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‘Touching inheritance’. Mannen, vrouwen en de overdracht 
van bezit in Holland in de 17e eeuw

De Engelsman Fynes Moryson was vijfentwintig jaar oud toen hij zijn jeugdwens om vreemde
landen te bezoeken in vervulling liet gaan. In 1592 bezocht hij Holland en vervolgens trok hij
door de Republiek. Zijn observaties beschreef hij in een reisverslag. Als onderdeel van de ‘ze-
den en gewoonten’ van de bevolking besteedde Moryson ook aandacht aan de manier waarop
men bezit verdeelde na de dood. ‘Touching inheritance’ noteerde hij:

Upon the Mothers death the children may compell their father to devide his goods with
them, least perhaps he should consume or waste the same. And the wife that brought a
dowry, be her husband grown never so rich by his trade, may when shee dies give not only
her dowry, but halfe her husbands goods gotten in mariage, to her owne Kinsmen after his
death, if shee have no children by him; and if shee brought no dowry, yet shee hath the
same right to dispose of halfe of her husbands goods gotten in mariage, and – as is sup-
posed – by their mutuall labor.1

Aldus de weergave van het erf- en huwelijksgoederenrecht in de Republiek, vanuit het man-
nelijke perspectief, dat ook omgekeerd gold wanneer een vader en echtgenoot als eerste
stierf. Na de dood van haar man had een vrouw recht op het goed dat zij eerder bij het huwe-
lijk had ingebracht. Bovendien kon zij de helft van de goederen die haar man – ofwel het
echtpaar – tijdens het huwelijk had weten vergaren, tot de hare rekenen. Kinderen konden
hun moeder wel vragen na het overlijden van hun vader de boedel met hen te delen.

Moryson vond de verdeling kennelijk bijzonder gunstig voor vrouwen. Naast haar ‘bruids-
schat’ kreeg een vrouw de helft van de goederen waarmee haar echtgenoot het vermogen tij-
dens het huwelijk had weten te vermeerderen, zélfs wanneer hij met zijn handel maar weinig
had verdiend. En ook wanneer zij als bruid niets bij het huwelijk had ingebracht, had een
vrouw na de dood van haar man nog altijd recht op de helft van het verworven bezit. Het echt-
paar had er immers samen voor gewerkt, zo werd verondersteld.

Morysons beknopte weergave van de manier waarop men goederen verdeelde nadat een
echtgenoot gestorven was, roept vragen op. Waaruit bestond het bezit dat een Hollandse
vrouw als dochter, als echtgenote of als weduwe in de 17e eeuw wist te verwerven en waarover
zij na de dood van haar man ook weer de beschikking kreeg? En vooral: kwamen Hollandse
vrouwen gunstiger uit de verdeling van bezit dan hun Engelse seksegenoten? In dit artikel zal
ik het Hollandse erf- en huwelijksgoederenrecht belichten en laten zien welke gedachte ten
grondslag lag aan de verdeling van bezit die Moryson beschreef. Een korte schets van de
overdracht van bezit in Engeland zal duidelijk maken dat het vooral de positie van vrouwen
was waarin de Hollandse erfdeling zich onderscheidde van het recht dat de Engelsman ge-
wend moet zijn geweest.
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1 J.N. Jacobsen Jensen, ‘Moryson’s reis door en zijn karakterisering van de Nederlanden’, Bijdragen en mededelingen van
het Historisch Genootschap 39 (Amsterdam 1918) 214-305, aldaar 271.



Zonen, dochters en het ouderlijk bezit

Kinderen als erfgenamen

Het erfrecht in de Republiek was niet uniform. De manier waarop men nalatenschappen ver-
deelde, verschilde van gebied tot gebied, en zelfs binnen één provincie konden verschillende
variaties bestaan. In een groot deel van de provincie Holland volgde men in de 17e eeuw het
erfrecht zoals dat ruim tien jaar voor Morysons komst was vastgelegd in de Politieke Ordon-
nantie van 1580. Een van de belangrijkste kenmerken van dit zogenaamde gemeene landrecht,
geïnspireerd op het oude schependomsrecht, was dat het goed van de erflater terug zou val-
len naar de kant waar vandaan het gekomen was. Kinderen kwamen als eerste in aanmerking
voor een erfenis. Maar wanneer een erflater geen kinderen had, zou het goed dat van moe-
derskant was gekomen ook weer vererven op bloedverwanten van de moeder. Bezit dat een
kinderloze man of vrouw van vaderskant had gekregen, moest naar zíjn familie terug. Men
voerde de regel niet zo ver door dat de goederen letterlijk teruggegeven moesten worden aan
de familie die ze oorspronkelijk bezat. Maar bij de bepaling van de erfgenamen hield men wel
rekening met de vraag hoeveel goed van welke kant gekomen was. Op deze manier wist men
het vermogen binnen de familie te houden. Het gemene landrecht was dan ook sterker ge-
richt op het voortbestaan van het geslacht dan de andere vorm van erfrecht die in Holland
gold: het plakkaatrecht dat in 1599 werd vastgelegd.

In een aantal belangrijke steden in de provincie, zoals Haarlem, Amsterdam, Hoorn, Enk-
huizen en Leiden, werden erfenissen niet volgens het gemene landrecht, maar volgens het
plakkaatrecht van 1599 verdeeld. Dit recht hield, evenals het oude aasdomsrecht waarop het
was geënt, geen rekening met de herkomst van het goed. Het was de graad van bloedverwant-
schap die bepaalde wie zou erven. De verwanten die het dichtste bij de erflater stonden had-
den de sterkste positie. Het plakkaatrecht was, anders dan het landrecht, dan ook sterker ge-
richt op de belangen van het gezin.2

Naast het verschil was er ook een belangrijke overeenkomst in beide erfrechtsystemen in
Holland. Zowel volgens het gemene landrecht als volgens het plakkaatrecht van 1599 hadden
mannen en vrouwen recht op een gelijk deel in de erfenis. Het was een regel die niet in alle de-
len van de Republiek terug te vinden was. Primogenituur, de bevoordeling van de oudste zoon,
kwam nauwelijks voor,3 maar in enkele gebieden werd wel onderscheid tussen mannelijke en
vrouwelijke erfgenamen gemaakt. In het noorden van de Republiek, in de provincies Fries-
land, Groningen en Drenthe, bevoordeelde men zonen boven dochters door hen een groter
deel uit de nalatenschap van hun ouders te geven. In Drenthe maakte men onderscheid tussen
de roerende goederen en het onroerend familiegoed, de boerderij. Deze was in haar geheel
voor een zoon bestemd, zonder dat de andere kinderen voor dit voordeel met geld of goed
werden gecompenseerd.4 In Holland kende men een dergelijk onderscheid niet. Volgens het
versterfrecht, het recht dat werd toegepast wanneer er geen testament was gemaakt, waren kin-
deren de eerstgerechtigde erfgenamen en erfden alle zonen en dochters gelijk.

Niet iedereen kon zich vinden in de verdeling van het bezit zoals die vanaf 1599 volgens
één van de twee erfrechtsystemen was vastgelegd. Wie anders beliefde, kon anders beschik-

2 Ariadne Schmidt, Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2001) 80-83.
3 A.S. de Blécourt, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht (6e druk; Groningen/Djakarta 1950) 348.
4 De Blécourt, Kort begrip, 347.
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ken. Mannen hadden in Holland vanaf veertien jaar, vrouwen vanaf hun twaalfde het recht
om zelf de bestemming van hun goederen na hun dood te bepalen. Maar het testeerrecht in
Holland was niet onbegrensd. Ook wie voldeed aan de formele voorwaarden, had bij de ver-
deling van het bezit rekening te houden met de belangen van sommige bloedverwanten en
daarbij werden vooral de rechten van het nageslacht zorgvuldig beschermd. Ouders konden
niet zomaar voorbijgaan aan hun kinderen. Deze hadden recht op hun legitieme portie uit
het ouderlijk bezit en erfden daarmee gezamenlijk tenminste een derdedeel van het goed dat
zij zouden hebben gekregen wanneer er geen laatste wilsbeschikking was gemaakt. Zonen of
dochters die door hun ouders waren ‘vergeten’, konden het testament ongeldig laten verkla-
ren, waarmee de nalatenschap alsnog volgens het versterfrecht zou worden verdeeld en de
kinderen als enige zouden erven.

Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden konden ouders hun kinderen onterven. Zo
verspeelde een kind dat de hand aan zijn ouders sloeg, dat zijn ouders met dwang belette een
testament te maken, of dat ondanks de ‘rechtgelovighe’ aard van ouders tot ketterij was ver-
vallen zijn of haar recht op een erfdeel. Zonen die zich ophielden met ‘oneerlicke spelen’, of
minderjarige dochters die zonder ouderlijke toestemming trouwden of zich tot een ‘onkuisch
leven’ begaven, riskeerden hetzelfde lot. Daarnaast konden oorzaken die buiten twijfel ‘even
gewichtig ofte swaerder’ waren, rechtsgeldige redenen voor onterving zijn.5 Een voorbeeld
daarvan is de motivatie van Petronella Pijns. In het testament waarin zij in 1590 over de ver-
deling van haar bezittingen beschikte, vermeldde zij dat haar zoon Willem naar het buiten-
land was vertrokken alwaar hij zich in dienst ‘jegens ’t gemeen landt van Hollant’ had bege-
ven. Indien Willem bij het overlijden van Petronella nog steeds in het vijandelijke kamp tegen
het vaderland vocht, zou hij niets krijgen uit de nalatenschap van zijn moeder en moest zijn
erfdeel tussen zijn broers Johan en Barent en zijn zuster Geertruijt worden verdeeld.6 De keu-
ze waartoe Petronella Pijns zich gedwongen zag, blijkt uitzonderlijk te zijn geweest. In slechts
enkele van de ruim driehonderd testamenten van Leidenaren uit het einde van de 16e en 17e
eeuw die ik heb bestudeerd, kwam onterving van kinderen ter sprake.7

De meeste echtparen die ervoor kozen hun bezit naar eigen believen te verdelen, deden
dat gezamenlijk en vaak in een mutueel testament. Zij benoemden elkaar doorgaans tot be-
langrijkste erfgenaam, zoals tabel 1 laat zien. Maar wat hadden kinderen uit de nalatenschap
van hun ouders te verwachten?

Tabel 1. Belangrijkste erfgenamen van gezamenlijk testerende echtparen (n=192)8

Belangrijkste erfgenamen man vrouw

langstlevende van beiden 151 (78,6%) 148 (77,1%)
langstlevende en kinderen gezamenlijk 7 (3,6%) 3 (1,6%)
langstlevende en verwanten gezamenlijk 1 (0,5%) 2 (1,0%)
kinderen 16 (8,3%) 20 (10,4%)
verwanten 17 (8,9%) 19(9,9%)
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5 Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. Met te Lund teruggevonden verbeteringen, aanvullingen en op-
merkingen van den schrijver en met verwijzingen naar zijn andere geschriften uitgegeven en van aantekeningen en bijlagen voor-
zien door F. Dovring (Lund), H.F.W.D. Fischer (Leiden) E.M. Meijers (Leiden) (Leiden 1952) 98-99.

6 Gemeentearchief Leiden (hierna: GAL), Notarieel archief (hierna: NA) 55, f. 103v-105, 3 juli 1590.
7 Zie bijv. GAL, NA 19, nr. 210, 11 november 1590; NA 190, nr. 320, 11 november 1630.
8 Voor deze tabel is gebruik gemaakt van: GAL, NA 19, 28, 38, 55, 64, 77, 91, 102, 120, 135, 136, 139, 140, 160, 181,



Arent Claes Rippers Smit en Joosgen Joosten beloofden elkaar in hun testament uit 1622 hun
gemeenschappelijke bezit. In ruil was de langstlevende van beiden wel verplicht de kinderen
tot hun huwelijk, meerderjarigheid of het moment dat zij in staat waren zelf de kost te verdie-
nen, te onderhouden in eten en drinken en in kleding en andere ‘lijffbehoorten’, zoals het
echtpaar specificeerde. Bovendien moest de ouder die het huwelijk overleefde ervoor zorgen
dat de kinderen zouden leren lezen en schrijven en dat hun een goed ambacht werd geleerd.
Dit alles zou geschieden naar ‘alle redelijkheid’ en zoals een goede vader of moeder betaam-
de. Pas wanneer de kinderen bij huwelijk of meerderjarigheid boven de uitzet van ‘kleding en
reding’ elk drie- of vierhonderd gulden was uitgekeerd – de hoogte van het bedrag lieten
Arent en Joosgen over aan elkaar – was de ouderlijke plicht volbracht. Door middel van het
onderhoud, de uitzet en de uit te keren bedragen lieten Joosgen en Arent hun kinderen de-
len in de erfenis van de ouder die het eerste zou overlijden.9 Zij verdeelden hun bezit daar-
mee op een manier die in het 17e-eeuwse Leiden zeer gebruikelijk was.

Gezamenlijk testerende echtparen lieten ogenschijnlijk de belangen van de langstlevende
van beiden prevaleren. Maar zij verloren de rechten van hun kinderen geenszins uit het oog.
De regel dat men aan kinderen ten minste een legitieme portie moest nalaten, werd voor veel
ouders ten overvloede gesteld. Kinderen deelden meestal met een som geld in de erfenis van
de ouder die als eerste zou sterven. Dit bedrag, dat ouders hun kinderen bij hun huwelijk of
meerderjarigheid beloofden, was in de regel aanzienlijk hoger dan de waarde van een derde-
deel van hun nalatenschap.10 Bovendien kan de manier waarop gehuwde mannen en vrou-
wen over hun bezittingen beschikten, niet los worden gezien van het moment waarop het tes-
tament werd gemaakt. De op het eerste gezicht wat magere bedeling van kinderen moet
worden gezien in het licht van de veronderstelling van ouders dat hun kans nog wel zou ko-
men. Arent en Joosgen lieten in hun gezamenlijke testament al vastleggen dat hun kinderen
de erfgenamen van de langstlevende zouden zijn. Echtparen die elkaar zonder verdere voor-
waarden tot algeheel erfgenaam benoemden, gingen daar waarschijnlijk stilzwijgend vanuit.
De beschikkingen die weduwen als langstlevende van het echtpaar in hun testamenten maak-
ten, wijzen uit dat deze belofte inderdaad werd ingelost.

Tabel 2. Erfgenamen van weduwen (n=115)11

kinderen 44
kinderen en kleinkinderen 16
kinderen en andere verwanten 2
kleinkinderen 10
zusters 2
neven en nichten 19
verschillende verwanten 10
relatie tot weduwe onbekend 12

182, 190, 206, 208, 217, 283, 291, 292, 306, 316, 394, 404, 473, 483, 502, 538, 671, 718, 806, 825, 881, 900, 989, 1050,
1155, 1242 en 1282.

9 GAL, NA 182, f. 201-205v, 19 juli 1622.
10 De totale waarde van het bezit wordt vrijwel nooit vermeld. Dat kinderen meestal méér kregen dan hun legitieme

portie is af te leiden uit de door veel ouders opgenomen bepaling dat degene die zich tegen de vastgelegde verde-
ling verzette, het aan hem of haar vermaakte deel zou verspelen en uitsluitend de legitieme portie zou krijgen.

11 Voor deze tabel is gebruik gemaakt van: GAL, NA 18, 19, 20, 28, 38, 55, 64, 77, 91, 102, 120, 135, 136, 139, 140, 160,
182, 190, 206, 208, 217, 291, 306, 316, 394, 404, 453, 473, 483, 502, 538, 671, 718, 806, 825, 881, 900, 989, 1050, 1155,
1242, 1282, 1299.
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De tijd had sporen nagelaten in de samenstelling van het gebroken gezin. Kinderen die ooit
beoogd erfgenaam waren, leefden niet allemaal meer op het moment dat hun moeder over
haar bezit besliste. In dat geval was het goed voor kleinkinderen. Als ook zij ontbraken, kwa-
men neven en nichten aan de beurt. Sommige zonen en dochters hadden een royale huwe-
lijksmedegave ontvangen of waren op andere manieren ondersteund. Zij zagen de giften ver-
rekend met het deel uit hun moeders erfenis. Vaker dan bij gezamenlijk testerende ouders
moesten er uit de nalatenschap van weduwen legaten worden betaald. Maar er waren maar
weinig kinderen die het ten behoeve van andere erfgenamen uitsluitend met hun legitieme
portie moesten stellen. De weduwe lijkt haar ‘plicht’ als langstlevende ouder te hebben ver-
vuld en benoemde doorgaans haar nog levende kinderen tot (belangrijkste) erfgenaam.

