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De Rijnmond verstopt

In de 12e eeuw slibde bij Katwijk een Rijntak dicht die ooit het grootste deel van het Rijnwater afvoer-
de. Beroofd van zijn rivierwater door de Lek en daarna door een dam bij Wijk bij Duurstede, deed de
riviermond nog eenmaal zijn invloed gelden met een forse inbraak vanuit de zee. Uiteindelijk moest de
stroom het afleggen tegen het opdringende zand van de Jonge Duinen: de enorme hoeveelheid zand die
in de Middeleeuwen opstoof en de huidige duinen vormde. Dit artikel probeert meer inzicht te geven in
de oorzaken en het tijdstip van deze afsluiting en de gevolgen hiervan voor de streek rond de Rijn.

Om te bepalen wanneer de verstuivingen een bedreiging begonnen te vormen voor de Rijnmond,
wordt eerst een overzicht gegeven van de huidige opvattingen over de vorming van deze duinen. Ver-
volgens wordt dit vergeleken met gegevens over de kracht van de rivierstroom in deze periode. Voor het
tijdstip van de afsluiting wordt een datering gezocht van de grote overstromingen vanuit de zee, want
de Rijnmond was op dat moment nog open. De geologie geeft aan hoe de Rijn is afgesloten: door een
storm of langzaam dichtslibbend en misschien door mensenhand geholpen. Na de afsluiting was de
Hollandse graaf eigenaar van het restant van de rivier en met de topografie, perceelnamen en eigen-
domsgrenzen kan de oude rivierbedding worden gereconstrueerd. Door de afgesloten Rijnmond was het
gevaar voor inbraken van de zee bezworen, maar stagneerde ook de waterafvoer. Voor de afwatering
groeven de ambachten kanalen naar het noorden met een sluis in de Wendeldijk aan het Leidse Meer.
Hiervoor wordt in dit artikel een andere route voorgesteld dan tot nu toe werd aangenomen.

De Jonge Duinen

In de Romeinse tijd waren de duinen langs de kust laag, hooguit een paar meter boven NAP.
Zij worden geologisch de Oude Duinen genoemd. Na een lange tijd van rust begon in de Mid-
deleeuwen hier een hoog duinmassief op te stuiven, dat de Jonge Duinen wordt genoemd.
Rond IJmuiden en in de tegenwoordige Amsterdamse waterleidingduinen ontstonden deze
duinen in drie fasen (zie fig. 2).1 In de eerste fase I werden de toppen van de Oude Duinen af-
gesneden en de dalen opgevuld tot een vlakke laag op vijf tot zes meter boven NAP. Hierbo-
ven werden vlakke lagen zand afgezet met venige laagjes, totaal één tot anderhalve meter dik.
In de volgende fase II ontstonden de huidige duinen met toppen tot 45 meter boven NAP. De
laatste fase III betrof kleine verstuivingen, die alleen de duintoppen aantastten.2

De oorzaak van deze plotselinge duinvorming is nog steeds onbekend.3 Het zand is kalk-
rijk, met fragmenten van schelpen en moet dus deels uit zee afkomstig zijn. Vroeger werd ver-
ondersteld dat de helling van de zeebodem voor de kust de oorzaak was. Geologisch is gecon-
stateerd dat deze in de loop der tijd steiler is geworden en dus de zee vlak voor de kust dieper.
De golven liepen hierdoor verder door en de branding lag dichter bij het strand, waardoor de
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1 S. Jelgersma e.a., ‘The coastal dunes in the western Netherlands; geology, vegetational history and archeology’, Me-
dedelingen Rijks Geologische Dienst 21 (1970) 93-167.

2 Het is de vraag of dit wel een echte fase is, want een uniforme datering is niet vastgesteld (zie: Jelgersma, ‘Coastal du-
nes’, 101). Lokale verstuivingen hebben in de duinen altijd plaatsgevonden.

3 J. Wiersma, ‘De ontwikkeling van de Hollandse kust; een kwestie van schaal’, Grondboor en hamer (1991) 129-134, al-
daar 129-131.



kust erodeerde. Er is echter daarna aangetoond dat deze versteiling al veel eerder had plaats-
gevonden: in de Romeinse tijd had de zeebodem al dezelfde helling als tegenwoordig.4 De
meest voor de hand liggende verklaring is dan een klimaatverandering, maar bewijzen ont-
breken. Zelfs is onduidelijk hoe zoveel zand in korte tijd kon worden aangevoerd en in welke
mate het zand afkomstig was uit zee of van een afgeslagen kust (of welke kust).5

4 L. van der Valk, Mid- en late-holocene coastal evolution in the beach-barrier area of the western Netherlands (Enschede 1992)
80; L. van der Valk, ‘Coastal barrier deposits in the central Dutch coastal plain’, Mededelingen Rijks Geologische Dienst
57 (1996) 133-199, aldaar 181. Met nieuwe gegevens zijn bij de bepaling van de hellingen vraagtekens gezet door:
A.J.F. van der Spek, Reconstructie van de ontwikkeling van de Hollandse kust in de laatste 2500 jaar (Utrecht 1999).

5 Het zand werd in zee loodrecht op de kust naar het strand verplaatst, omdat zandtransport langs de kust, van zuid
naar noord, te gering is (Wiersma, ‘Ontwikkeling van de Hollandse kust’, 130). Maar als het huidige Jonge Duin-
zand zou worden teruggeschoven in zee komt dit weer niet overeen met de veronderstelde Romeinse kustlijn, met
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Fig. 1. De Rijnmond in de 16e eeuw. De duinen zijn een combinatie van de huidige duinen met een re-
constructie van de afgegraven delen.



De eerste fase I vond aan de oostelijke kant van de duinen bij IJmuiden en de Amsterdam-
se waterleidingduinen plaats in de 12e eeuw. Duinen verplaatsen zich echter langzaam, waar-
door de verstuivingen aan de kust, twee tot vier kilometer westelijker, veel eerder moeten zijn
begonnen. De tijd die het zand nodig had om deze afstand af te leggen, is afhankelijk van het
type duin. De mogelijkheid is geopperd dat fase l ontstond door lage duinen die zich snel ver-
plaatsten met 25 meter per jaar. Hierna stoof het zand, zonder duinen, over een vlak land-
schap met hoge (wind)snelheid en vormde zo de horizontale lagen. Deze overstuiving werd
onderbroken door nattere periodes door het stijgende grondwater met begroeiing. De vor-
ming van het Jonge Duin aan de kust zou door deze hoge snelheden na het jaar 1000 zijn be-
gonnen.6 Deze vorming veronderstelt voor de horizontale lagen echter meerdere fasen, waar-
in het zand eerst in een droog klimaat over een vlak landschap stoof, egaal van kust naar
binnenduinrand, waarna in een vochtig klimaat of stijgend grondwater begroeiing plaats-
vond. Dergelijke wisselingen zijn uit andere gegevens niet bekend. Ook is het onduidelijk
waarom nu opeens over zo’n groot oppervlak geen duinen gevormd werden. Volgens een an-
dere verklaring trokken onbegroeide hoge duinen landinwaarts, die op hun weg valleien op-
vulden, oude duintoppen opnamen en na hun passage horizontale lagen zand achterlieten
die tot het verhoogde grondwaterniveau waren afgestreken.7 Met een lagere verplaatsings-
snelheid van tien tot twintig meter per jaar moet de duinvorming aan de kust dan één tot vier
eeuwen vóór de 12e eeuw zijn begonnen, dus gemiddeld vóór de 11e eeuw.8

Er zijn ook historische aanwijzingen voor een vroeg ontstaan van deze duinen.9 De meest
overtuigende is het heiligenleven van St. Adelbert, geschreven rond 985 door Ruopert van
Mettlach. Hij beschreef hierin een wonderverhaal over de door zand overstoven St. Adelbert-
kapel in Egmond en vergeleek dit met de toenmalige situatie: ‘Zoals degenen die het strand
wel eens hebben gezien, of er in de buurt wonen weten, waaien er bij langdurige storm vanuit
zee grote massa’s zand aan op de kust. Deze worden door het aanhoudende geweld van de
wind tot zulke grote hopen opgestuwd, dat ze de hoogste bergen evenaren’.10 Het is opvallend
dat het op strand terechtkomen van grote hoeveelheden zand uit zee voor de middeleeuwer
zichtbaar was, want verspreid over de oppervlakte van het strand kan dit nooit een dikke laag
zijn geweest. Ook tegenwoordig kan het strand na stormen een meter hoger of lager zijn zon-
der dat het een wandelaar opvalt. Een veronderstelde kusterosie, die opvallender en bedrei-
gender moet zijn geweest, wordt juist niet genoemd. Tevens worden op dat moment al hoge
duinen genoemd, dus geen vlak zandlandschap. Dit betekent dat aan het eind van de 10e eeuw
de duinvorming al een eind op streek was. Het wonderverhaal zelf geeft aan dat bij het oudere
ontstaan van het verhaal de verstuivingen ook al opvallend waren, al kan hier geen datum aan
verbonden worden. Een vermelding in het jaar 838, waarin de zee bij een zware storm bijna net
zo hoog gekomen was als de duinen, is niet doorslaggevend. Ook de Oude Duinen kunnen een
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in zee uitstekende delta’s bij de rivieren.
6 W.H. Zagwijn, ‘The formation of the Younger Dunes on the west coast of the Netherlands (AD 1000-1600)’, Geologie

en mijnbouw 63,3 (1984) 259-268, aldaar 266-267.
7 J.A. Klijn, Nederlandse kustduinen. Geomorfologie en bodems (Wageningen 1981) 127-128.
8 Klijn, Nederlandse kustduinen, 116. In Zeeland is een verplaatsingssnelheid tussen 1000-1200 geconstateerd van 10-15

m/jr, zie: L. van der Valk e.a., ‘Stuivend zand over boerenland’ in: D.P. Hallewas e.a. (red.), Dynamisch landschap. Ar-
cheologie en geologie van het Nederlandse kustgebied (Amersfoort 1997) 131-152, aldaar 142.

9 R. Rentenaar, ‘De Nederlandse duinen in de Middeleeuwse bronnen tot omstreeks 1300’, Geografisch tijdschrift 11,5
(1977) 361-376, aldaar 363-366.

10 G.N.M. Vis, Adelbert en Egmond (Egmond 1990) 14, 39; G.N.M. Vis, ‘Historiografie in middeleeuws Egmond’ in:
G.N.M. Vis e.a. (red.), Heiligenlevens, annalen en kronieken (Hilversum 1990) 14.



kust hebben gevormd die hoog genoeg was om een zeer zware storm (drie tot vier meter boven
NAP) te weerstaan. Verdere verhalen zijn te vaag of dateren pas uit later tijd.

Gedateerde lagen in duindoorsnedes dicht bij de toenmalige kust zijn schaars. Bij Eg-
mond wordt een vijf meter dikke vroeg-middeleeuwse zandlaag toegeschreven aan de Oude
Duinen, die ontstonden vóór de Jonge Duinen (zie fig. 2).11 De laatste fase III van de Oude
Duinen vond plaats na de Romeinse tijd. Deze fase is elders in de duinen echter afwezig of
hooguit enkele decimeters dik.12 De vraag is daarom of deze dikke laag zand bij Egmond
niet een eerste fase van de Jonge Duinen zou kunnen zijn.13 Ook in Katwijk is duinvorming
aan de kust vroeg begonnen, gezien een C14 datering van 530-670 na Christus van een door
Jong Duinzand overstoven paaltje in een akker.14 De doorsnede is echter niet hoger opge-
nomen dan een meter boven NAP waarin ook enkele dunne veenlaagjes voorkomen. Het is
dus niet zeker wanneer de echt grote duinvorming hier is begonnen.

De huidige gemiddelde windrichting is vrijwel westelijk en de huidige duinen in Katwijk

11 Jelgersma, Coastal dunes, 119; fig. 2: alle C14 dateringen zijn opnieuw gekalibreerd met het programma Oxcal en de
calibratietabel Intcal98, waarbij de 2-sigma waarden worden gegeven (95% kans).

12 Ook hier is de vraag of dit wel een (algemene) fase is. Op iedere plaats wordt hij weer anders gedateerd of in een an-
dere volgorde en de dikte is meestal gering. Misschien gaat het om lokale verstuivingen.

13 Blijkbaar is het kalkgehalte als onderscheid tussen Jonge en Oude Duinen voor deze lagen niet geschikt, want het
wordt in publicaties nooit gebruikt. 

14 J.H.F. Bloemers en M.D. de Weerd, ‘Van Brittenburg naar Lugdunum’ in: De uitwateringssluizen van Katwijk. 1404-
1984 (Leiden 1984) 46; gegevens verkregen van M.D. de Weerd: GrN-18733, 1460 ±40 BP. De toewijzing van het
zand boven het paaltje aan de Jonge Duinen was afkomstig van de oorspronkelijk verwachte 11e-eeuwse datering
van de akker. 
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Fig. 2. Geologische doorsnede van de duinen: De Zanderij in Katwijk aan de binnenduinrand, Egmond en
Katwijk aan de huidige kust en een schematische opbouw van de drie fases waarin de Jonge Duinen zijn ont-
staan. (Zee)kleilagen zijn afkomstig van overstromingen vanuit zee. Veenlagen zijn resten van begroeiing
tijdens stilstand tussen iedere fase van duinvorming. Dateringen zijn C14 dateringen van dit veen.



hebben ongeveer dezelfde looprichting.15 In de richting van deze wind is de afstand van de
binnenduinrand tot de huidige kust 3,3 kilometer. Voor de kustlijn tijdens het begin van de
Jonge Duinen komt daar nog een extra afstand bij. Vanwege de onbekende oorzaak van de
duinvorming kan er geen redelijke schatting gemaakt worden over de ligging van deze kust-
lijn. Als in Katwijk het zand van de Jonge Duinen wordt teruggeschoven in zee, levert dit 1 tot
1,5 kilometer extra kust op.16 Toch zegt dit niet zoveel, want bij Zandvoort en IJmuiden geeft
dit 1,5 tot 2 kilometer extra kust, terwijl het Romeinse strand toch op dezelfde plaats lag als
het huidige strand.17 De onbekende afmetingen van een mogelijke, in zee uitstulpende Rijn-
delta voegt nog meer onzekerheid toe. De kust zal dus wel westelijker hebben gelegen, maar
hoe ver is onbekend. Als we ervan uitgaan dat de duinen zich verplaatsten met een snelheid
van 10 tot 20 meter per jaar, dan hebben de duinen in Katwijk ongeveer 2 tot 3,5 eeuwen no-
dig gehad om meer dan 3,3 kilometer te verstuiven van de kust tot aan de binnenduinrand.
Deze binnenduinrand dateert in Katwijk waarschijnlijk ook uit de 12e eeuw. Bij de afgraving
in de Zanderij in de jaren dertig van de twintigste eeuw is zogenaamd ‘Pingsdorf aardewerk’
gevonden, alhoewel niet bekend is hoe diep.18 Het duinzand waarop de Dorpskerk in Katwijk
aan de Rijn is gebouwd, is na de 12e-eeuwse Duinkerke III overstroming opgestoven.19 Ook in
Katwijk zullen daarom de verstuivingen aan de kust vóór het jaar 1000 zijn begonnen.

Van de duinen in Katwijk is slechts één doorsnede bekend van een afzanderij uit 1771,
nauwkeurig beschreven door Le Francq van Berkhey (zie fig. 2).20 Uit een archeologische op-
graving in 1858 en de recente opgraving in deze Zanderij blijkt dat de Romeinse en vroeg-
middeleeuwse bewoning hier rond het NAP lag.21 Het daarboven liggende zand moet dus van
de Jonge Duinen zijn. De veenlagen komen misschien overeen met de horizontale lagen van
fase I. Het viel namelijk ook Le Francq van Berkhey op, dat deze lagen er uitzagen als ‘eene
geheele vlakke heide’.22

Fase II van de Jonge Duinen zou hebben plaatsgevonden tussen 1300 en 1600.23 Dit is ge-
baseerd op meldingen van verstuivingen in die periode, waar echter voorzichtig mee moet
worden omgegaan. Er hebben altijd lokale verstuivingen plaatsgevonden, maar er is een ver-
schil tussen de hinder voor een boer of duinmeier, wiens land of konijnenholen werden over-
stoven, en het ontstaan van een zo groot duinmassief. Zo werd in Katwijk regelmatig geklaagd
over overstoven landerijen. Uit een topografische reconstructie blijkt echter dat de duingrens
aan de landzijde na de 15e tot 16e eeuw en bij de Rijnmond na 1397 niet is verplaatst.24
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15 Berekend: 260° voor windkracht 4 en hoger, waarbij verstuiving plaatsvindt, uit: R. Dorrestein, Wind and wave data of
Netherlands lightvessels since 1949. Mededelingen en verhandelingen van het KNMI 90 (’s-Gravenhage 1967) 66-67;
L.M.J.U. van Straaten, ‘Directional effects of winds, waves and currents along the Dutch North Sea coast’, Geologie en
mijnbouw 40 (1961) 333-350, 363-391, aldaar 344.

16 Wiersma, ‘Ontwikkeling van de Hollandse kust’, 130.
17 Valk, ‘Coastal barrier deposits’, 181. Aangenomen wordt dat de kust na de Romeinse tijd niet verder is uitgebouwd.
18 D. Parlevliet, Archeologische vondsten in Katwijk (Katwijk 1997) nr. 4
19 De kleilaag lag op 0,4 m +NAP: ROB, interne tekening van het onderzoek in de Ned. Herv. Kerk te Katwijk aan de

Rijn in 1976.
20 J. Le Francq van Berkhey, Natuurlycke historie van Holland II (Amsterdam 1771) 43-48, 52.
21 Parlevliet, Archeologische vondsten, nr. 4-1; mededeling H. van der Velde.
22 Le Francq van Berkhey, Natuurlycke historie, 48.
23 Jegersma, ‘Coastal dunes’, 102, 146.
24 D. Parlevliet, Historische atlas van Katwijk en Valkenburg, 1544 (Katwijk 1996); van dezelfde auteur is een atlas Middel-

eeuwen in voorbereiding. De duingrens is vanaf de 16e eeuw wel veranderd door het in gebruik nemen of afgraven
van het binnenduin. Voor Rijnsoever: zie verder in de tekst.



De overstromingen

Voordat de Rijnmond dichtslibde, stroomde de zee nog één keer naar binnen en zette een
deel van het Rijnland onder water. Dit wordt de Duinkerke III transgressiefase genoemd,
waarbij gemiddeld een halve meter klei in de lage gebieden werd neergelegd. Tot vijf kilome-
ter van de rivier liep het land tussen Wassenaar en Noordwijk onder water, maar de woon-
plaatsen op de hogere oude strandwallen bleven droog.25 De nederzettingen direct langs de
Rijn werden wel bedreigd, het effect was tot Koudekerk merkbaar. Het is vreemd dat van deze
ingrijpende gebeurtenis in het hart van Holland geen enkel bericht is nagelaten. Ook ar-
cheologisch is er weinig van gevonden, zodat een datering moeilijk te geven is. In de klei van
deze overstroming werd in Warmond een wadschelp gevonden, die daar moet hebben ge-
leefd. Hieruit concludeert men dat de overstromingen zeker een tiental jaren hebben ge-
duurd.26 In Leiden is één 12e-eeuwse scherf Pingsdorf aardewerk gevonden en bij Warmond
een zeer waarschijnlijk 12e-eeuwse scherf zogenaamd ‘Andenne’ aardewerk, onder in de
dichtgeslibde Oude Vliet.27 Als we met deze aanwijzingen uitgaan van een 12e-eeuwse date-
ring, kan vervolgens worden nagegaan wanneer in deze eeuw zo’n overstroming mogelijk was.

De grafelijke kapel in Leiden werd in 1121 gebouwd en de Abdij van Rijnsburg werd gesticht
in 1133, beide op korte afstand van de Rijn.28 Ook al zal de Abdij op hogere grond zijn gebouwd,
dan is het nog onwaarschijnlijk dat deze gebouwen werden neergezet in een gebied dat toen, of
kort daarvoor, dagelijks werd overstroomd. In Leiden werd langs de rivier op de Duinkerke III
kleilaag een terp opgeworpen van klei, dat door een dijkje werd beschermd. Hierop ontstond be-
woning, ongeveer in de jaren 1135-1163.29 Verdere vermeldingen van de Abdij Rijnsburg komen
uit 1240 en 1279 (toen werd de Abdij aan de paus opgedragen) en uit 1283 (de kerk werd toen
geconsacreerd).30 Op die data waren eventuele overstromingen in ieder geval niet hinderlijk
voor de adellijke dames. De overstroming kan dus in het tweede kwart van de 12e eeuw, ná 1133,
hebben plaatsgevonden. In Delfland worden de grote Duinkerke III overstromingen ook geda-
teerd in het tweede kwart van de 12e eeuw, vanwege aardewerk uit deze periode onder de klei-
laag, terwijl voor een huis óp de kleilaag een in het jaar 1140 gekapte paal is gebruikt. Een twee-
de overstroming rond 1163 betreft slechts een beperkt gebied bij Vlaardingen.31 Het ligt dus voor
de hand dat beide overstromingen dezelfde oorzaak hadden.

25 A.P. Pruissers en W. de Gans, ‘De bodem van Leidschendam’, Jaarboek gemeente Leidschendam (1988) 11-27, aldaar 25;
W.C. Markus e.a., Bodemkaart van Nederland 1:50.000, blad 30 (Wageningen 1982): de zavel. De meeste dorpen in de
streek zijn gevestigd op rijen oude strandwallen die ontstaan zijn in een tijd dat de kust oostelijker lag dan tegen-
woordig en die nog steeds hoger in het landschap liggen.

26 R.M. van Heeringen en L. van der Valk, ‘De mond van de Oude Rijn komt in beweging. IJzertijdvondsten uit het Kat-
wijkse duingebied’, Westerheem (1989) 198-203, aldaar 200. Op sommige plaatsen zijn grote hoeveelheden schelpen
in deze klei aangetroffen, zie: K. van der Meer, De bloembollenstreek. Resultaten van een veldbodemkundig onderzoek in het
bloembollengebied tussen Leiden en het Noordzeekanaal (’s-Gravenhage 1952) 59, 92

27 H. Sarfatij, ‘Verslag van de provinciaal archeoloog van Zuid-Holland’, Jaarverslag ROB (1971) 95; D.P. Hallewas, ‘Ar-
cheologische kroniek Zuid-Holland’, Holland 20 (1988) 331-332, aldaar 331.

28 A.P. Pruissers en H.H. Vos, ‘Een Hollandse stad in doorsnee. Leiden in de geologische geschiedenis van de Rijn-
monding’, Bodemonderzoek in Leiden 1981 (1982) 69-82, aldaar 69; M. Hüffer, Bronnen voor de geschiedenis der Abdij
Rijnsburg,. Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine serie 31 (’s-Gravenhage 1951) IX.

29 D.P. Hallewas, ‘Een gat in de Breestraat te Leiden’, Bodemonderzoek in Leiden 1981 (1982) 23-45, 27, 37; datering: me-
dedeling E.J Bult; H.H. Vos, ‘Het bodemprofiel van de Breestraat’, Bodemonderzoek in Leiden 1978 (1979) 38.

30 Hüffer, Abdij Rijnsburg, 11-12.
31 E.J. Bult, ‘Landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis in en om Naaldwijk tot het eind van de 12e eeuw’ in:

H.I.M. Groenewegen en P.W. Vis (red.), Naeltwick 1198-1998 (Naaldwijk 1998) 7-23, aldaar 21; mededeling E.J. Bult. 
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Vroeger werd verondersteld dat de overstroming veroorzaakt werd door een snelle verho-
ging van het zeeniveau of een groter aantal stormen. Tegenwoordig legt men de oorzaak bij
een bodemdaling door inklinken van vooral het veen in de ontginningen of doordat er geen
regelmatige overstromingen meer plaatsvonden, waardoor de zee geen zand meer aanvoerde
en de bodem niet met het zeeniveau meesteeg.32 Het effect van inklinken zal rond de Rijn-
mond echter niet sterk zijn. Er is daar vrijwel geen veen maar vooral oude klei, die ook niet
sterk ontwaterd is, zoals voor inklinken nodig is. Waarschijnlijker is de oorzaak het niet meestij-
gen van de grond met het door de eeuwen heen stijgende zeeniveau.33 Veel zijgeulen van de
Rijn blijken in de vroege Middeleeuwen te zijn verland, terwijl de rivieroever door vroegere
overstromingen hoog was opgeslibd.34 Het achterland werd hierdoor afgesloten van de rivier.

Voor een zo heftige maar korte overstroming is een storm een logischer oorzaak dan een
snelle, maar geringe zeestijging. In fig. 3 is bij wijze van voorbeeld de hoogte te zien van de
stormvloed van 1953 en van andere stormen, als deze rond 1100 zouden hebben plaatsgevon-
den.35 Men kan zich voorstellen wat een dergelijk langdurig hoogwater kan hebben veroor-
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32 P.C. Vos en R.M. van Heeringen, ‘Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands)’, Mededelingen Rijks Geologische
Dienst 59 (1997) 5-110, aldaar 34-36; D.J. Beets e.a., Holocene ontwikkeling van de Nederlandse kust. Rijks Geologische
Dienst rapport 40.016 (‘s-Gravenhage 1994) 11.

33 Afgaande op de beperkte gegevens lag het zeeniveau rond het jaar 1100 op circa 0,5 m lager dan het tegenwoordi-
ge niveau van ongeveer NAP, zie: T.A.M. de Groot e.a., ‘Sea-level rise during the last 2000 years as recorded on the
Frisian Islands (The Netherlands)’, Mededelingen Rijks Geologische Dienst 57 (1996) 76; Th.B. Roep en D.J. Beets, ’Sea
level rise and paleotidal levels from sedimentary structures in the coastal barriers in the western Netherlands since
5600 BP’, Geologie en mijnbouw 67 (1988) 53-60, aldaar 59.

34 G. Lenselink, Valkenburg aan de Oude Rijn in de Romeinse tijd. Landbouw Universiteit Wageningen, Intern rapport
(Wageningen 1988) 45, 52; A.P. Pruisers en H.H. Vos, ‘De geologie van de Stevenshofjespolder in Leiden’, Bodemon-
derzoek in Leiden 1983 (1984) 123. 

35 Verslag over de stormvloed van 1953. Rijkswaterstaat en het KNMI (’s-Gravenhage 1961) 67, 130-137, 2.3.9 fig. 2-12; om-
dat het door de wind opstuwen van het zeewater tijd nodig heeft, gaan hoge stormvloed en lange duur meestal samen.

Fig. 3. Waterhoogten ten opzich-
te van het veronderstelde zeeni-
veau van 1100, dus minus 0,5 m.



zaakt. Bij overstromingen is geconstateerd dat naarmate het waterpeil op ondergelopen land
stijgt, de stroomweerstand minder wordt, waardoor het water steeds sneller naar binnen
stroomt. Hierdoor ontstaat een diepe geul. Het bij eb terugstromende water erodeert door
waterkolken de oeverwallen van de rivier.36 In Valkenburg zijn er inderdaad aanwijzingen dat
de rivieroever na de Romeinse tijd is onthoofd.37 De zee kreeg hierdoor een snellere toegang
tot het achterland, waardoor ook daarna de normale vloed veel verder kon reiken.

In de 12e eeuw zijn uit historische bronnen stormen bekend uit 1134, 1163, 1170 en
1196.38 Gezien de voorgaande dateringen komt uit dit rijtje vooral de storm van 1134 in aan-
merking. Het feit dat deze grote overstromingen in het centrum van Holland nergens ge-
noemd worden en het geringe aantal historische vermeldingen van stormen tonen echter het
probleem van de spaarzame bronnen. De mogelijkheid van een andere, niet genoemde storm
of een reeks van stormen is daarom niet uitgesloten. Een snelle zeeniveaustijging als
(mede)oorzaak is ook nog niet uit te sluiten, maar valt moeilijk aan te tonen want het verschil
in zeeniveau is klein. Een snelle stijging in de vroege Middeleeuwen en een hoog zeeniveau in
1100, gelijk aan het tegenwoordige, is echter wel gerapporteerd.39

De afsluiting

De Oude Rijn, ooit de hoofdstroom van de Rijn, was door de afvoer via de Waal al in de Ro-
meinse tijd gedegradeerd tot een middelmatige rivier.40 Over de betekenis van deze Rijntak in
de vroege Middeleeuwen is historisch maar weinig bekend.41 De Lek, ontstaan in de Romein-
se tijd, nam steeds meer water af tot de Kromme Rijn uiteindelijk in 1122 bij Wijk bij Duur-
stede werd afgedamd.

Er zijn echter wel gegevens over de waterafvoer, die aangeeft hoe lang de rivier als water-
weg nog bruikbaar was en hoe lang de stroom de monding kon openhouden. In Valkenburg
begon zich in de vroege Middeleeuwen de huidige riviermeander naar het oosten te vormen.
De nederzetting die hier op de Woerd lag, had beschoeiingen langs de Rijn en bouwde in de
tweede helft van de 8e eeuw tot en met de eerste helft van de 9e eeuw een landhoofd in sterk
stromend water.42 Vanuit dit landhoofd werden aanlegsteigers gebouwd, die de opschuivende
Rijn naar het oosten volgden. In de 10e eeuw was de meander pas op een kwart van zijn uit-
eindelijke vorm. De lengte van een meander is afhankelijk van de afvoer van de rivier: des te

36 H.J. Stuvel, Het Deltaplan. De geboorte I (2e druk; Amsterdam 1962) 71.
37 Lenselink, Valkenburg, 50.
38 M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland I (Assen 1971) 59-126.
39 J.L.A. Hofstede, ‘Sea level rise in the inner German bight since AD 600 and its implications upon tidal flats geo-

morphology’ in: H. Brückner en U. Radtke (red.), Von der Nordsee bis zum Indischen Ozean (Stuttgart 1991) 11-27, al-
daar 16. De kleilaag ligt aan de randen van de overstorming tegen de strandwallen ongeveer op NAP. In Katwijk aan
de Rijn is bij archeologisch onderzoek in de Dorpskerk een laag kleiig zand aangetroffen tot 0,4 m +NAP. Ook bij
een opgraving dichter bij de Rijn is een zandige kleilaag tevoorschijn gekomen tot 0,8 m +NAP, zie: ROB, interne te-
kening van het onderzoek in de Ned. Herv. Kerk te Katwijk aan de Rijn in 1976 en de voorlopige gegevens van de ar-
cheologische opgraving door de AWN aan de Rijnstraat/Achterweg in 1999. 

