ was, aldus de samen-
stellers van de tekst. Alles wat de nieuwe inrichting
van Rembrandts woonhuis betrof, ademde de geest
van de schilder en stond vrijer ten opzichte van de
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historische bronnen, alhoewel een harmonische
samenhang met de indeling van de vertrekken en
de oude woonvormen wel degelijk in acht was ge-
nomen. Het museum zou nagenoeg 85 jaar func-
tioneren als museum van Rembrandts grafische
oeuvre, voordat een nieuwe discussie zou losbran-
den over dezelfde problematiek.

Herstel in nieuwe luister
De huidige directeur van Museum het Rembrandt-
huis, Ed de Heer, besloot zo’n vijf jaar geleden dat
het roer definitief om moest. De collectie Rem-
brandt-grafiek verdiende nog steeds een waardige
huisvesting, maar de mogelijkheden voor bijzonde-
re tentoonstellingen omtrent tijdgenoten of volge-
lingen van Rembrandt waren, door de jaren heen,
flink uitgeput. Het historische woonhuis mocht
dan een pleisterplaats zijn voor grafische experts
en liefhebbers, de doorsnee bezoeker en met name
de buitenlandse toeristen werden teleurgesteld in
hun verlangen naar historische sensatie.

Wie tot voor kort het Rembrandthuis bezocht,
kon nauwelijks geloven dat hij bij Rembrandt op
bezoek was geweest. Tegenwoordig is een muse-
umbezoek geen ‘elitaire’ aangelegenheid meer,
maar een waardevolle tijdsbesteding, ter lering en
vermaak, voor iedereen die jong of oud is. Deze
tendens bleek voor veel Nederlandse musea het
startsein voor grootschalige verbouwingen en faci-
litaire aanpassingen. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat het nieuwe Rembrandthuis haar deu-
ren opende voor het publiek op het moment dat
ook het Anne Frank Huis en het Van Gogh Mu-
seum op een ingrijpende wijze waren verbouwd.

Inmiddels is, begin 1998, naast het oude woon-
huis van Rembrandt een nieuw gebouw verrezen,
ontworpen door de architecten Moshé Zwarts,
Rein Jansma (exterieur) en Peter Sas (interieur),
dat een strak en vooral hedendaags aanzien heeft
gekregen. In dit gebouw, waarvan de lamellen-
façade is gedecoreerd met een detail uit een ets
van Rembrandt, zijn de belangrijkste facilitaire
voorzieningen, zoals toiletten, dienstruimten, au-
ditorium, winkel alsook een tweetal tentoonstel-
lingszalen, kantoorruimten en het Rembrandt In-
formatie Centrum (RIC) ondergebracht.

Wie zich het oude Rembrandthuis nog voor de
geest kan toveren, herinnert zich onder meer een
donkerbruin gebeitste balkenzoldering, hoge ei-
kenhouten betimmeringen en volumineuze schou-
wen met houten rookkappen. De Bazels ‘restaura-
tie’ was destijds niet tot stand gekomen door
bouw-en architectuurhistorisch onderzoek, maar

berustte op enkele exemplarisch geachte interieurs
en fragmenten die per toeval de tijd hadden getrot-
seerd. De Stichting Rembrandthuis zocht met de in-
richting van De Bazel aansluiting bij het moderne
idee van ‘aanvullen in eigentijdse vormen’, maar was
conservatief waar het ging om het verwijderen van
latere toevoegingen, zodat de indeling van het huis
teruggebracht kon worden naar de maatvoering van
Rembrandts tijd. Veel gerespecteerde tijdgenoten
van De Bazel roemden zijn schepping die in harmo-
nie verkeerde met de toenmalige moderne restau-
ratie-opvattingen. Herstel in nieuwe luister was een
passend antwoord geweest, vonden zij. Voor sommi-
gen bleef het Rembrandthuis van De Bazel een
exemplarisch voorbeeld voor restauratie-opvattin-
gen die de tijdsgeest aan het begin van de 20e-eeuw
weerspiegelden.