Kinderen van ouders die gezamenlijk in een testament over de verdeling van hun bezit be-
schikten, moesten meestal wachten tot beide ouders overleden waren en ontvingen hun uit-
eindelijke erfdeel, evenals niet-wezen, dus relatief laat. Maar de huwelijksmedegave, bestaan-
de uit het erfdeel van de eerstoverleden ouder of als een voorschot op de erfenis van ouders
die nog leefden, stelde hun niettemin in staat een eigen huishouden te stichten. Kinderen be-
hielden ook na de ontvangst van hun huwelijksmedegave recht op hun erfdeel. Het sluiten
van een huwelijk had geen consequenties voor hun aanspraak op de nalatenschap van hun
ouders. 

Gelijke bedeling

Het principe uit het Hollandse versterfrecht om alle kinderen met gelijke delen te laten er-
ven in de nalatenschap van hun ouder(s) werd consequent doorgevoerd. Het versterfrecht
bepaalde dat gehuwde kinderen hun huwelijksgoed eerst terug moesten brengen in de boe-
del voordat deze met broers en zusters werd gedeeld. Men voorkwam op die manier de bena-
deling van de ongehuwde kinderen die eerder (nog) niets uit het bezit van hun ouders had-
den gehad. Kinderen behielden te allen tijde aanspraak op een deel uit het ouderlijk bezit.
Ouders die per testament over hun bezit beschikten, veranderden deze regel uit het versterf-
recht niet. Arent Claes en Joosgen Joosten expliciteerden zelfs dat het hun ‘expresse begeren
ende uijterste wille’ was dat kinderen die na hun overlijden nog ongehuwd of minderjarig
zouden zijn, vóór de uiteindelijke verdeling van de boedel eenzelfde som geld en uitzet van
‘cledinge, bruloffscosten ende gevolch vandien’ zouden krijgen, als hun gehuwde kinderen
hadden gehad.12

De gelijke erfdeling die zo kenmerkend was voor het Hollandse versterfrecht, streefden
ouders ook in hun laatste wilsbeschikkingen na. Leengoederen vormden een uitzondering op
de gelijke bedeling van zonen en dochters in het versterfrecht. Deze vererfden volgens het
leenrecht vaak, hoewel niet noodzakelijkerwijs, in mannelijke lijn. Maar door middel van be-
schikkingen in testamenten probeerden ouders ook dit goed over zonen en dochters te ver-
delen. In de 17e-eeuwse testamenten die Leidenaren maakten, werd de bestemming van leen-
goed een enkele keer vermeld. Zo kon Andreas de Baccher niet heen om de verdeling van de
lenen van zijn overleden vrouw. Deze waren na haar dood volgens de costumen van Vlaande-
ren, waar het land lag, in handen gekomen van zijn oudste zoon. Maar zijn eigen leengoed
maakte Andreas te gelde, zodat hij het in gelijke delen aan zijn kinderen Samuel, Philips, Eli-
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sabeth en Hedewich kon vermaken. Als troost kreeg Samuel, die het voordeel uit zijn vaders
erfenis aan zijn neus voorbij zag gaan, een gouden ketting.13

De gelijkberechtiging van zonen en dochters stond hoog in het vaandel. Alle kinderen kre-
gen een gelijke som geld bij hun huwelijk of meerderjarigheid of moesten de ouderlijke na-
latenschap in gelijke porties met elkaar delen. Sommige ouders trokken in hun testament
zelfs de ongelijke verdeling weer recht die tijdens de opvoeding was ontstaan. Het ging daar-
bij vooral om de kosten voor de opleiding van hun kinderen. Vanwege de beperktere be-
roepsmogelijkheden voor vrouwen en als gevolg van de andere toekomstperspectieven voor
meisjes, werd aan het onderwijs of de opleiding van jongens doorgaans meer geld besteed.
Ouders compenseerden hun dochters nogal eens voor de uitgaven voor de opleiding van hun
zonen. Zo waren notaris Dirc van Egmont en Jannetgen van Heemskerck zich ervan bewust
dat zij meer geld aan hun zoon Maerten, doctor in de rechtsgeleerdheid, dan aan de andere
kinderen hadden gespendeerd. Zij beloofden in hun testament hun dochter Sijburch niet al-
leen haar huwelijksgoed, maar bepaalden ook dat de uitgaven voor de boeken die Maerten
voor zijn promotie nodig had gehad, moesten worden verrekend met de uitzet die andere
kinderen zouden krijgen.14 Ook Jan Jacob Paedts en Anna Jans van Banchem stelden de tota-
le uitgaven aan hun kinderen per testament gelijk. De boekdrukkersdochter Annetgen Jans
kreeg boven haar uitzet en het erfdeel een legaat van zeshonderd gulden ter compensatie van
de kosten van de reizen die haar broer Jacob – mogelijk als ‘kleine tour’ een onderdeel van
zijn opvoeding – naar Frankrijk en Duitsland had gemaakt.15

Ouders beloofden hun kinderen een gelijke som geld bij huwelijk of meerderjarigheid of
lieten hun kinderen met ‘gelijke porties’ delen in hun nalatenschap. Bij de zeer zeldzame be-
schikkingen met betrekking tot werk werd wel onderscheid tussen zonen en dochters ge-
maakt. Deze weerspiegelen de arbeidsdeling naar sekse, die zo kenmerkend was voor de
vroegmoderne stad. Zonen kwamen in aanmerking voor ambachtswinkels, die voor dochters
alleen bij verkoop van waarde zouden zijn. Het werk binnen de meeste ambachten kon na-
melijk vaak alleen door mannen worden uitgevoerd. Daarnaast kreeg ook kleding regelmatig
een persoonlijke bestemming. De eerdergenoemde Petronella Pijns liet haar dochter Geer-
truijt naar goed gebruik behalve haar juwelen alle kleding na ‘’tgunt tot vrouwenclederen zal
mogen zijn gesneden’. Het is aannemelijk dat haar zonen eerder ‘kleding, wapenen en ge-
weer’ van hun vader hadden gehad.16

De samenstelling van het evenredige erfdeel dat kinderen kregen, werd in testamenten vrij-
wel nooit vermeld. Maar juist de afwezigheid van bepalingen hierover is opvallend. Waar-
schijnlijk kozen velen voor de verdeling die Willem, Hendrick en Elisabeth Barents bij de
scheiding van de nalatenschap van hun ouders toepasten. Deze lijndraaierskinderen uit
Noordwijk scheidden het land, de rentebrieven, de obligaties, het huisraad, de inboedel, de
kleding en ‘lijfbehoorten’ en het gerede geld, vermoedelijk na de gebruikelijke taxatie, in
drie gelijke porties, waarna ieder zijn deel door ‘blinde lotinge’ kreeg toebedeeld. Naar ‘ac-

13 GAL, NA 96, nr. 283, 9 september 1616. Overigens kwamen leengoederen, die aanvankelijk wellicht voor zonen wa-
ren bedoeld, ook op andere manieren in handen van vrouwen terecht, zoals blijkt uit de beschikking van veertig-
raad Dirck Gijsbrechts Schaeck. Hij maakte gebruik van de toestemming van de Staten van Holland om zijn leen-
goederen te disponeren en liet deze uit ‘echtelicke lieffde ende affectie’ aan zijn ‘welbeminde huijsvrouw’ Sara
Berckemans na. GAL, NA 217, f. 160-161v, 6 april 1622.