40 P.A. Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000 (Hilversum
1987) 15-16 noot 1.

41 D.P. Blok, ‘Het mondingsgebied van de Oude Rijn in de vroege Middeleeuwen’ in: M.C. van Trierum en H.E. Hen-
kes (red.), Rotterdam papers V (Rotterdam 1986) 169-172.

42 E.J. Bult e.a., ‘De opgravingscampagne in de vroeg-middeleeuwse nederzetting op de Woerd bij Valkenburg (Z.H.)
in 1987 en 1988’ in: E.J. Bult en D.P. Hallewas (red.), Graven bij Valkenburg III (Delft 1990) 149-151.
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groter de stroom, des te langer is de meander. De meanderlengte in Valkenburg was twee ki-
lometer. Een dergelijke lengte wordt gevormd bij een gemiddelde afvoer van 170 tot 280 ku-
bieke meter per seconde.43 Dit is niet veel minder dan de huidige gemiddelde afvoer van de
Nederrijn/Lek, namelijk van 314 kubieke meter per seconde. De meanderlengte van de Lek
was vóór zijn normalisatie dan ook even groot.44 Hieruit blijkt dat de Rijn bij Katwijk in de 10e
eeuw nog een forse stroom was.45 Ook bij Wijk bij Duurstede ontstond in dezelfde tijd in de
Kromme Rijn een meander van dezelfde afmetingen. Wanneer de stroom van de Oude Rijn
afnam is niet bekend; in ieder geval gebeurde dit niet later dan de tweede helft van de 11e
eeuw, toen de Kromme Rijn in korte tijd dichtslibde.46 Het kan ook eerder hebben plaatsge-
vonden, omdat ook de Vecht al een fors deel van het water van de Kromme Rijn zou hebben
opgenomen.

Eerder is gebleken dat de vorming van het Jonge Duin aan de kust al in de 10e eeuw op vol-
le kracht bezig was. Door de forse stroom was de rivier blijkbaar nog sterk genoeg om dit te
weerstaan. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de kracht van het water verspreid werd over
een wijde monding. De normale vloed en stormen zouden met een brede monding ook meer
overstromingen veroorzaken. Bewoning direct naast de rivier, op de Woerd bij Valkenburg,
blijkt in die tijd mogelijk.47 Rond het midden van de 12e eeuw vonden dan de grote overstro-
mingen van Duinkerke III plaats. Hierbij werd vooral zavel afgezet, dat gemiddeld voor de
helft uit zand bestaat.48 Dit is misschien een aanwijzing voor de beschikbaarheid van veel zand
voor de vorming van het Jonge Duin, dat hier door de zee naar binnen werd gespoeld.

Men gaat er meestal van uit dat de Rijnmond gesloten was vóór 1165, toen problemen ont-
stonden over de door de Rijnlanders opgeworpen dam in de Rijn bij Zwammerdam. Rijnland
had toen zoveel wateroverlast, dat men het water uit de streek rond Woerden er niet bij kon
hebben. Er is verondersteld dat dit het gevolg was van de storm uit 1163 die voor overstro-
mingen zorgde en gelijktijdig de Rijn afsloot.49 Een dergelijke combinatie ligt echter niet
voor de hand. Er zijn geen aanwijzingen dat de Rijn in korte tijd is afgesloten (zie verder).
Het is ook niet waarschijnlijk dat de dam werd aangelegd vanwege overstromingen door een
open Rijnmond, want een overstroming verwijdt juist de Rijnmond en verbetert zo de afwate-
ring. De hoeveelheid water van Woerden was ook gering ten opzichte van wat met iedere
vloed naar binnen zou komen. Een dam zou daarbij een sterkere verzilting landinwaarts ver-
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43 C.W. Carlston, ‘The relation of free meander geometry to stream discharge and its geomorphic implications’, Ame-
rican Journal of Science 263 (1965) 864-885, aldaar 874. De onzekerheid kan groter zijn, dus de getallen moeten alleen
als een indicatie gebruikt worden. Ook de invloed van het getij kan extra onzekerheid toevoegen.

44 R. Brilhuis, Enkele hydraulische en morfologische parameters van de Nederlandse Rijntakken. RIZA nota 88.003 (Arnhem
1988) tabel 2. De gemiddelde afvoer van de Waal is 1345 m2/s; H.J.A. Berendsen, De genese van het landschap in het zui-
den van de provincie Utrecht, een fysisch-geografische studie. Utrechtse Geografische Studies 25 (Utrecht 1982) 98, tabel
5.3

45 De meanders van de Rijnmond tot Alphen zijn ongeveer 2,5 kilometer, maar tussen Alphen en Utrecht bevinden
zich ook veel kortere meanders van 0,75-1 kilometer, die gevormd zijn bij een afvoer die een kwart is van meanders
met een lengte van 2 kilometer: het verband tussen meanderlengte en waterafvoer is ongeveer kwadratisch.

46 H.J.A. Berendsen, ‘The evolution of the fluvial area in the western part of the Netherlands from 1000 – 1300 AD’, Ge-
ologie en mijnbouw 63,3 (1984) 231-240, aldaar 235.

47 Bult, ‘De Woerd’, 158; mededeling E.J. Bult: het jongste aardewerk dateert tot circa 1135. Omdat de nederzetting
naar het oosten schoof, buiten het archeologisch onderzoek, is het mogelijk dat de nederzetting nog langer heeft
bestaan.

48 J.H.A. Bosch en A.P. Pruissers, ‘De laatste 4500 jaar Rijn bij Leiden’, Bodemonderzoek in Leiden 1978 (1979) 25-35, al-
daar 33; Markus, Bodemkaart blad 30.

49 H. van der Linden, ‘Oorsprong en oudste ontwikkeling van het hoogheemraadschap van Rijnland’, Holland 22
(1990) 129-149, aldaar 130.



oorzaken. De meest voor de hand liggende verklaring voor de dam is daarom een al afgeslo-
ten Rijnmond, samen met de wateroverlast door de langdurige regens in het najaar van
1163.50 In 1202 was de Rijn zeker afgesloten, toen afwateringskanalen naar het noorden wer-
den gegraven (zie hierna, p. 14).

Tegenwoordig wordt aangenomen dat de Rijn geleidelijk is dichtgeslibd na aanleg in 1122
van de dam bij Wijk bij Duurstede in plaats van een plotselinge afsluiting door een storm.51.
Hierdoor werd de Rijn beroofd van zijn continue stroom en voerde alleen nog het plaatselij-
ke regenwater af. Gegevens over de waterafvoer en de geologie van de Rijnmond ondersteu-
nen dit. De latere (grotere) hoogheemraadschappen Rijnland en Woerden hebben voor het
instandhouden van het peil een afvoer nodig van slechts 30 kubieke meter per seconde in de
winter, die in warme zomers zelfs helemaal wegvalt.52 Ook uit geologische kaarten blijkt dat
de rivier langzaam is dichtgeslibd (zie fig. 5).53 De stroomgeul van de Rijn stopt vlak voorbij
Katwijk aan de Rijn. De verdere bedding ligt wel laag, maar zonder een abrupt door een
storm afgesneden geul. Hier ligt over de oude rivierbedding een Heerweg met een kronkelig
verloop, wat een spontaan gevormde oversteek van de Rijn suggereert over een hoger gelegen
voorde. Inderdaad loopt hier een zanddam dwars over de oude rivierbedding. De bedding
ten zuiden hiervan is een mengsel van klei en veen. Het lijkt er op dat de Rijn langzaam met
zand is dichtgeslibd, waarbij een zanddam ontstond. Hierachter werd in zoet water veen ge-

50 J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen I (Franeker 1995) 347.
51 Henderikx, De beneden-delta, 1987 19; Berendsen, ‘Evolution of the fluvial area’, 235.
52 P. de Gruyter, Rijnlands boezem. De waterhuishouding I (z.p. 1957) 133.
53 De kaart is gebaseerd op: W.J. van Liere, Bodemkaart van de gemeentekaart Katwijk 1:5.000. Stiboka (Wageningen 1948)

en daarbuiten op: Markus, Bodemkaart blad 30. 
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Fig. 4. Doorsnede van de huidige duinen inclusief een globale reconstructie van de afgegraven delen.
Weergegeven is de oppervlakte van een verticale doorsnede, dwars op de kust.



vormd. Wellicht heeft het land hier zijn naam ’t Heen aan te danken: land waar riet of zegge-
gras groeit.54

Een opmerkelijk fenomeen is nog bij de latere duinen (zie fig. 1 en fig. 4) de veel geringe-
re breedte ten noorden van Katwijk aan Zee, beginnend op ongeveer een kilometer ten zui-
den van de oude Rijnmond. Hiervoor is geen duidelijke verklaring. Het is niet waarschijnlijk
dat dit een begrenzing is door de Rijn, want de grootste massa van het uit het westen opwaai-
end zand heeft de Rijnmond nooit bereikt.

Er is nog een andere aanwijzing over de afsluiting van de Rijn. In het oudste overzicht van
de grafelijke lenen wordt vóór 1282 vermeld dat de strandvonderij, de (litore) aggere marino siue
de stipite apud Catwiic vsque Woudrikem (van de zeedijk of de paal bij Katwijk tot Woudrichem),
beleend is aan de heer van Wassenaar.55 Wat wordt er nu bedoeld met die zeedijk? Omdat het
de strandvonderij betreft, moet het om een vanaf strand zichtbaar kenmerk gaan. Het is op-
vallend dat niet Katwijk aan Zee wordt genoemd. In 1224 werd al Katwijk ‘aan de Rijn’ ge-
noemd, dus zal het zeedorp toen ook al bestaan hebben.56 De duinen zelf kunnen niet be-
doeld zijn, want die liggen langs de hele kust. Het gaat om een Latijnse tekst tussen vooral
Hollandse stukken en de inhoud werd bestreden door de Hollandse graaf, dus hij is afkom-
stig van een veel oudere akte. Het ligt voor de hand dat oorspronkelijk de Rijnmond de grens
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54 A.A. Beekman, Middel-Nederlandsch woordenboek XI. Aanvullingen en verbeteringen (Den Haag 1941) 219. 
55 S. Muller, ‘Het oude leenregister van graaf Florens (V)’, Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 22

(1901) 90-288, aldaar 171 nr. 3. Is de paal misschien een fysieke vorm van de (grens)‘palen’ die de Leidenaars voor
de graaf bij de Brittenburg (de Romeinse ruïne aan de Rijnmond) beschermden, volgens een gedicht van Hilde-
gaersberch uit 1398? Zie: H. Dijkstra en F.C.J. Ketelaar, Brittenburg (Bussum 1965) 11.

56 J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 II (Den Haag 1986) 39.

Fig. 5. Rijnsoever: de oude rivier-
bedding (deel van fig. 1). A t/m
D: verdelingen in de 14e eeuw, zie
de tekst.



zal zijn geweest, zodat de dijk in die buurt gezocht moet worden. Het kan een rivierdijk zijn,
die zo dicht bij de zee ongetwijfeld ook als een zeedijk werd gezien. Aan de zuidoever van de
Rijn lag alleen een plaatselijk dijkje. Aan de noordzijde lag de Gravendijk, maar deze dijk zou
dan tot op het strand moeten doorlopen om een bruikbare grens te zijn. De laatste mogelijk-
heid is dan gewoon een echte zeedijk, dwars over de Rijnmond. Deze veronderstelling is min-
der vreemd dan zij lijkt. Er moet een moment zijn geweest dat de monding praktisch was
dichtgeslibd, maar zonder hoge duinen. Hierdoor bestond nog een groot gevaar voor inbra-
ken tijdens de winterse stormen. De vele jaren van overstromingen zullen de Rijnlanders
meer voor de geest hebben gestaan, dan de problemen met hun toch al gestagneerde water-
afvoer.57 De afsluiting van de Rijn met een dijk ligt dan voor de hand, misschien in de vorm
van een versterking van de beginnende duinen. 

Rijnsoever en een nieuwe duinreep

In de 17e eeuw liep de Oude Rijn 250 meter ten noorden van Katwijk aan de Rijn met een
kronkel dood tegen een weiland, genaamd Zwaanvoert (zie fig. 5). Dit blijkt ook uit de bele-
ning van de visserij van de Rijn, die door de graaf aan de Leidse burggraaf werd beleend van
Zwammerdam tot Zwaansvoort.58 Velen hebben er al op gewezen dat de verdere loop van de
vroegere rivier blijkt uit de daarop volgende sloten en landerijen (zie fig.5:A-D). Dit gebied is
geologisch ook een kreekbeddinggrond.59 Nog duidelijker is de naam van dit land: Rijnsoever
of Rijnsover. De vaart die van het einde van de Oude Rijn langs dit land verder loopt, is geen
restant van de Rijn, maar is de Noordwijkse Vaart of Maandagse Watering. De brug over deze
vaart in de Heerweg, die hier de oude Rijnloop kruist, werd in de 17e eeuw onderhouden
door Noordwijk, ook al lag de brug niet op Noordwijks grondgebied.60 De vaart is daarom
waarschijnlijk door Noordwijk in de 12e-13e eeuw gegraven voor zijn afwatering naar de Rijn,
toen de Heerweg al aanwezig was. De vaart liep niet via de kortste weg, dus de oude rivier-
bedding was blijkbaar al in gebruik.

De Hollandse graaf is eigenaar van een rivier en Rijnsoever blijkt in de Middeleeuwen dan
ook in zijn bezit. In de 14e eeuw was drietiende deel door de graaf beleend aan Van Poelgeest,
die dit in 1397 in eigendom uitgemeten kreeg.61 De beschrijving van dit deel komt overeen
met het landgoed dat in 1544 eigendom was van de Regulieren buiten Haarlem en ’t Heen
wordt genoemd (zie fig. 5:C).62 Het andere, ‘mijns heren deel’, komt als verhuring voor in de
grafelijke rekeningen in diverse posten, voor het eerst in 1344.63 In 1397 was Rijnsoever groot

57 In Delfland kennen we uit die tijd dijken voor het terugwinnen van het overstroomde land en ook de dijken rond de
Rijnmond kunnen hiervoor zijn aangelegd. Zie: D.P. Hallewas, ‘Mittelalterliche Seedeiche im Holländischen Küs-
tengebiet’ in: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 15. ROB overdruk 223 (Amersfoort 1984) 9-27, al-
daar 10-11.

58 Parlevliet, Atlas 1544, kaart; J.C. Kort, ‘Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650’, Ons Voorgeslacht
45 (1990) 108 nr. 337.

59 Markus, Bodemkaart blad 30.
60 D. Parlevliet, Historische atlas van Katwijk en Valkenburg, 1620 (Katwijk 1993) 5.
61 J.C. Kort, ‘Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650’, Ons Voorgeslacht 42 (1987) 690 nr. 109.
62 22 morgen 2 hond ten zuiden van de Heerweg: Parlevliet, Atlas 1544, 60 (M566); 10 morgen 4 hont ten noorden van

de weg: Parlevliet, Atlas 1544, 56 (M519) en de kaart (N1 + N3); de latere Regulieren: Parlevliet, Atlas 1620, 24 (K34-
1) en de grafelijke rekening van 1421: ARA, Graven van Holland, inv.nr. 1494.

63 40 morgen op de Rijn (32 pond), ghershure (grashuur) op de Rijn (45,4 pond), de Rijnkamp (1,7 pond) en de
Heinkamp (1,5 pond), zie: H.G. Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis II.
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108 morgen 2 hond en een meente. Deze meente is in de grafelijke rekening van 1570 groot
7 morgen en 4 hond, dus komt het totaal op 116 morgen.64 In het 19e-eeuwse kadaster is
A+B+C omgerekend 128,5 morgen groot.65 Rijnsoever was in 1397 dus niet groter dan in de
19e eeuw. Na het midden van de 12e eeuw werden in de Rijnmond nieuwe duinen opge-
bouwd waarvan de binnenduingrens blijkbaar na 1397 niet meer oostelijk is opgeschoven.

De afwatering

Het verstoppen van de Rijn leverde een nieuw probleem op: wateroverlast. De ambachten
rond de Rijn en het gebied rond Woerden, ten oosten van Rijnland, loosden hun water via de
Rijn naar de zee. De Rijnlanders legden een dam in de Oude Rijn bij Zwammerdam om het
Woerdense water te keren, maar in 1165 moest deze op bevel van de keizer worden afgebro-
ken. Na nog meer strubbelingen werden de Woerdense ambachten in 1202 verplicht een ka-
naal aan te leggen van de Oude Rijn naar het noorden, om het water via het Leidse Meer,
Haarlemmermeer, IJ en Zuiderzee naar de Noordzee te voeren. Er is verondersteld dat deze
verbinding pas na 1170 mogelijk werd, omdat de zee toen was doorgebroken naar het Alme-
re en het Almere naar het IJ.66 Tegenwoordig wordt echter aangenomen dat het Almere en
het IJ al in de 10e eeuw in verbinding stonden met de zee en ongeveer het zeeniveau had-
den.67 De veenontginning rond het IJ startte al in de 10e eeuw en was in de 12e eeuw in volle
gang, wat alleen mogelijk is met een voldoende lage waterstand. De 11e-eeuwse Rijnlandse
veenontginningen Leimuiden en Rijnsaterwoude waterden ook al af naar het noorden.68

Voor Rijnland was een afwatering naar het noorden dus in de hele 12e eeuw een optie, mits
men hiervoor kanalen aanlegde. De gedwongen afbraak van de Zwammerdam in 1165 was
ook niet redelijk als Rijnland geen enkele afwatering had, zodat een alternatieve route toen al
bestond. Men heeft ook verondersteld dat het ontbreken van een afwatering zou volgen uit
een onderbreking in de veenontginningen in de tweede helft van de 12e eeuw. De dateringen
zijn voor zo’n conclusie echter te ruim.69

Bij het zoeken naar oude afwateringskanalen moet rekening gehouden worden met de ei-
sen waaraan zo’n kanaal moet voldoen. Voor een natuurlijke afwatering moet de stroomweer-
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Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht nieuwe reeks 21 (Utrecht 1875) 18. De
Rijnkamp is vermoedelijk het in verkoopakten genoemde Rijnsweer of Rijnkamp (fig. 5, A). De Heinkamp ligt vol-
gens de verdeling uit 1397 ten zuiden van het land van Poelgeest en zal dus deel D zijn. Dit wordt ook in de 16e eeuw
de Heykamp genoemd. Het land werd in 1386 aan Philips van Wassenaar geschonken, zie: Parlevliet, Atlas 1620,
kaart; Parlevliet, Atlas 1544, kaart, 131 S53-1; Parlevliet, Atlas Middeleeuwen in voorbereiding; ARA, Graven van Hol-
land, nr. 1464 (rekening van 1386).

64 Parlevliet, Atlas 1544, 140 nr. S133-13.
65 Er is niet teruggevonden wat de belening in 1358 was van zestiende van de Rijn, die de leenman aan de graaf terug-

gaf, zie: J.C. Kort, ‘Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen’, Ons Voorgeslacht (1985) 705 nr. 36; ARA,
Graven van Holland, inv.nr. 1444 fol. 6v, (rekening van 1358).

66 Van der Linden, ‘Hoogheemraadschap van Rijnland’, 131.
67 W.H. Zagwijn, Nederland in het Holoceen (2e druk; Haarlem 1991) kaart 9; J.C. Besteman, ‘Van Assendelft naar Am-

sterdam’ in: Holland en het water in de Middeleeuwen (Hilversum 1997) 34; D.P. Hallewas, ‘The interaction between
man and his physical environment in the county of Holland between circa 1000 and 1300 AD: a dynamic relation-
ship’, Geologie en mijnbouw 63,3 (1984) 299-307, aldaar 300.

68 Besteman, ‘Assendelft’, 27; H. van der Linden, De cope (Assen 1956) 309; H. van der Linden, ‘Het platteland in het
noordwesten met nadruk op de occupatie circa 1000-1300’ in: Nieuwe AGN II (Haarlem 1982) 48-82, aldaar 55.

69 Van der Linden, ‘Het platteland’, 74; Berendsen, ‘Evolution of the fluvial area’, 238; dateringen in: Van der Linden,
De cope, 252-309.



stand laag zijn, dus korte, brede kanalen. Zo blijkt uit 17e-eeuwse kaarten dat de Heimanswe-
tering, de Does en de Zijl toen al veel breder waren dan voor de scheepvaart nodig was. Het
gebruik van bestaande (brede) meren had dus niet alleen financiële, maar ook waterstaat-
kundige voordelen. Verder gaf de aanleg door onontgonnen gebied of verbreding van be-
staande wateringen of kreken de minste problemen met landeigenaren. Rijnland waterde
waarschijnlijk eerst af via de Zijl en de Kagerplassen (zie fig. 6:1) en misschien in geringe
mate via de smalle Mare en Lede. De Zijl meandert en is dus van natuurlijke oorsprong, maar
is ongetwijfeld verbreed. In 1202 legde Woerden de drie kanalen aan. Tot nu toe werd veron-
dersteld dat dit de Heimanswetering, de Woudwetering en de Goog waren (zie fig. 6:2a).70

De noordelijke afwatering had echter zijn problemen. Ten eerste was de getij-invloed in de
Zuiderzee gering, zodat voor waterafvoer geen gebruik kon worden gemaakt van de lage eb.
De transportweg was lang en liep via kanalen, kreken en meren. Verder waterde een fors deel
van Nederland af op de Zuiderzee en samen met het IJsselwater had dit een nadelige invloed
op de waterhoogte. Er was echter wel een voordeel: de overwegend west-zuidwestenwind zorg-
de voor opstuwing van het water. Dit effect is evenredig met de oppervlakte en omgekeerd
evenredig met de diepte van het water. Dit leidde tot soms zeer lage waterstanden van het IJ.
Men zal echter al snel geconfronteerd zijn met de keerzijde van de medaille: met langdurige
noordenwind werd het water juist het Rijnland ingestuwd. Dit maakte de aanleg van sluizen
noodzakelijk. In 1226 werd dan ook besloten dat Rijnland en Woerden gezamenlijk een slui-
zencomplex zouden aanleggen bij Wendeldijk. Er wordt verondersteld dat deze dijk langs de

Fig. 6. Mogelijke afwateringsroutes uit de 12e-13e eeuw getekend in de huidige kaart. 1 = eerste afwate-
ring van Rijnland; 2a, 2b, 3a = afwatering volgens Van der Linden, ‘Hoogheemraadschap van Rijnland’;
2, 3 = afwatering volgens dit artikel.

70 Van der Linden, ‘Oorsprong Hoogheemraadschap Rijnland’, 135.
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hele zuidkant van het Leidse Meer liep. De dijk moet gelijktijdig met de sluizen zijn aange-
legd, of was een nieuw samenstel van bestaande plaatselijke dijken, want een dijk met open
kanalen heeft niet veel zin. Rijnland en Woerden moesten nu hun water naar één punt bren-
gen. Verondersteld werd dat Rijnland hiervoor de Does zou hebben aangelegd, waarna het
water, samen met het via de Wijde Aa aangevoerde Woerdense water, werd afgevoerd via de
Oude Aa (en wellicht een nieuw gegraven Rijpwetering) naar de Ade (zie fig. 6:3a en 2b).71

De sluis lag dan in de monding van de Ade op het Leidse Meer. De Goog werd niet meer ge-
bruikt.

Men kan zich echter afvragen waarom Rijnland op twee kilometer afstand van de Zijl een
nieuwe watering aanlegde in noordoostelijke richting, waarna het water vervolgens met veel
kronkels weer noordwestelijk liep om ongeveer op dezelfde plaats in het Leidse Meer uit te
komen als de bestaande afwatering via de Zijl en de Kagerplassen. Daarbij is niet bekend of de
Oude Aa ooit de breedte heeft gehad die nodig was om het water van zowel Rijnland als Woer-
den af te voeren. In de 17e eeuw is het slechts een smalle vaart. Ook de Rijpwetering is later
een smal water. Het is daarom waarschijnlijker dat Rijnland de Does aanlegde om zijn water
via de Wijde Aa naar de Woerdense kanalen te brengen, waarna het gezamenlijk naar het
noorden werd gevoerd via het al bestaande Woerdense kanaal (zie fig. 6:2 en 3). Misschien
was het niet realistisch om Woerden, zo kort nadat het de drie kanalen had moeten graven, te
verplichten om een nieuw kanaal te graven naar de Kagerplassen of misschien lag het Woer-
dense uitlaatpunt op het Leidse Meer gunstiger. De sluizen lagen dan niet in de Ade, maar in
het derde Woerdense kanaal.72 Was dit nu de Oude Wetering, zoals vroeger werd veronder-
steld (zie fig. 6:2), of de Goog (zie fig. 6:2a), zoals tegenwoordig wordt aangenomen?73 De af-
voer via de Oude Wetering heeft alle kenmerken van een afwatering: hij is breed en maakt ge-
bruik van bestaande meren. Verder vormt hij overal de grens van de ambachten. De latere
Goog daartegenover is niet meer dan een sloot. Volgens de Rijnlandse kaart van 1615 loopt
dit water ook niet direct, maar langs de Braassemermeer naar de Woudwetering. Als de Goog
ooit breed genoeg was om het Woerdense water te verwerken, waarom werd dan later weer
geïnvesteerd in de verbreding van de Oude Wetering? Het ligt daarom voor de hand dat de
Oude Wetering vanaf het begin de derde Woerdense wetering was. De sluizen in de Wendel-
dijk lagen dan in de monding van deze wetering in het Leidse Meer.74

Samenvatting

De vorming van grote duinen was minstens in de 10e eeuw al fors op streek, lang voor het
dichtslibben van de Rijn. De Jonge Duinen waren dus niet de enige oorzaak van deze afslui-
ting. De Rijnstroom was tot in de 11e eeuw sterk genoeg om zijn monding tegen dit opdrin-
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71 Ibidem, 142-143.
72 De Ade is ook zeer breed. Deze watering kronkelt naar het zuiden, waar hij echter doodloopt in de Koppoel. Het is

niet duidelijk voor welke afwatering deze watering gediend zou kunnen hebben. 
73 Van der Linden, ‘Oorsprong Hoogheemraadschap Rijnland’, 135.
74 De vraag over de derde wetering volgde uit de ontbrekende tweede Woerdense wetering. Dit werd opgelost door de

Heimanswetering bij Woubrugge in tweeën te knippen, omdat het zuidelijk en noordelijk deel later een andere
naam hebben. Toch zou dan eerst duidelijk moeten zijn, wat er voor bijzonders was bij Woubrugge, waardoor men
dit punt in het kaarsrechte kanaal al vóór de aanleg als een scheiding tussen twee weteringen zag. De oudere opvat-
ting, van een nu in het vergrote Braassemermeer opgenomen kanaal tussen twee kleinere meren, blijft een redelijk
alternatief.



gend zand open te houden. Vlak voor de afsluiting brak de zee naar binnen en overstroomde
de lage delen van Rijnland. De spaarzame gegevens wijzen er op dat de overstroming in het
tweede kwart van de 12e eeuw plaatsvond, met als meest waarschijnlijke veroorzaker de storm
van 1134. Na deze doorbraak had de zee zich zo’n toegang tot het achterland verschaft, dat
ook de normale vloed minstens een tiental jaren een groot oppervlak overstroomde. In korte
tijd slibde dit gebied dicht. Gelijktijdig verminderde de toevoer van Rijnwater door de afvoer
via de Lek en werd daarvan zelfs afgesloten in 1122 door de dam bij Wijk bij Duurstede. De
sterke afname van een continue stroom water door deze afsluiting, gecombineerd met de
voortgaande vorming van de Jonge Duinen, was de oorzaak voor het dichtslibben van de Rijn-
mond tussen 1134 en 1165. Vermoedelijk werd na de afsluiting een zeedijk aangelegd ter ver-
sterking van de nog zwakke duinen tegen stormvloeden.

Rijnland moest zijn afwatering nu naar het noorden verleggen. Om het bij noordenwind
opstuwende water tegen te houden bouwde het samen met Woerden een sluizencomplex bij
de Wendeldijk. De door Rijnland gegraven Does voerde het water naar de drie eerder gegra-
ven Woerdense afwateringskanalen, waarna het verder noordwaarts werd geleid via het laatste
Woerdense kanaal, dat ook later het afwateringskanaal is: de Oude Wetering. Het is dus bij de
monding in het Leidse Meer van deze wetering, dat we de sluizen mogen verwachten. De
oude rivierbedding was eigendom van de graaf. Een deel werd door de graaf verhuurd tot in
de 16e eeuw.
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Fig. 7. Het eindpunt van de
Oude Rijn, gezien vanaf het
oosten en nu een kruispunt van
kanalen. Boven: de duinen en
de zee. Onder-links: de oude
kern van Katwijk aan de Rijn.
Boven E: ’t Heen, de oude ri-
vierbedding. A = de Oude Rijn;
B = het Mallegat, het eerste af-
wateringskanaal naar zee, ge-
graven in 1571; C = het huidige
Afwateringskanaal naar zee,
aangelegd in 1804-1807; D =
het Additioneel kanaal, aange-
legd in 1806 als omlegging van
de Rijn buitenom het dorp Kat-
wijk aan de Rijn; E = het Oegst-
geester kanaal, aangelegd in
1841 in verband met het droog-
leggen van de Haarlemmer-
meer. Iets noordelijker (rechts
buiten de foto) komt de Noord-
wijkervaart hierin uit. Bron: Ge-
meente Katwijk



Mecenaat vóór en na de Opstand.
Gebrandschilderde glazen in Hollandse kerken gedurende de
late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd*

Gedurende de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd was het schenken van gebrandschilderde glazen
een wijdverbreide gewoonte. Vooral kerken hebben van dit mecenaat geprofiteerd. Sommige van de mo-
numentale gebouwen telden wel tientallen van deze ramen. Wie waren nu de financiers van de kleur-
rijke vensters? In het gewest Holland blijken tal van uiteenlopende individuen en groepen, afkomstig
uit zeer verschillende sociale geledingen, bij de schenkingen betrokken te zijn geweest. Het onderstaande
wil nu inzicht geven in de sociale gelaagdheid van het schenkerscorps. Bovendien wordt daarbij de
vraag gesteld welke verschuivingen de Opstand voor deze stratificatie met zich heeft meegebracht: vond
er vanaf het einde van de 16e eeuw op dit punt een breuk met het verleden plaats of was er juist sprake
van continuïteit?