Groot was dan ook de commotie toen het Rem-
brandthuis voornemens was plannen te smeden
voor het ‘terugrestaureren’ in oude luister, naar
het jaar 1656, toen de schilder failliet was ver-
klaard. ‘Pure nep’ klonk het uit de kelen van de te-
genstanders. Voor- en tegenstanders voerden in
1998 een verhitte pennenstrijd onder meer in de
kolommen van Het Parool. Pleitbezorgers, waaron-
der de bouwhistoricus Henk Zantkuijl, stonden al
in de startblokken om het museuminterieur van
De Bazel, dat inmiddels een zeer gedateerde in-
druk maakte, te vervangen door een 17e-eeuws
woonhuisinterieur. Er was in de tussenliggende pe-
riode zoveel historisch bouwonderzoek gedaan
naar het Rembrandthuis, ondermeer door S.A.C.
Dudok van Heel, dat men de reconstructie als een
grote uitdaging beschouwde. Belangrijkste hulp-
middel bij deze plannen was de boedelinventaris
die in 1656 was opgemaakt door Frans Bruiningh,
secretaris van de Desolate Boedelkamer. Brui-
ningh inventariseerde nauwgezet alle voorwerpen
en kunstwerken die Rembrandt verwoed had ver-
zameld. Dankzij dit unieke document en het
kunsthistorische onderzoek dat na 1950 was ge-
start naar het 17e-eeuwse Hollandse woonhuis,
liep het restauratieteam, aangevoerd door Henk
Zantkuijl en architect Maarten Neerincx, zich
warm voor een uitdagende opdracht.

Het Cuypersgenootschap dreigde echter roet in
het eten te gooien en startte een bezwaarprocedu-
re tegen het verwijderen van het interieur van De
Bazel. Even leek het erop dat de voorgenomen res-
tauratie op een jarenlange vertraging zou uitlo-
pen. Maar de initiatiefnemers hadden haast. Het
Cuypersgenootschap diende bij B&W van Amster-
dam een bezwaar in tegen de verlening van een
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monumentenvergunning, maar verloor deze zaak.
Daarna ging men in beroep. Een kort geding volg-
de, waarbij het Rembrandthuis in het gelijk werd
gesteld: het museum wenste de nagedachtenis van
Rembrandt levend te houden en wilde geen De
Bazel-huis worden. Tegenstanders die aanvoerden
dat er geen enkel interieur van De Bazel in Neder-
land was overgebleven, kregen ongelijk. In de re-
gio van het Gooi spoorde een medewerker van het
Rembrandthuis een respectabel aantal huizen met
een authentiek De Bazel-interieur op. Uit deze ju-
ridische procedure vloeide voort dat de Stichting
Rembrandthuis het interieur van De Bazel zorgvul-
dig en intact moest verwijderen (‘strippen’) en
over moest dragen aan het Drents Museum in As-
sen, waar 19e-eeuwse kunstnijverheid een belang-
rijke plaats in de collectie inneemt, en het ABN
Amro gebouw aan de Vijzelstraat, waar De Bazel
eveneens het interieur had ontworpen. Toen aan
alle zorgvuldigheidseisen was voldaan, ging men
van start met de ingrijpende verbouwing die werd
uitgevoerd door de firma’s Kneppers en Midreth
die vooral in Amsterdam kunnen bogen op een
ruime restauratie-ervaring.

Een begerenswaardige missie
Het restauratieplan was voorzien van een stevig we-
tenschappelijk fundament. Henk Zantkuijl had in

zijn loopbaan bij Monumentenzorg en later aan
de Technische Hogeschool Delft, samen met R.
Meischke, intensief onderzoek verricht naar de
bouwgeschiedenis van het Rembrandthuis. De in-
deling van Rembrandts woon- en werkvertrekken
was door De Bazel vrij nauwkeurig uitgevoerd. Het
aanzien en de inrichting van de diverse vertrekken
diende onder handen genomen te worden. De
sloop van de houten, open steektrap in de hal
bracht grote veranderingen teweeg.