14 GAL, NA 77, nr. 111, 17 juli 1610.
15 GAL, NA 77, nr. 149, 11 oktober 1610.
16 GAL, NA 55, f. 103v-105, 3 juli 1590.
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cordatie’ kreeg Willem het huis waarin zijn ouders hadden gewoond. In ruil ontvingen Hen-
drick en Elisabeth het bedrag van achthonderd gulden boven hun erfdeel, dat naast roeren-
de goederen voor Hendrick uit een partij land in Katwijk en voor Elisabeth uit weiland en
teelland in Noordwijkerhout bestond.17

Ouders lieten het waarschijnlijk aan hun kinderen over wie uiteindelijk welk bezit zou krijgen,
zolang de porties gelijk zouden zijn. Naar overeenkomst of volgens blinde loting van de zorgvul-
dig gepriseerde delen werd de boedel gescheiden, eventueel nadat partijen land of huizen met
het oog op een eenvoudigere verdeling te gelde waren gemaakt.18 Kinderen erfden daardoor
niet alleen met gelijke delen, ook kwamen roerende én onroerende goederen in handen van zo-
wel zonen als dochters terecht. Bijgevolg waren zonen én dochters in staat ieder een belangrijke
bijdrage te leveren aan de economische basis van een eventueel nieuw te stichten gezin.19
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18 Zie bijv. GAL, NA 473, z.p., 14 mei 1640.
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Mannen, vrouwen en gemeenschappelijk bezit

De huwelijksinbreng

Een som geld van drie- tot vierhonderd gulden en een uitzet ‘in cledinge, bruloffscosten,
ende gevolch vandien’, ‘mitsgaders luijermande ende anders’, was het bezit dat Arent Claes
en Joosgen Joosten hun kinderen beloofden die bij hun overlijden nog niet getrouwd zouden
zijn.20 De vraag welk goed kinderen naast de meestal beloofde som geld nu precies meekre-
gen, laat zich op basis van de informatie uit testamenten niet eenvoudig beantwoorden. He-
laas vermelden contracten van huwelijkse voorwaarden evenmin waaruit de huwelijksinbreng
van bruid en bruidegom precies bestond. Men verwees vaak naar de ‘cedullen’ waarin het hu-
welijksgoed was beschreven of verklaarde ‘wel te vreden te zijn’ met de goederen die ‘elcx tot
subsidie ende onderstant deses huwelicx’ aanbracht.21 Soms beklemtoonde het echtpaar
daarbij dat de inbreng van beide partijen van gelijke waarde zou zijn.22 Het is de vraag of de
inhoud van de ‘cedullen’ bij de notaris bekend is geweest. Enkele paren die voor de notaris
verschenen, verzwegen met opzet waaruit de huwelijksinbreng zou bestaan. Zij zagen dit, net
zoals de verver Abraham de la Grange en Rachel de Block, als een kwestie van vertrouwen.
Onder toeziend oog van hun beider vaders lieten zij de notaris optekenen ‘dat elck sich dae-
rinne sall quijten ende gedragen volgende de beloften ende overeencomsten’ die zij van te
voren waarschijnlijk na zorgvuldige onderhandeling mondeling hadden gemaakt.23

Zeker is wel dat de inventarissen van het bezit lang niet altijd even uitgebreid zijn geweest.
Onder de elite waar grote vermogens op het spel stonden, was het gewoonte om op voor-
waarden te trouwen. Door gemeenschap van goederen uit te sluiten en de erfgenamen vast te
leggen, zorgde men ervoor dat de huwelijksmedegave binnen de familie bleef. 

Maar huwelijkscontracten werden niet uitsluitend door welgestelde paren gemaakt. Wan-
neer het verschil tussen de huwelijksinbreng van bruid en bruidegom groot was, was het slui-
ten van een huwelijkscontract ten minste het overwegen waard. De verbintenis was niet alleen
van invloed op de vermogenspositie van de langstlevende, maar raakte ook de belangen van
verwanten wanneer het huwelijk kinderloos zou blijven. Zo was het voor Truijtgen Jeroens van
groot belang om te anticiperen op de verdeling van het bezit na beëindiging van het huwelijk
dat zij in 1610 met de linnenwever Werbout Pieters sloot. Werbout bracht alleen zijn kleding
in en had bovendien nog openstaande schulden. Truijtgen zou hiervoor, zo werd afgespro-
ken, nooit aansprakelijk zijn. Om bovendien te voorkomen dat zij haar bezit na Werbouts
dood met zíjn erfgenamen zou moeten delen of dat haar man zich aan zijn huwelijk verrijken
kon, sloten zij gemeenschap van goederen uit. Wel beloofde Truijtgen Werbout een rente-
brief van vijftig gulden wanneer zij als eerste overleed. Ook beperkte Truijtgen de zeggen-
schap van Werbout over haar goed. De man die zonder bezit was getrouwd, mocht tijdens het
huwelijk de goederen van zijn vrouw niet verkopen of belasten. Het beheer van het goed werd
daarmee zo geregeld alsof er geen huwelijk tussen beiden zou zijn geweest.24 Zonder contract
was Truijtgen vermoedelijk nooit met de onvermogende Werbout getrouwd. De echtverbinte-
nis tussen Werbout en Truijtgen vormde de uitzondering op de ongeschreven regel die een

20 GAL, NA 182, f. 201-205v, 19 juli 1622.
21 GAL, NA 473, z.p., 10 september 1640.
22 GAL, NA 140, nr. 60, 25 augustus 1622.
23 GAL, NA 91, 186, 8 juli 1610.
24 GAL, NA 38, nr. 147, 14 oktober 1610.
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huwelijk tussen gelijken van vermogen voorschreef. Dat Truijtgen méér bezat dan haar aan-
staande man, verklaart haar keuze voor het huwelijkscontract.

Bruid en bruidegom die voor de eerste keer trouwden, kregen hun huwelijksinbreng als tij-
delijk voorschot op de erfenis. Halfwezen brachten hun vaderlijk of moederlijk erfdeel in. In het
licht van de gelijke bedeling van zonen en dochters en de gewoonte dat men een huwelijkspart-
ner van gelijk vermogen zocht, lijkt het gebruik van de term ‘bruidsschat’, ofwel de dowry waar-
over Fynes Moryson sprak, bij de beschrijving van het huwelijksgoederenrecht in Holland in de
17e eeuw enigszins misplaatst. In hun huwelijkscontracten spraken Leidenaren van ‘aange-
brachte goederen’ of van de goederen die, eventueel boven de uitzet, ‘tot onderstant en subsidie’
door ouders werden meegegeven. De afwezigheid van het woord ‘bruidsschat’ voor de huwe-
lijksinbreng van vrouwen is veelzeggend. Een goede huwelijksinbreng was voor vrouwen welis-
waar noodzakelijk om binnen hun stand te kunnen trouwen. Vanwege het beperkte vermogen
van vrouwen om hun bezit met inkomsten uit arbeid te vermeerderen, was de overdracht van dit
bezit bovendien een belangrijk moment.25 Maar het gebruik van de term bruidsschat gaat voor-
bij aan de verwachting dat de bruidegom een inbreng van gelijke waarde meebracht. De aloude
economische betekenis waarbij de vader van de bruid haar aanstaande echtgenoot van een gift
voorzag in ruil voor de plicht zijn dochter haar verdere leven te onderhouden, had de ‘bruids-
schat’ in het 17e-eeuwse Leiden verloren – zo deze betekenis hier al ooit had bestaan. Ouders ver-
deelden uiteindelijk hun goederen gelijk onder al hun kinderen.26

Gemeenschap van goederen

De meeste echtparen stelden geen huwelijkscontract op. Zij trouwden in gemeenschap van
goederen. Alle bezittingen van bruid en bruidegom kwamen in een gemeenschappelijke boe-
del terecht. Ook het goed dat het echtpaar tijdens het huwelijk verwierf, door erfenissen, via
giften of uit werk, was, evenals geleden verliezen, gezamenlijk bezit.