In een interessant artikel, gelegen op de grens van sociale geschiedenis en iconologie, kwam
D.J. Roorda in 1973 tot de uitspraak dat het glasmecenaat in Holland in de landsheerlijke tijd
nogal afweek van dat tijdens de Republiek.1 Hij kwam tot deze interpretatie op grond van be-
studering van de tientallen uit die tijd bewaard gebleven gebrandschilderde glazen in de Sint-
Jan te Gouda. De voorstellingen aldaar brachten hem onder andere tot de uitspraak dat de
schenkers van de glazen van vóór de Opstand van ‘een heel ander soort’ waren dan die van de
periode daarna. Na te hebben vastgesteld dat de Staten van Holland, het hoogheemraad-
schap van Rijnland en tal van Hollandse steden vanaf het einde van de 16e eeuw glazen aan
de kerk schonken, concludeerde hij dat er zo een nieuwe elite op de voorgrond trad, terwijl
de oude verdwenen was. ‘Geen vorsten, geen hoge adel, geen clerus vinden we meer. We zien
nu de wapens van steden en andere corporaties, én die van hun regenten, mensen die be-
hoorden tot een ten dele tijdens de revolutie verjongd patriciaat dat zich bewust was de nieu-
we elite van het land te zijn’.

De vraag rijst of de verschillen vóór en na de Opstand werkelijk zo groot waren als Roorda
suggereert. Of was er toch meer sprake van continuïteit? Is het wel juist om de oude en nieu-
we elite zo scherp tegen over elkaar te stellen? Om dit soort vragen te beantwoorden is het ui-
teraard noodzakelijk over een zo gedetailleerd mogelijke inventarisatie te beschikken be-
treffende glasschenkers. We moeten onder meer weten uit welke sociale geledingen zij
afkomstig waren en welke gevolgen de Opstand voor dit mecenaat heeft gehad. Het doel van
het nu volgende artikel is om in een dergelijk overzicht te voorzien. De daarvoor gehanteerde
methode is simpel: eerst wordt de samenstelling van het schenkerscorps in de landsheerlijke
tijd geanalyseerd, dan die gedurende de Republiek, waarna ik beide met elkaar vergelijk. Het
onderzoek beperkte zich overigens niet tot de Goudse Sint-Jan. Om de reikwijdte van de con-
clusies te vergroten is het onderzoeksterrein tot heel Holland uitgebreid.

Leo Noordegraaf
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* Met dank aan W. de Groot, F. Matter, H.F.K. van Nierop, J. Spaans en W.H. Vroom. 
1 D.J. Roorda, ‘“Exkurs” over een “Exkursion”. Een revolutie gespiegeld in kerkeglas’, Kleio 17 (1976) 161-171.



Voor de goede orde zij nog opgemerkt dat deze studie uitsluitend betrekking heeft op mo-
numentale glasschilderkunst zoals die in kerken en kloosters werd gerealiseerd. Schenkingen
van glazen in wereldlijke gebouwen komen niet of nauwelijks aan de orde. Hoewel het gewest
Holland centraal staat, zal ik niet schromen de grenzen daarvan soms te overschrijden. Wat
de periodisering betreft ligt het beginpunt van deze studie in het begin van de 15e eeuw. Het
eindpunt ligt omstreeks 1700. Na de eeuwwisseling verloopt de belangstelling voor het glas-
mecenaat en valt er voor de Hollandse kerken weinig meer te memoreren.

Financiering van gebrandschilderde glazen in de vorm van schenkingen was een zaak waar-
bij uiteenlopende maatschappelijke geledingen betrokken waren.2 Diverse rangen en stan-
den kunnen worden onderscheiden. Direct in het oog springt de betrokkenheid van de bo-
venlaag van de samenleving bij de glasgiften. Meer dan eens lieten de landsheren uit de 15e
en 16e eeuw zich tot glasschenkingen verleiden, en datzelfde geldt voor hun naaste verwan-
ten en verdere familie. Hoge adel en clerus bleven niet achter. Ook waren individuele giften
uit lagere maatschappelijke geledingen, zoals de lagere adel, geestelijkheid, ambtenarij of be-
drijfsleven geen zeldzaamheid. Verder manifesteerden zich allerlei colleges, zoals gewestelijke
staten, raden van burgemeesters en vroedschappen, besturen van waterschappen, schutterij-
en, religieuze instellingen en gilden.

Doorgaans vertaalde de plaats die de schenker op de maatschappelijke ladder innam zich
in de grootte en grandeur van het glasraam en in de plaats die het in de kerk kreeg. Daarnaast
geeft de afbeelding zelf meestal aanwijzingen over de financiers, welke positie zij in de sa-
menleving innamen en welke sociale status hun moet worden toegekend. De boodschap van
de schilderingen laat ik hier echter buiten beschouwing. Het gaat om de schenkers en in wel-
ke hoedanigheid – als individu of als lid van een groep – zij een glas schonken.3 Ook de uit-
eenlopende motieven om een glas te geven, laat ik grotendeels onbesproken.

De landsheerlijke tijd

Individuele schenkers en schenkingen4

Zoals gezegd traden de hoogstgeplaatsten meer dan eens op als glasschenker. Filips de Goede
(1428-1467) is daarvan een goed voorbeeld. Tal van kerken kregen van hem en zijn nakome-

2 Wanneer deze gewoonte in de Noordelijke Nederlanden is ontstaan, is onbekend. Wel weten we dat in Groningen
al in de 13e eeuw kerkvensters van gebrandschilderd glas waren voorzien: H. Janse, ‘Middeleeuws gebrandschilderd
glas in Groninger kerken’, Groninger kerken 8 (1991) 49-54. Zie voor een overzicht van de bewaard geleven gebrand-
schilderde glazen vervaardigd vóór 1800 in Nederlandse gebouwen: H. Janse (red.), Kleurig glas in monumenten. Con-
servering van gebrandschilderd glas (’s-Gravenhage 1985) 57-58 en W. Bogtman, Nederlandsche glasschilders (Amsterdam
1944). De eigenlijke financiering vond plaats door schenking van een som geld, waarvoor de begiftigden zelf een
glas lieten maken. Het kwam voor dat de schenker direct aan een glazenier opdracht gaf: A.G. Jongkees, Staat en kerk
in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1425-1477 (Utrecht 1942) 245.

3 Behalve sociale codes bevatten de glazen religieuze, culturele, economische en politieke boodschappen. Zie voor
glazen als spiegels van de samenleving: Leo Noordegraaf, ‘Gebrandschilderde glazen in de Alkmaarse Sint Laurens’
in: J. Drewes e.a.(red.), Glans en glorie van de Grote Kerk. Het interieur van de Alkmaarse Sint Laurens (Hilversum 1996)
75-88. Het politiek aspect wordt uitgediept in idem, ‘Macht en mecenaat. Gebrandschilderd glas in Hollandse ker-
ken (16de-18de eeuw)’ in: M. Bruggeman e.a. (red.), Mensen van de Nieuwe Tijd (Amsterdam 1996) 307-323; het re-
ligieuze in idem, ‘Religie, mecenaat en gebrandschilderd glas in Noordnederlandse gereformeerde kerken gedu-
rende de zestiende en zeventiende eeuw’, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken 51 (2000) 3-22.

4 Dit begrip (door mij gebruikt in navolging van veel literatuur) is wat verwarrend, omdat ook schenking door fami-
lies of familie- en gezinsleden ter ere van een voor hen belangrijke verwant (vader, oom enz.) onder deze noemer
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lingen een glas; de Sint-Livinus in Zierikzee zelfs drie.5 De Bourgondiërs waren overigens niet
de eerste graven van Holland die glazen financierden. Al in 1406 zou graaf Willem VI aan de
Oude Kerk van Delft een raam hebben geschonken.6

Schenkingen vonden meestal plaats op verzoek van de kerkmeesters, en niet zelden als de
betreffende kerk door brand of storm was getroffen en er nieuwe glazen moesten komen.7

Voorbeelden daarvan zijn er te over. Ik volsta met het memoreren van de branden in de Sint-
Bonifacius te Medemblik in 1517 en 1555, de Sint-Jacobskerk te Den Haag in 1539 en de Sint-
Jan te Gouda in 1552.8

Soms namen de heren ook zelf het voortouw om een glas te financieren. In de Heilige Ste-
de van Amsterdam, later Nieuwe-Zijdskapel genoemd, bevond zich een glas dat door Maximi-
liaan van Oostenrijk op eigen initiatief werd bekostigd. Volgens de overlevering werd deze
Habsburger in 1484 door een zware ziekte overvallen. Hij deed de gelofte om na zijn herstel
het Heilig Sacrament in de Heilige Stede te gaan vereren. Sinds het hostie-wonder van 1345
genoot deze plek namelijk grote bekendheid als bedevaartsoord. Na zijn genezing schonk hij
de Heilige Stede uit dankbaarheid enkele kostbaarheden, waaronder een uit twee delen be-
staand glasraam, waarop zijn bezoek in 1484 werd gememoreerd.9 Opmerkelijk is dat het aan-
bod van een glas door Karel V in 1554 door de heren van het Utrechtse domkapittel werd af-
gewezen, omdat zij de plaatsingskosten die voor hun rekening zouden komen, te hoog
vonden.10 Van de glasgiften die op de rekening van de landsheren of hun vertegenwoordigers
staan, wijs ik in het bijzonder op het in 1547 door Karel V aan de Haagse Sint-Jacob gegeven
glas; tevens op de imposante glazen van Filips II en die van Margaretha van Parma in 1557 en
in 1562 aan Gouda.11
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valt (zie hierna ook ad memorieglazen). Schenking op persoonlijke titel is misschien een duidelijker begrip, hoewel
dan helder moet zijn dat het ook om meer personen kan gaan.

5 Jongkees, Staat en kerk, 244-245; C. Peeters, De Sint Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch (’s-Gravenhage 1985) 325; A. van
der Boom, Monumentale glasschilderkunst in Nederland (’s-Gravenhage 1940) 79.

6 D.P. Oosterbaan, De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen (Den Haag 1973) 75.
7 Ook stadsbesturen waren veelal actief bij het verwerven van giften. De verzoeken waren schriftelijk, maar naast ‘be-

delbrieven’ gingen er ook delegaties op pad: Xander van Eck en Christiane Coebergh-Surie, ‘“Behold, a greater
than Jonas is here”: the iconographic program of the stained-glass windows of Gouda, 1552-72’, Simiolus 25 (1997) 5-
44, aldaar 7, 42. Verzoeken werden niet altijd gehonoreerd. Zie voor speciale, al dan niet persoonlijke relaties tussen
kerk en gevers: G.J. Vaandrager, ‘Loterijen en glasschenkingen. Fundraising en sponsoring bij de herbouw van de
Sint-Janskerk te Gouda na de brand van 1552’ in: N.D.B. Habermehl e.a. (red.), In de stad van die Goude (Delft 1992)
146-172. Zie voor rivaliteit tussen schenkers: W.H. Vroom, De financiering van de kathedraalbouw in de Middeleeuwen in
het bijzonder van de dom van Utrecht (Maarssen 1981) 148.

8 W. Kramer, De Bonifaciuskerk te Medemblik (Medemblik 1968) 14-15; H.E. van Gelder, ‘De zestiende-eeuwsche glas-
schilderingen in de Haagsche Sint-Jacobskerk’, Oud-Holland 36 (1918) 1-41, aldaar 2; C.E. Coebergh-Surie en H. Jan-
se, ‘Introduction’ in: Henny van Harten-Boers en Zsuzsanna van Ruyven-Zeman (red.), The stained-glass windows in
the Sint Janskerk at Gouda. The glazing of the clerestory of the choir and of the former monastic church of the Regulars (Amster-
dam 1997) 15-19. Vergelijk voor de Republiek: Dick Bak en Zsuszanna van Ruyven-Zeman, ‘Bouwgeschiedenis en in-
richting van de Grote Kerk’ in: Zsuszanna van Ruyven-Zeman e.a.(red.), Kleurrijk verleden. Edam. De glazen van de Gro-
te Kerk. Monument van kunst en geschiedenis (Edam-Volendam 1994) 9-18; P.C.J. van Dael, ‘De glazen in de hervormde
kerk in De Rijp’, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken nr. 43 (1996) 3-13, aldaar 3; A. Redichem, ‘Iets over
het glasschilderen’, Dietsche waranda 7 (1894) 40-41.

9 J.F.M. Sterck, Uit de geschiedenis der Heilige Stede te Amsterdam. De Nieuwe-Zijdskapel (Amsterdam 1898) 142-144.
10 Vroom, Financiering kathedraalbouw, 360, 459 noot 66. Vergelijk K. [van Klaveren], ‘Een door Karel V aan de Buur-

kerk geschonken glasraam’, Maandblad Oud-Utrecht 16 (1941) 4-6.
11 V. Pijls, A. Scheygrond en G.J.Vaandrager, De Goudse glazen belicht. Gids voor de zeventig gebrandschilderde glazen in de 

St.-Janskerk te Gouda (Gouda 1991) 17-18, 40-41. Van Gelder, ‘Zestiende-eeuwsche glasschilderingen’, 7-10. Zie voor
het Karel-glas in de Brusselse Sinte-Goedele: Elisabeth H. Korevaar, Gebrandschilderde ramen (Bussum 1967) 67-68 en
afb. VI. Niet bewaard is het keizersglas in de Nieuwe Kerk van Delft naar een ontwerp van 1544: L.H.H. van der
Kloot Meyburg, De Nieuwe Kerk te Delft, haar bouw, verval en herstel (Rotterdam 1941) 84. Datzelfde geldt voor het kei-



Uit de kring van de adel waren tal van schenkers afkomstig. Van hoog tot laag beijverden ede-
len zich om grotere en kleinere kerken met een glas te vereren. Vroege voorbeelden van door
de adel gefinancierde kerkvensters geven de rekeningen van de Heren van Voorne. In de re-
kening over de jaren 1421-22 wordt melding gemaakt van een glasschenking aan de kerk te
Rugge bij Brielle. De omschrijving in een post uit de rekening van de twee volgende jaren be-
treffende een gift aan de nieuwe kerk van Oudenhoorn op Voorne zet ons op het spoor van
een al langer bestaande gewoonte: ‘Item so custumelic is wanneer men in de lande van Voir-
ne nye kerken of nye koren maect dat mijn genadigen heer dan in der eeren goods een glas
daer toe pleecht te geven’. Hoe verbreid de gewoonte kon zijn, leren de rekeningen over de
jaren 1437-1440 en 1453-1469. Frank van Borselen schonk toen als Heer van Voorne niet min-
der dan 64 glazen, waarvan bijna 50 stuks aan kerken, kloosters en kapellen. Niet alleen de
steden werden bedeeld. Dorpskerken kwamen evenzeer in aanmerking.12

Meer dan eens slaagden kerkmeesters of andere beheerders van kerkelijke gebouwen er in
de adel op grote schaal voor een glasgift te interesseren. Een mooi voorbeeld vormt de Sint-
Jan in Gouda waar na de brand van 1552, naast Filips II en Margaretha, hoge edellieden als
graaf Filips van Ligne, hertog Erik van Brunswijk en Lunenburg, en Jan van Ligne en Marga-
retha van der Marck, graaf en gravin van Aremberg, als hooggeplaatste gevers te boek staan.
Laten we Willem van Oranje en zijn tweede vrouw Anna van Saksen niet vergeten.13 Ook de

zersglas in de Sint-Joris in Amersfoort: A.C. Esmeijer, ‘Lambert van Noort als ontwerper van gebrandschilderd glas
te Gouda en Amsterdam’, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken nr. 17 (1983) 16-26, aldaar 16. In de Haar-
lemse Sint-Bavo bevond zich vermoedelijk een glas geschonken door Filips de Schone: C.J. Gonnet, ‘Haarlemsche
glasschrijvers’ in: Dr A. Bredius-Album (Amsterdam 1915) 1-18, aldaar 5. Eveneens verdwenen is het Filips-glas in de
Oude Kerk van Amsterdam, evenals vijf door hem bekostigde Christus/apostelglazen: B. Bijtelaar, ‘De geschilderde
glazen van de Oude Kerk te Amsterdam’, Oud-Holland 71 (1956) 204-211, aldaar 208.

12 A.A. Arkenbout, ‘De Heren van Voirne als opdrachtgevers van 15de-eeuwse glasschilderskunst’, Rotterdamsch jaar-
boekje 5 (1967) 121-138. Vergelijk Gonnet, ‘Haarlemsche glasschrijvers’, 5, 7; Geertruida de Moor, ‘Schenkers van
glasramen aan de abdij Leeuwenhorst bij Noordwijk(erhout) in de zestiende eeuw’, Jaarboek van het Centraal Bureau
voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 45 (1991) 41-96, aldaar 47; B.N. Leverland, St. Pancras op het Hogeland. Kerk
en kapittel in Leiden tot aan de Reformatie (Hilversum 2000) 212-217.

13 Pijls e.a., De Goudse glazen belicht, 16, 20, 40, 42. Zie voor hun andere titels: A. ten Bruggencate, Heraldische gids van de
Goudse glazen (’s-Gravenhage 1949).
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Afb. 1. Filips II, (mede)schenker
van De inwijding van de Tempel van
Salomo/Het laatste avondmaal (de-
tail van het carton met afbeel-
ding van deze schenker). Glaze-
nier: Dirck Crabeth (1557/59).
Sint-Janskerk Gouda. Foto Wim
de Groot, archief Sint-Janskerk
Gouda.



Oude Kerk van Amsterdam bezat trouwens
een door Willem geschonken glas.14 In de
Sint-Jacob van Den Haag zien we na de
brand van 1539 hetzelfde patroon: de hoge
adel is onder de schenkers goed vertegen-
woordigd. Als mecenas traden op: Maximili-
aan van Egmond, Anton van Lalaing, Gerrit
van Assendelft en René van Chalons.15

De lagere adel bleef niet achter. Zo heeft
De Moor aangetoond dat zich onder de
schenkers van glazen aan de abdij Leeuwen-
horst niet alleen hoge edelen als Jan II van
Wassenaar en Floris van Egmond bevon-
den, maar tevens tal van minder belangrijke
en bekende heren uit diverse families.16

Het waren niet alleen heren die kerken en
kloosters met een glas vereerden. Om-
streeks 1450 gaf Gillisje van Cralingen,
dochter van Jan van der Lecke en gehuwd
geweest met Floris van Kijfhoeck, Jan van
Naaldwijk en Filips van Spanghen een glas
aan de Sint-Laurenskerk in Rotterdam.17

In grote lijnen geldt het bovenstaande ook voor schenkingen van de clerus. Geestelijken in
alle mogelijke functies en uit alle geledingen komen we onder de gevers tegen. Velen zijn van
adellijke herkomst, maar even zo goed betreft het uit de burgerij afkomstige clerici. Evenals
in het geval van de adel gaat het nu eens om kostbare glazen, dan weer om eenvoudige ven-
sters. Naast gevoelsmatige of zakelijke betrokkenheid bij de te vereren instelling speelden
hier uiteraard financiële draagkracht en vermogen een rol. 

De grote diversiteit van de schenkers uit de eerste stand komt misschien nog het beste naar
voren als we letten op de door hen beklede functies. Gouda, Den Haag en Leeuwenhorst illu-
streren dit voortreffelijk. Ik registreer onder de schenkers en schenksters in willekeurige volg-
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14 Bijtelaar, ‘Geschilderde glazen Oude Kerk’, 208.
15 Van Gelder, ‘Zestiende-eeuwsche glasschilderingen’, 7.
16 De Moor, ‘Schenkers van glasramen’, 41-96, met name 73-78 (er was ook een door keizer Karel geschonken glas dat

grotendeels door de abdij zelf werd gefinancierd!); J.D. Bangs, ‘Rijnsburg Abbey: additional documentation on fur-
niture, artists, musicians, and buildings, 1500-1700’ in: idem, Documentary studies in Leiden art and crafts, 1475-1575
(dissertatie Rijksuniversiteit Leiden 1976) 183.

17 Henri Obreen, ‘Over een glas, eertijds in de Groote Kerk te Rotterdam’, Rotterdamsch jaarboekje (1914) 5-9.

Afb. 2. Nicolaas Ruysch, kanunnik en thesaurier
van Oudmunster te Utrecht en schenker van Je-
zus door Pilatus aan het volk getoond (detail van het
carton met afbeelding van de schenker). Glaze-
nier: atelier van Dirck Crabeth (1556). Sint-Jans-
kerk Gouda. Foto Wim de Groot, archief Sint-
Janskerk Gouda.



orde onder anderen: abten en abdissen, (dom)proosten en dekens, vicarissen, (wij)bisschop-
pen, kanunniken, priores, rectores, pastores. In de Goudse Sint-Jan waren, respectievelijk in
1556 en 1570, twee glazen van Johannieters geplaatst. Evenals landsheer en hoge adel waren
vooraanstaande clerici als glasschenker op meer locaties actief. Joris van Egmond, bisschop
van Utrecht, zegde in 1541 een groot glas toe aan de Sint-Bavo in Haarlem. In 1555 gaf hij een
nagenoeg identiek glas aan de Goudse Sint-Jan.18

In het schenkerscorps waren niet alleen adel en geestelijkheid vertegenwoordigd.19 Ook de
burgerij leverde zijn deel. Het waren in het bijzonder bestuurders en ambtenaren die zich
graag door middel van een gift manifesteerden, maar ook ambachtslieden en handelaren lie-
ten zich niet onbetuigd. Ook hier geldt: ieder naar vermogen. Onder de vooraanstaande bur-
gers die op persoonlijke titel een glasgift deden, waren het vooral de stadsbestuurders en hun
families die de rol van mecenas speelden. In Gouda valt te wijzen op het glas van burgemees-
ter Dirck Cornelisz van Hensbeek en zijn familieleden. Een ander glas attendeert op Gerrit
Heye en Frederick Adriaensz, hun familie en nakomelingen.20 Beiden waren meermalen
schepen en burgemeester geweest. Ook Jan Gerritsz Heye, eveneens verschillende keren bur-
gemeester, vinden we onder de schenkers.21 In het Haarlemse en Haagse schenkerscorps la-
ten zich diverse prominente families aanwijzen, waarvan de leden belangrijke bestuursposten
hebben bezet. Zo oefenden leden van de Haagse familie Pijnssen van der Aa, die een gift aan
de Sint-Jacob deden, functies uit als advocaat-fiscaal en raad in het Hof van Holland, schout
van Delft en schout van Den Haag.22 De Oude Kerk van Amsterdam kreeg in de 16e eeuw
eveneens verschillende indrukwekkende ramen met gebrandschilderd glas. Deze waren ge-
schonken door de prominente families Brunt en Van Hoppen, van wie de leden schepen-
functies bekleedden en burgemeestersposten bezetten.23 In Leeuwenhorst zien we een soort-
gelijk mecenaat: ook daar schonken tal van niet-adellijke notabelen met uiteenlopende
functies glazen. De archieven van deze instelling laten tevens zien dat ook voor lager te situ-
eren geledingen van de samenleving glasgiften gewoon waren. Leveranciers, ambachtslieden
en pachters van de abdij schonken regelmatig glazen.24

Wat de voorstellingen op de ramen betreft, op de kleine(re) glazen zijn doorgaans geen
schenkers afgebeeld. Het bleef bij wapenschilden, huismerken, scènes uit beroep en bedrijf
of bijbelse en religieuze tafereeltjes en symboliek. Deze glazen – bijvoorbeeld in consistories
en kapellen – leken qua formaat veel op de kleinere vensters die in statencolleges, rechtsge-
bouwen, stadhuizen, logementen, waaggebouwen, markthallen, gast- en weeshuizen maar
ook in hofjes, woonhuizen en boerderijen werden aangebracht. Vaak blijken deze kleine ra-

18 J.W. Berkelbach van der Sprenkel, ‘Joris van Egmond, Cornelis van Mierop en Robert van Bergen als schenkers der
glazen 15, 16, en 14 der Goudse St. Janskerk’, Zuid-Hollandse studiën 1 (1950) 25-39, aldaar 27-33. Zie ook Van der
Boom, Monumentale glasschilderkunst, 81. Vergelijk De Bavo te boek bij het gereed komen van de restauratie van de Grote of 
St.-Bavo kerk te Haarlem (Haarlem 1985) 58; A.W. Weismann, ‘Zestiende-eeuwsche glasschilderkunst’, Jaarverslag van
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 15 (1904) 1-24, aldaar 14.

19 Geestelijken konden uiteraard van adellijke komaf zijn.
20 Vergelijk S.A.C. Dudok van Heel, ‘Amsterdamse portretten uit de zestiende eeuw (IV) (Het Brunten-raam in de

Oude Kerk en de Goudse glazen)’, Amstelodamum 73 (1986) 73-80.
21 Zijn glas was oorspronkelijk geschonken aan het Goudse Regulierenklooster en in 1581 in de Sint-Janskerk geplaatst

(Pijls e.a., De Goudse glazen belicht, 57).
22 Van Gelder, ‘Zestiende-eeuwsche glasschilderingen’, 21-23. Mogelijk moet deze familie tot de adel worden gere-

kend. Zie voor deze problematiek H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste
helft van de zeventiende eeuw (z.p. 1984) 58-59, 262; Noordegraaf, ‘Macht en mecenaat’, 310-311.

23 Bijtelaar, ‘Geschilderde glazen Oude Kerk’, 206-208.
24 De Moor, ‘Schenkers van glasramen’, 46, 54, 78-79.
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men niet voor rekening van de eigenaars van het betreffende gebouw te zijn gemaakt, maar te
zijn geschonken, bijvoorbeeld door stadsbesturen aan leden van het Hof van Holland of an-
dere ‘Hooge Heeren’, ter opluistering van hun woning.25

De voorstellingen die de grote monumentale kerkglazen typeren, bevatten in het algemeen
juist wel afbeeldingen van schenkers. Deze glazen zijn zeer karakteristiek, vooral door de
plaats die de gevers op de ramen werd toebedeeld.26 Doorgaans bevinden zij zich als persoon,
meestal knielend voor een altaar, in het ondervak van het venster, waar zij vanuit de kerk niet
over het hoofd konden worden gezien. Ook het formaat waarop zij zich doorgaans lieten
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25 Van der Boom, Monumentale glasschilderkunst, 117-119; Gonnet, ‘Haarlemsche glasschrijvers’, 8-12. Vergelijk J. Bruyn,
‘Tekeningen uit de werkplaats van Pieter Coecke van Aelst voor een serie glasruitjes met de “Trionfi”’, Nederlands
kunsthistorisch jaarboek 38 (1987) 73-86 en H.J. Nalis, ‘Gebrandschilderde glasruitjes voor profaan gebruik in Deven-
ter rond 1600’, Deventer jaarboek (1988) 11-51.

26 Goede illustraties in: R.W. Bogtman e.a., Glans der Goudse glazen. Conservering 1981-1989. Een geschiedenis van behoud en
beheer (Gouda 1990) passim.

Afb. 3. Dirck Cornelisz van Hens-
beek, zijn vrouw Aechte Hen-
dricksdr en familie, schenker(s)
van De aankondiging van de geboor-
te van Johannes de Doper (detail
van het carton met afbeeldingen
van de schenkers). Glazenier:
Digman Meynaert, naar een ont-
werp van Lambert van Noort
(1561). Sint-Janskerk Gouda.
Foto Wim de Groot, archief Sint-
Janskerk Gouda.



schilderen, liet in dit opzicht niets te raden over.27 Prestige- en statusoverwegingen, bevesti-
ging van machtsposities en inboezeming van ontzag speelden hier hun rol.28 Familie-oudsten
en de hoogste gezagdragers werden het grootst afgebeeld. Eerbied en respect voor ouderdom
en gezag luidde de boodschap. Voor de plaats van het schenkersvak is mogelijk nog een an-
dere overweging van belang geweest. Boven de schenkers en eventueel hun gezinsleden, fa-
milie of andere personen werden doorgaans religieuze voorstellingen of figuren aange-
bracht.

Hier moet worden gewezen op de attenderende functie van de glazen: voorop staat de be-
doeling de kerkgangers en in het bijzonder de familie en vrienden te herinneren aan een
voorname christenplicht, namelijk het gebed voor de zielenrust van de overleden schenkers.
Dit gebed, waarin de gestorvene ter bevordering van die rust werd herdacht, was opgenomen
in memoriediensten en zielemissen. Naar analogie van deze ‘memoria’ spreken we in geval
van afbeeldingen van devoot knielende en biddende schenkers in het schenkersvak van me-
morieglazen.29 Daarnaast mag in de glazen de intentie worden gezien de betekenis van de
schenker en diens familie voor het nageslacht vast te leggen en levend te houden.30 Als we op
de voorstellingen letten, lijken status en prestige-overwegingen het herhaaldelijk te winnen
van de eigenlijke memoriegedachte. Zo kreeg de Cisterciënserkloosterkerk te IJsselstein gla-
zen waarvan de religieuze boodschap ‘een zeer licht gehalte’ had.31

Zowel de landsheer als de adel, clerus en vooraanstaande burgers lieten zich op de glazen
vereeuwigen. Een enkel voorbeeld: op het al eerder genoemde glas dat door aartshertog
Maximiliaan van Oostenrijk in 1484 aan de Heilige Stede in Amsterdam was toegezegd, waren
de inmiddels tot keizer gekozen Maximiliaan zelf, daarachter zijn tweede vrouw Bianca Sforza
en vervolgens Maria van Bourgondië, zijn eerste en inmiddels overleden vrouw, afgebeeld.
Verder waren zijn zoon Filips de Schone en diens vrouw Johanna van Aragon met hun kinde-
ren geportretteerd.32

Maximiliaan was ook te vinden op een in 1516 in de Alkmaarse Sint-Laurens geplaatst raam
dat grotendeels was bekostigd door Claes Corf, rentmeester van de abdij en het graafschap
Egmond en tevens belastinggaarder van de rentmeester van Kennemerland, en diens erfge-
namen. Boven in het raam was de geschiedenis verbeeld van de beschermheiligen van de
kerk Laurens en Matthias, beiden levensgroot. Daaronder stonden Maximiliaan en de zeven

27 Een uitzondering hierop voor de Nederlanden vormen wat de monumentale kerkelijke kunst betreft de ongebrui-
kelijk klein afgebeelde schenkers op een 16e-eeuws glas dat zich nu in Londen bevindt: Lawrence Lee, George Sed-
don en Francis Stephens, Stained glass (London 1982) 41.