Zantkuijl toonde aan dat de ‘reconstructie’ van
De Bazel in veel opzichten geen gelukkige keuze
was. De gereconstrueerde ruimten riepen geen
enkel beeld op van de 17e eeuw. De drastische
aanpak van De Bazel bij de reconstructie van de
voorgevel aan de straatzijde en het balkenplafond
in het interieur was in tegenspraak met de toen-
tertijd gehuldigde restauratieopvattingen. De ei-
gentijdse sfeer en De Bazels esthetische ideeën
strookten niet of te weinig met de uitkomsten van
het onderzoek naar het woonhuis in de Gouden
Eeuw, dat Zantkuijl de laatste decennia onder-
meer met zijn collega’s prof. dr. R. Meischke en
prof. dr. C.W. Fock uitvoerde. De sombere indruk,
die door de houten lambrizeringen nog is blijven
hangen bij veel museumbezoekers, moest plaats
maken voor een aanzien dat gebaseerd was op de
17e-eeuw en tegelijk aansloot bij de gereconstru-
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Afb. 2. De Sydelcaemer, ontwor-
pen door K.P.C. de Bazel. Foto:
Museum het Rembrandthuis.



eerde gevel en de gereconstrueerde vertrekken.
Zantkuijl spreekt liever niet van een reconstruc-

tie maar van een grootschalige herinrichting, waar-
bij het ruimtelijk effect en de lichtval de belangrijk-

ste leidraad vormen. Het restauratieteam wilde de
oorspronkelijke woon- en werkfuncties uit Rem-
brandts tijd terughalen, evenals de looproutes naar
de diverse vertrekken. Het is vooral belangrijk om
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Afb. 3. De Sael.. Foto: Maarten
Brinkgreve.

Afb. 4. Het Voorhuijs. Foto:
Maarten Brinkgreve.



de bezoekers van het Rembrandthuis een indruk te
geven van de bewoning van het huis in de 17e eeuw.
De belangrijkste verandering betrof het hart van
het huis. Het restauratieteam wenste de authentie-
ke spiltrap weer terug. Zodoende kwam er ruimte
vrij voor twee vertrekken die Rembrandt gebruikte,
maar die door De Bazel waren opgeofferd aan zijn
open trap, te weten het kantoortje op de begane
grond en het hangkamertje op de tussenverdie-
ping.

De Bazel had zich, volgens Zantkuijl, teveel be-
kommerd om de eigentijdse sfeer en de museale
presentatie van Rembrandts grafische werk. Nu het
restauratieteam zoveel mogelijk terug wilde naar
de sfeer van de oorspronkelijke bewoning, werd de
aandacht gericht op de historische bronnen. Aan
de hand van intensief archiefonderzoek en het
traceren van bouwsporen was de geschiedenis van
Rembrandts woonhuis al grotendeels in kaart ge-
bracht. Ook de boedelinventaris van de eerste be-
woner, de Vlaamse koopman Pieter Belten, opge-
maakt bij diens overlijden in 1626, verschaft veel
aanvullende informatie. Daarnaast geven enkele

tekeningen en prenten van de kunstenaar een
beeld van de aanblik die het interieur moet hebben
geboden toen hij er woonde en werkte.