Tijdens het huwelijk stond de gemeenschappelijke boedel onder het beheer van de echt-
genoot. Een getrouwde vrouw verloor iedere zeggenschap over het goed dat zij had inge-
bracht. Het Hollandse recht ging daarin verder dan het recht dat elders in de Republiek gold.
Een echtgenoot beheerde niet alleen het roerende en onroerende goed dat zijn vrouw had
ingebracht, hij mocht het ook belasten en verkopen. In tegenstelling tot andere provincies,
waar man en vrouw samen over transacties van onroerende goederen beslisten, had de Hol-
landse echtgenoot daarbij de toestemming van zijn vrouw niet nodig. Omgekeerd mochten
gehuwde vrouwen hun eigen goed niet verkopen of belasten zonder toestemming van hun
man, waarbij men alleen een uitzondering maakte voor huishoudelijke uitgaven, of de uitga-
ven die ‘openbare koopvrouwen’ maakten ten behoeve van hun nering.27

Het was de handelingsonbevoegheid van gehuwde vrouwen die aan deze praktijk ten
grondslag lag. Een gehuwde vrouw stond onder de maritale macht van haar man. Haar han-
delingsonbekwame status werd op verschillende manieren gelegitimeerd. De eerste verkla-
ring voerde de vrouwelijke ondergeschiktheid terug op lichamelijke zwakheid. Aan de licha-
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goed. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (Amsterdam 1997) 13-33, aldaar 13.

26 Amy Louise Erickson gaat in haar studie over vrouwen en bezit uitgebreid in op de betekenis van de dowry in het
vroegmoderne Engeland. Zie: Amy Louise Erickson, Women and property in early modern England (Londen/New York
1993) 92-93, 96-97.

27 De Blecourt, Kort Begrip, 70, 73-74.



melijke zwakheid werden van oudsher politieke en juridische consequenties verbonden. De
volksvergadering, uitsluitend toegankelijk voor de gewapende leden van de samenleving,
sloot vrouwen uit. Vrouwen waren niet in staat geweest wapens te dragen en konden daarom
niet als volwaardig lid van de samenleving worden beschouwd.28 Volgens het Romeinse recht
was een vrouw in geestelijk opzicht de mindere van de man. Deze legitimatie voor de onder-
geschiktheid van vrouwen werd ook door Hollandse rechtsgeleerden uit de Republiek aange-
voerd. Aangezien vrouwen ‘minder bequaem zijnde tot saken van verstand en oordeel’ waren
zij uitgesloten van alle ambten, ‘tot bestier van luyden en saken’, zo betoogde Simon van
Leeuwen.29 Mannen bezaten de ‘aangeboren opperheid’ over vrouwen, zo meende Hugo de
Groot, want ‘het wijste komt altijd toe te gebieden’.30 Analoog aan deze maatschappelijke hië-
rarchische verhoudingen was mannen ook het bestuur van het gezin, de voogdij over hun
echtgenotes en daarmee het beheer van de gemeenschappelijke boedel vergund.

Dat het onvermogen van gehuwde vrouwen om over hun goed te beschikken serieuze ge-
volgen kon hebben, ondervond Philipina van der Laen. Zij was getrouwd met Adriaen van
Swieten, die zij omschreef als een man van ‘met eeren ende van goeden aert’ die zich ge-
woonlijk ‘eerlijcken ende burgerlijcken’ gedroeg en over wie niemand iets had te klagen.
Maar zo nu en dan kwam Adriaen in verkeerd gezelschap terecht. Er waren lieden in de stad
die Adriaen keer op keer aan het ‘speelen’ probeerden te krijgen, terwijl anderen hem dron-
ken voerden met als doel ‘eenige coopmanschappen’ met hem te sluiten die ‘alle redenen
ende marcxgang’ te buiten gingen. Adriaen, die kennelijk even zwak als goed van aard was,
kon geen weerstand bieden waardoor zijn boedel ‘ganselick verlopen’ was en tot ‘desolatie
van sijn huijsvrouwe ende cleijne kinderen’ snel ‘te gronde’ dreigde te gaan. Op verzoek van
Philipina besloot het stadsbestuur Adriaen van Swieten onder stadsvoogdij te plaatsen, waar-
mee hem tevens het beheer van de boedel werd ontzegd.31

Vrouwen werden op verschillende manieren tegen de mogelijk negatieve gevolgen van hun
handelingsonbekwame status beschermd. Philipina greep in vanwege het wanbeheer van
Adriaen, waarna de macht van haar man over het goed werd beperkt. Het recht bood haar de
mogelijkheid alsnog een boedelscheiding aan te vragen. Truijtgen Jeroens deed dat, zoals al
ter sprake kwam, bij voorbaat en beperkte de zeggenschap van haar man in een huwelijks-
contract. Haar vermoedelijk belangrijkste bezittingen van rentebrieven en obligaties bracht
zij onder bij de klerk ter secretarie van Leiden, die deze tijdens het huwelijk voor Truijtgen
zou beheren. Dat een dergelijke poging om de echtgenoot niet in de verleiding te brengen
geen daad van overbodig wantrouwen hoefde te zijn, wordt duidelijk uit de situatie waarin
Tanneke Harmans verkeerde. Ook zij had haar man voor het huwelijk verboden haar bezit te
verkopen of belasten. Niettemin had Johannes Lardinoijs onder dwang zijn vrouw de op-
brengsten uit haar kapitaal en het huisraad afhandig gemaakt en vervolgens het geld ‘mit
drincke ende anders’ verbrast. Omdat het ernaar uitzag dat ook hij zijn gezin zou ‘ruijneren
en bederven’ werd de boedeladministratie overgegeven aan een curator.32

Het is de vraag of Tanneke Harmans heeft kunnen profiteren van de overige rechtsmidde-
len waarmee men de handelingsonbekwame status van vrouwen enigszins probeerde te com-

28 W. van Iterson, ‘Vrouwenvoogdij’, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 15 (1937) 287-387, aldaar 386; W. van Iterson, ‘De
lachende mond’, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 14 (1636) 319-320. 

29 Simon van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt (Leiden/Rotterdam 1664) 24.
30 De Groot, Inleidinge, 11.
31 GAL, Stadsarchief II (hierna: SAII) 51, f. 115v, 5 januari 1610; idem f. 116-116v, 5 januari 1610.
32 Schmidt, Overleven na de dood, 60-61.
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penseren. Van het privilege van vrouwen om in het huwelijkscontract de keuze te bedingen
pas na de dood van hun echtgenoot te besluiten of het huwelijk in gemeenschap van winst en
verlies zou zijn, heeft Tanneke waarschijnlijk geen gebruik gemaakt. Een vrouw kon boven-
dien na de dood van haar man voor de schulden die tijdens het huwelijk en dus door haar
echtgenoot waren gemaakt, maar voor de helft worden aangesproken, terwijl haar echtge-
noot voor de hele schuld aansprakelijk was. Overstegen de schulden de baten van de boedel
dan kon zij er als weduwe desnoods voor kiezen om de hele boedel te weigeren. Wie gebruik
maakte van dit renunciatierecht, behield alleen haar ‘daghelickse kleederen’, maar was ge-
vrijwaard van alle schulden die tijdens het huwelijk waren ontstaan. Het is onbekend of Tan-
neke Johannes overleefde. Maar de ingreep van het stadsbestuur tijdens haar gehuwde be-
staan kwam te laat. De vrouw die met de huwelijkse voorwaarden haar bezit had willen
beschermen, zag hoe de curator een maand nadat zij het stadsbestuur te hulp had geroepen,
ter aflossing van de schulden de boedel verkocht.33

Weduwen, weduwnaars en de nalatenschap

Fynes Moryson merkte op dat een Hollandse vrouw behalve haar ingebrachte goed ook de
helft van de goederen kreeg die haar echtgenoot tijdens het huwelijk had verdiend, indien zij
geen kinderen hadden. Hij verwees daarmee naar een regel die vanouds in sommige delen
van de Nederlanden had gegolden. Zo maakte het recht in de provincies Groningen en Fries-
land aanvankelijk onderscheid tussen enerzijds huwelijken die kinderloos gebleven waren, in
welk geval de goederen van de echtgenoten gescheiden bleven en men het bezit binnen de fa-
milie hield. Anderzijds waren er de ‘beërfde huwelijken’ waaruit kinderen waren geboren,
die tot gevolg hadden dat er gemeenschap van winst en verlies zou zijn.34

In het 17e-eeuwse Holland maakte het voor de verdeling van de boedel niet uit of er kin-
deren waren geboren en dat is symptomatisch voor de verstrekkende gevolgen van het huwe-
lijk voor de overdracht van bezit. Zoals gezegd vond in Holland in principe gemeenschap van
goederen plaats. Op dezelfde manier waarop de goederen bij elkaar waren gebracht, werden
deze na de dood van één van beide echtgenoten ook weer gescheiden. Ongeacht de vraag wie
welk goed had ingebracht, kreeg de weduwe háár helft van de gemeenschappelijke boedel,
die zij samen met haar echtgenoot had bezeten en waarover haar man tijdens het huwelijk het
beheer had gehad. De andere helft werd onder de erfgenamen van haar man verdeeld. Echt-
genoten erfden niets van elkaar, tenzij door beide partijen anders was bepaald.