28 Noordegraaf, ‘Macht en mecenaat’, passim.
29 Zie voor de memoriepraktijk: R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van ± 1500 tot ± 1800

(Utrecht/Antwerpen 1954) 368 e.v.; J.G.J. van Booma (red.), Dit is ’t memoriboec. Het memorieregister, tevens cartularium
van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566 (Hilversum 1991) 38-48; Truus van Bueren (m.m.v. W.C.M. Wüstefeld), Le-
ven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen (Turnhout 1999).

30 Louise van Tongerloo, ‘De glazen van de Cisterciënserkloosterkerk te IJsselstein en hun schenkers’, Jaarboek Oud-
Utrecht (1982) 18-42, aldaar 36; R.W. Scheller, ‘Representatie en realisme. De vormgeving van het laat-middeleeuwse
identiteitsbesef’ in: B. Kempers (red.), Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen (Am-
sterdam 1995) 29-59, aldaar 35-36.

31 Van Tongerloo, ‘Glazen Cistersiënserkloosterkerk’, 27-28, 37. Vergelijk echter Van Tongerloo, ‘Glasschenkingen van
de Utrechtse kapittels. Een verkenning van relatiekaders’, Nederlands kunsthistorisch jaarboek 37 (1986) 151-174, al-
daar 152.

32 Maximiliaan huwde zijn tweede vrouw in 1494, dus vóór dat jaar kan het raam niet vervaardigd zijn. Het raam be-
stond uit twee delen. Het deel van het glas waarop de kinderen van Filips en Johanna staan afgebeeld, moet gegeven
de geboortedata van de kinderen pas na 1512 gereed zijn gekomen. Zie Sterck, Geschiedenis Heilige Stede, 142-144;
Van der Boom, Monumentale glasschilderkunst, 104-105.
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Duitse keurvorsten. Verder naar beneden hadden verschillende heiligen een plaats en aan
weerszijden daarvan Claes Corf en zijn vrouw Geertruid, geknield voor een schabel. Nog lager
knielden (schoon)zonen en dochters, blootshoofds en met gevouwen handen, de meest voor-
komende pose van schenkers.33

Het waren niet alleen de groten der aarde en hun al dan niet adellijke dienaren die zich in
volle glorie met wapenschilden en andere tekenen van hun roemrucht geslacht aan den vol-
ke toonden. Ook andere schenkers, in het bijzonder uit aanzienlijke stedelijke families, lieten
zich op deze wijze portretteren. Zo werd op een glas in de Amsterdamse Oude Kerk de fami-
lie Brunt afgebeeld onder een scène die het sterfbed van Maria voorstelt.34 In dezelfde kerk
zijn in het benedenvak van het glas met het bezoek van Maria aan Elizabeth en de boodschap
van Gabriël aan Maria – ‘Visitatie’ en ‘Annunciatie’ – de eveneens al genoemde schepen en
latere burgemeester Jan Claesz van Hoppen (II), zijn vrouw en zijn dochters vereeuwigd.35

Groepen schenkers en groepsschenkingen

Naast personen waren er allerlei instellingen en organisaties die kerken en andere openbare
gebouwen met een glas wilden vereren. Allereerst vestig ik de aandacht op de glasgiften die
door de stadsbesturen werden gedaan.36 Daarin valt onderscheid te maken tussen schenkin-
gen aan kerken in de eigen stad en die aan kerken elders. Als illustratie van het eerste type zij
gewezen op het nog bestaande glas dat in 1555 door het stadsbestuur van Amsterdam aan
haar eigen Oude Kerk werd aangeboden.37 Steden manifesteerden zich ook graag elders en
gingen meer dan eens in op verzoeken van kerkmeesters uit andere plaatsen om een glas te
geven. In de Haagse Sint-Jacob waren omstreeks 1550 twaalf Hollandse steden, waaronder de
zes grote, in de hoge koorvensters met een glas vertegenwoordigd.38 Andere voorbeelden van
dit tweede type zijn gemakkelijk te vinden. Zo schonk Haarlem in 1518 een glas aan Edam, in
1522 glazen aan Purmerend, Medemblik en Enkhuizen, in 1529 een glas aan Workum, in
1557 nogmaals aan Medemblik en in 1567 aan Leeuwarden. Ook dorpskerken kregen soms
vensters die door steden waren gefinancierd. Aalsmeer bijvoorbeeld kreeg in 1430 een glas
van Haarlem, Sloten in 1557 van Amsterdam. Schenkingen vonden plaats ‘bij ordinantie
ende advis van den Gerechte ende Vroescap van deser stede wege’. Deze formulering – naar
aanleiding van de glasgift van Haarlem in 1522 aan de Sint-Gommers in Enkhuizen – vinden
we in allerlei varianten terug. Veelvuldig worden expliciet de burgemeesters als opdrachtge-
vers vermeld. ‘Bij bevele van Burgermeesteren’ heette het in 1430 in het geval van de zojuist
gememoreerde schenking van Haarlem aan de kerk van Aalsmeer. In 1542 werd door de bur-
gemeesters een glas ‘van wegen der stede geschenct ende gegeven’ aan de eigen Sint-Bavo.39

Bestuurders van waterschappen bleven niet achter. Begin 16e eeuw kreeg de Pieterskerk in
Leiden een glasraam met het wapen van het hoogheemraadschap Rijnland en de wapens van
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33 Noordegraaf, ‘Gebrandschilderde glazen’, 79 en 84.
34 Bijtelaar, ‘Geschilderde glazen Oude Kerk’, 207-208; Dudok van Heel, ‘Amsterdamse portretten’, 73-76.
35 B. Bijtelaar, ‘Het geslacht Van Hoppen en de Oude Kerk’, Amstelodamum 41 (1954) 18-39, aldaar 35.
36 Deze besturen bestonden niet per definitie uit burgers. Ook edelen konden er deel van uitmaken: Van Nierop, Van

ridders tot regenten, 171; Hanno Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510) (Leuven/Apel-
doorn 1996) 253 en verder.

37 Bijtelaar, ‘Geschilderde glazen Oude Kerk’, 208.
38 Van Gelder, ‘Zestiende-eeuwsche glasschilderingen’, 29-31.
39 S. Groenveld, Haarlemse glasraamschenkingen. Stedelof tussen dominee, regent en koopman (Gouda 1998) 41; Gonnet,

‘Haarlemsche glasschrijvers’, 6, 12-13.



acht hoogheemraden. De hoogheemraden van Delfland bezorgden de Oude of Sint-Hippoly-
tuskerk in Delft in 1516 een glas voor de noordkant van de Mariakapel. In 1523/24 financier-
de Rijnland een glas voor het koor van de abdij Leeuwenhorst. Delfland volgde in 1528/29 en
schonk een raam voor hetzelfde koor.40

Voorts valt te wijzen op een glas geschonken door het rechtscollege van het Hof van Hol-
land in Den Haag uit de jaren 1540-1545 met als onderwerp het Oordeel van Salomo.41 In
1579 financierden de ‘Suppoosten van den Hove’, de aan het Hof verbonden functionarissen,
een bescheiden glas in de Sint-Jacob van Den Haag.42 Anders dan in het geval van individuele
schenkingen, bevatten deze glazen geen afbeeldingen van de gevers. Dat zou met stedelijke
raden van zo’n 30 of 40 personen, of met de in totaal 139 zojuist genoemde ‘suppoosten’ ook
geen eenvoudige zaak zijn geweest. Uitzonderingen zijn er echter ook: het in 1565 in de
Oude Kerk van Delft geplaatste glas, dat door de hoogheemraden van Delft was bekostigd,
‘representeerde in ’t onderste gedeelte haer aller persoonen in ’t volle Harnas, de ghelijcke-
nisse seer levendigh gecontrefeyt’.43 De als collectief optredende bestuurders mogen zich dan
meestal niet hebben laten portretteren, zij lieten wel altijd hun wapenschilden op het glas
aanbrengen. De stad zelf werd gerepresenteerd door zijn eigen wapen. Haarlem was door-
gaans herkenbaar aan een tot de verbeelding sprekende voorstelling van een roemruchte epi-
sode uit zijn geschiedenis, namelijk de verovering van Damiate.44 Zoals ook het geval bleek bij
individuele giften, treffen we op glazen die in groepsverband waren geschonken, naast wa-
penschilden meestal religieuze voorstellingen aan.

Evenals in het geval van schenkingen op persoonlijke titel begiftigden stadsbesturen ook
kloosters en andere gebouwen. Zo maakte Claes Weyman omstreeks 1525 in opdracht van de
Utrechtse stadsregering een raam voor het Brigittenklooster aldaar, waarop naast de patroon-
heilige van de stad, Sint-Maarten, de vier burgemeesters (althans hun wapens, naar ik veron-
derstel) en het stadsvaandel waren afgebeeld.45 Wat de Staten van Holland betreft is de oogst
aan glasgiften mager. Ik ken slechts één schenking. Het gaat om een raam in de Sint-Catharij-
ne te Hoogstraten in de Zuidelijke Nederlanden. Het door de Staten gegeven glas laat acht
prominente gezagsdragers zien, onder wie Filips de Goede, Maximiliaan van Oostenrijk, Fi-
lips de Schone en Karel V, alle vier eertijds graaf van Holland.46

Schenkingen in groepsverband anders dan die door het wereldlijk bestuur werden gedaan

40 M.G. Wildeman, ‘Glas van Pieter Staes in de Oude Kerk te Delft (1516)’, Oud-Holland 34 (1916) 229-231; Ooster-
baan, Oude Kerk Delft, 75-76; De Moor, ‘Schenkers van glasramen’, 75-76.

41 Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, ‘Nieuwe gegevens over het gebrandschilderde glas met De Verkondiging in de Grote
of Sint Jacobskerk’, Jaarboek Die Haghe (1988) 16-31, aldaar 28.

42 Van Gelder, ‘Zestiende-eeuwsche glasschilderingen’, 31-32. R.E.O. Ekkart, Isaac Claesz. van Swanenburg 1537-1614.
Leids schilder en burgemeester (Zwolle 1998) 94-95 beschouwt dit glas, evenals de nieuwe ramen in de kerk van Oude-
water in 1579, als een vroeg voorbeeld van de hernieuwde activiteit in de glasschilderkunst na de troebelen.

43 Citaat van de stadsgeschiedschrijver Van Bleyswijck in: Oosterbaan, Oude Kerk Delft, 77. Het contract van 1561
spreekt van ‘conterfeyten nae tleven’: M.G. Wildeman, ‘Een raam van Dirk Pzn. Crabeth, te Delft’, Oud-Holland 34
(1916) 102-108, aldaar 104.

44 Groenveld, Haarlemse glasraamschenkingen, 8-10, 25-26.
45 Llewellyn Bogaers, ‘De religieuze gedrevenheid van Dirck Weyman in het licht van de lotgevallen van een Utrechtse

glasmakersfamilie in de zestiende eeuw’, Jaarboek Oud-Utrecht (1993) 68-116, aldaar 86.
46 Lee e.a., Stained glass, 131. Hoogstraten was de hoofdstad van het graafschap van Antoine de Lalaing, stadhouder

van Holland, Zeeland en Utrecht (Van Tongerloo, ‘Glazen Cisterciënserkloosterkerk’, 33). Het geringe aantal
schenkingen door de gewestelijke staten ben ik geneigd toe te schrijven aan hun institutionele structuur: nog geen
echt permanent lichaam, maar een vergadering van afgevaardigden. Zie voor de typering: J.W. Koopmans, De Staten
van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 (’s-Gravenhage 1990)
hoofdstuk 4.
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door ambachtsgilden, koopliedenorganisaties en schutterijen. De Haarlemse Sint-Bavo kreeg
in 1428 een glas van de kleermakers en tien jaar later één van de kooplieden.47 Ook de Sint-
Laurens van Rotterdam en de Leidse Sint-Pancratius telden diverse gildenglazen. In de Oude
Kerk van Amsterdam bevond zich een smids- en kuipersglas dat vermoedelijk ergens tussen
de laatste decennia van de 15e eeuw en 1542 moet worden gedateerd. Ongetwijfeld zijn de
bekendste gildenglazen de bestaande ramen in de Goudse Sint-Jan die door het gilde van de
visverkopers en het gilde van vlees- of beenhouwers respectievelijk vóór 1565 en vóór 1572
werden gegeven. Wat de handelaren betreft: in de tweede helft van de jaren vijftig van de 15e
eeuw maakte mr Hendrick Weydeman in opdracht van de Hanze ramen voor de Utrechtse pa-
rochiekerken, waarop de beeltenis en de wapens van de Duitse keurvorsten waren afgebeeld.
Een uit de eerste helft van de 16e eeuw daterend koopmansglas in de Amsterdamse Oude
Kerk is waarschijnlijk eveneens gefinancierd door Hanzeaten, mogelijk vooral afkomstig uit
Hamburg. Het heeft de tand des tijds niet doorstaan. Datzelfde geldt voor een venster uit het-
zelfde tijdvak waarop de voetboogschutters stonden afgebeeld ‘geheel gewapent met hare bo-
gen, den baer(t) aff ende het haer ront’, aldus Van Buchell die het in 1612 zelf heeft gezien.
Ook de handboogschutters hebben in deze kerk een glas gehad.48

Wat betreft groepsschenkingen moet tevens op het mecenaat van de kapittels worden ge-
wezen. Uit het onderzoek van Van Tongerloo naar glasgiften door de vijf Utrechtse kapittels is
naar voren gekomen dat de kanunniken hierin behoorlijk actief zijn geweest. Zij traceerde
tientallen schenkingen aan zo’n twintig kloosters. De meeste in Utrecht, maar ook de nodige
in Holland en een enkele in Overijssel en Gelderland. Ook parochiekerken en kapellen in
Utrecht, Gelderland en Holland werden door de heren bedacht.49 Evenals individuele schen-
kers lieten de kanunniken zich – maar dan gezamenlijk – in het schenkersvak portretteren,
zoals nu nog in Gouda te zien is op het glas van het Utrechtse kapittel van Oudmunster. Met
z’n dertienen – deken en kanunniken – staan zij met gevouwen handen deemoedig omhoog
kijkend of biddend met gebogen hoofd aan weerszijden van Christus als Salvator mundi.50

Het is lastig om uitspraken te doen over het totaal aantal schenkingen. Hetzelfde geldt voor
de verhouding tussen individuele en groepsschenkingen. Wat deze categorieën betreft is het
al even moeilijk de verhouding tussen de verschillende geledingen uit de toenmalige samen-
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47 Zie achtereenvolgens: F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem van de vroegste tijden tot op onze dagen III (4 dln;
Haarlem 1874-1888) 266-267; Gonnet, ‘Haarlemsche glaschrijvers’, 7; Paul Rem, Het interieur van de Grote Kerk van
Dordrecht en van de Laurenskerk van Rotterdam van 1572 tot omstreeks 1625. Bijdrage tot de kennis van het kerkinterieur van de
nederduits-gereformeerden in de eerste halve eeuw na de erkenning van hun gezindte als publieke kerk (dissertatie Vrije Univer-
siteit Amsterdam 1998) 106, 113, 190; Leverland, St. Pancras, 239; Bijtelaar, ‘Geschilderde glazen Oude Kerk’, 205-
207 en ‘Het complex Smidskapel, Zuiderportaal, Librije en IJzeren Kapel’, Jaarboek Amstelodamum 60 (1965) 11-47,
aldaar 26-27; Pijls e.a., ‘De Goudse glazen belicht’, 52-54; Van Eck en Coebergh-Surie, ‘“Behold, a greater than Jonas
is here”’, 33; Bogaers, ‘Religieuze gedrevenheid’, 86; P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Genealogische en he-
raldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland (Utrecht 1931) 19.

48 Bijtelaar, ‘Geschilderde glazen Oude Kerk’, 205-207. Het is niet zeker of de schutters hun glazen zelf hebben betaald
of dat een mecenas hen te hulp is gekomen.

49 Van Tongerloo, ‘Glasschilderingen Utrechtse kapittels’, 155-164 en ‘Glazen Cisterciënserkloosterkerk’, 20. Zie voor
haar inventieve, institutioneel-juridische verklaring voor deze schenkingen het eerstgenoemde artikel, 164-167. Zie
ook A. de Groot, ‘Het Utrechtse Domkapittel als sponsor van Hollandse kerken: glasschenkingen aan kerken te Me-
demblik, Hagestein en Everdingen’, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken 37 (1993) 3-15, aldaar 7. Vergelijk
Van Gelder, ‘Zestiende-eeuwsche glasschilderingen’, 15.

50 Bogtman e.a., Glans der Goudse glazen, 45. Mij is niet bekend of bij dit soort schenkingen altijd een groepsportret
werd gemaakt. Op het zojuist genoemde Haagse glas was dit in elk geval ook zo, zoals kan worden opgemaakt uit wat
er van dit glas bewaard is gebleven. Zie voor de ingewikkelde geschiedenis van dit venster: Van Ruyven-Zeman,
‘Nieuwe gegevens’, 16-31. Vergelijk Allan, Geschiedenis Haarlem, 280; Oosterbaan, Oude Kerk Delft, 77.



leving te bepalen. Adel, geestelijkheid, burgerij en diverse bestuurscolleges of instellingen als
gilden en schutterijen bleken alle in dit mecenaat actief te zijn geweest, maar in welke mate zij
dat deden, blijft de vraag. Ten aanzien van al deze kwesties zijn de bronnen minder genereus
dan gewenst is. Door eigenaardigheden van de toenmalige financiële administratie en door
de selectieve wijze waarop resoluties betreffende glasschenkingen zijn vastgelegd, is het moei-
lijk een beeld van de giftrelaties te krijgen. Soms lijken de benodigde gegevens compleet, bij-
voorbeeld in die gevallen waarin ondoorbroken reeksen stadsrekeningen voor handen zijn.
Veel informatie is echter ook verloren gegaan.51 Nu zijn dit ‘handicaps’ waarmee nagenoeg
elk historisch onderzoek kampt. Dit is geen reden om het bij bovenstaande constateringen te
laten. Kortom: welke conclusies kunnen desondanks uit het voorafgaande worden getrokken?

In de eerste plaats wil ik uit het feit dat bronnenmateriaal aantoonbaar is verdwenen aflei-
den dat er veel meer schenkingen zijn gedaan dan wij weten. Het aantal giften en het aantal
glazen kan een veelvoud zijn geweest van wat er bekend is en zeker van wat er is overgebleven.

In de tweede plaats wordt duidelijk dat het schenken van gebrandschilderde glazen een ge-
bruik was dat zich in sterk uiteenlopende maatschappelijke geledingen voordeed. Het valt

51 Zie voor bronnenproblemen: Van Tongerloo, ‘Glasschenkingen Utrechtse kapittels’, 153-155.
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niet moeilijk om in dit mecenaat naast de top van de samenleving ook mindere goden aan te
wijzen: de gemiddelde ambachtsman of leverancier die opdrachten van kerk en klooster uit-
voerde en met enkele ruitjes de goede relatie wilde continueren.52 De financiële situatie van
de schenker was natuurlijk een belangrijke factor; een zekere welstand was voorwaarde. Dit
betekent overigens niet dat wie voldoende bemiddeld en dientengevolge potentieel een
schenker was, ook altijd positief op de verzoeken van kerkmeesters reageerde of uit zichzelf
met een aanbod kwam. Er zijn gevallen bekend van bemiddelde lieden die het verzoek om
een glas te geven afwezen, omdat zij bijvoorbeeld geen of geen hechte relatie met de vrager
hadden. Soms moesten de aanvragers hun verzoek herhalen of er op aandringen de toezeg-
ging nu eens gestand te doen.53

Ten derde lijken individuele giften te domineren. De vorm die daarvoor meestal werd ge-
kozen, was die van het memorieglas. Niet alleen de eerste twee standen lieten zich aldus ver-
eeuwigen. Ook uit burgerlijke kring kwamen dergelijke giften. Aanzienlijke geslachten en
met name families die in bestuurscircuits actief waren, speelden graag de rol van mecenas, zij
het dat wat de monumentale glasschilderkunst in de grote kerken betreft hoge adel en clerus
domineerden.

Tenslotte: al bleven groepsschenkingen in aantal achter, onbetekenend waren ze zeker
niet. Stads- en waterschapsbesturen, alsmede andere wereldlijke organisaties schonken gere-
geld glazen. Zeker zo belangrijk waren de schenkingen van geestelijke instellingen.54

Tijdens de Republiek

Hebben de nieuwe verhoudingen ook gevolgen gehad voor het mecenaat? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden moet opnieuw worden bekeken wie de schenkers waren. Hieraan gaat
nog de vraag vooraf of het mecenaat is blijven bestaan. Dit nu was zeker het geval. In de jaren
zeventig en tachtig van de 16e eeuw zien we, ongetwijfeld ten gevolge van de grote problemen
tijdens de Opstand, een inzinking, maar vanaf de jaren negentig werd de draad weer opge-
pakt. Er mag in dit opzicht dus van continuïteit worden gesproken, met dien verstande dat de
omvang van dit mecenaat zeker niet geringer was dan in de voorgaande periode. Evenals in
de landsheerlijke tijd gingen talloze verzoeken van kerkbestuurders om een glas te financie-
ren naar de meest uiteenlopende potentiële schenkers. Evenals eertijds zochten zij, naast het
indienen van verzoekschriften, potentiële schenkers op om hun zaak te bepleiten. Succes was
niet altijd verzekerd: in Delft stootten gedeputeerden van Maassluis eind jaren dertig van de
17e eeuw tot viermaal toe hun neus.55
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52 Zie voor economische aspecten van glasschenkingen (relatiegeschenken, p.r.-beleid, reclame, sponsoring, afbake-
ning van invloedssferen en van marktregio’s) Groenveld, Haarlemse glasschenkingen en Noordegraaf, ‘Gebrandschil-
derde glazen’, 318-319.

53 Van Tongerloo, ‘Glazen Cisterciënzerkloosterkerk’, 25-26.
54 In het bovenstaande ligt de veronderstelling besloten dat ondanks de bronnenproblemen het beeld representatief

is.
55 H.J. Honders, Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar (’s-Gravenhage 1937) 21; T. Mastenbroek, De Grote Kerk te

Maassluis 1636-1639 (Maassluis 1939) 73-74.



Individuele schenkers en schenkingen

De politieke verschuivingen die vanaf de jaren zeventig van de 16e eeuw plaatsvonden heb-
ben ook voor het glasmecenaat gevolgen gehad. In de eerste plaats verdwenen de landsheer
en landvoogd(es) van het toneel. Ook de hoge adel ruimde in het kielzog van de vorst nage-
noeg in zijn geheel het politieke veld. Veelal niet geworteld of woonachtig in Holland of de
Republiek speelden zij, met uitzondering van de Oranje-Nassaus, geen rol meer.56 De soeve-
reine macht kwam bij de Staten te liggen. In Holland werden de leden daarvan voor het over-
grote deel uit de stadsbesturen geformeerd.

Voor de glasschenkingen had dit tot gevolg dat het aandeel van de bestuurlijke en maat-
schappelijke top uit de landsheerlijke tijd – landsheer en hoge adel – praktisch tot nul werd
gereduceerd. Zoals gezegd bleven de Oranjes hier echter wel actief en behielden zij hoge
functies, titels en bezittingen. Maurits trad in de voetsporen van zijn vader: in 1596 schonk hij
het zogeheten Prinsenglas aan de Haagse Sint-Jacob. In hetzelfde jaar bedacht hij tevens de
dorpskerk van Wassenaar. Omstreeks 1610 is hij vermoedelijk in Valkenburg onder de schen-
kers te vinden. In 1612 gaf hij een raam aan de Kruisheren voor het Sint-Agathaklooster bij
Cuijk in Noord-Brabant. Later vereerde hij de kerk van Heemstede met een glas. Zijn broer
Frederik Hendrik bleef niet achter. Ook deze schonk daar een glasvenster. In 1634 trad Fre-
derik Hendrik op als glasmecenas voor de kerk (de voormalige slotkapel) van Egmond aan de
Hoef en een paar jaar later voor de kerk van Maassluis. De latere stadhouder Willem III te-
kende in 1667 voor een glas in de kerk van Oudshoorn bij Alphen aan den Rijn. In Bodegra-
ven en Zuid-Polsbroek, respectievelijk in 1670 en 1690, was Oranje eveneens onder de schen-
kers vertegenwoordigd.57

Ook andere leden van de adel zien we terug in de rol van mecenas. Valkenburg kreeg om-
streeks 1610 een glas van het geslacht Wassenaar. In het zojuist genoemde Egmond aan de
Hoef kwamen in 1634 glazen van mr Johan van Foreest en van Jonkheer Thomas van Egmont
van den Nijenburg. Enkele jaren later kreeg de kerk van Bloemendaal een gift van Johan
Wolphert van Brederode en diens vrouw Anna van Nassau Siegen. Hoe belangrijk adeldom
soms werd gevonden, komt treffend tot uitdrukking in de wijzigingen die het raam van de
Dordtse patriciërsfamilie Van Slingelandt onderging toen het geslacht bij decreet van keizer
Leopold I in de adelstand werd verheven. Het glas dat vermoedelijk kort na 1689 in opdracht
van Barthout Govertsz van Slingeland werd vervaardigd met de stamwapens van de familie,
werd ruim tien jaar later snel aan de nieuwe status aangepast.58

56 Vgl. B. Dubbe en W.H. Vroom, ‘Mecenaat en kunstmarkt in de Nederlanden gedurende de zestiende eeuw’ in: J.P.
Filedt Kok e.a. (red.), Kunst voor de beeldenstorm (’s-Gravenhage 1986) 13-28, aldaar 20.

57 Van Gelder, ‘Zestiende-eeuwsche glasschilderingen’, 34; Honders, Uit de historie, 21; E. Pelinck, ‘Het Leidsche glas in
de kerk van Valkenburg’, Leidsch jaarboekje 36 (1944) 201-206, aldaar 203; L. Heere o.s.c., 600 jaar St. Agatha (z.p.
1971) 21; D.E. van Lennep, Schets der geschiedenis van de kerk der Nederduitsche gemeente van Heemstede (Heemstede 1925)
17; Bloys van Treslong Prins en Belonje, Gedenkwaardigheden Noord-Holland, 14; Mastenbroek, Grote Kerk Maassluis, 74;
M. Döbken e.a., De kerk te Oudshoorn (Alphen aan den Rijn 1980) 120; N. Plomp, ‘Wapenglazen uit Waarder in de
Sint Bavo’ in: F.W. Kuyper en B.C. Sliggers (red.), Liber amicorum A.G. van der Steur (Haarlem 1988) 125-140, aldaar
129; C.A. van Swigchem, ‘Glazen en borden in de protestantse kerken in de periode van de Republiek’, Bulletin van
de Stichting Oude Hollandse Kerken nr. 14 (1982) 3-24, aldaar 7; Jeanine Otten, ‘Een kerkglas ontworpen door Romeyn
de Hooghe in de Oostzijderkerk te Zaandam’, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken nr. 37 (1993) 16-24, al-
daar noot 6.

58 Pelinck, ‘Het Leidsche glas’, 203; Bloys van Treslong Prins en Belonje, Gedenkwaardigheden Noord-Holland, 15. Mag
laatstgenoemde tot de adel worden gerekend? (zie Van Nierop, Van ridders tot regenten, 226); C.G. van Valkenburg,
‘De Bloemendaalsche kerkramen, in het bijzonder die der stichters’, Jaarboek Haerlem (1942) 101-110, aldaar 105; B.
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Wat de geestelijkheid betreft werkte de aflossing van de wacht door de protestanten door in
de glasschenkingen. De publieke rol van de rooms-katholieke kerk raakte met de Opstand uit-
gespeeld. In plaats van clerici schonken nu predikanten of kerkenraadsleden glazen. Indivi-
duele giften vonden, althans in vergelijking met de nog te bespreken groepsschenkingen, op
beperkte schaal plaats. Het zijn er nog wel zoveel dat we ze moeilijk over het hoofd kunnen
zien. Enkele voorbeelden: in Hoogwoud schonk Horatius van Calsbeek in het begin van de ja-
ren tachtig van de 17e eeuw een glas. In Twisk gaf in 1696 dominee Joannes Wilhelmus een
ruit. Ook andere ambtsdragers schonken, zij het in bescheiden mate, op persoonlijke titel
een glas.59

Tal van glazen werden geschonken door notabelen van allerlei stand en slag die uiteenlo-
pende functies in het openbaar bestuur en aanverwante gremia bekleedden of hadden be-
kleed. We noteren burgemeesters, schepenen, vroedschappen, bestuurders van charitatieve
instellingen, leden van de Staten, van Gecommitteerde Raden en Admiraliteiten. Voorts:
(hoog)heemraden, ambachtsheren, schouten, baljuws, plattelandsbestuurders, dorpssecreta-
rissen en notarissen. Een voorbeeld: van de zeventien glazen waarmee de nieuwe kerk van
Oudshoorn omstreeks 1670 werd opgeluisterd, vallen er vier in de categorie van individuele
schenkingen. Schenker Jacob van Harencarspel was vroedschap van Amsterdam en lid van de
admiraliteit van West-Friesland geweest; Gerard Bicker kennen we onder meer als burge-
meester van Amsterdam en hoogheemraad van Rijnland; Willem van Ruytenburgh zat in de
vroedschap van dezelfde stad, en als laatste schenker noem ik Reynier Pauw die naast zijn lid-
maatschap van het Amsterdamse stadsbestuur dijkgraaf en baljuw van Amstelland en van de
waarschappij van de ‘hooge en zoute zeeburgh’ was. Van beide laatsten lezen we op de glazen
dat ze ook nog ambachtsheer waren, respectievelijk van Vlaardinger Ambacht en van Nieu-
werkerk en Schalkwijk.60

Voor wie meer functies had en dat wilde laten weten, stond natuurlijk de mogelijkheid
open om het niet bij één glas te laten. Ik wijs daarvoor op de twee glazen in de kerk van Hen-
drik Ido Ambacht, waarvan Cornelis Pompe van Meerdervoort schenker en medeschenker is
geweest. In 1668 gaf hij als ambachtsheer voor eigen rekening een glas waarop omstandig aan
de betekenis van zijn persoon wordt gerefereerd: ‘Hr. Mis Z. Hr. v. Meerdervt, Hendrick, Ido
en Schildemans Kinderen Ambachte etc. Schout der Stad Dordrecht, bailliou ende dijckgraef
van den Lande van Wieldrecht en Strijen alsmede dijckgraef van den Swijndrechtse waert etc.
getroudt met Vrouwe Alida van Beveren erfdochter van Swijndrecht, heeft uyt singuliere lief-
de tot de kercke ende ter memorie boven vele weldaden aen dese kercke gedaen, d’selve
vereert met dit glas’. Het tweede glas schonk hij als dijkgraaf van de Zwijndrechtse Waard
samen met de zeven hoogheemraden.61
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Sliggers, Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp (Haarlem 1986) 25; W.Veerman, ‘De St. Anna- of Slingelandtkapel in de
Grote Kerk’, Kwartaal en teken van Dordrecht, 2-6. Zie voor adellijke aspiraties van burgers: Joop de Jong, Een deftig be-
staan. Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw (Utrecht/Antwerpen 1987) 177.