Bij de restauratie is ernaar gestreefd zoveel mo-
gelijk authentieke 17e-eeuwse elementen in de re-
constructie op te nemen. Zo kon voor de Sael,
Rembrandts woonkamer in het achterhuis, een
prachtige eikenhouten schoorsteenkap worden
verworven, geornamenteerd met hetzelfde vroeg
17e-eeuwse rolwerk dat men ook aantreft in het
cartouche met het bouwjaar 1606, aangebracht op
de voorgevel van het huis. Uit dezelfde periode da-
teren de stenen mannen- en vrouwenfiguur die
aan weerszijden van de schouw de rookkap schra-
gen. Op de tekening Saskia in bed, die Rembrandt
omstreeks 1641 maakte (afkomstig uit de collectie
van Frits Lugt, te Parijs), werd de schouw door ver-
gelijkbare hermen geflankeerd. Gekleurde tegels
met florale motieven complementeren de impo-
sante schouwpartij in dit intieme vertrek, waar zich
ook een bedstee bevindt. Deze bedsteedewand is
afkomstig uit een 17e-eeuws woonhuis te Zaltbom-
mel en stond jarenlang opgeslagen. In het kader
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Afb. 5. Rembrandt, Saskia in bed. Pentekening. F. Lugt Collection, Parijs. Foto: Museum het Rem-
brandthuis.



van de collectiemobiliteit, gepropageerd door In-
stituut Collectie Nederland, gaf het Rijksmuseum
(als formeel eigenaar) de bedstee in bruikleen.
Op Rembrandts tekening Saskia in bed is goed te
zien dat zich hier vroeger een vergelijkbaar exem-
plaar bevond. De classicistische ornamenten wij-
zen op een datering die correspondeert met de
verbouwing van het huis door Jacob van Campen
in 1628. De monumentale bedsteedewand was
zelfs zo groot, dat de helft daarvan kon worden ge-
bruikt voor de Sijdelcaemer, het vertrek naast de hal
aan de straatzijde, waar Rembrandt zijn kunsthan-
del dreef. Dit representatieve vertrek, waar volgens
de boedelinventaris een marmeren koelvat stond
om de dorstige clientèle van koude drank te voor-
zien, heeft nu een schoorsteenkap die gedragen
wordt door 17e-eeuwse zuilen en halfzuilen van
roodgeaderd marmer.

Het restauratieteam is ervan uitgegaan dat Rem-
brandt zijn imposante woonhuis, dat hij voor
13.000 gulden kocht, tijdens zijn bewoning nooit
heeft laten verbouwen. Rembrandt kocht het gro-
te burgermanshuis voornamelijk met het oog op
het riante vertrek aan de voorzijde, dat zich met
vier ramen op het noordoosten uitstekend leende
als schildersatelier. Van dezelfde afmeting, alhoe-
wel voorzien van een lager plafond, was het leer-

lingenatelier dat hij volgens bronnenonderzoek
intensief heeft gebruikt om les te geven.

Historische sensatie
Zantkuijl heeft zich bij de herinrichting van het ge-
reconstrueerde Rembrandthuis intensief bezig ge-
houden met de kleurbepalingen van vloeren, deu-
ren, kozijnen en balkenplafonds. Het zachtgroen
op de luiken, dat in vakkringen Bremergroen
wordt genoemd, contrasteert mooi met de aarden
kleur van de Hollandse renaissancegevel, waarop
Jacob van Campen in 1628 een extra verdieping
met kroonlijst en fronton aanbracht. Oker en on-
gebrande omber zijn gebruikt voor de balkenzol-
dering van Rembrandts Kunst Caemer, die inmid-
dels is ingericht als rariteitenkabinet. Engels rood
siert de bies op de balken van de Groote Schildercae-
mer: Rembrandts schildersatelier. Deze balken zijn
overigens gebeitst in een okergele kleur die ge-
mengd is met ongebrande siena’s en ombers. Zant-
kuijl hechtte veel waarde aan de wijze waarop de
beits werd aangebracht. De verhouding tussen
bindmiddel en pigment levert een glacis-laag op
waarbij een levendige structuur onstaat die doet
denken aan een houtnerf, maar in het begin van de
17e-eeuw zeker niet als zodanig was bedoeld. Deze
beitsmethode is eertijds ook in het burgerwees-
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Afb. 6. Rembrandt, Atelier met
model. Pentekening, 1655/
1656. Ashmolean Museum, Ox-
ford. Foto: Museum het Rem-
brandthuis.



huis, het huidige Amsterdams Historisch Museum,
gevonden en toegepast. Het Engels rood werd in
de Sael en andere hoge ruimten gebruikt, de gele
okers en het grijs sieren de lagere verdiepingen.