Wanneer een echtpaar op huwelijkse voorwaarde was getrouwd en gemeenschap van goe-
deren had uitgesloten, kreeg een vrouw als weduwe haar ingebrachte goed weer terug. Als
aanvulling hierop kon zij in een huwelijkscontract een weduwengoed bedingen. Zo schonk Ja-
cob van der Houff, die in 1622 met Johanna Adriaens van Leeuwen trouwde, zijn bruid vijf-
tienhonderd gulden indien hij als eerste zou sterven, welke som geld haar ‘tot een duwarie’
werd toegezegd.35 Met de douarie lieten echtgenoten die net zoals Jacob en Johanna in onge-
meenschap van goederen trouwden, hun aanstaande weduwe delen in hun nalatenschap. Dit
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weduwengoed kregen zij meestal uitbetaald in geld, naast de vruchten van het huwelijk, die
de meeste echtparen die op huwelijkse voorwaarden trouwden voor gemeenschappelijk bezit
hielden. Een enkele bruid beloofde haar potentiële weduwnaar een douarie.36 Maar de gift
was in het 17e-eeuwse Leiden in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning van vrouwen die
met hun man ook diens inkomsten verloren, en laat zien dat de kwetsbare positie van wedu-
wen werd erkend.

Het was echter veel gebruikelijker dat echtparen elkaar in hun nalatenschap lieten delen
door middel van beschikkingen per testament. Zoals we eerder zagen, benoemden de meeste
echtgenoten elkaar tot ‘algeheel’ of ‘universeel’ erfgenaam – soms uit ‘conjugale affectie’ of
‘sonderlinge lieffde’ maar meestal zonder commentaar. In ruil voor de belofte de kinderen
eerlijk op te voeden, ze te voorzien van eten, drinken, kleding en reding en ze te leren en in-
strueren tot huwelijk of meerderjarigheid en hen dan eerlijk uit te zetten met geld of goed,
behield de langstlevende ouder de gemeenschappelijke boedel. De erfrechtelijke belangen
van de kinderen stonden voor testerende ouders voorop. Maar zolang deze waren zeker ge-
steld, probeerde men voor de langstlevende de juiste omstandigheden te creëren om na de
dood van een van beiden zoveel mogelijk op oude voet verder te leven.

Een weduwe of weduwnaar van een echtgenoot die stierf met achterlating van minderjarige
kinderen, maar zonder testament, moest binnen zes weken na het overlijden bij de weeskamer
verschijnen. De weesmeesters stelden voogden over de halfwezen aan. Een vader of moeder
kwam als eerste in aanmerking voor de voogdij. Maar vanwege de tegengestelde belangen van de
ouder en de kinderen bij de boedelscheiding stelden de weesmeesters voor een goede beharti-
ging van de belangen van kinderen bovendien een medevoogd aan. Na het opmaken van de in-
ventaris vond de boedelscheiding plaats. De ouder kreeg zijn of haar deel terwijl de andere helft
van de boedel als nalatenschap van de eerstgestorvene onder de kinderen werd verdeeld. De
voogden verkochten het roerende goed en belegden de opbrengst. Persoonlijke bezittingen of
kostbaarheden werden, zolang de kinderen minderjarig waren, in de weeskamer bewaard.37

De verdeling van het bezit was niet voor ieder gebroken gezin het meest gunstige scenario.
Soms werd de boedelgemeenschap na de dood van een ouder met de kinderen voortgezet.
Jonge kinderen hadden meestal weinig aan de goederen die zij zouden erven en waren meer
gebaat bij een erfdeel in geld dat kon worden belegd. Soms was een boedel met schulden be-
last of simpelweg lastig te delen. In die gevallen kon het voordelig zijn de boedel intact te la-
ten en kinderen hun vaderlijk of moederlijk erfdeel in geld te betalen.

Of de verdeling van de boedel van Sophia Willems en Jan Plumage testamentair was vast-
gelegd, is onbekend. Maar het voordeel van de uitkoop van de kinderen, waarover zij in elk
geval niets hadden afgesproken, was evident. De tabaksverkoper Jan Plumage liet bij zijn
dood in 1674 een huis en erf in de Sint Jorisssteeg na. Sophia zou het huis met haar eigen kin-
deren en met de jonge kinderen van Jan’s dochter uit een eerder huwelijk moeten delen. De
verkoop van het huis was echter weinig opportuun. Door de ‘constitutie van tijt’ zou het niet
alleen te weinig opleveren, ook verloor de weduwe in dat geval de mogelijkheid om haar ne-
ring te kunnen uitvoeren. Met de voogden over de minderjarige kinderen kwam Sophia over-
een dat zij bij de verdeling van de boedel het huis zou krijgen, waarvoor zij 1400 gulden be-
taalde. De mogelijkheid om door middel van uitkoop van de kinderen de boedel intact te
houden was voor veel weduwen en weduwnaars, net zoals voor Sophia die kon doorgaan ‘met

36 Zie bijv. GAL, NA 989 nr. 79, 2 april 1670.
37 Schmidt, Overleven na de dood, 101.
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het vercoopen van Taback, om alsoo met haer kinderkens door de werelt te geraecken’, een
aantrekkelijk alternatief.38

Money of de overdracht van bezit in Engeland

Grace Money was nog jong toen haar echtgenoot in 1624 overleed. De waarde van de boedel
die hij naliet bedroeg, na aftrek van de schulden, een schamele drie pond. Grace moest het
goed delen met vier stiefkinderen die bijna volwassen waren en met haar dochtertje van vijf
jaar oud. De jonge weduwe zag daarmee weinig terug van de portion ter waarde van vieren-
twintig pond die zij destijds bij haar huwelijk met de weduwnaar had ingebracht. Grace
Money woonde in Lincolnshire, het graafschap waar ook Fynes Moryson geboren was.

Over de weduwe Grace Money is niet meer bekend dan wat hier staat beschreven. Maar aan
de hand van de regels van het erfrecht en de rechtspraktijk in Engeland in de vroegmoderne
periode kunnen enkele hypothetische scenario’s van haar aanspraak op bezit gedurende haar
levenscyclus worden geformuleerd.

Het is onduidelijk waaruit Grace’s huwelijksinbreng ter waarde van vierentwintig pond be-
stond, maar de kans was niet zo groot dat de ‘jongedochter’ voor haar huwelijk enig land be-
zat. Veel jonge vrouwen brachten hun huwelijksinbreng bijeen uit erfenissen en giften van
ouders of andere familieleden. Freehold land, ofwel onroerend goed, was volgens het principe
van de primogenituur, dat zo kenmerkend was voor de Engelse common law, voor de oudste
zoon bestemd. Slechts bij afwezigheid van zonen kwamen dochters aan de beurt. Ook bij de
overerving van copyhold land – een vorm van leengoed – bevoordeelde het recht in eerste in-
stantie zonen.39 Roerend goed en geld daarentegen werd volgens de ecclesiastical law gelijk
over zonen én dochters verdeeld.