59 G.C. Six, ‘Gebrandschilderde glazen in de N.H. Kerk te Twisk’, West-Friesland’s oud en nieuw 19 (1939) 130-131; Piet
Boon, ‘De Hervormde Kerk te Hoogwoud en haar gebrandschilderde glazen’, West-Friesland’s oud en nieuw 56 (1989)
48-58, aldaar 52; idem, ‘Naar de oude en de nieuwe wereld. Gebrandschilderde glazen uit de kerk van Hoogwoud’,
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 47 (1993) 133-146, aldaar 142-145.

60 Döbken e.a., De kerk te Oudshoorn, 112-115, 132-143. Vergelijk H.W.J. de Boer en H. Bruch, ‘De betekenis van Adriaan
Pauw voor Heemstede’, Nederlandse historiën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis 19 (1985) 43-61.

61 P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Hol-
land (Utrecht 1922) 110.



Voorts zijn er de individuele schenkers die niet in het een of andere bestuurscircuit actief lij-
ken te zijn. Ter illustratie: Jochem Cornelisz, een boer, en Wijnant Tijmensz Tol, lid van het groot-
makelaarsgilde in Amsterdam, gaven elk een glas voor de herbouwde kerk van De Rijp. In 1652
vereerden Reijer Adriaensz en zijn vrouw Anna Janz de kerk van Westgrafdijk met een glas.62

Groepen schenkers en groepsschenkingen

Evenals in het voorgaande tijdvak waren er in de nieuwe verhoudingen tal van instellingen en
organisaties die zich door middel van een glas wilden laten zien. Wat het hoogste gezag be-
treft kwam dit, na de afzwering van Filips II en enkele onsuccesvolle pogingen een andere
landsheer te vinden, in handen van de gewestelijke staten. Ook wat het glasmecenaat betreft
namen zij het roer van de vorst over. Vanaf omstreeks 1595 tot aan het vierde kwart van de 17e
eeuw traden de Staten van Holland tenminste tienmaal op als glasschenker. De Gecommit-
teerde Raden van het Noorderkwartier waren in de periode 1596-1703, althans voor zover tot
nu toe bekend, goed voor zeker zeven schenkingen.63 Het Zuiderkwartier liet deze ‘vereerin-
gen’ blijkbaar aan de Staten over. Ik ken slechts twee giften.64 Ook de Ridderschap in haar ei-
gen rol, dus niet als Statenlid, lijkt op dit terrein weinig actief te zijn geweest. Slechts één gift
– aan Heemstede in 1624/25 – kan tot nu toe op haar rekening worden geschreven.65 Van de
glazen die door instellingen werden betaald, kwam een overgrote meerderheid voor rekening
van de steden. Haarlem financierde in de jaren 1596-1681 vijftig kerkglazen, Hoorn in de ja-
ren 1606-1669 zesentwintig en Alkmaar in de periode 1594-1706 drie- of vierenveertig stuks.
Andere steden bleven niet achter. Zowel stads- als dorpskerken werden met een raam be-
dacht. Als het oorspronkelijk geschonken glas niet meer te herstellen viel, kwam de schenker
meer dan eens met een tweede en soms zelfs met een derde glas.66

Niet altijd wordt duidelijk wie nu precies als schenker, dan wel als financier moet worden
beschouwd. Als er sprake is van ‘de stad’ ga ik er van uit dat de stedelijke schatkist de lasten
droeg. In het geval dat burgemeesters (en eventueel andere bestuurders) als schenkers wor-
den genoemd, houd ik rekening met de mogelijkheid dat het glas betaald werd door een
groepje gezagsdragers op persoonlijke titel en dus voor eigen rekening. Ter illustratie: in Was-
senaar werden in 1596 drie glazen geschonken door schout, burgemeesters en regeerders van
Delft, Leiden en Den Haag. Uitgaande van de veronderstellling dat er op dit niveau geen an-
dere functionarissen meer waren, neem ik in dit geval aan dat de thesaurie van deze plaatsen

62 Van Dael, ‘Glazen Hervormde Kerk De Rijp’, 7; Bloys van Treslong Prins en Belonje, Gedenkwaardigheden Noord-Hol-
land, 158.

63 Niet inbegrepen het hier afgebeelde glas dat geschonken werd door de ‘steden van Hollands Noorderkwartier’ (zie
afb. 5). Dit betreft mogelijk een schenkerscategorie die moet worden geplaatst tussen de Gecommiteerde Raden en
de zo dadelijk te noemen giften van individuele steden.

64 Schermerhorn 1635 en Oudshoorn 1667, zie Lidwien Lamboo, ‘Ter eeren van den godsdienst alhier dit glas gege-
ven’ in : C.C.M. Kampf-Rekelhof (red.), “Soo vuur en d’hamer ’t yser kneest sulx doet in ons godts woort en geest”. De Grote
kerk van Schermerhorn (Schermerhorn 1996) 20-31, aldaar 27; Döbken e.a., De kerk te Oudshoorn, 92.

65 Van Lennep, Schets Heemstede, 17. De Ridderschap was als lid van de Staten uiteraard ook betrokken bij de schenkin-
gen door de Staten.

66 Groenveld, Haarlemse glasraamschenkingen, 41-48 (vergelijk 16). Zie voor specificaties: P.J. Glasz, ‘Voormalige glas-
schilderingen zoo te Alkmaar als door Alkmaar elders geschonken’, Oud-Holland 15 (1908) 69-90; Gonnet, ‘Haar-
lemsche glasschrijvers’; J.C. Kerkmeijer, ‘Chronologisch overzicht van door de stad Hoorn aan verschillende kerken
in Noordholland geschonken gebrandschilderde glazen en wat er van over is’, Oudheidkundig jaarboek 7 (1938) 50-
55. Zie voor Leiden en Dordrecht: V. D. v. H., ‘Gebrandschilderde glazen in kerken’, De navorscher 86 (1937) 133-
134; W. Veerman, ‘Een traditie?’, Kwartaal en teken van Dordrecht (1975) 1-5.
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betaalde. De andere mogelijkheid lijkt zich
in Oudshoorn te hebben voorgedaan. In
1666 gaven vier burgemeesters en acht
oud-burgemeesters (raden) van Amster-
dam een glas; in 1669 kwam er een glas van
vier burgemeesters van Leiden. Het betrof
in beide gevallen niet het gehele stadsbe-
stuur. Ik neem aan dat hier sprake was van
een groepje autoriteiten dat gezamenlijk
voor eigen rekening het glas bekostigde.67

De verzoeken van kerkbestuurders om
een glas beperkten zich niet tot naburige
steden. Soms kunnen we een bijzondere
relatie tussen vrager en aanbieder aanwij-
zen die een glasgift verklaart, maar niet al-
tijd. Misschien probeerden de kerkmees-
ters het maar eens. De uitslag van de
rekesten was dat geregeld vijf, zes of meer
steden in een kerk vertegenwoordigd wa-
ren. Iedereen wilde natuurlijk ‘op stand’
vertegenwoordigd zijn en conflicten over
de plaats in de kerk waren niet ongewoon.
Wie niet tevreden was over de hem toebe-
deelde plaats, kon met intrekking van de
subsidie dreigen. Soms gebeurde dat ook
en een enkele keer werd het dreigement
geëffectueerd.68

Voorbeelden van sterke vertegenwoor-
ding van steden in kerken zijn er genoeg:
Gouda kreeg aan het eind van de 16e en
begin van de 17e eeuw glazen van Dor-
drecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amster-
dam en Rotterdam. Voor de nieuwe kerk
van Bloemendaal schonken omstreeks
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67 Honders, Uit de historie, 21; Döbken e.a., De kerk te Oudshoorn, 110, 144. De ‘burgemeestersglazen’ (glazen met wapens
van burgemeesters) in de Oude Kerk te Amsterdam werden noch door de stad, noch door de betrokkenen of hun
families, maar door de kerkmeesters betaald: B. Bijtelaar, ‘Twee glazen met wapens van burgemeesters in de Oude
Kerk te Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum (1949) 116-121, aldaar 118.

68 Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, ‘De schenkers en hun motieven’ in: Van Ruyven-Zeman e.a., Kleurrijk verleden, 47-86;
Noordegraaf, ‘Gebrandschilderde glazen’, 84.

Afb. 5. Koning David en de christelijke ridder. Ge-
schonken door de steden van Hollands Noor-
derkwartier. Glazenier: Adriaen Gerritsz de Vrije
(ca. 1595-1600). Sint-Janskerk Gouda. Stichting
Fonds Goudse Glazen.



1636 Dordrecht, Haarlem, Leiden, Alkmaar, Hoorn en Beverwijk een glasraam. Maassluis
slaagde er omstreeks 1640 in onder meer glazen te verkrijgen van Dordrecht, Haarlem, Rot-
terdam en Den Briel. De Sint-Nicolaas in Edam spant met zeventien stedelijke giften (inclu-
sief die van de Edamse magistraten zelf) ongetwijfeld de kroon. Verschillende nabij gelegen
dorpen – Ilpendam, Oosthuizen en Oost- en Westzaan – deden ook mee.69

Evenals bij de steden kunnen in het geval van de dorpsbesturen twee varianten worden on-
derscheiden. De eerste is dat de dorpsregeerders hun eigen kerk van een glas voorzagen, zo-
als bijvoorbeeld in 1670 gedaan werd door de ambachten Oudshoorn en Gnephoek.70 De
tweede is dat het dorpsbestuur, zoals in het genoemde geval van schenkingen aan Edam, een
stadskerk met een glas opluisterde of de kerk in een ander, meestal nabijgelegen dorp. Zo
schonken enkele omliggende dorpen omstreeks 1666 een glas aan Stompetoren, terwijl de
kerk van Hoogwoud in de jaren tachtig van de 17e eeuw een glas van Aartswoud kreeg.71 Ik
heb niet de indruk dat deze laatste variant veel voorkwam.

Wel is het een uitgemaakte zaak dat, naast stedelijke autoriteiten, waterschapsbesturen
graag een glas gaven. Zowel stads- als dorpskerken werden bedacht. Niet alleen de hoog-
heemraden van de grote organisaties, zoals Rijnland, Delfland, Uitwaterende Sluizen en de
Hondsbossche, lieten zich zo zien, maar ook kleinere instellingen, zoals die van de nieuwe
17e-eeuwse inpolderingen, gaven acte de présence. In Schermerhorn waren omstreeks 1635 zo-
wel Uitwaterende Sluizen als de Beemster en de Schermer vertegenwoordigd.72

Ook de admiraliteiten waren met glazen aanwezig. De Sint-Nicolaas van Edam kreeg om-
streeks 1607 zelfs twee admiraliteitsglazen: één van Amsterdam en één van West-Friesland en
het Noorderkwartier. Ditzelfde gebeurde in 1669 en 1670 in Oudshoorn. Amsterdam schonk
begin 17e eeuw ook een glas aan de eigen Zuiderkerk; West-Friesland in 1620 aan de Ooster-
kerk in Hoorn. De admiraliteit van de Maze (Rotterdam) bleef niet achter: in 1674 kwam er
een glas voor Bodegraven en in 1695 één in de Schotse kerk in Rotterdam.73

Een volgende schenkersgroep is die van kerkelijke ambtsdragers.74 Voor een glas in Ouds-

69 Pijls e.a., De Goudse glazen belicht, 12, 44-47; Sliggers, Bloemendaal, 26; Mastenbroek, Grote Kerk Maasluis, 74; Van Ruy-
ven-Zeman, ‘De schenkers en hun motieven’, 57-69.

70 Döbken e.a., De Kerk te Oudshoorn, 152.
71 Boon, ‘Naar de oude en de nieuwe wereld’, 142.
72 Allan, Geschiedenis Haarlem III, 284-285; Bloys van Treslong Prins, Gedenkwaardigheden Zuid-Holland (alfabetisch op

plaats); Bloys van Treslong Prins en Belonje, Gedenkwaardigheden Noord-Holland (alfabetisch op plaats); Bogtman, Ne-
derlandsche glasschilders, 85-86, 88; W. Bogtman, ‘Rapport betreffende de restauratie der zes gebrandschilderde gla-
zen uit de Oostzijderkerk te Zaandam 1686-1701’, De Zaende 3 (1948) 179-184; Boon, ‘Naar de oude en de nieuwe
wereld’, 143; Van Dael, ‘Glazen De Rijp’, 7-8; Honders, Uit de historie, 21; Döbken e.a., De kerk te Oudshoorn, 92; Van
Lennep, Schets Heemstede, 17; Macken, Warmond, 53; Mastenbroek, Grote Kerk Maassluis, 74; Lamboo, ‘“Ter eeren”’,
27; Jeanine Otten, ‘Drie ontwerptekeningen voor glazen in Hoorn en een brief van Romeyn de Hooghe’, Bulletin
van de Stichting Oude Hollandse Kerken nr 31 (1990) 3-13; Plomp, ‘Wapenglazen Waarder’, 129; Pijls e.a., De Goudse gla-
zen belicht, 9, 12, 51; Van Ruyven-Zeman, ‘De schenkers en hun motieven’, 53-57; Van Valkenburg, ‘Bloemendaalsche
kerkramen’, 102.

73 Van Ruyven-Zeman, ‘De schenkers en hun motieven’, 55-57; Döbken e.a., De kerk te Oudshoorn, 92; G.D. Bom Hgz en
J.W. Enschedé, De Zuiderkerk te Amsterdam (Amsterdam 1911) 16; J.P.H. van der Knaap, Oosterkerk, teken van tegenspraak
(Hoorn 1976) 93; Plomp, ‘Wapenglazen Waarder’, 129; G. van Reyn, Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam en
beknopt overzicht van het Hoogheemraadschap van Schieland (Rotterdam 1832-1869) 327.

74 Zie voor het volgende: Döbken e.a., De kerk te Oudshoorn, 100; Bloys van Treslong Prins en Belonje, Gedenkwaardighe-
den Noord-Holland, 34; Lamboo, ‘“Ter eeren”’, 27; Kramer, Bonifaciuskerk Medemblik, 15; Van Dael, ‘Glazen Hervorm-
de Kerk De Rijp’, 7; Bogtman, ‘Rapport’, 190-191; C.A. van Swigchem, T. Brouwer, W. van Os, Een huis voor het Woord.
Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900 (’s-Gravenhage 1984) 291. Voor deze categorie geldt voor een deel
ook de problematiek die hierboven is aangestipt betreffende de financiering door stedelijke functionarissen: ging
het om betaling uit de stadskas of uit eigen middelen?
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hoorn in 1670 tekenden de predikant, twee ouderlingen, twee diakenen, twee armmeesters
en twee kerkmeesters. Andere combinaties: in Schermerhorn omstreeks 1635 kerkmeesters
en weesmeesters; in Medemblik in 1709 kerkmeesters en burgemeesters. Kerkmeesters en
oud-kerkmeesters zorgden in 1665 in De Rijp voor een geschenk. In 1686 kwam er in de Oost-
zijderkerk van Zaandam eveneens een glas van kerk- en oud-kerkmeesters. Niet alleen voor
hun eigen kerk traden de ambtsdragers op als schenkers. Zo gaf de Amsterdamse kerkenraad
in 1635 een glas aan de kerk van Schermerhorn. In Medemblik kreeg de Bonifaciuskerk in
1670 een glas van de eigen diakonie. Bergschenhoek werd omstreeks 1700 opgeluisterd met
een glas van de predikanten van de classis Schieland.

Schenkersgroepen die moeilijk over het hoofd gezien kunnen worden, zijn de gilden en an-
dere meer of minder geïnstitutionaliseerde beroepsverbanden. Van Swigchem veronderstelt
dat gildenglazen talrijk geweest zijn.75 De nieuwe Amsterdamse Zuiderkerk kreeg in het begin
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75 C.A. van Swigchem, ‘Een goed regiment’. Het burgerlijke element in het vroege gereformeerde kerkinterieur (’s-Gravenhage
1988) 53.

Afb. 6. Wapenraam van Rijnland.
Geschonken door het Hoog-
heemraadschap van Rijnland.
Glazenier: Adriaen Gerritsz de
Vrije (1594), naar een ontwerp
van een onbekende meester.
Sint-Janskerk Gouda. Stichting
Fonds Goudse Glazen.



van de 17e eeuw op een totaal van achttien vensters vijftien gildenglazen. Zowel ambachtsgil-
den als schippersorganisaties waren vertegenwoordigd. In de Oosterkerk van Hoorn werden in
de jaren 1618-1619 negen door ambachtsgilden bekostigde vensters geplaatst. Ook het Sint-
Geertrudisgilde van de Rijnschippers liet zich zien. De Sint-Nicolaas in Edam bezit sinds 1625
een glas van de scheepstimmerlieden en een glas van de zoutzieders. In Zaandam financierden
acht bakkers en twee korenmolenaars gezamenlijk een glas; dertien houtkopers en scheeps-
bouwers deden hetzelfde. In de Rijp vinden we glazen van kuipers, wevers en reders.76

Soms is niet direct duidelijk met welke categorie schenkers we te maken hebben.77 Aan de
Wester- of Bullekerk in Zaandam schonken in 1630 dertien mannen een glas, maar we weten
niet welke band hen bond. Datzelfde geldt voor de twaalf mannen die in 1686 een ‘compag-
nijschap’ bij een notaris oprichtten ‘tot het doen maecken ende geven van een glas in de
kercke alhier’. Ook in De Rijp waren er (twee) groepjes mannen die na de brand in 1654 met
een glas voor de nieuwe kerk kwamen, waarvan we niet weten waarom zij dit gezamenlijk ge-
baar hebben gemaakt. Waren zij familie van elkaar, collega’s of alleen maar plaatsgenoten?
Soortgelijke vragen rijzen er bij het glas dat zeventien Rijper vrouwen aanboden. Acht van
hen heetten ‘Jacobs’. Familie?78

Wat betreft de schenkingen tijdens de Republiek doen zich soortgelijke vragen voor als in
de landsheerlijke tijd; vragen die betrekking hebben op het aantal ramen, de verhouding tus-
sen de verschillende maatschappelijke geledingen, de beperkingen van het bronnenmateri-
aal etc. Ook voor dit tijdvak geldt dat er veel meer glazen geschonken moeten zijn dan be-
kend is. Op grond van wat er tot nu toe systematisch is doorzocht, vermoed ik dat onderzoek
in archivalia van instellingen als de Staten, steden, waterschappen, admiraliteiten en kerken
de nodige onbekende giften aan het licht zal brengen.79 Tevens valt op dat de glazen ook in
deze periode uit zeer verschillende lagen van de samenleving afkomstig waren. Voorts domi-
neert het aantal groepsschenkingen in verhouding tot de individuele giften, waarbij vooral de
activiteiten van de steden in het oog vallen.80

Tot besluit

Wat betreft de vraag naar continuïteit of discontinuïteit in de ontwikkeling van het mecenaat
vóór en na de Opstand kom ik tot de volgende typering. In de samenstelling van het schen-

76 Bom en Enschedé, ‘De Zuiderkerk’, 16; Bogtman, ‘Rapport’, 187-189; Van der Knaap, Oosterkerk, 93; Van Ruyven-Ze-
man, ‘De schenkers en hun motieven’, 71-74; Bogtman, Nederlandsche glasschilders, 102-103; Gonnet, ‘Haarlemsche
glasschrijvers’, 17; Kramer, Bonifaciuskerk Medemblik, 16; Van Dael, ‘Glazen Hervormde Kerk De Rijp’, 7-8.

77 Zie voor het volgende: Bloys van Treslong Prins en Belonje, Gedenkwaardigheden Noord-Holland, 217 (vergelijk 31-32,
252-253); Bogtman, ‘Rapport’, 184; Van Dael, ‘Glazen Hervormde Kerk De Rijp’, 8-9; H. van Zijl, ‘Van Ydoornicker-
dam tot Durgerdam’, Uit het Peperhuis (1970) 1-9.

78 Vergelijk het glas in Oudshoorn geschonken door de vier ‘maaghden’ Van Tol (Döbken e.a., De kerk te Oudshoorn,
152).

79 Vergelijk noot 54.
80 Zie voor groepsgiften door curatoren van de Leidse universiteit, baljuw en leenmannen van Kennemerland, de he-

ren van de grafelijkheidsrekening en lokale gerechtelijke autoriteiten: E. Pelinck, ‘Het universiteitsglas in de Pie-
terskerk te Leiden’ in: Oudheidkundig jaarboek 11 (1942) 32-35; Otten, ‘Kerkglas Zaandam’, 20; Lamboo, ‘“Ter
eeren”’, 27; Kramer, Bonifaciuskerk Medemblik, 20. Zie voor de verwereldlijkte kapittels: Van Tongerloo, ‘Glasschen-
kingen Utrechtse kapittels’, 164 en verder en De Groot, ‘Het Utrechtse Domkapittel’, 7 en verder. Zie voor de
Utrechtse Confraterie van de Heilige Geest: Benjamin J.Kaplan, ‘A clash of values: the survival of Utrecht’s confra-
ternities after the Reformation and the debate over their dissolution’, De zeventiende eeuw 16 (2000) 100-117.
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kerscorps traden met de komst van de Republiek enkele duidelijke veranderingen op. In de
eerste plaats verdwenen uiteraard de vorst en diens plaatsvervangers uit de rekeningen. Met
de afzwering van Filips II kwam er een einde aan de landsheerlijke tijd. De clerus die vóór de
breuk zo’n belangrijke rol onder de glasschenkers speelde, verdween uit het openbare leven.
Met het ‘ondergronds gaan’ van de rooms-katholieke kerk kwam er in de publieke kerken
een einde aan hun giften. De opheffing van kloosters en dergelijke instellingen had hetzelfde
gevolg. Tenslotte lijkt de betrokkenheid van de adel, en zeker van de hoge adel, bij het schen-
ken van glazen minder te worden.

Anderzijds laat de inventarisatie zien dat schenkers van vóór de Opstand niet in alle op-
zichten van ‘een heel ander soort’ waren dan die in het tijdvak daarna, zoals Roorda naar vo-
ren heeft gebracht. De stelling dat er met de Opstand een nieuwe elite in het mecenaat op de
voorgrond trad en dat de oude verdwenen was, moet worden genuanceerd. Het mecenaat van
steden of andere instellingen, zoals waterschappen en gilden, duidt op continuïteit. Ditzelfde
geldt voor individuele schenkers uit regentenkringen en patriciaat. In dit geval doet Roorda’s
typering onvoldoende recht aan de vroegere situatie. Teneinde de kloof tussen de twee tijd-
vakken zo breed mogelijk te maken lijkt het wel of hij niet heeft willen zien dat de zojuist ge-
noemde schenkers en schenkersgroepen ook al vóór 1580, óók in Gouda, als mecenas optra-
den.81 Zijn karakterisering ‘nieuwe elite’ moet dan ook niet te absoluut worden opgevat.
Uiteraard gaat het om andere personen, maar in sociaal opzicht komen deze uit dezelfde
maatschappelijke geledingen voort als de vroegere schenkers. Wel lijkt het er op dat ten tijde
van de Republiek de betekenis van de lagere sociale groepen voor het mecenaat met name in
de kleinere steden en dorpen is toegenomen.82
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81 Vergelijk Ilja M. Veldman, ‘Protestantism and the arts: sixteenth- and seventeenth-century Netherlands’ in: Paul Cor-
by Finney (red.), Seeing beyond the word. Visual arts and the Calvinist tradition (Grand Rapids/Cambridge 1999) 397-
425, aldaar 412.

82 Vergelijk Noordegraaf, ‘Gebrandschilderde glazen’, 85-86.



K.J.B. Keuning, Geschiedenis van de wegen tussen
Rijn en IJ (Haarlem: Arcadia, 2000, 221 blz., ISBN
90-6613-014-8)

De lezer van deze studie heeft een gebonden,
goed verzorgde uitgave in handen waarvan de
auteur hoopt dat deze een prikkel zal vormen
‘voor anderen, zich nader te oriënteren in de
aspecten van wat genoemd kan worden de histori-
sche wegenkunde’. Hij claimt dan ook niet een uit-
puttende studie te presenteren. Tijdsoverwegin-
gen en de omvang van de beschreven periode,
namelijk van de prehistorie tot de 20e eeuw, hiel-
den hem daar van af. De uitgever spreekt op de
binnenomslag over ‘het gebied tussen de Oude
Rijn van Leiden tot Katwijk en het IJmeer tussen
Haarlem en Amsterdam als proeftuin voor een
zoektocht naar de geschiedenis van de wegen’.
Het blijkt een vrij grondige zoektocht te zijn ge-
weest. Keuning heeft een uitgebreide literatuur-
studie gedaan en heeft talrijke primaire bronnen
geraadpleegd, waaronder natuurlijk wegenkaar-
ten. De auteur is met de volgende vragen aan de
slag gegaan: ‘Welke wegen waren er in het verle-
den? – Hoe zagen ze eruit en wie was er verant-
woordelijk was voor de aanleg en het onderhoud?’
De zoektocht naar het antwoord op deze laatste
vraag verklaart het grote aandeel lokaal-politieke
geschiedenis dat de lezer in dit boek aantreft.

De kennis over prehistorische wegen in het be-
sproken gebied wordt ontleend aan de archeologie.
De auteur had daarvoor onder andere de beschik-
king over zeer recente opgravingsgegevens. De Ro-
meinse wegen bespreekt hij onder andere met be-
hulp van de beroemde Peutingerkaart. Na de
terugtrekking van de Romeinen begint het gebied
volgens de auteur, althans wat betreft de wegenge-
schiedenis, weer vanaf een soort nullijn. Vervolgens
maken we kennis met koningswegen, heerwegen,
buurwegen en lijtwegen. De auteur legt verschillen-
de definities van bijvoorbeeld tijdgenoten, onder
wie Hugo de Groot, en latere historici naast elkaar
en voorziet ze van commentaar. Afhankelijk van de
functie van de weg blijken de namen ook nog eens te
variëren; er waren kerkepaden, lijkwegen, notwe-
gen, gowegen. Daarna wordt het proces van de weg-
verharding en de bestrating belicht.

Meer dan de helft van het boek wordt vervol-
gens gewijd aan de beschrijving van de geschiede-
nis van specifieke wegen en trajecten. Deze be-
schrijving dient natuurlijk het belang van de lokale
geschiedschrijving, maar kan zeker ook voor de
niet-lokaal geïnteresseerde lezer interessant zijn

vanwege de keuze en de behandeling van de bron-
nen. Het gebied tussen Rijn en IJ heeft als bijzon-
derheid dat het een buitengewoon nat gebied was
en dat de geschiedenis van de wegen dan ook
nauw samenhangt met ‘de strijd tegen het water’:
wegen liepen door veenmoerassen, verdwenen
soms in de golven van de zee of werden opgeslokt
door zich uitbreidende binnenmeren en rivieren.

We maken verder kennis met termen als ver-
hoefslaging (belangrijk in verband met het wegen-
onderhoud) en het fenomeen tolheffing (bedoeld
om de gemaakte kosten voor de verharding van de
weg terug te verdienen). Het blijkt dat pas heel
laat tot verharding is overgegaan. Transport van
goederen liet men veel liever over water plaatsvin-
den. De aandacht voor wegen gaat gelijk op met
bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen.
Op het moment dat het regionale karakter van de
wegen verloren gaat door de vorming van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, is het voor de auteur
niet meer zo interessant. 

Keuning heeft zich genoodzaakt gezien zijn
boek te voorzien van soms wat weerbarstige fami-
liegeschiedenissen en stambomen om de bezitsver-
houdingen toe te lichten. Daartegenover krijgt de
lezer regelmatig verrassende doorkijkjes naar het
leven van alledag, zoals bij de 16e-eeuwse pogin-
gen de breedte van de wielassen te standaardise-
ren opdat de wielen gelijkmatige sporen zouden
maken. Of bij de in de Midden-Bronstijd in het ge-
bied rondreizende bronssmid uit Wales die zijn
koopwaar verborgen had in een kuil. Ook fraai
zijn citaten als die uit de rekening van graaf Wil-
lem IV van Holland, die aan een zekere Williaems
son van Thiele vier schelling gaf voor het wijzen
van de weg van Haarlem naar Amsterdam. 

Het is niet helemaal duidelijk welk lezerspubliek
de auteur voor ogen heeft gehad. Hij legt bijvoor-
beeld uit wat we onder prehistorie moeten verstaan
maar gebruikt daarnaast in royale mate 16e- en
17e-eeuwse citaten zonder in een vertaling te voor-
zien. De citaten versterken overigens de stijl van de
auteur, die in zijn beschrijving heel dicht bij de al-
ledaagse werkelijkheid probeert te blijven. Daar-
mee is deze studie een levendig boek geworden.

Joke Batink
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D. van Tol, Het Huis Tol te Koudekerk en zijn be-
woners (ca. 1277-1977) (Alphen aan den Rijn: Ca-
naletto/Repro-Holland, 1999, 192 blz, ISBN 90-
6469-752-3)
Het in de Hogewaardse polder van Koudekerk ge-
legen Huis Tol heeft sinds de 13e eeuw zoveel ge-
daanteverwisselingen ondergaan, dat eigenlijk al-
leen de ringgracht er omheen en de benaming van
het huis oorspronkelijk zijn. Belegeringen, brand
en verwaarlozing hebben de toenmalige bewoners
in de loop van de tijd regelmatig genoodzaakt het
huis aan te passen of te herbouwen. Dat er onder
de huidige woning fundamenten liggen van een
riddermatig kasteel zal weinigen bekend zijn.