In tegenstelling tot de vertrekken op de begane
grond, die niet wezenlijk verschilden van de interi-
eurs van vele andere burgermanshuizen (die we
vooral kennen van Hollandse genretaferelen), wa-
ren de functie en de inrichting van de vertrekken
op de eerste verdieping specifiek bepaald door
Rembrandts activiteiten als kunstenaar en verza-
melaar. Aan de straatzijde bevond zich de Groote
Schildercaemer, die zich over de hele breedte van
het huis uitstrekte. Nu de muren van een nage-
noeg witte pleisterlaag zijn voorzien, valt pas op
hoe licht en ruim Rembrandts atelier was. De vier
kruiskozijnen waren reeds door De Bazel aange-
bracht. De nieuwe indeling van de glas-in-lood-ra-
men in het atelier is gebaseerd op een tekening
die Rembrandt circa 1655/1656 maakte van zijn
Groote Schildercaemer. De beide schouwen, summier
aangeduid op de tekening, zijn reconstructies. De
Renaissancezuiltjes die de schouw met Delftse te-
gels flankeren, zijn afgegoten naar vroeg 17e-
eeuwse exemplaren in het Stedelijk Museum te

Alkmaar. De gietijzeren kachel, waarvan nog maar
vier exemplaren bekend zijn, vertoont een sterke
overeenkomst met een soortgelijk exemplaar op
een van Rembrandts prenten.

Rembrandts atelier is, op een schildersezel na,
nog helemaal leeg. Het komende jaar zal deze
ruimte, die tot voor kort gebruikt werd als ten-
toonstellingszaal, worden ingericht met schilders-
gerei en atelierrekwisieten. Het is de bedoeling
om de genese van een schilderij of ets aanschou-
welijk te maken. Materialen, gereedschappen en
hulpmiddelen worden gepresenteerd naast schil-
derijen in verschillende stadia van bewerking, zo-
als de pigmenten op de wrijfsteen, een gegron-
deerd schilderij en een gedoodverfd doek.

In het achterhuis, op dezelfde verdieping als de
Groote Schildercaemer, bevindt zich het enige vertrek
dat al volledig is ingericht: de Kunst Caemer. In de
boedelinventaris van 1656 staat opgetekend dat dit
vertrek tot de nok toe gevuld was met Rembrandts
kunst- en rariteitenverzameling. Verscheidene wel-
gestelde Amsterdammers bezaten een kunstka-
mer, maar geen enkele verzameling is compleet
bewaard gebleven. De van gravures bekende col-
lectie van een tijdgenoot, de Deense arts Ole
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Afb. 7. De Kunst Caemer,  Foto: Museum het Rembrandthuis.



Worm, diende ondermeer als uitgangspunt voor
de museale presentatie van Rembrandts collectie.

Rembrandts schatkamer is een lust voor het oog.
Op schappen langs de wanden en hangend aan de
zoldering zijn de curiositeiten uitgestald die in
Rembrandts inventaris zijn beschreven. De verza-
meling rariteiten en kunstvoorwerpen illustreert
Rembrandts passie voor kleuren, textuur, materiaal
en exotica. Alles was in de 17e eeuw in Amsterdam
voorhanden: uitheemse wapens, porseleinen kom-
men, Venetiaans glaswerk, koralen, geweien, veren-
tooien, harnassen, opgezette dieren, busteportret-
ten van Romeinse keizers en andere antieke
sculpturen. Veel voorwerpen gebruikte Rembrandt
als rekwisieten in zijn werk of als lesmateriaal voor
zijn leerlingen. In zijn ‘kassie met medalien’ borg
hij zijn collectie munten en penningen op. Rem-
brandt bewaarde in dit vertrek ook zijn waardevol-
le verzameling papierkunst: bijna 8000 tekeningen
en prenten van beroemde Italiaanse, Duitse, Fran-

se en Nederlandse meesters, waaronder werk van
Albrecht Dürer en Lucas van Leyden.