De vader van Grace had per testament over zijn vermogen kunnen beschikken. Maar in-
dien hij dat deed, is het onwaarschijnlijk dat hij zijn dochter enig land naliet. Zag men in En-
geland in het algemeen zonen al als meest vanzelfsprekende erfgenamen voor onroerend
goed, in Lincolnshire had men in dit opzicht nauwelijks de neiging om per testament van de
regels uit het versterfrecht af te wijken. Slechts vijf procent van de vaders met zonen uit dit
Engelse graafschap beloofde hun dochters in hun testament enig land.40

Het is goed mogelijk dat het deel dat de broers van Grace kregen uit de ouderlijke nala-
tenschap van gelijke waarde was als het deel dat hun zuster als huwelijksinbreng gebruikte. Bij
de verdeling van het bezit als geheel streefde men uiteindelijk naar een min of meer gelijke
bedeling van alle kinderen. Ouders gebruikten testamenten om de harde consequenties van
de primogenituur enigszins te verzachten. Door middel van beschikkingen van geld en per-
soonlijke bezittingen compenseerden zij hun dochters voor de begunstiging van zonen bij de
verdeling van land. Maar het is de vraag of ouders overal in Engeland op deze manier de erf-
delen van zonen en dochters uiteindelijk in evenwicht brachten. Jane Whittle concludeerde
uit haar onderzoek naar landbezit onder vrouwen in Norfolk in de 15e en 16e eeuw dat het
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23.
40 Erickson, Women and property, 61. Zie ook Jane Whittle, ‘Inheritance, marriage, widowhood and remarriage: a com-

parative perspective on women and landholding in north-east Norfolk, 1440-1580’, Continuity and change 13 (1998)
33-72, aldaar 40-47.



land dat zonen kregen aanzienlijk waardevoller was dan het geld dat aan dochters werd ver-
maakt.41

Evenals Hollandse vrouwen verloor Grace Money tijdens haar huwelijk de zeggenschap
over haar bezit. Het was een gevolg van het idee dat man en vrouw één werden door het hu-
welijk, waaraan door het Engelse recht echter vérstrekkender consequenties werden verbon-
den. Zo was het een gehuwde vrouw in Engeland, anders dan in de Republiek, niet toegestaan
per testament over haar bezit te beschikken. Leengoed kon zij als weduwe weer terugkrijgen,
mits haar echtgenoot het tussentijds niet had verkocht. Haar land kon hij niet vervreemden,
maar hij kreeg wel de opbrengsten ervan. Haar roerende goederen verloor zij bij een huwe-
lijk voorgoed.42

Anders dan in de meeste gebieden van Europa had een Engelse weduwe geen recht op te-
ruggave van haar ingebrachte goed. Na de dood van haar echtgenoot kreeg een weduwe grof-
weg een derde van zíjn bezit. Maar de vraag hoe de nalatenschap precies werd verdeeld, was
afhankelijk van de samenstelling van zijn vermogen. Een weduwe kreeg haar parafernalia uit
de boedel, haar kleding en juwelen en soms het echtelijk bed. Zij kreeg een derdedeel van de
roerende goederen van haar man, al hadden echtgenoten in verschillende gebieden van En-
geland het recht haar dit deel per testament te ontzeggen. Een weduwe kreeg als dower het le-
venslange gebruik van een derde van het onroerende goed van haar echtgenoot. Omgekeerd
deelde de weduwnaar met kinderen in de nalatenschap van zijn overleden vrouw. Maar als
equivalent van de dower voor de weduwe verschafte zijn curtesy hem het levenslange gebruik
van al haar onroerende goed – zo zij dit had – en niet slechts van een derdedeel.43

Amy Louise Erickson heeft laten zien dat de regels uit het erfrecht in de praktijk meestal
niet zo stringent werden toegepast. Veel echtgenoten die hun weduwen tot erfgenaam be-
noemden, lieten haar aanzienlijk meer na dan het derdedeel waar zij recht op had. De man
die zijn vrouw niet het ‘residu’ van zijn goed vermaakte, gaf haar meestal haar huwelijksin-
breng terug. Ook het ecclesiastical court, verantwoordelijk voor de verdeling van de roerende
goederen van mannen die intestaat stierven, wezen weduwen meestal meer toe dan het hun
wettelijk toegekende derdedeel.44 Maar weduwen bleven sterk afhankelijk van een goedgun-
stige beschikking van het ecclasiastical court of hun echtgenoot. Zekerheid over de aanpassing
of een flexibele interpretatie van het erfrecht hadden zij niet. Sommige vrouwen verloren te-
gelijk met hun echtgenoot tweederde van het goed waarvan zij eerder met hun man leefden.
Grace Money figureert in de studie van Erickson als voorbeeld van weduwen die bij het court
een teruggave ter grootte van hun huwelijksinbreng bepleitten. Haar pleidooi werd niet ge-
hoord. Hoewel zij vierentwintig pond had ingebracht, moest zij de nalatenschap van drie
pond volgens het versterfrecht delen. Grace kreeg een derdedeel. Anders dan in Holland
werden vrouwen die fortuinlijker waren dan Grace beschouwd als begunstigden van loyale
rechters of genereuze echtgenoten, in plaats van rechthebbenden op het bezit.

41 Whittle, ‘Inheritance, marriage, widowhood and remarriage’, 65.
42 Janelle Greenberg, ‘The legal status of the English women in early eighteenth-century common law and Equity’, Stu-

dies in eighteenth century culture 4 (1975) 171-181; Erickson, Women and property, 24-25. 
43 Erickson, Women and property, 28; Eileen Spring, Law, land and family. Aristocratic inheritance in England, 1300 to 1800

(Londen 1993) 62-63.
44 Erickson, Women and property, 162, 178.
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Tot besluit

Wanneer we terugkeren naar Morysons beschrijving van de manier waarop in Holland bezit
werd verdeeld, dan blijkt dat hij met zijn uitleg de essentie van het Hollandse recht wist weer te
geven, maar dat de woorden die hij daarvoor gebruikte enigszins misleidend zijn. Een vrouw
kreeg na de dood van haar man niet letterlijk haar ‘bruidsschat’ terug. Evenmin werden haar
de goederen vergund waarmee haar echtgenoot zijn vermogen tijdens het huwelijk had weten
te vermeerderen. Een weduwe kreeg háár helft van de gemeenschappelijke boedel wanneer zij
in gemeenschap van goederen was getrouwd. Deze helft vertegenwoordigde haar ingebrachte
goed met als aanvulling de helft van de opbrengsten van het huwelijk. Dit goed had tijdens het
huwelijk weliswaar onder het beheer van haar echtgenoot gestaan, maar het was onderdeel van
de gemeenschappelijke boedel en die behoorde het echtpaar gezamenlijk toe.

Zoals de goederen bij het sluiten van het huwelijk bijeen waren gebracht, zo werden ze na
beëindiging van het huwelijk ook weer gescheiden. Een weduwe kreeg de helft als rechtheb-
bende en niet, zoals in Engeland, als begunstigde van een genereuze echtgenoot. De andere
helft werd in gelijke porties onder de erfgenamen van haar echtgenoot verdeeld. Aangezien
bruid en bruidegom in principe evenveel bij het huwelijk hadden ingebracht, werd deze ver-
deling in het 17e-eeuwse Holland als rechtvaardig beschouwd.

Het Hollandse erfrecht maakte nauwelijks onderscheid naar sekse. Alle kinderen kregen
een gelijk deel uit de nalatenschap van hun ouders wanneer deze overleden, of als (tijdelijk)
voorschot daarop in de vorm van huwelijksgoed. Het erfdeel of het huwelijksgoed dat zonen
en dochters kregen, vertegenwoordigde niet alleen dezelfde waarde, ook de samenstelling
van het bezit was grotendeels gelijk. Deze situatie was anders in Engeland, waar land niet al-
leen volgens het versterfrecht, maar ook meestal in testamenten voor zonen werd bestemd,
terwijl dochters hun erfdeel vaak uitbetaald kregen in roerend goed of geld.

De gelijke bedeling van Hollandse zonen en dochters had uiteindelijk belangrijke gevol-
gen voor het weduwschap. Een weduwe, die weer de beschikking kreeg over haar bezit, in de
vorm van haar ingebrachte goed of de helft van de boedel wanneer zij in gemeenschap van
goederen was getrouwd, bleef, anders dan haar Engelse lotgenote, achter met een substan-
tieel deel van het goed dat haar eerder samen met haar man ter beschikking had gestaan. De
weduwe wier man een testament had gemaakt, kon doorgaans rekenen op meer dan de helft
van het goed. De kans was immers groot dat hij, samen met zijn vrouw, een testament op de
langstlevende had gemaakt.