Omstreeks 1250 of misschien zelfs eerder stond
er niet meer dan een eenvoudige houten verster-
king, die als bescherming diende voor de bezittin-
gen van de heren van Teylingen. Gerland van Rijn,
dienaar van graaf Floris V, leenman van Holland en
Teylingen, had deze vesting, die hij overigens niet
bewoonde, in leenbezit. Later werd het gebouw van
steen opgetrokken, waarschijnlijk ter gelegenheid
van het huwelijk van zijn dochter Marcelia, die zich
er vestigde met haar echtgenoot, Floris II van Tol.
Floris van Tol was afkomstig uit het geslacht van
Teylingen en hij was ridder en leenman van Hol-
land en Teylingen. Aan deze eerste bewoner dankt
het huis zijn naam. 

Aangezien Gerland van Rijn geen manlijke erf-
genaam had, werd in 1306 het Huis Tol, met veer-
tien morgen land, onversterfelijk in leen gegeven
aan Marcelia, Floris en hun nakomelingen. Het ge-
slacht van Tol heeft daarna tot 1455 het huis be-
woond. De laatste Van Tol die er woonde, Dirk,
overleed in 1455 kinderloos. Het Huis Tol kwam
toen aan Simon Frederik Gerardsz, een zoon van
Elisabeth van Tol, halfzuster van Dirk. Omdat deze
Simon de achternaam van zijn moeder aannam,
bleef de naam Van Tol nog enige tijd aan het huis
verbonden. Niet voor lang, want hij stierf tien jaar
later en zijn zoon Gerard moest het huis wegens
speelschulden van de hand doen, en wel aan zijn
oom Jacob Coppier.

De familie Coppier heeft tussen 1471 en 1567
het huis bewoond. Toen zag kleinzoon Jacob zich
genoodzaakt het huis te verkopen en naar het bui-
tenland te vluchten. De verharding van de politiek
van Filips II en Alva’s komst naar de Nederlanden
dwongen hem hiertoe. Jacob behoorde immers tot
de edelen die in 1565 het Compromis of Eedver-
bond hadden getekend en die later aan de land-
voogdes een smeekschrift hadden aangeboden,

waarin ze onder andere schorsing van de plakkaten
tegen de hervormden vroegen.

De nieuwe leenvolger/eigenaar werd jhr Arend
van Dorp. Hij en zijn erfgenamen hebben het huis
met veel toewijding verfraaid tot een mooi Renais-
sance-slot. Een brand in 1675 maakte echter een
einde aan het oude Huis Tol. Op de restanten werd
door Margaretha Helena de la Torre een statige
buitenplaats gebouwd, maar door desinteresse en
geldgebrek van latere eigenaren raakte die in de
loop van de tijd zodanig in verval, dat uiteindelijk
in 1781 afbraak de enige mogelijkheid was.

Barend ridder van Lockhorst liet, voornamelijk
ter verhoging van zijn status, omstreeks 1810 op die
plek een voornaam herenhuis bouwen, waarom-
heen een park werd aangelegd, maar ook dat bestaat
niet meer. Het werd rond 1878 verbouwd tot boer-
derij, verviel eveneens, werd gerestaureerd en kwam
tenslotte in 1972 door toedoen van de auteur van
het hier besproken boek op de monumentenlijst.

Met de bescherming van het huis zag dr D. van
Tol zijn jarenlange inspanningen met succes be-
kroond. Wel werd zijn voorstel om het Huis Tol te
bestemmen als oudheidkamer of streekmuseum
door de gemeente Koudekerk afgewezen. Het zou
als woonhuis moeten worden verkocht, met ver-
plichting tot restauratie voor rekening van de ko-
per, overeenkomstig een door het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk goed-
gekeurd plan; een plan waar Van Tol ook bemoeie-
nissen mee heeft gehad. De ringgracht zou door de
gemeente worden onderhouden, zodanig dat ge-
bouwen en gracht als één monument zouden kun-
nen worden beschouwd. De veertien morgen
grond, die daarbuiten lagen, maar die zeven
eeuwen lang bij het huis hadden behoord, kregen
een andere bestemming. 

Meer dan veertig jaar heeft Van Tol aan dit on-
derzoek gewerkt en het boek geeft een zeer uitge-
breid verslag van al zijn bevindingen. Van de op-
eenvolgende eigenaren zijn zoveel mogelijk
genealogische en andere gegevens verzameld en
van de betreffende huizen zijn reconstructies ge-
maakt. Alles wat met grond en goederen te maken
heeft, komt eveneens aan de orde. Daarnaast zijn
nog aparte hoofdstukken gewijd aan onder meer
de gevelstenen, de leenadministratie en oude
schrijvers over het huis en geslacht van Tol.

Helaas raakt de lezer door al die genealogieën
en opsommingen van namen en beroepen de
draad van het verhaal soms een beetje kwijt. Ook de
te lange zinnen, leestekens op verkeerde plaatsen,
het inconsequente gebruik van de werkwoords-
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tijden en een onjuiste toepassing van verwijswoor-
den helpen de lezer niet. Bovendien is het taalge-
bruik hier en daar wat ambtelijk, alsof het zo is
overgenomen uit een bevolkingsregister of een no-
tariële akte. Een gedetailleerde studie dus, maar als
je zoveel over je familie te weten bent gekomen, wil
je het ook allemaal wel op papier zetten. Hoewel,
we mogen tenminste aannemen, dat de auteur een
afstammeling is van deze familie. Dit is eigenlijk het
enige waar we niet achter komen.

Rose Marie Schenkels

B.N. Leverland (†) (voor publicatie gereedge-
maakt en van een Ten geleide voorzien door
D.E.H. de Boer en R.C.J. van Maanen), St. Pancras
op het Hogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot
aan de Reformatie (Hilversum: Verloren, 2000,
316 blz., ISBN 90-6550-098-7)

Nog slechts zelden is een boek de weerslag van een
levenswerk. Bauke Leverlands indrukwekkende
studie naar de geschiedenis van de Leidse St. Pan-
craskerk is om deze reden des te uitzonderlijker.
Een scherp oog voor detail en liefdevolle weergave
van de onderzoeksresultaten getuigen van zijn le-
venslange passie voor de kapittelkerk van St. Pan-
cras, tegenwoordig beter bekend als de Hoogland-
se Kerk in Leiden. Leverland, priester van de
oud-katholieke kerk en tevens verbonden aan de
Leidse gemeentelijke archiefdienst, overleed he-
laas in de laatste fase van de totstandkoming van
zijn boek. D.E.H. de Boer en R.C.J. van Maanen
hebben vervolgens zorg gedragen voor de afron-
ding waarbij de originele opzet van Leverland zo
veel als mogelijk is gehandhaafd. Dit heeft geresul-
teerd in St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel
in Leiden tot aan de Reformatie, een breedvoerige en
met zorg geïllustreerde geschiedenis van een van
de grootste middeleeuwse Nederlandse kapittel-
kerken.

De Hooglandse Kerk in het hart van Leiden is
een stille getuige van haar verleden. Het rijzige
gebouw ademt trots en sereniteit, maar geeft wei-
nig van haar middeleeuwse geheimen prijs. Ruim
twee eeuwen lang (1366-1572) huisvestte deze
kerk, in alsmaar wisselende gedaantes, de kapittel-
kerk van St. Pancras. Kanunniken die onder de
bisschop van Utrecht ressorteerden maakten dus
in deze parochiekerk de dienst uit. Die kanunni-
ken waren telgen uit vooraanstaande Leidse fami-
lies. Het uitgebreide prosopografische onderzoek

van Leverland levert dan ook een belangrijke bij-
drage aan de Leidse stadsgeschiedenis. Toch be-
helst deze aandacht voor de persoonlijke her-
komst van de betrokkenen bij het kapittel slechts
een aspect van Leverlands veelzijdige studie. Voor-
aleerst presenteert hij de geschiedenis van St.
Pancraskapittel als het ‘magistrale verhaal van een
stilgevallen ambitie’.

In een poging zich te onttrekken aan de invloed
van de Duitse Orde, die de invloedrijke St. Pieter-
parochie bestuurde, namen vijf vooraanstaande
Leidse burgers het initiatief tot het oprichten van
een nieuw kapittel binnen de stad. De nieuwe ka-
nunniken droegen zelf de kosten voor de door
hen te ontvangen prebenden. Het St. Pancraska-
pittel betrof een parochiale kapittelkerk, gehuis-
vest in de voormalige parochiekapel van een Lei-
derdorpse hulppastoor op het zogenaamde
Rijneiland (de huidige locatie van de Hooglandse
kerk). Weldra groeide het kapittel uit tot het niet
onaanzienlijke aantal van 25 kanunniken. Lever-
land schetst een boeiend beeld van de dagelijkse
werkzaamheden van deze geestelijken en maakt
ook de ingewikkelde financiële en organisatori-
sche beslommeringen van het kapittel inzichtelijk.
Hoewel binnen de kapittelkerk sprake was van
‘vergulde armoe’, maakte deze in de eerste helft
van de 16e eeuw kans op verheffing tot kathedraal-
kapittel bij de plannen voor een nieuwe bisschop-
pelijke indeling in de Nederlanden. Haar geschie-
denis nam echter een geheel andere wending. De
politieke en godsdienstige woelingen van de Re-
formatie betekenden in 1572 het einde van de ka-
pittelkerk van St. Pancras. Voortaan zou binnen
haar muren alleen nog op gereformeerde wijze
worden gepredikt.

Deze ‘stilgevallen ambitie’ wordt ook in de
bouwgeschiedenis van de kerk weerspiegeld. Hoe-
wel het houten kapelletje op het Rijneiland in
twee eeuwen tijd uitgroeide tot een imposant
godshuis, werden na de Reformatie de bouwplan-
nen voor de kapittelkerk nooit geheel voltooid.
Het aanzien van de Hooglandse Kerk vertoont dan
ook nog altijd een ‘merkwaardige architectonische
onbalans’ en het witgewassen interieur kan tegen-
woordig geen recht meer doen aan de pracht en
praal die de middeleeuwse kerk moet hebben ge-
kenmerkt. Aan de hand van de grafboeken, het zo-
genaamde ‘lezen van de stenen’, weet Leverland
op ingenieuze wijze de bouwgeschiedenis en de in-
richting van het kerkinterieur (de altaren, de ka-
pellen, de beelden etcetera) te reconstrueren. Dit
boek kan dan ook mede als inspirerende voor-
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beeldstudie fungeren voor verder onderzoek naar
de (bouw)geschiedenis van middeleeuwse kerken
en kapittels in Nederland.

Marianne Roobol

Frank Brandsma, Hildo van Engen, Mariëlle Hage-
man e.a. (red.), Middeleeuwen aan zee, Thema-
nummer Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen
13,4 (Hilversum: Verloren, 1999, 96 blz., ISBN 90-
6550-074-X)

In dit themanummer van Madoc gaan verschillende
auteurs op zoek naar de middeleeuwse beeldvor-
ming van de zee. Uit de bijdragen blijkt, dat het
middeleeuwse beeld van de zee veel gevarieerder is
dan tot op heden werd gedacht. De rol die de zee in
het leven van de middeleeuwer speelde, was in fei-
te zeer complex. De oorzaak hiervan moeten we in
het ambivalente karakter van de zee zoeken. 

Voor het bepalen van het middeleeuwse beeld
van de zee werden onder andere literaire teksten
als onderzoeksbron gebruikt. In de bijdrage van
Marie-José Heijkant (p. 205-212) over de ambiva-
lente rol van de zee in de liefdesgeschiedenis van
Tristan en Isolde brengt de zee de geliefden bij el-
kaar, maar vormt ze tevens de barrière die hen
scheidt. In de bijdrage van Jacqueline Borsje (p.
268-276) maken we kennis met afschrikwekkende
zeemonsters, soms immens groot, soms zeer klein,
die volgens vroeg-middeleeuwse Ierse verhalen de
zee bevolken. De monsters vertegenwoordigen de
gevaren die zeelui, pelgrims en reizigers bedrei-
gen. 

Ook in de beeldende kunst laat de zee zich van
verschillende kanten zien. In de bijdrage ‘Onder
de zee’ van Martine Meuwese (p. 277-278) vervult
de zee een actieve rol. De liefde blijkt echter even
veranderlijk als de zee te zijn. Op een 15e-eeuwse
miniatuur is te zien hoe Alexander de Grote in een
glazen vat de zeebodem verkent, terwijl de konin-
gin in de boot door haar minnaar wordt overge-
haald de ketting tussen boot en vat los te maken.
Dat Alexander niet verdrinkt, komt doordat hij op
listige wijze op het ambivalente karakter van de zee
weet in te spelen. In een andere bijdrage van Meu-
wese (p. 203-204) wordt de zee weer als bijzonder
gevaarlijk afgebeeld. Op de wereldkaart van Here-
ford (eind 13e eeuw) zwemmen in de Middelland-
se Zee een zwaardvis en een zeemeermin met een
spiegel in de hand. Beide figuren symboliseren de
gevaren die schepen en zeelui bedreigen.

In het artikel ‘De baljuwsrekening: venster op de
praktijk van het middeleeuws strandrecht in Vlaan-
deren’ van Marleen de Groote (p. 258-267), wordt
het middeleeuwse beeld van de zee weer vanuit een
geheel andere invalshoek bekeken. De aan de
Vlaamse kust aangespoelde vaten wijn, balen lin-
nen en scheepswrakken betekenden een belangrij-
ke inkomstenbron voor de graaf. Na het stranden
of vergaan van een schip speelde de zee de rol van
gulle gever van allerlei waardevolle zaken.

De zee is niet alleen de belangrijkste leverancier
van vis, maar ook van zand. ‘Zonder zee geen zand-
aanvoer, geen kustvorming, geen duinen en geen
bescherming van het binnenland tegen stormen’
(p. 224) stelt Petra van Dam in haar interessante
bijdrage ‘Stuivend zand en stormende golven. De
vorming van de Hollandse kust in de Middeleeu-
wen’ (p. 224-233). Dat de zee graag een dubbelrol
speelt, blijkt ook hier weer. Tegenover de aanvoer
van zand staan immers zandverstuivingen en zand-
stormen. 

In de column van Peter Raedts, ‘De Middeleeu-
wen en de zee’ (p. 234-235) lezen we dat middel-
eeuwers niet van de zee hielden, want: ‘Ondanks
alle rijkdom die de koopvaart bracht, bleef de zee
toch de plaats waar monsters op de loer lagen, van-
waar plotseling piratenschepen aan de horizon ver-
schenen en waar je met man en muis in een woeste
storm kon vergaan’. Misschien heeft Raedts gelijk,
en hadden de middeleeuwers inderdaad weinig
met de zee op. Maar de zee werd, zoals ook uit de
bijdragen blijkt, zeker niet uitsluitend als gevaarlijk
en afschrikwekkend beschouwd. Dat de zee een
uitermate belangrijke rol in het middeleeuws be-
staan heeft gespeeld, staat wel vast.

Middeleeuwen aan zee is samengesteld uit vijftien
artikelen. De bijdragen komen uit verschillende
disciplines. Ze zijn goed gedocumenteerd, vlot ge-
schreven en van mooie illustraties voorzien. Dit is
een interessant boekje voor iedere lezer die in de
Middeleeuwen en de zee is geïnteresseerd.

Rita Hooijschuur

Jan en Casper Luyken te boek gesteld. Catalogus
van de boekencollectie Van Eeghen in het Amster-
dams Historisch Museum (Amsterdam: Amster-
dams Historisch Museum, 1999)

Nadat het Amsterdams Historisch Museum eerder
aandacht besteedde aan de collecties van C.J. Fo-
dor en Jacob de Vos Jbzn, heeft het nu een catalo-
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gus uitgebracht van de boekenverzameling van
Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889). Het be-
treft een collectie boeken met illustraties van Jan
en zoon Casper Luyken. Dat de collectie in 1999
gecatalogiseerd verscheen, is geen toeval: het was
350 jaar geleden dat Jan Luyken werd geboren.

Christiaan Pieter van Eeghen legde de basis
voor de Luyken-verzameling. Na zijn dood schon-
ken zijn kinderen, zoals vader Van Eeghen had ge-
wild, de verzameling aan de gemeente Amster-
dam. Via het Stedelijk Museum en Museum Fodor
kwam de collectie in 1975 weer bij elkaar in het
nieuw geopende Amsterdams Historisch Museum.
Sindsdien is de verzameling verder uitgebreid met
dezelfde doelstelling als Van Eeghen destijds voor
ogen had: er werd gestreefd naar een zo volledig
mogelijke Luykencollectie, dat wil zeggen, ook
boeken met navolgingen van Luykens prenten
werden aan de collectie toegevoegd.

Al op jonge leeftijd manifesteerde zich bij C.P.
van Eeghen (overigens niet te verwarren met die
andere verzamelaar, zijn gelijknamige kleinzoon
Christiaan Pieter, 1880-1968) een passie voor de
beeldende kunsten. In een tijd dat het particulier
initiatief van de gegoede burgerij steeds bepalen-
der werd voor de stichting van culturele instellin-
gen toonde van Eeghen zich een waardige verte-
genwoordiger van zijn stand. Hij was onder meer
betrokken bij de oprichting van het Oudheidkun-
dig Genootschap, de Vereniging tot vorming van
een collectie van hedendaagse kunst, de Vereni-
ging Rembrandt en het Rijksmuseum. De oor-
spronkelijke collectie van het Stedelijk Museum
bestond goeddeels uit een legaat van zijn moderne
schilderijen die hij aan de gemeente Amsterdam
had nagelaten. Bij de meesten zal Van Eeghen ech-
ter vooral bekend zijn als initiatiefnemer tot de
stichting van een rij- en wandelpark, het huidige
Vondelpark. Uit waardering voor zijn betrokken-
heid en initiatieven had Van Eeghen zitting in de
Raad van Bestuur van de Academie voor Beelden-
de Kunsten, een functie waarvoor alleen die kun-
stenaars en liefhebbers in aanmerking kwamen die
zich verdienstelijk hadden gemaakt voor de beel-
dende kunsten.

De culturele betrokkenheid van Van Eeghen
ging dieper dan een door zijn afkomst opgelegde
interesse. Al op jonge leeftijd begon hij met het
verzamelen van prenten, boeken en hedendaagse
schilderijen en schreef hij over het genot dat het
zien van schilderijen hem schonk. Zijn contacten
met Ary Scheffer en Nicolaas Beets getuigen van
een grote belangstelling voor schilderkunst en lite-

ratuur en van zijn eigen uitgesproken smaak. Met
het verzamelen van de werken van vader en zoon
Luyken begon Van Eeghen pas op latere leeftijd.
De basis lijkt in 1884 te zijn gelegd met de aan-
koop van een groot aantal boeken, tekeningen en
illustraties uit de verzameling van Geisweit van der
Netten. Voor die tijd moet Van Eeghen echter al in
het bezit zijn geweest van een flink aantal Luykens,
zoals blijkt uit een brief van Frederik Muller aan
Van Eeghen in 1878. Muller vroeg toen of kunste-
naar Colinet, die belast was met het vervaardigen
van een beeld van Jan Luyken, de boeken van Eeg-
hen in mocht zien om zo meer inzicht te krijgen in
het werk van Luyken. Het zou hier kunnen gaan
om boeken die Van Eeghen heeft overgenomen
van de toenmalige directeur van het Rijksprenten-
kabinet Van der Kellen (1831-1906). Deze laatste
zag zich korte tijd eerder genoodzaakt zijn Luy-
kencollectie van de hand te doen omwille van de
mogelijke belangenverstrengeling.

Aan de ontsluiting van de boekencollectie is bij-
na tien jaar gewerkt. Door de compleetheid van de
verzameling konden bijna alle boeken die Jan en
zoon Casper Luyken geïllustreerd hebben in de
catalogus worden opgenomen. De boektitels zijn
op alfabetische volgorde geordend. Dat niet voor
een chronologische opbouw is gekozen ligt voor
de hand: de verschillende uitgaven van eenzelfde
boek kunnen op deze manier makkelijker worden
vergeleken. Voor de beschrijving van de prenten is
de hulp ingeroepen van talloze specialisten. Het
resultaat is een gedegen, zelfs zeer specialistisch
overzichtswerk dat iedere Luykenliefhebber in zijn
boekenkast zou hebben moeten staan. Nu blijft
het nog wachten op een tentoonstelling.

Ineke van Tol

C.S.M. Rademaker ss.cc., Leven en werk van Gerar-
dus Joannes Vossius (1577-1649) (Hilversum: Ver-
loren, 1999, 384 blz., ISBN 90-6550-058-8)

‘Ik ben bang, dat dit boek velen zal teleurstellen.
Hoe kan ik echter iedereen tevredenstellen? Er is
zo’n groot verschil van smaak, en iedereen vindt
dat elk boek helemaal aan zijn persoonlijke wensen
en opvattingen moet beantwoorden’ (p. 14). De
auteur C.S.M. Rademaker, pater van de Heilige
Harten of Picpus, citeert in de inleiding van zijn
derde Vossius-biografie zijn onvolprezen onder-
werp: de 17e-eeuwse humanist en geleerde Gerar-
dus Joannes Vossius, die dit schreef bij de uitgave
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van zijn Institutiones oratoriae (‘Lessen in welspre-
kendheid’). Het begon allemaal lang geleden met
een prijsvraag van de Letterenfaculteit van de Uni-
versiteit van Amsterdam. De opdracht was een
schets te maken van leven en werk van Vossius, de
grondlegger van de universiteit. De bekroonde in-
zending van Rademaker werd in 1967 een proef-
schrift en in 1981 verscheen een Engelse tweede
editie van het boek. En nu dus nummer drie. Inde-
ling en zelfs inhoud van die drie uitgaven verschil-
len niet zo heel veel, maar ditmaal zou het een
boek moeten worden voor een breder publiek. De
Nederlandse vertaling van Latijnse boektitels en ci-
taten en de versoberde noot- en literatuurlijsten ge-
tuigen hiervan. Toch ogen de lijsten van gedrukte
werken, handschriften en andere manuscripten
van Vossius, nog steeds indrukwekkend. Verder zijn
ook de laatste resultaten van het Vossius-onderzoek
in dit boek verwerkt. Rademaker is trouwens steeds
over Vossius en zijn milieu blijven publiceren. Deze
verdieping loont. Alleen een auteur die kennis
over zijn onderwerp doorleeft, kan zo makkelijk
persoonlijke, wetenschappelijke en politieke feiten
met elkaar verweven als in dit boek is gebeurd.

Wie was de ‘hooghgeleerde Vos’? In ieder geval
was hij, zo blijkt, een vriendelijke, bescheiden man,
die meer hield van studie en boeken dan van
scherpslijperij en conflicten. Hij was de zoon van
een predikant in Dordrecht. Verweesd, maar zeer
begaafd, kon hij een beurs krijgen om theologie te
studeren aan het Leidse Statencollege. Nadat hij
daar al enige colleges had gegeven in de fysica,
werd een beroep op hem gedaan om conrector (en
later rector) te worden van de Latijnse school te
Dordrecht. Hij kon dit als wederdienst voor geno-
ten steun niet weigeren, maar keerde in 1615 weer
terug naar Leiden, nu als regent van het Statencol-
lege. De Bestandstwisten tussen remonstranten en
contraremonstranten waren toen al gaande. Vossi-
us was opgeleid in het contraremonstrants ‘gevoe-
len’ door hoogleraren als Franciscus Gomarus en
Franciscus Junius. Deze laatste was tevens Vossius’
schoonvader. 

Maar Rademaker concludeert dat Vossius in de
essentie van zijn geloof meer humanistisch was dan
‘gereformeerd’, hij zou dus veeleer een volgeling
van Erasmus zijn geweest dan van Calvijn, en dit
omdat de omstreden en typisch reformatorische
geloofspunten omtrent de predestinatie hem niet
belangrijk leken. Vossius wilde vrede tot stand
brengen door de kerk van de christelijke Oudheid
te bestuderen. In de grond luidde zijn boodschap:
‘Ken uw kerkgeschiedenis’. Het is typerend voor

Vossius’ houding dat hij zelfs nu nog onduidelijk-
heid schept. Beide partijen in de Bestandstwisten
rekenden hem aan hun zijde en dat maakte hem
verdacht in de ogen van de Dordtse Synode. Terwijl
zijn vriend Hugo Grotius tot levenslang werd ver-
oordeeld, verloor Vossius zijn baan als regent van
het Statencollege. Gelukkig nam de Leidse univer-
siteit hem in bescherming. Hij werd ambteloos lid,
maar deze gang van zaken heeft voor Vossius op
wetenschappelijk gebied toch een teleurstelling be-
tekend. Hij kon zich op het terrein van de godge-
leerdheid, voor hem de hoogste vorm van weten-
schap, voorlopig niet uitspreken en zijn verdere
loopbaan werd daardoor beïnvloed. Deze zag er
overigens niet oninteressant uit.

In 1622 werd Vossius hoogleraar retorica en alge-
mene geschiedenis aan de Leidse universiteit. Later
doceerde hij daar ook Griekse taal- en letterkunde.
Op 8 januari 1632, tien jaar later, opende Vossius het
nieuwe Amsterdamse Athenaeum Illustre, de voorlo-
per van de Universiteit van Amsterdam, met een in-
augurale rede over het nut van de geschiedenis. Hij
zou er kerkelijke en algemene geschiedenis en
staatswetenschappen gaan doceren. De tweede
hoogleraar Barlaeus hield een dag later zijn rede:
‘De wijze koopman: hoe beoefening van handel en
wijsbegeerte samen moeten gaan’. Dit vertoog viel
bij het Amsterdamse koopmanspubliek beter in de
smaak dan het theoretische betoog van Vossius.

Hoewel Vossius zich als eclectisch, laat-renaissan-
cistisch geleerde op veel gebieden heeft bewogen –
naast de al genoemde disciplines deed hij nog aan
taalkunde, poëtica, wijsbegeerte en mythologie, en
schreef hij schoolboeken – springt zijn grote inte-
resse voor geschiedenis in het oog. Hij plaatste de
geschiedkunde bij de wetenschappen, terwijl deze
tot in de 16e eeuw nog als een vorm van literatuur
werd beschouwd. Hij schreef het boek Ars historica
(‘De wetenschap der geschiedenis’) met als onder-
titel: ‘Een eerste studie over het wezen van geschie-
denis en geschiedkunde, en over de regels van de
geschiedschrijving’. Gelukkig reconstrueerde N.
Wickenden in zijn monografie G.J. Vossius and the
humanist concept of history (1993) de opvattingen van
Vossius over geschiedwetenschap uit diens soms
ontoegankelijke geschriften. Volgens Vossius on-
derzocht geschiedwetenschap ten eerste individu-
ele daden en feiten (singularia). Uiteindelijk moest
dit leiden tot inzicht in universele wetten (universa-
lia). Zo werd aan de Aristotelische eis, dat weten-
schap zich met algemene wetmatigheden moest
bezighouden, beantwoord. Vossius zag de mensen-
geschiedenis als het resultaat van Gods handelen,
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maar ruimde toch een grote plaats in voor de men-
selijke vrijheid. Wickenden meent daarom bij Vos-
sius een seculariserende tendens te bespeuren.
Toch was Vossius’ meest geliefde onderwerp de
kerkgeschiedenis en daarin heeft hij echt baanbre-
kend werk verricht. Verder schreef hij encyclopedi-
sche werken als De historicis Graecis (‘De Grieks
schrijvende historici’) en De historicis Latinis libri tres
(‘Drie boeken over Latijn schrijvende historici’).

Rademaker noemt Vossius de hekkensluiter van
de grote periode van het humanisme. Wat dit tijd-
perk had voortgebracht, vatte hij samen en voorzag
hij van bezonnen commentaar. Vossius kon zich
nog bezighouden met vragen als: ‘In welk jaargetij-
de werd de aarde geschapen?’; het heliocentrische
wereldbeeld van Galilei kon hij niet aanvaarden.
De vrouw moest zich kunnen ontwikkelen, maar
voor onderbouwing van dit standpunt verwees hij
naar de klassieken. Voor Vossius waren een grondi-
ge kennis van de bijbel, de christelijke Oudheid en
de klassieken, vooral van Aristoteles, nog begin en
einde van alle wijsheid. Rademaker wijst erop dat
de boeken van Vossius, standaardwerken tijdens
zijn leven, heel gauw in de vergetelheid zijn ge-
raakt. De Verlichting met zijn enorme omwente-
ling in wetenschappelijk denken was hier voor een
groot deel debet aan. 

Dit boek stelt zeker niet teleur. Toch valt er wat
aan te merken. Zo gaat de schrijver soms ver in het
gebruik van hedendaagse terminologie, zoals wan-
neer hij ‘staatkunde’ door ‘politicologie’ vervangt.
Een enkele maal is het verhaal met te kneuterige
zinnetjes aan elkaar gebreid. Maar het blijft een
heel goed boek. Nog onvermeld zijn de grote aan-
dacht voor familieleven en vriendenkring van de
geleerde Vossius, diens internationale contacten
in de Republiek der Letteren en zijn faam in het
buitenland. Wel geldt hier, wat geldt voor elk on-
derwerp: een second opinion, een andere visie op
persoon en werken van Vossius, zou het debat na-
tuurlijk wel verlevendigen.

Martha Catania-Peters

Ernestine van der Wall, Socrates in de hemel? Een
achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraag-
zaamheid en de vaderlandse kerk (Zeven Provin-
ciënreeks 19) (Hilversum: Verloren, 2000, 91 blz.,
ISBN 90-6550-176-2)

De titel van dit boekje geeft een goed beeld van de
diversiteit van onderwerpen die erin aan bod ko-

men. De vraag in de hoofdtitel verwijst naar een al
eeuwenoud debat, dat in de 18e-eeuwse Verlich-
ting fel opvlamde. De inzet ervan luidde: ‘Kunnen
deugdzame heidenen, dat wil zeggen niet-christe-
nen, in de hemel komen? – Of is de christelijke
openbaring noodzakelijk voor eeuwig heil?’