Primeur
Voor het eerst is de binnenhuisarchitectuur van
een compleet Amsterdams woonhuis uit de Gou-
den Eeuw gereconstrueerd. Een team van experts,
bouwhistorici, museummedewerkers en vaklieden
hebben in één jaar tijd deze grootschalige verbou-
wing gerealiseerd. En het resultaat mag er zijn.
Henk Zantkuijl kijkt met veel plezier terug op deze
enerverende periode. Natuurlijk, bekent hij, legt
de museale functie van het gebouw enige beper-
kingen op. Alle vertrekken dienen van klimaatbe-
heersings-apparatuur te zijn voorzien. Luchtbe-
handeling en beveiliging stellen hoge eisen aan
een museum waar dagelijks veel bezoekers door-
heen lopen. De meeste technische voorzieningen
zijn in de boezems van de schouwen weggewerkt.
Slechts enkele roosters, verwarmingsunits en ver-
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Afb. 8. De Kunst Caemer, ont-
worpen door Henk Zantkuijl.
Foto: Museum het Rembrandt-
huis.



lichte groene uitgangsborden, die op last van de
brandweer zijn aangebracht, kunnen als dissonant
worden aangemerkt.

Het Cuypersgenootschap en de overige tegen-
standers van de omstreden reconstructie houden
zich opmerkelijk rustig en lijken de strijdbijl te
hebben begraven. Naar mijn mening heeft het res-
tauratieteam onder leiding van Henk Zantkuijl
een opmerkelijke prestatie geleverd. Met grote
kennis van zaken, historisch onderbouwd en met
de nodige terughoudendheid is het nieuwe Rem-
brandthuis in ‘oude luister’ hersteld. Het is nu de
taak van het museum om de bewoning van het
huis met huisraad aanschouwelijk te maken. In de
loop van het jaar 2000 zal het nieuwe Rembrandt-
huis volledig worden ingericht. De bezoeker waant
zich dan helemaal terug in de tijd en hoeft alleen
zijn verbeeldingskracht aan te wenden om het ge-
voel te krijgen even bij Rembrandt op bezoek te
zijn geweest.

Gerda J. van Ham
Museum het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4
1011 NK Amsterdam
ma t/m za 10-17 uur, zo 13-17 uur

Het bovenstaande artikel vormt de weerslag van
een interview met Henk Zantkuijl in november
1999, aangevuld met de volgende literatuur:

Bob van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie
van het Rembrandthuis voltooid’, Binnenstad 33,
nr. 179 (november 1999); S.A.C. Dudok van Heel,
‘Rembrandt doet in 1639 een miskoop. De ge-
schiedenis van het Rembrandthuis’, Kroniek van het
Rembrandthuis 1-2 (1997); A.R.E. de Heer, ‘Voorstel
tot reconstructie. Interne notitie’, archief Museum
het Rembrandthuis, december 1997; Barbara
Laan, ‘Het interieur van het Rembrandthuis, ont-
werp voor een “levende bestemming” ’, Amstelo-
damum 85 (1998) 73-80; H.J. Zantkuijl, ‘Het huis
waar Rembrandt woonde’, Kroniek van het Rem-
brandthuis 1-2 (1997); Wim Vroom, ‘De totstandko-
ming van De Bazels inrichting van het Rembrandt-
huis’, Amstelodamum 85 (1998) 65-72.
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