Aanleiding voor de heropflakkering was het in
1767 te Parijs gepubliceerde boekje Bélisaire van de
hand van Jean François Marmontel. De hoofdper-
soon ervan is de 6e-eeuwse generaal Belisarius, die
als oude, berooide man zijn vorst, de Oost-Ro-
meinse keizer Justinianus, onderricht over goed
staatsmanschap. Belisarius is hier woordvoerder
van de 18e-eeuwse verlichte idealen: hij stelt niet
de christelijke godsdienst, maar de moraal, dat is
de deugd, centraal. In Hoofdstuk 15 betoogt deze
Belisarius over het thema godsdienst dat God goed
is voor mensen die goed zijn, met andere woor-
den, dat ook mensen die deugdzaam maar niet-ge-
lovig zijn in de hemel zullen komen. De vorst heeft
niet het recht één geloof aan zijn onderdanen op
te leggen. Daarmee houdt Belisarius een pleidooi
voor burgerlijke verdraagzaamheid.

Met name in de Nederlandse Republiek, waar
onder de protestantse orthodoxie toch al onrust
heerste over het verlichte denken, veroorzaakte dit
werk een langdurige discussie. De Bélisaire werd
beschouwd als een deïstisch werk, dat wil zeggen
dat het uitging van een door God aan de mens bij
de Schepping geschonken geloof en niet van een
christelijke openbaring. Vooral de Rotterdamse
gereformeerde predikant Petrus Hofstede re-
ageerde fel op Marmontels geschrift en hij con-
centreerde zich hierbij vooral op de persoon van
Socrates: net zoals wel eerder was gebeurd, be-
schuldigde hij hem van homoseksualiteit. Socrates
zou dus niet deugdzaam zijn geweest; of hij in de
hemel kome, daarover oordele alleen God. Met
deze aanval op Socrates, de held van de Verlich-
ting, is de zogenoemde Socratische oorlog begon-
nen. Het debat verplaatste zich gaandeweg van de
deugdzaamheid en het heil van heidenen naar het
thema van de burgerlijke verdraagzaamheid,
namelijk naar de verhouding tussen de in de Re-
publiek bevoorrechte gereformeerde kerk en de
overige protestantse gezindten. Met name de re-
monstranten roerden zich in deze discussie. Dat
laatste typische Verlichtingsthema werd uiteinde-
lijk de eigenlijke inzet van het debat: verdraag-
zaamheid en de grenzen daarvan. Het debat liep
onder andere uit op een pleidooi voor wettelijke
gelijkstelling van de kerkelijke gezindten, en een
scheiding tussen kerk en staat. Beide werden uit-
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eindelijk in 1796 gerealiseerd.
Kortom, de ene discussie riep de andere op, en

zo ontstond een heel netwerk van debatten. Van
der Wall, die een monografie over de Socratische
oorlog voorbereidt, weet dit netwerk met heldere
pen te ontrafelen en ze kan elke afzonderlijke dis-
cussie in een breder en soms verrassend perspec-
tief plaatsen. Helaas komen niet alle discussies en
discussianten uit de verf. Dit geldt met name voor
de latere discussies waarop de Socratische oorlog
uitliep. Hoewel alle termen een heldere toelich-
ting krijgen, gebeurt dat niet altijd bij de eerste
keer dat de term wordt gebruikt, hetgeen het le-
zen van het boekje soms bemoeilijkt. Dat pro-
bleem had ondervangen kunnen worden door op-
name van niet alleen een register van namen, zoals
nu is gebeurd, maar ook van zaken. De literatuur-
en bronnenlijst kan voor dit boekje zeer omvang-
rijk genoemd worden. Niettemin, ondanks deze
kleine kritische kanttekeningen doet dit werk uit-
kijken naar Van der Walls monografie.

Ruud van den Berg

Frits Boersma, Het Tweede VCL. De geschiedenis
van een merkwaardige school (Den Haag: Pasmans
Offsetdrukkerij, 1999, 180 blz., ISBN: 90-9013-067-5)

Dit boek betreft de geschiedenis van het Vrijzinnig
Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag, het tweede
van die naam in de Residentie. Opgericht op Dolle
Dinsdag, 5 september 1944, ging de school een op-
windende geschiedenis tegemoet. Geschreven als
ware het een documentaire, is deze pennenvrucht
van Frits Boersma een fascinerend werk. Gelet op
de achtergrond van de auteur is dit niet verbazing-
wekkend. Deze hield zich immers eerder bezig met
het regisseren van films en het schrijven van boe-
ken en artikelen. Bovendien was de auteur zelf leer-
ling en leraar van het Tweede VCL. Boersma haal-
de ook zijn gymnasiumdiploma aan het Tweede
VCL en studeerde geschiedenis aan de Rijksuniver-
siteit te Leiden. Later werkte hij nog als manager in
het onderwijs.

Het onderhavige boek wil een een breed publiek
bereiken. Nostalgie lijkt een van de drijfveren te
zijn geweest voor het schrijven ervan. Het kwam tot
stand onder de stimulerende begeleiding van het
bestuur van het Oud-leerlingencontact Tweede
VCL. Bij het onderzoek dat eraan ten grondslag
lag, stond allereerst de vraag centraal in hoeverre
en in welk opzicht het Tweede VCL een bijzondere

school was. Om die bijzonderheid te doen uitko-
men, zou het noodzakelijk zijn een vergelijking te
maken met andere scholen, volgens wetenschappe-
lijke criteria. Dit bleek echter niet haalbaar. Boers-
ma meent dat de geschiedenis van het onderwijs in
dit land nog steeds in de kinderschoenen staat. Tot
nu toe werd slechts de geschiedenis van enkele
scholen grondig bestudeerd. Bij lustra en herden-
kingen is men zelden verder gekomen dan de tra-
ditionele gedenkboeken met of zonder gedichtjes.
Bij gebrek aan gegevens over andere scholen kon
ook bij dit boek geen sprake zijn van een serieus en
vergelijkend onderzoek. Helaas motiveert de
auteur nergens waarom hij het Tweede VCL niet
kon vergelijken met de oudere gelijknamige Haag-
se school. Ook geeft hij geen bevredigend ant-
woord op de vraag waarom het Tweede VCL een
bijzondere dan wel een merkwaardige school was.
We vernemen slechts dat de school door insiders als
zodanig werd beleefd. Dit blijft een subjectieve vast-
stelling. 

Boersma besloot om het onderwerp van binnen
uit te benaderen. Hij koos doelbewust voor in-
terviews met zestig mensen die zo evenredig als
mogelijk zijn verdeeld over diverse tijdvakken en ca-
tegorieën, zoals bestuursleden, curatoren, (con-)
rectoren, docenten en niet-onderwijzende mede-
werkers, ouders en leerlingen. Deze persoonlijke
contacten leverden een schat aan gegevens op over
alle aspecten van het schoolleven. Verder smukte
Boersma zijn verhaal op met citaten uit primaire
bronnen, egodocumenten, zwart-wit foto’s en teke-
ningen. Zo kwam de geschiedenis van de school tot
leven.

Het werk omvat zowel een proloog als een epiloog
met daartussen tien hoofdstukken in chronologi-
sche volgorde. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen the-
matiek. In de proloog wordt door verwijzing naar
het krantenartikel ‘Kaas is dood’ (Trouw, 6 januari
1992) postuum eer betoond aan de eerste rector van
het Tweede VCL, dr. Geert Kazemier. In het eerste
hoofdstuk (‘Dolle Dinsdag’) wordt de oprichting
van de school verhaald (‘Kon dat eigenlijk wel op
Dolle Dinsdag?’). Het bestaan van een Sperrgebiet in
Den Haag leidde er toe dat de leerlingen van het
Eerste VCL naar een andere dependance werden
geëvacueerd. Hieruit groeide het Tweede VCL. De
school werd een lyceum, dat bestond uit een gymna-
sium, een HBS-A en een HBS-B. In Hoofdstuk 2
komt de ‘Opbouw’ aan de orde. Rector Kazemier
speelde in deze periode een cruciale rol. Hij maakte
zich sterk voor een goed functioneren van de school
en daarin was hij heel succesvol. Op zijn initiatief
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koos de school in 1951 voor een gedeeltelijke invoe-
ring van het Daltonsysteem. In Hoofdstuk 3 passe-
ren verscheidene semi-religieuze rituelen de revue.
Deze school, waar idealisme een stevige basis vond in
een hechte structuur, besteedde veel aandacht aan
dergelijke rituelen. Hieronder vielen onder andere
de maandagochtendpreek door de rector, het dage-
lijks lezen van een bijbelfragment door de docenten
tijdens het eerste lesuur en de jaarlijkse inwijding op
de eerste schooldag. In Hoofdstuk 4 (‘Kwetsbaar’)
vraagt de auteur zich af wat de kinderen van het
Tweede VCL nu zo bijzonder maakte en of zij alle
zorg die de school hun bood werkelijk nodig had-
den? De persoonlijke verhalen van oud-leerlingen
bieden hierop mijns inziens niet echt een antwoord.
Hoofdstuk 5 handelt over de ‘Leiding’ van de
school. Het onderwijs bleef ondanks alles een zaak
van mensen, al ontbrak het nooit aan theorieën en
idealen. In dit hoofdstuk worden verder enkele bij-
zondere leraren en leraressen voor het voetlicht ge-
haald. In Hoofdstuk 6 wordt de ‘Orde’ of het gebrek
daaraan behandeld. Dit begrip dook in vele verha-
len over de school op. Was dat terecht? Wat bete-
kende ‘orde’ eigenlijk? Hoe konden Tweede VCL-
docenten hun klassen overleven? Ontwikkelden zij
allemaal hun eigen trucs en methodes? Dit hoofd-
stuk wordt gelardeerd met talrijke anekdotes. ‘Seks’
staat centraal in Hoofdstuk 7. Het Tweede VCL pre-
tendeerde onderlinge verstandhouding, openheid,
tolerantie en cultuur te bevorderen en vernieuwen-
de didactische methodes te hanteren. Gold iets der-
gelijks ook voor seks? – Van oudsher was seks taboe
op school en dat zou nog lang zo blijven. Tijdens de
jaren vijftig negeerde men het probleem zelfs.
Slechts langzamerhand werd de schoolleiding ook
op dit gebied wat opener. In Hoofdstuk 8 (‘Heya
Kaassie’) komen de veranderingen in de school aan
de orde. Sommige insiders meenden dat de sfeer op
school in de jaren zestig radicaal zou zijn veranderd.
De gebeurtenissen tijdens het omstreden zomer-
kamp in Diever uit 1966 zouden de omslag hebben
getekend. Sommige leerlingen hebben dit kamp be-
leefd als een Woodstock avant la lettre. Een jaar later
nam de school met de musical ‘Heya Kaassi’ afscheid
van rector Kazimier. In Hoofdstuk 9 (‘Onder-
scheid’) worden de jaren besproken waarin het de
school minder goed ging. Misschien lag de oorzaak
bij de vele veranderingen die het Tweede VCL tij-
dens deze jaren doormaakte? Of, omgekeerd, zou
de school zich te langzaam hebben aangepast aan
een snel veranderende wereld? In 1967 trad een
nieuwe rector aan: F.B. Adam. Deze moest omgaan
met nieuwe sociale fenomenen die zich ook op

school lieten gelden, zoals de Provo. Belangrijker
waren de problemen die de invoering van de Mam-
moetwet per 1 augustus 1968 met zich meebracht.
De organisatorische en didactische aanpassingen
waartoe deze wet de school verplichtte, zouden met-
tertijd haar bestaan gaan bedreigen. Scholen als het
Tweede VCL waren te beperkt van omvang. De toe-
komst leek te liggen bij grote scholengemeenschap-
pen, waarin leerlingen na een gemeenschappelijk
brugklasjaar konden kiezen uit een scala van ver-
volgopleidingen. Het Eerste VCL zou voortaan ver-
dergaan als een scholengemeenschap voor VWO-
HAVO. Het Tweede VCL werd in 1968 formeel een
categorale school voor VWO. Gebrek aan perspec-
tief en, daaraan gekoppeld, angst voor de toekomst
ondermijnden echter het zelfvertrouwen van de
school. Zo ontstond in 1970 een curieuze scholen-
gemeenschap voor MAVO en VWO, zonder een
HAVO-afdeling. Hiermee trok men een wissel op de
toekomst, die in de praktijk moeilijk te verzilveren
bleek. Een fusie met het Eerste VCL ging uiteinde-
lijk niet door. In Hoofdstuk 10 (‘Worsteling’) wordt
beschreven hoe het Tweede VCL omging met de
complexe uitdagingen die de nieuwe situatie in-
hield. Tot 1976 bleef het leerlingenaantal flink
groeien, daarna zette een scherpe daling in. Het ant-
woord hierop zou men als een wanhoopsdaad kun-
nen bestempelen: het Tweede VCL ging een fusie
aan met een andere school die ook de ondergang
zag naderen. Op 1 maart 1981 fuseerde het lyceum
met de gemeentelijke scholengemeenschap Hugo
de Groot. De nieuwe combinatie staat sindsdien be-
kend als het ‘Segbroek College’. In de ‘Epiloog’
waagt de auteur zich aan enkele bespiegelingen over
het einde van de zelfstandigheid van het Tweede
VCL. Betekende het de ondergang of de wederge-
boorte voor de school? Dat het Eerste VCL een fusie
blijvend afwees werd als pijnlijk ervaren. Het Eerste
beschouwde de kloof tussen beide scholen, vooral in
sociaal opzicht, als onoverbrugbaar. De twee scho-
len hadden zich in de loop der jaren op verschillen-
de markten gericht; het Tweede VCL stond nadruk-
kelijk open voor de leerlingen uit de minder
welgestelde wijken van Den Haag. Het Segbroek
College functioneerde alras professioneler dan het
Tweede VCL had gedaan, maar de benadering van
de leerlingen bleef ‘VCL-achtig’. Ook in de fusie-
school heeft men veel aandacht voor sociale vaar-
digheden en voor het ‘ruimte geven aan’ en respect
hebben voor elkaar.

Het boek wordt afgesloten met een verantwoor-
ding waarin een toelichting wordt gegeven op de
werkwijze van de auteur, diens belangrijkste bron-
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nen en de namen van degenen die zijn geïnter-
viewd. Omdat de auteur zich tot een breed publiek
richt, is het gebruik van voetnoten en wetenschap-
pelijk jargon vermeden. Daarom had deze verant-
woording beter aan het begin van het boek kunnen
staan. Een ander probleem, bij dit overigens zeer
leesbare werk, vormen de vele persoonlijke anekdo-
tes. De lezer die niets met het VCL heeft, blijft hier-
door toch enigszins een buitenstaander. Wel getuigt
dit werk van veel liefde, waardering en betrokken-
heid bij het Tweede VCL. Het biedt een mooi relaas
van een school voor voortgezet onderwijs die, on-
danks het open toelatingsbeleid, tijdens de eerste
drie decennia na de Tweede Wereldoorlog toch
vooral een deel van de Haagse elite vormde. 

Gwendolyn van Essen

Laurenz Veendrick, Tussen school en leven. Lang-
durige internaatsvorning voor meisjes tussen 14 en
16 jaar in de jaren vijftig en zestig in vormingsin-
ternaat De Vonk te Noordwijkerhout (Hilversum:
Verloren, 1999, 201 blz., ISBN 90-65550-061-8). 

In Tussen school en leven beschrijft Laurenz Veen-
drick uitgebreid de in de jaren 1947-1971 op De
Vonk te Noordwijkerhout gegeven internaatscur-
sussen aan 14- tot 16-jarige meisjes. Zaken als per-
soonlijkheidsvorming, sociale en algemene vor-
ming, het runnen van een huishouden in de
praktijk, kinderverzorging en informatie en advies
aangaande beroepsmogelijkheden stonden cen-
traal in deze cursussen. Zeker in de jaren vijftig be-
tekende dit dat een meisje gevormd diende te wor-
den voor de spilfunctie die zij later in het gezin zou
krijgen.

De lerares Emilie Knappert stichtte in 1919 De
Vonk. Zij richtte zich vooral op fabrieksmeisjes, plat-
telandsmeisjes en later ook op de echtgenotes van
werklozen. Vanaf 1937 maakte De Vonk deel uit van
de Woodbrookersbeweging, die streefde naar een
socialisme met een religieuze ondergrond. Onder
druk van bezuinigingen werd het vormingscentrum
De Vonk in 1993 definitief gesloten. 

In 1995 benaderde het bestuur van de Vereni-
ging Buitenverblijf De Vonk de auteur met het ver-
zoek om op basis van het archief van De Vonk een
boek te schrijven over de geschiedenis van het vor-
mingsinternaat. Veendrick had veel gegevens tot
zijn beschikking. Zijn gedetailleerde aanpak ge-
tuigt hiervan. Hij maakte gebruik van vrij uitvoeri-
ge verslagen en evaluaties die zich in het archief be-

vinden. Veel informatie is bewaard gebleven omdat
per cursus een dossier van iedere deelneemster
werd bijgehouden. Deze dossiers bevatten gege-
vens over de opleidings-, werk- en gezinsachter-
grond van de betreffende meisjes, alsmede resulta-
ten van (psychologische) tests, informatie over de
wijze waarop de cursistes functioneerden binnen
De Vonk en hun reële toekomstmogelijkheden. 

Twee soorten vragen komen in het boek aan de
orde. De auteur richt zich enerzijds op de beelden
en voorstellingen die in de eerste vijfentwintig jaar
na de oorlog in het vormingswerk leefden over
meisjes. Daarbij richt hij zich ook op de ontwikke-
ling van die beelden. Tevens gaat hij na welke pe-
dagogische opdracht men zich stelde. Anderzijds
zoekt Veendrick uit welke ethische en morele in-
vulling men aan het vormingsproces gaf. In de ja-
ren vijftig functioneerden de zuilen nog als zinge-
vingskaders. Na 1955 begon het proces van de
ontzuiling. Dit deed zich ook voor bij De Vonk, een
instelling die wortelde in de tradities van het vrij-
zinnig protestantisme en het socialisme.

Het boek is binnen een duidelijk theoretisch en
historisch raamwerk geschreven. Het theoretische
kader heeft betrekking op de verzuiling en de ont-
zuiling die Nederland in deze periode doormaakte
en de invloed die daarvan uitging op het vormings-
werk. De opkomst en de neergang van het vor-
mingswerk, zoals die worden beschreven aan de
hand van de internaatscursussen op De Vonk, vor-
men het historische kader. De jaren tussen 1955 en
1964 gelden als de bloeitijd van het vormingswerk.
Tevens onderging het welzijnswerk in brede zin tij-
dens deze jaren een grondige professionalisering.
Ook aan dit aspect wordt in het boek aandacht be-
steed. De beschrijving van het intensieve vormings-
werk op De Vonk maakt duidelijk hoe het vor-
mingsbegrip zich in de eerste vijfentwintig jaar na
de oorlog heeft ontwikkeld en in welk verband dat
stond met de veranderingen in de identiteitsont-
wikkeling van meisjes in de overgang Tussen school
en leven.

Het tijdvak waarin deze geschiedenis zich heeft
afgespeeld, is in het boek verdeeld in drie delen.
Het boek begint met de periode van de wederop-
bouw na de Tweede Wereldoorlog. In dit deel
(‘Herstel en Opbouw: 1947-1955’) wordt duidelijk
dat de kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers zich
grote zorgen maakten over de zogeheten ‘massa-
jeugd’. Jongeren werden negatief getypeerd als
schijnvolwassenen die zich egocentrisch, vitaal, in-
stinctief en lichamelijk gedroegen. Tijdens de ja-
ren vijftig hanteerde men bij het vormingswerk als
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uitgangspunt dat men de zedelijke verwildering
moest tegengaan door te pogen dergelijke ‘tekort-
komingen’ bij de jeugd te compenseren. Deze ge-
dachte stond dan ook centraal bij het ‘vormings-
werk’ dat De Vonk aanbood. Naast voorbereiding
op de traditionele rol van huisvrouw en moeder be-
steedde men bij de internaatscursussen die in 1947
van start gingen aanvankelijk veel aandacht aan
persoonlijkheidsontplooiing. 

In Deel II (‘Sluimerende Verwachtingen: 1956-
1964’) wordt het hoogtepunt van het vormings-
werk op De Vonk belicht. Door de professionalise-
ring en door de verdere uitbouw van het
dagonderwijs kreeg het vormingswerk een eigen
gezicht. Dit weerspiegelde zich ook in de grote toe-
stroom van cursistes. Er kwam een nieuwe pedago-
gische benadering, die succesvol bleek. Veendrick
concludeert dat halverwege de jaren zestig een dui-
delijke omslag heeft plaatsgevonden in de manier
waarop er door het vormingswerk tegen meisjes in
de puberteit werd aangekeken. Men ging hen min-
der beoordelen op hun uiterlijk en meer dan tevo-
ren besteedde men aandacht aan de voortgang van
de identiteitsontwikkeling. Tevens kwam er naast
de traditionele voorbereiding voor de rol als huis-
vrouw ook ruimte voor een beroepsadvies door een
psycholoog.

In Deel III (‘Onrust en verandering: 1965-1972’)
wordt beschreven hoe het vormingswerk in een cri-
sis geraakte. Het veilige kader van de zuilen viel
weg en het vormingswerk ging moeizaam op zoek
naar een nieuwe identiteit. In dit deel wordt ook de
neergang van het vormingsinstituut belicht. In de
jaren vijftig golden de denkbeelden van De Vonk
nog als vooruitstrevend, maar dit veranderde snel
in de jaren zestig. De Vonk bleef te sterk hechten
aan intussen verouderde patronen. De nieuwe
cursistes ontgroeiden het pedagogische regime.
Kortom, De Vonk kon de maatschappelijke ontwik-
kelingen niet langer bijbenen en het vormingspro-
gramma bleef daardoor achter bij de tijd. Toen De
Vonk door de snelle institutionalisering van het
(beroeps-)onderwijs en het vormingswerk in de
marge belandde, kwam er in de vroege jaren ze-
ventig een einde aan de internaatscursussen. 

In Deel IV (‘Tussen School en Leven’) ontvouwt
de auteur zijn conclusies. De sociale achtergrond

van de cursistes van De Vonk veranderde nauwe-
lijks tijdens de periode 1947-1971. Het overgrote
deel (78%) kwam uit het geschoolde arbeiders- of
middenstandsmilieu. Meer dan tweederde van de
cursisten had een opleiding op LBO-niveau of la-
ger. Vanaf de jaren zestig kwamen meer meisjes die
zich in de problemen bevonden naar De Vonk.
Maar De Vonk kreeg ook steeds meer problemen
met de meisjes, omdat de stafleden het meisjes-
beeld uit de jaren vijftig niet loslieten. Ze hadden
nauwelijks in de gaten dat de wereld waarin jonge-
ren leefden snel aan het veranderen was. 

Tevens wordt in deze studie gezocht naar de be-
tekenis die de internaatsvorming had voor de ver-
dere levensloop van de cursistes. Het antwoord op
deze vraag blijft mijns inziens enigszins onbevredi-
gend. Uit de in het boek opgenomen interviews
blijkt dat de meeste vrouwen positieve herinnerin-
gen overhielden aan hun verblijf op De Vonk. Maar
deze gevolgtrekking wordt nauwelijks uitgewerkt. 

Het boek eindigt met twee bijlagen, waarin een
in percentages uitgedrukt overzicht wordt gepre-
senteerd van de onderwijsdeelname van Neder-
landse meisjes tussen 14 en 16 jaar omstreeks 1950,
en een overzicht van 89 beoordelingsadjectieven
(die betrekking hebben op 39 cursisten). Hierbij
hanteerde men een schaal van A tot en met G, die
dimensies van beeldvorming weerspiegelde.

Veendrick heeft veel onderzoek verricht. Verder
werkte hij zijn vragen goed uit en nam hij de ruim-
te om zijn conclusies te presenteren. De aandachti-
ge lezer zal geen detail ontgaan. Verder houdt de
auteur zijn publiek bij de les en vermijdt hij, door
dezelfde informatie meermaals te parafraseren, dat
de lezer verdrinkt in een brij van gegevens.

Het boek is geïllustreerd met foto’s, grafieken en
tabellen, en bevat citaten uit verslagen en brieven
van de medewerkers en interviews met de cursis-
ten. Dit materiaal roept een levendig en indrin-
gend beeld op van het leven tijdens de internaats-
cursussen op De Vonk. Ook het taalgebruik van de
auteur draagt hiertoe bij. Dit is een goed geschre-
ven werk met een overvloed aan boeiende details.
Ik kan me voorstellen dat sommige lezers hier een
zekere nostalgie aan overhouden.

Gwendolyn van Essen
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In twee fasen van de Nederlandse architectuur is
de decoratieve detaillering ontleend aan de ont-
werpen van de uit Friesland afkomstige kunste-
naar Hans Vredeman de Vries. Hij bracht in de
tweede helft van de zestiende eeuw een niet afla-
tende stroom voorbeeldenboeken op de markt,
die vrijwel onmiddellijk na publicatie gretig aftrek
vonden. Aan het eind van de negentiende eeuw
grepen architecten opnieuw op deze decoratie-
trant terug. Overal in Nederland zijn van beide fa-
sen nog talloze voorbeelden te vinden. In Leiden,
in de Breestraat, staan drie fraaie voorbeelden:
twee uit de overgang van de zestiende eeuw naar
de zeventiende eeuw, één uit het eind van de ne-
gentiende eeuw.

De twee gevelwanden van de Breestraat in Lei-
den zijn elk iets minder dan een kilometer lang.
Zo’n honderd gevels uit de zestiende tot en met de
twintigste eeuw rijgen zich aaneen, waarbij een
paar flauwe bochten, veroorzaakt door de krom-
mingen van de Rijn ter plaatse, ervoor zorgt dat de
passant zich – in elk geval halverwege de straat –
aangenaam ingesloten voelt.

Liefhebbers van oude architectuur houden van-
zelfsprekend even de pas in als ze de twee omvang-
rijkste gevels passeren: die van het stadhuis en die
van het Rijnlandhuis, beide daterend uit het eind
van de zestiende en de allereerste jaren van de ze-
ventiende eeuw. Maar ook op andere plekken
staan gebouwen waarvan de gevels een nadere be-
schouwing waard zijn: de Waalse kerk uit de acht-
tiende eeuw, de enigszins opzichtige Stadsgehoor-
zaal die in 1891 gereed kwam, de luchtige
Jugendstilgevel waarachter tegenwoordig de kap-
perszaak Sjenkels en Sjenkels is gevestigd, de Ber-
lagiaanse gevel van de ING-bank, het betrekkelijk
grof uitgevallen moderne verenigingsgebouw van
Minerva, en zo meer.

De Leidse Breestraat is – zoals trouwens zoveel
oude straten en pleinen overal in Nederland – een
soort staalkaart van voorbeelden uit vier eeuwen
Nederlandse gevelarchitectuur. Dat geldt in het
bijzonder wanneer men op details gaat letten. Dan
blijkt welk een grote invloed de prentwerken, die
Hans Vredeman de Vries vooral in de tweede helft
van de zestiende eeuw het licht deed zien, hebben
uitgeoefend tijdens twee nogal ver uiteenliggende
fasen van de Nederlandse bouwkunst: de overgang
van de zestiende naar de zeventiende eeuw en de
tweede helft van de negentiende eeuw.

Hans Vredeman de Vries: wie was hij en wat deed
hij?

Van zijn leven is betrekkelijk weinig bekend. In
1527 werd hij in Leeuwarden geboren en vermoe-
delijk is hij in 1606 overleden, dus kort voordat hij
tachtig jaar oud was, hetzij in Hamburg, hetzij in
Antwerpen. 

Aan het eind van de jaren veertig, toen hij begin
twintig was en in het Friese Kollum woonde, had
Vredeman de beschikking over Nederlandse ver-
talingen van de architectuurtractaten van de Ro-
meinse architect Vitruvius en van Sebastiano
Serlio, de befaamde Italiaanse zestiende-eeuwse
architectuurtheoreticus. Volgens overlevering was
Vredeman deze boeken dag in dag uit aan het be-
studeren. Natekenen en nog eens natekenen: al-
dus moet hij te werk zijn gegaan, zodat hij op het
laatst de architectonische details, die hij in Serlio’s
publicatie aantrof, uit het hoofd kende en naar
eigen inzicht kon variëren. 

Het is niet onmogelijk dat Vredeman de twee
boeken uit Antwerpen had meegebracht. Daar assi-
steerde hij in 1549 Pieter Coecke van Aelst bij de
bouw van triomfbogen, die nodig waren voor de
blijde inkomst van keizer Karel V. In 1550 reisde
Vredeman opnieuw naar de Zuidelijke Nederlan-
den af. Aanvankelijk vestigde hij zich in Mechelen,
waar hij een opleiding tot schilder volgde. Daar
ontmoette hij zijn eerste echtgenote, Johanna van
Muysen; het huwelijk werd in 1555 gesloten. Zij ves-
tigden zich in Antwerpen en daar voltrok zich een
wending in Vredemans activiteiten. Hij begon, in
samenwerking met de plaatselijke prentuitgevers,
de ene reeks gravures na de andere uit te geven,
waarmee de beginselen van de nieuwe ornamen-
tiek onder architecten, beeldhouwers, schrijn-
werkers en schilders werden verbreid.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwde
Vredeman in 1566 opnieuw, met ene Sara van der
Elsmaer. Het gezin – met uit elk van de twee huwe-
lijken een zoon (ze verschilden elf jaar in leeftijd)
– vertrok na de val van Antwerpen naar veiliger
streken. Maar in 1575 waren ze alweer terug. Tot
1586 bleven ze daar: Vredeman had er de functie
van opzichter van de fortificaties.

Vervolgens trok het gezin naar het oosten. Uit-
eindelijk verwierf Hans voor korte tijd de positie
van architect van de hertog van Brunswijk-Wol-
fenbüttel. In de eerste helft van de jaren negentig
woonde Vredeman met zijn gezin in Hamburg,
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van waaruit hij architectonische ontwerpen lever-
de voor het hof in Danzig. Vervolgens was hij in
1598 enige tijd aan het hof van Rudolf II in Praag
werkzaam.

Verdere omzwervingen brachten Vredeman in
de laatste jaren voor zijn dood allereerst in Am-
sterdam, en daarna in Den Haag. In 1606 keerde
hij terug naar Hamburg, alwaar hij – naar het
schijnt niet al te lang na aankomst – zou zijn ge-
storven. Het kan evenwel ook zijn dat hij in Ant-
werpen is overleden; de bronnen geven daarover
geen uitsluitsel.

Men zou wensen dat aan dit summiere levensver-
haal allerlei details konden worden toegevoegd,
die duidelijk maken hoe Vredeman ertoe is geko-
men om zich vanaf ongeveer 1555 tot aan het ein-
de van zijn leven (dus zo’n vijftig jaar) vrijwel
geheel te wijden aan het vervaardigen van prent-
ontwerpen. Tussen 1575 en 1600 was hij ook als ar-
chitect werkzaam, en zeker niet voor de minsten
onder de Europese opdrachtgevers. Ook in die pe-
riode bleven de door hem ontwikkelde prentreek-
sen verschijnen – met vlak voor zijn dood, in de ja-
ren 1604-1605, het buitengewoon bewerkelijke,
van 85 platen voorziene boek over perspectief dat

hem wijd en zijd beroemd heeft gemaakt.
Ook al zijn er her en der in Europa gebouwen of

onderdelen van gebouwen, die meer of minder
stellig aan Vredeman kunnen worden toegeschre-
ven, zijn belang voor de geschiedenis van de (Ne-
derlandse) architectuur ligt toch in die honderden
prenten, die hij – zonder dat zijn vindingrijkheid
en werklust ooit afnamen – in tekening heeft voor-
bereid. Hij heeft het mogen meemaken dat, naar-
mate hij ouder werd, steeds meer gevels van nieuwe
gebouwen, interieurbetimmeringen, meubilair en
ook drukwerk de sporen gingen vertonen van het-
geen hij had uitgedacht, getekend en in prent had
laten verspreiden.

Van wat voor aard waren Vredemans voorbeelden-
reeksen?

Hij maakte, in de jaren 1555-1560, een aantal
weinig opzienbarende series van rolwerk-omlijstin-
gen. In die periode bereidde Vredeman evenwel
ook zo’n zestig prenten voor met perspectivische
architectuurontwerpen, die voor een deel uitdruk-
kelijk bedoeld waren als toneelachtergrond. Deze
drie afzonderlijke bundels kwamen in de jaren
1560-1562 uit.

Daarmee werden twee lijnen uitgezet. Een be-
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langrijk deel van Vredemans productie van nadien
zou men kunnen beschouwen als een schier einde-
loos doorfantaseren op het tot dan toe bedachte.

Aan de ene kant kwam Vredeman uit op sierva-
zen (ca. 20 prenten), krijgstrofeeën (ca. 25), gro-
tesken in de trant van een Franse voorganger, Jac-
ques Androuet du Cerceau (ca. 15), portretten
van Romeinse keizers (ca. 15) en goden- en godin-
nenkoppen in cartouches (ca. 30), om te eindigen
met voorbeelden van schoonschrift, eveneens in
cartouches gevat (ca. 35). Ter andere zijde leverde
hij een constante stroom van voorbeelden aan, die
alle in meerdere of mindere mate van architecto-
nische aard zijn: na de architectonische toneelde-
cors ontwierp hij grafmonumenten (ca. 30), drie
boeken over zuilen, met allerlei hoogst ingewikkel-
de uitwerkingen van de zuilenorden (tezamen ca.
55 prenten), architectuurvoorbeelden van allerlei
slag (ca. 25), kariatiden (ca. 15), perspectivisch
weergegeven ideaal-architecturen (ca. 20), decora-
tieve waterputten (ca. 25), interieurdecoraties (ca.
15) en twee reeksen met ontwerpen voor formele
tuinen (ca. 25).

Een en ander culmineerde in de jaren 1604-
1605 in Vredemans omvangrijke perspectieftrak-
taat, dat verscheen in vier talen: Nederlands,
Frans, Duits en Latijn. De enorme aandacht, die
dit traktaat zou krijgen, heeft Vredeman niet meer
mogen meemaken.

Tijd om terug te keren naar de Leidse Breestraat,
als pars pro toto voor de doorsnee Nederlandse
straat-met-gebouwen-uit-vele-eeuwen.

Het meest opvallende stuk architectuur is daar
de langgerekte gevel van het stadhuis. Tot de jaren
dertig van de vorige eeuw maskeerde dit imposan-
te geheel een bont allegaartje van zalen, vergader-
kamers en dienstruimten. Bij de spectaculaire
brand, die in de winter van 1929 dat alles in vlam-
men deed opgaan, was de natuurstenen gevel uit
het begin van de zeventiende eeuw wonderbaarlij-
kerwijs blijven staan. Daarachter verrees toen, tij-
dens de herbouw, een geheel nieuw en aan de ei-
sen en de smaak van de jaren dertig aangepast
bouwwerk. Ook de toren werd vernieuwd, maar de
algehele vorm daarvan benaderde onmiskenbaar
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teur, vergelijkingen tussen vijf bouworden en de vijf zintuigen van de mens. De Dorische orde wordt
hier met het gehoor in verband gebracht. De galerij op de begane grond is bij de Leidse Stadsgehoor-
zaal, heel toepasselijk, in Dorische trant uitgevoerd (vergelijk afb. 6).



het silhouet van de oorspronkelijke toren zo veel
mogelijk.

Het is mogelijk dat Vredeman indertijd betrok-
ken was bij de bouw van de monumentale ingangs-
partij: de bordestrap. In elk geval is duidelijk dat de
ontwerpers van de langgerekte vlakke gevelpartij
met zijn naar voren springende trap (de stads-
steenhouwer Claes van Es en de Haarlemse archi-
tect Lieven de Key) zich veel gelegen hebben laten
liggen aan de nieuwe ideeën over eigentijdse deco-
ratiepatronen, zoals Vredeman die had gepubli-
ceerd.

De gebruikelijke aanduiding voor dit type archi-
tectuurdecoratie is ‘Hollandse Renaissance’ – waar-
bij moet worden aangetekend dat het merendeel
van de details geen deel uitmaakte van het vormen-
arsenaal uit de eerste fase van de Renaissance, zoals
die zich in Italië had ontwikkeld. Veeleer leunde de
nieuwe Noordnederlandse architectuur aan tegen
de maniëristische stroming, die in Italië voor de Re-
naissance in de plaats was gekomen.

Zuilen waren zowel voor de Italiaanse als de Ne-
derlandse maniërist niet zomaar gladde of gecan-
neleerde schachten; ze werden op een vier- of vijf-
tal plaatsen als het ware door ronde of vierkante
omhulsels ingepakt. Ze konden ook taps toelopen
en eindigen in leeuwenklauwen als de architect
dat prefereerde.

Kapitelen behoefden volgens de maniëristische
beginselen niet exact met het ‘moedermodel’
overeen te komen, zoals dat naderhand, in het
classicisme van de achttiende en de vroege negen-
tiende eeuw, wèl werd nagestreefd. Als de basis-

vorm maar herkenbaar bleef kon de maniëristi-
sche architect zijn fantasie de vrije loop laten en er
guirlandes, mascarons, trofeeën, en meer van zul-
ke opsmuk aan toevoegen.

Voor het zogeheten bosseren van stenen be-
hoefde men niet te volstaan met meer of minder
ruw hakwerk, zoals de Italiaanse Renaissance-ar-
chitecten hadden gedaan. Elke vorm van verfraai-
ing was toegestaan – en daarbij had men een voor-
liefde voor platte vierzijdige pyramides, al dan niet
gevat in een omsluitende lijst.

Cannelures – oorspronkelijk uitsluitend be-
doeld als verlevendiging van zuilen – werden ook
toegepast in het onderste gedeelte van kapitelen,
op de bases van zuilen en, als dat zo uitkwam, ook
in afgebakende gedeelten op het vlak van de gevel.

Deze en andere ‘uitwassen’ leverden in de Ne-
derlandse gewesten het algemene beeld van over-
dadige decoratie op, dat zo kenmerkend is voor de
architectonische uitingen uit het eind van de zes-
tiende en het begin van de zeventiende eeuw. Van
de toenmalige maniëristische architecten is de al
eerder vermelde Lieven de Key het bekendst ge-
bleven, al was het maar vanwege het aantal bouw-
werken naar zijn ontwerp dat nog over is.

De voorzijde van de bordestrap van het Leidse
stadhuis, de hoofdingang met de ongewoon om-
vangrijke topgevel daarboven, alsook de in totaal
drie – thans niet meer in gebruik zijnde – secun-
daire entrees ter weerszijden van het bordes: het
zijn fraaie voorbeelden van de zojuist omschreven
maniëristische decoratiezucht.

Het doet deugd dat men bij de recente inwendi-
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Afb. 3. Het langgerekte gebouw,
dat hier te zien is langs een van
de zijden van de nagenoeg vier-
kante Leidse Hortus, is het door
Vredeman ontworpen Ambula-
crum. Men kon zich er vertre-
den (ambulare = wandelen) en
’s winters werden er de meest
kwetsbare planten onderge-
bracht. Bovendien hingen er
enige biologische curiosa. Die
zijn door de graveur langs de be-
nedenrand van de voorstelling
weergegeven. De prent dateert
uit 1610.



ge vernieuwing van het stadhuis de tot voor kort
nog gesloten toegang aan de voorzijde van het
bordes in ere heeft hersteld. Van daaruit komt
men thans regelrecht in de gemoderniseerde
ruimte voor burgerzaken (terwijl de bordestrap als
vanouds toegang blijft geven tot de representatie-
ve ruimten op de eerste verdieping). De drie reste-
rende ingangen op straatniveau kregen helaas
geen nieuwe bestemming.

Bijna gelijktijdig met de gevel van het stadhuis ver-
rees in een ander deel van de Breestraat, uit het
zicht van het stadhuis, het verhoudingsgewijs nog-
al ingetogen silhouet van het Gemeenlandshuis
van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook
hierbij was Lieven de Key betrokken: hij leverde in
1596 een drietal ontwerpen in voor de gevel, die
voor de al bestaande panden moest worden opge-
trokken. Als een van die ontwerpen tot in detail
zou zijn nagevolgd, dan stond nu in de Breestraat
vermoedelijk een tweede uitgewerkt voorbeeld van
vroege Hollandse Renaissance. Het heeft niet zo
mogen zijn: men heeft zijn ontwerp drastisch ver-
eenvoudigd. De ingangspartij is nog het meest in
de geest van de nieuwe architectonische beginse-
len (‘Vlaemsch werck’ noemde men dat toen),

maar die is nauwelijks in overeenstemming met de
ontwerptekening, die bewaard gebleven is. Mis-
schien kwam deze wèl voor op een van de twee an-
dere voorstellen, die Lieven de Key aan zijn op-
drachtgevers had geleverd, maar die bestaan
helaas niet meer.

Allerlei restauraties, in de loop der jaren uitge-
voerd – laatstelijk tussen 1960 en 1970 – hebben
veel van het oude werk verloren doen gaan, waar-
door het moeilijk is om te bevroeden hoe de gevel
er kort na oplevering uitzag. 

Nog één, bescheiden monumentje uit de tijd van
Vredeman is in de Breestraat overgebleven. Tussen
de nummers 101 en 103 (min of meer tegenover
het stadhuis) staat een poortje uit 1607. Een verge-
lijkbaar exemplaar bevindt zich op dezelfde hoog-
te in de parallel aan de Breestraat lopende Lange-
brug. Die twee poortjes leidden indertijd naar de
Penshal, waar vleesafval en varkensvlees werd ver-
kocht. Alleen de poort aan de Breestraat heeft bo-
ven de doorgang een onmiskenbaar aan het werk
van Vredeman ontleende rolwerk-cartouche.

Men kan hieruit, en uit de vormen van de car-
touches boven de zij-ingangen van het stadhuis, af-
lezen dat de ontwerpen van Vredeman niet letter-
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Afb. 4. De bordestrap van het Leidse stadhuis (eind zestiende, begin zeventiende eeuw). De details (in
vierkante banden gevatte, taps toelopende fantasie-pilasters, fraai behakte – gebosseerde – stenen, car-
touches en dergelijke) zijn door de prenten van Vredeman geïnspireerd.



lijk werden nagevolgd, maar als inspiratiebron
dienden. Niet alleen hier is dat het geval: zo ging
het ook elders in de Nederlanden.

Al het andere Vredeman-achtige decoratiewerk,
dat men in de Breestraat aantreft, dateert uit het
einde van de negentiende eeuw. Op de Stadsge-
hoorzaal na is het weinig spectaculair: een winkel-
pui hier, ginds een voordeur, even verderop een
daklijst op consoles. Maar de gevel van de Stadsge-
hoorzaal maakt veel goed: die lijkt welhaast regel-
recht uit een of andere prent van Vredeman te zijn
overgenomen. Op de begane grond heeft het ge-
bouw een galerij met gladde zuilen. De zuilschach-
ten zijn niet geheel effen, maar op eenderde van
de hoogte ‘ingepakt’ in een stenen ring. Boven de
galerij wijkt de gevel terug, op het middelste ge-
deelte na. Dat middendeel bestaat wat het onder-
ste deel betreft uit een ‘indrukwekkende loggia’
(zoals de in 1996 gepubliceerde Architectuur &
Monumentengids Leiden het formuleert) met
drie rondbogig afgesloten openingen. Boven de
loggia verheft zich opnieuw een door een recht
hoofdgestel afgesloten zuilengalerij. Het geheel
krijgt zijn bekroning door een fronton, dat op de

drie hoeken verlevendigd is met toepasselijke, aan
de muziek ontleende ornamenten.

Door de plaatsing langs de rooilijn van de Bree-
straat is het niet goed mogelijk de gevel recht van
voren te bekijken: het gebouw is te groot en de
straat te smal. Ongetwijfeld heeft de ontwerper,
stadsarchitect D.E.C. Knuttel, met deze omstandig-
heden rekening gehouden. Het toeval wilde dat
de Stadsgehoorzaal pal tegenover het Rijnlands-
huis werd gebouwd. Men heeft als voorbijganger
niet het gevoel dat die twee zo aanmerkelijk ver-
schillende gebouwen elkaar beconcurreren. Dat
komt doordat Knuttel er in is geslaagd een gebouw
neer te zetten, dat het vooral van een overhoeks
gezichtspunt moet hebben. Het staat aan de bui-
tenkant van de flauwe kromming die de Breestraat
hier heeft en springt dus in het oog, of men het nu
van de kant van het Rapenburg nadert danwel van-
af het stadhuis. Zodoende kon Knuttel gemakke-
lijk voorkomen dat zijn schepping een visuele con-
current voor het Rijnlandshuis werd: de gevel
daarvan valt ternauwernood op wanneer men de
Stadsgehoorzaal, als bouwmassa, op zijn voorde-
ligst ziet. Daartegenover krijgt de langgerekte ge-
vel van het Rijnlandshuis pas weer structuur als
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Afb. 5. Een voorbeeld van decoratieve ontwerpen, zoals Vredeman die bij honderden in prent bracht:
een zestal zogeheten kariatiden (zuilen in min of meer menselijke gedaante).



men het gebouw van Knuttel volledig de rug toe-
keert, zodat het om zo te zeggen de blik niet meer
vervuilt met zijn in hoge mate andere en ‘feestelij-
ker’ detaillering.

Dat de Nederlandse architecten in het laatste
kwart van de negentiende eeuw teruggrepen op
oude decoratievormen mag bekend worden veron-
dersteld. Maar dat de prentwerken van de zestien-
de-eeuwer Hans Vredeman de Vries daarbij voor
hen een onuitputtelijke bron van inspiratie waren
is minder gemeengoed. Bij het zojuist besproken
gebouw van Knuttel komt dat niet alleen tot uiting
in de algehele opzet, maar ook in de detaillering
van de verschillende onderdelen van de gevel. Wie
ook maar één keer de prenten van Vredeman
heeft doorgekeken vraagt zich ogenblikkelijk af of
Knuttel wellicht een of andere uitgave van Vrede-
mans oeuvre gekend heeft. Al zou het ook kunnen
zijn dat hij uit een contemporaine uitgave heeft
geput: zo’n boek met voorbeelden uit alle voorbije

architectuurstijlen zoals er toentertijd vele in om-
loop waren.

Hoe dat in dit specifieke geval ook moge zijn ge-
weest, een feit is dat omstreeks de wisseling van de
negentiende naar de twintigste eeuw in Nederland
de bouwornamentiek in de trant van Vredeman
gemeengoed was geworden. In de Leidse Bree-
straat leest men dat aan slechts een paar gevels af,
aan enige sinds 1900 min of meer intact gebleven
winkelpuien, en aan enige voordeuren die niet
voor moderner aandoende exemplaren hoefden
te wijken. Ze brengen in herinnering dat overal in
ons land dergelijke gevels, winkelpuien en voor-
deuren bewaard zijn gebleven. Soms, als ze in gro-
te aantallen op een klein bestek over zijn – zoals
dat in sommige negentiende-eeuwse delen van
Amsterdam het geval is – geven ze de straten van
een buurt een onmiskenbare charme. De schilder
Carel Willink raakte er niet op uitgekeken – al rie-
pen die gevels voor hem doorgaans een nogal be-
klemmende wereld op.
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Afb. 6. De Stadsgehoorzaal te
Leiden, ontworpen door stads-
architect Knuttel. Niet alleen de
architectonische detaillering is
in hoge mate aan de prentwer-
ken van Vredeman ontleend,
maar ook het algehele effect van
het gebouw.



We keren tot besluit nog even naar Hans Vrede-
man de Vries zelf terug. Vrijwel direct na het ont-
staan van de nieuwe stadhuisgevel deed het cura-
torium van de Leidse hogeschool een beroep op
de inmiddels 75-jarige ontwerper. Hem werd ge-
vraagd voor de aan de achterkant van de Acade-
mie gelegen plantentuin van de hoogleraar Clusi-
us een galerij te ontwerpen, een ‘Ambulacrum’
zoals men het noemde. Het bouwwerk kwam in-
derdaad tot stand: het is te zien op de vogelvlucht-
prent van de Hortus, die in 1610 werd uitgegeven.

In de jaren 1904-1906 kwam langs de Nonnen-
steeg, waaraan Vredemans Ambulacrum grensde,
het huidige plompe, enigszins neo-gotische, labo-
ratorium voor botanie tot stand. Vredemans bouw-
vallig geworden galerij moest daarvoor worden af-
gebroken. Was het gebouwtje gespaard gebleven,
dan beschikte Leiden thans over het enige bouw-
werk in Nederland, dat zonder reserve aan Vrede-
man had kunnen worden toegeschreven.

Het Ambulacrum had drie ingangen: twee aan
de uiteinden van de gevel, en een in het midden
ervan. De hoofdingang was voorzien van een top-
gevel, die uit twee vertikaal op elkaar gestapelde
delen bestond. Het onderste, grootste gedeelte
werd aan weerszijden gesteund door rolwerk. Voor
het overige vertoonde de voorzijde van het bouw-
sel een hoge borstwering, met daarboven ruime
vensters, vierentwintig in totaal. De vensters waren
van elkaar gescheiden door in balustervorm uitge-
voerde zuilen van enkele meters hoog. Vooral bij
het langslopen zal die uitmonstering een bijzonde-
re aanblik hebben geboden.

Evenals de gevel van het stadhuis was die van het
Ambulacrum uitgevoerd in lichte zandsteen. Het
moet aan het begin van de zeventiende eeuw een
feestelijk gezicht geweest zijn – daar in de Bree-
straat en daar in de botanische tuin van de jonge
universiteit – met deze twee fris-ogende uitingen
van eigentijdse rijkversierde architectuur.

Leendert D. Couprie

De afbeeldingen bij dit opstel geven slechts in beperkte
mate inzicht in de veelzijdigheid van Vredemans prenten-
productie – temeer daar het wenselijk was drie afbeeldin-
gen te spenderen aan stadhuistrap, Ambulacrum en
Stadsgehoorzaal. Wie een betere indruk wil krijgen van
Vredemans oeuvre wordt verwezen naar twee delen in het
doorgaans kortweg als ‘Nederlandse Hollstein’ aangedui-
de seriewerk over de Nederlandse prentkunst. In die twee
delen, die samengesteld werden door Ger Luijten en Pe-
ter Fuhring, staan alle prenten afgebeeld, waarvan het
ontwerp door Vredeman werd vervaardigd en die, hetzij
afzonderlijk, hetzij als serie, hetzij ondergebracht in boe-
ken, en voorzien van zijn naam, werden uitgegeven tussen
de jaren 1555 en 1605. 

Overige gebruikte publicaties (in chronologische volg-
orde): J.C. Overvoorde, Uit de geschiedenis van het Raadhuis
te Leiden (Leiden 1916); Jan Vredeman de Vries, Perspecti-
ve. With a new introduction by Adolf K. Placzek (New York
1968; een moderne heruitgave van Vredemans perspec-
tieftractaat van 1604-1605); G. ’t Hart, Rijnland’s Huis
1578-1978 (Leiden 1979); K.A. Ottenheym e.a., Kiezen en
Bouwen. Architektuur in Leiden 1850-1940 (Leiden 1990); J.
Dröge e.a. (red.), Architectuur & Monumentengids Leiden
(Leiden 1996).
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Oproep

Historisch tijdschrift Holland publiceert artikelen over allerlei onderwerpen uit de geschiede-
nis van het huidige Noord- en Zuid-Holland. De redactie streeft ernaar de verschillende tijd-
vakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. De redactie wil hierbij lezers
oproepen om bijdragen in te zenden voor de komende jaargangen. Belangrijke voorwaarden
voor plaatsing in het tijdschrift zijn dat een artikel is gebaseerd op eigen onderzoek en ver-
banden legt met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel dient lezenswaardig
te zijn voor een breed publiek. Niet in aanmerking voor publicatie komen zeer specialistische
bijdragen die moeilijk toegankelijk zijn voor niet-vakgenoten en bijdragen die het strikt loka-
le belang niet overstijgen. Nadere informatie en richtlijnen voor auteurs zijn op te vragen bij
de redactiesecretaris M.J.M. Damen (adres: zie colofon) of op de website www.vereniginghol-
land.nl.
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Uitgeverij Verloren
in samenwerking met de Historische Vereniging Holland

De laatste delen van de Hollandse Studiën zijn hieronder opgesomd. Alle delen zijn geïllustreerd.
Het formaat wisselt en is met een code aangegeven: G voor 21X26 cm, k voor 16x24 cm. Ook de
meeste delen vóór deel 24 zijn nog leverbaar. Voor een volledig overzicht zij verwezen naar de
Fondscatalogus van de Historische Vereniging Holland en de Fondslijst van Uitgeverij Verloren.

26. C.M. LESGER, Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en
vroegmoderne tijd.
1990, isbn 90-70403-27-7, 240 blz. (G) ƒ55,09 (leden Holland ƒ30,00)

27. JAN KOK, Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-
Holland 1812-1914.
1991, isbn 90-70403-29-3, 176 blz. (G) ƒ48,48 (leden Holland ƒ25,00)

28. FRANS GROOT, Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse platte-
landsgemeente, Naaldwijk 1850-1930.
1992, isbn 90-70403-30-7, 301 blz. (K) ƒ52,89 (leden Holland ƒ25,00)

29. J.A.M.Y. BOS-ROPS, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zee-
land 1389-1433.
1993, isbn 90-70403-31-5, 426 blz. (K) ƒ74,93 (leden Holland ƒ40,00)

30. A. VAN BRAAM, Zaandam in de middeleeuwen.
1993, isbn 90-70403-32-3, 223 blz. (K) ƒ44,07 (leden Holland ƒ27,50)

31. PETER POT, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854.
1993, isbn 90-70403-33-1, 367 blz. (K) ƒ65,01 (leden Holland ƒ32,50)

32. PAUL KNEVEL, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700.
1994, isbn 90-70403-36-6, 420 blz. (K) ƒ70,52 (leden Holland ƒ40,00)

33. MARIKA KEBLUSEK, Boeken in de Hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw.
1997, isbn 90-70403-38-2, 382 blz. (K) ƒ67,50 (leden Holland ƒ42,50)

34. Petra van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en
de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530.
1998, isbn 90-70403-42-0, 302 blz. (k) ƒ59,50 (leden Holland ƒ37,50)

35. J.W.J. Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door
de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
1999, isbn 90-70403-43-9, 492 blz. (k) ƒ77,13 (leden Holland ƒ50,00)

36. Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de
Bourgondische periode (1425-1482) 2000, isbn 90-70403-47-1,  608 blz. (k)

ƒ99,17 (leden Holland ƒ60,00)

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

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

Uitgeverij Verloren
Postbus 1741, 1200 BS Hilversum tel. 035-6859856 fax 035-66836557 e-mail info@verloren.nl
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Historische Vereniging
Holland

In de serie Bibliografiën van de Historische Vereniging Holland zijn verschenen:

1. A.P. van Balen-Chavannes, Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966, 1975.
Deze bibliografie bevat naast titels en afzonderlijk verschenen boekwerken ook die van artike-
len in tijdschriften, jaarboeken en seriewerken. Onderverdeeld in Zuid-Holland algemeen, re-
gio’s en afzonderlijke plaatsen. Uitvoerige indices op auteursnamen, in de titels vermelde per-
soonsnamen, aardrijkskundige namen en zaken, samengesteld door J.H. Rombach en J.H.
Rombach-de Kievid. Ledenprijs: ƒ25,00.

2. J. Alleblas, Regionaal-historische bibliografie van Holland 1980-1982, met een overzicht van archief-
inventarissen door T.N. Schelhaas, 1984 (= deel 14 in de serie Hollandse Studiën).
In deze bibliografie zijn alle publicaties (boeken, tijdschriftartikelen etc.) tussen 1980 en 1982
betreffende de geschiedenis van Holland opgenomen, ongeacht de manier van uitgave, de uit-
gevende instantie of de wetenschappelijke waarde. Doctoraalstudies zijn zoveel mogelijk ver-
meld. In aansluiting op de bibliografie in het tijdschrift Holland zijn gegevens opgenomen over
Amsterdam, ’s-Gravenhage, Haarlem en Rotterdam, omdat elk van deze plaatsen over een bi-
bliografische traditie beschikt. Indices op auteurs-, persoons- en aardrijkskundige namen. 
189 blz. isbn 90-70403-03-X. Niet meer leverbaar. 

3. H.M. Eykman, E. Vooys, Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983-1986
(met uitzondering van Amsterdam, ’s-Gravenhage, Haarlem en Rotterdam). 
Deze bibliografie is gebaseerd op het Repertorium van boeken en tijdschriften betreffende de geschiede-
nis van Nederland, samengesteld door Th.S.H. Bos en is een vervolg op J. Alleblas, Regionaal-his-
torische bibliografie van Holland 1980-1982 (zie hierboven). In deze uitgave zijn geen gegevens op-
genomen over Amsterdam, ’s-Gravenhage, Haarlem en Rotterdam. Wel opgenomen zijn
publicaties over dorpen en buurtschappen, die later bij deze vier gemeenten zijn gevoegd. Aan
het eind van de bibliografie is een beknopt overzicht van archiefinventarissen toegevoegd. De
bibliografie is toegankelijk gemaakt door indices op aardrijkskundige, auteurs- en persoonsna-
men. 160 blz. isbn 90-70403-28-5. Ledenprijs ƒ10,00.

Leden van Holland kunnen exemplaren voor de ledenprijs bestellen door het aangegeven bedrag,
vermeerderd met ƒ6,00 als bijdrage in de verzendkosten per boek, over te maken op postgiroreke-
ning 3593767 t.n.v. Holland o.v.v. het gewenste boek. 
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Uitgeverij Verloren
in samenwerking met de Historische Vereniging Holland

In de serie Apparaat van de Historische Vereniging Holland zijn verschenen:

1. A.M. Verdegaal, Bibliografie van de werken over Sassenheim en het slot ’Teylingen’, 1969. IV + 37 blz.
Niet meer leverbaar.

2. J.C. Naber, Een terugblik. Statistische bewerking van de resultaten van de Informacie van 1514 , 1970.
59 blz. Ledenprijs ƒ5,00

3. F.C.J. Ketelaar, De procesgang bij het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 1971. 
Niet meer leverbaar.

4. A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier: een regionaal historisch onderzoek in de demografische en
economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late Middeleeuwen tot het begin van de negen-
tiende eeuw, 1972. 858 blz. Niet meer leverbaar.

5. C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de Beyerlanden, II delen, 1973. Niet meer leverbaar.
6. J.A. de Jonge, Delft in de negentiende eeuw, 1974. Niet meer leverbaar.
7. S.J. Fockema Andreae, Warmond, Valkenburg en Oegstgeest, 1976. 78 blz. Ledenprijs ƒ10,00.
8. H.A. Diederiks e.a., Een stad in achteruitgang: sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende

eeuw, 1978. 213 blz. isbn 90-9000081-x. Niet meer leverbaar.
9. L. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar: 1500-1800, 1980. 180 blz. isbn 90-7040-301-3.

Niet meer leverbaar.
10. J.D. Hoeufft en J.C.R. van Hoorn van Burgh, Kadastrale uitkomsten van Noord- en Zuid-Holland

1832, 1993. 57 + 111 + 83 blz. isbn 90-70403-28-5. Winkelprijs ƒ25,00; ledenprijs ƒ20,00.
11. J.W.J. Burgers en E.C. Dijkhof, De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1283-1287, 1995. xcvi +

115 blz. isbn 90-70403-37-4. Winkelprijs ƒ36,36; Ledenprijs ƒ20,00.
12. B. R. de Melker, Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400: Supplement, 1995. 109 blz. isbn 90-

70403-39-0. Winkelprijs ƒ26,44; Ledenprijs ƒ17,50.
13. G. Verhoeven, Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543). 1999. xxviii + 144 blz. isbn

90-70403-41-2. Winkelprijs ƒ35,26; ledenprijs ƒ25,00.
14. B. Ibelings, J.C. Visser en K. Goudriaan, Het Goudse hofstedegeldregister van ca. 1397 en andere

bronnen van de vroege stadsontwikkeling van Gouda. 2000. xcii + 99 blz.
Winkelprijsƒ35,26; ledenprijs ƒ25,00.

Leden van Holland kunnen exemplaren voor de ledenprijs bestellen door het aangegeven bedrag,
vermeerderd met ƒ6,00 als bijdrage in de verzendkosten per boek, over te maken op postgiroreke-
ning 3593767 t.n.v. Holland o.v.v. het gewenste boek. 

De boeken van Verloren (dit zijn de laatste vier delen) zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.
Bij bestellingen rechtstreeks bij de uitgever wordt een kleine bijdrage in de verzendkosten in reke-
ning gebracht.

Uitgeverij Verloren
Postbus 1741, 1200 BS Hilversum tel. 035-6859856 fax 035-66836557 e-mail info@verloren.nl