In de regel droegen man en vrouw ieder hun deel bij aan de gemeenschappelijke boedel.
En in de regel kwam ieder met een evenredig deel het huwelijk weer uit. De mogelijkheid dat
een vrouw die bij het huwelijk niets had ingebracht na de dood van haar man tóch de helft
van de boedel kreeg, vond Moryson opmerkenswaardig. Maar die situatie werd óók door veel
Leidenaren als onrechtvaardig beschouwd. Aanstaande echtparen probeerden te voorkomen
dat iemand die zonder bezit was getrouwd, uiteindelijk de helft van de boedel zou krijgen.
Men anticipeerde dan ook vaak op wat men zag als een onterechte ‘verrijking’ door het hu-
welijk. Ongelijkheid van vermogen van bruid en bruidegom was een belangrijk motief om in
een huwelijkscontract gemeenschap van goederen – en daarmee een ‘onrechtvaardige’ ver-
deling van de boedel na de dood van een van beiden – te voorkomen. Beide echtgenoten kre-
gen terug wat zij hadden ingebracht.
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Het einde van een migratieregime: buitenlanders in Holland
gedurende de 19e eeuw*

Inleiding

In de Volkstelling van 1849 werden voor de eerste keer cijfers gepubliceerd over ‘in het bui-
tenland geborenen’ (nationaliteit werd toen nog niet relevant geacht). De afwijkende positie
van Amsterdam springt hierbij onmiddellijk in het oog. Terwijl het landelijk percentage van
deze categorie 2,3% bedroeg, was hun aandeel in de hoofdstedelijke bevolking met 9.600 per-
sonen bijna het dubbele. Zo’n driekwart van alle in het buitenland geborenen in de provincie
Noord-Holland woonde destijds in de hoofdstad. Die concentratie was een erfenis van het
zeer hoge niveau van buitenlandse immigratie dat de hoofdstad tot het einde van de 18e eeuw
had gekend. Zo was omstreeks 1800, toen de immigratie naar Nederland al een glijvlucht had
ingezet, van de Amsterdamse bruiden en bruidegoms nog steeds bijna een kwart in het bui-
tenland geboren. Dat percentage daalde vooral gedurende de Napoleontische tijd fors, om in
1850 op zo’n 6% uit te komen. Voor Rotterdam zien we een zelfde trend, al was de daling
daar minder dramatisch (grafiek 1). De in voorafgaande eeuwen gebaande migratie-paden
waren dus nog steeds in gebruik, maar de drukte van weleer had plaatsgemaakt voor een soms
serene rust en van menige weg waren alleen de contouren nog vagelijk te herkennen.

In dit artikel stel ik me allereerst de vraag wat voor soort migranten zich in Nederland ves-
tigde en in hoeverre de afnemende 19e-eeuwse immigratie de laatste stuiptrekking was van
het vroegmoderne migratieregime. Een regime dat werd gekenmerkt door een vrijwel con-
stante aantrekkingskracht van de zeegewesten van de Republiek op het Duitse en Scandinavi-
sche achterland. Daarnaast zal worden nagegaan hoe de dalende immigratie-trend valt te rij-
men met de economische opleving gedurende de laatste decennia van de 19e eeuw. In dit
verband zal ook aandacht worden besteed aan de opvallende verschillen tussen Rotterdam en
Amsterdam waar het gaat om de aantrekkingskracht op migranten.

In de historiografie over migratie zijn deze vragen nog nauwelijks aan de orde gekomen. De
aandacht is vooral uitgegaan naar de vroegmoderne periode, die door de grootscheepse en soms
spectaculaire immigratie, denk aan de Zuid-Nederlanders en de Hugenoten, sterk tot de ver-
beelding spreekt.1 Daarnaast mag de 20e eeuw zich al enige tijd in een grote belangstelling ver-
heugen.2 De tussenliggende lange 19e eeuw is daarentegen stiefmoederlijk bedeeld. Met uit-
zondering van het werk van Jan Lucassen, Ad Knotter, en meer recent Paul van de Laar e.a. en

* Met dank aan Clé Lesger en Wim Willems voor hun commentaar.
1 De resultaten van deze onderzoekstraditie, die met de studies van Simon Hart (Geschrift en getal. Een keuze uit de de-

mografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 (Dordrecht
1976)) en Jan Lucassen (Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspektief 1600-1900 (Gouda 1984)) een
belangrijke impuls heeft gekregen, zijn inmiddels geïntegreerd in algemene overzichtswerken. Zie bijvoorbeeld: Jan
de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995) en
Willem Frijhof en Marijke Spies, 1650. Bevochten eendracht (Den Haag 1999).

2 Jan Lucassen en Rinus Penninx, Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders. Immigranten in Nederland 1550-1993 (Amster-
dam 1994). Voor een recent overzicht zie Annemarie Cottaar, Jan Lucassen en Leo Lucassen, Van over de grens. Gids voor
lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland (Utrecht 1998) en Leo Lucassen en Wim Willems (red.), Op weg naar
de stad. Over de integratie van migratie- en stadsgeschiedenis (themanummer Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 26 (2000)).
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Marlou Schrover, heeft deze periode slechts weinig onderzoekers weten te bekoren. Toch heeft
juist het werk van de genoemde auteurs laten zien dat de 19e eeuw zeker geen oninteressante pe-
riode in de Nederlandse migratiegeschiedenis vormt. Met name in de grote Hollandse steden wa-
ren de percentages in het buitenland geborenen nog steeds relatief hoog. Bovendien wisten
sommige migranten bepaalde beroepen te domineren en zo bepaalde delen van de arbeids-
markt voor de eigen groep te reserveren. Tot slot vormt de 19e eeuw een interessante over-
gangsperiode van grote lokale autonomie waar het de toelating van vreemdelingen betreft naar
een definiëring die in toenemende mate op nationaal niveau plaatsvond.3

Grafiek 1. Percentage in het buitenland geboren bruiden en bruidegoms in Amsterdam en Rotterdam,
1750-1850

Bron: Hans Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795
(Amsterdam 1996) 77; Simon Hart, Geschrift en getal, 138-143; Mike Riegel, ‘Nieuwkomers in Amster-
dam 1800-1850’ (werkstuk geschreven bij de vakgroep sociaal-economische geschiedenis van de VU,
Amsterdan 2000); en Danielle van den Heuvel, ‘Nieuwkomers in Rotterdam in de eerste helft van de
19e eeuw’ (werkstuk geschreven bij de vakgroep sociaal-economische geschiedenis van de VU, Am-
sterdam 2000).

Een probleem bij de migratiegeschiedenis van Holland in de 19e eeuw is, dat het moeilijk is
om op grond van de beschikbare studies een algemeen beeld te reconstrueren. Jan Lucassen
heeft zich voornamelijk gericht op de seizoensmatige trek, en heeft de arbeidsmigranten bij-
gevolg grotendeels links laten liggen, terwijl Ad Knotter in zijn proefschrift over de Amster-
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damse arbeidsmarkt slechts enkele specifieke groepen buitenlandse migranten voor het voet-
licht haalde. Marlou Schrover heeft zich overwegend geconcentreerd op Duitsers in de stad
Utrecht.4 Aangezien Duitsers ook in Hollandse steden het leeuwendeel van de buitenlandse
migranten uitmaakten, bieden Schrovers bijdragen mooie aanknopingspunten. Bovendien
heeft zij voor de reconstructie van het netwerken van pottenverkopers uit het Westerwald ook
een aantal plaatsen in Holland bestudeerd. Tot slot zijn er enige interessante aanzetten voor
Den Haag, Rotterdam, Delft en Haarlem.5 Om deze veelvormige puzzelstukjes in een wat bre-
der kader te plaatsen, zijn de vanaf 1849 gepubliceerde volks- en beroepstellingen gebruikt.
Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van mijn eigen onderzoek in Amsterdam, bestaande uit
een uitgebreide analyse van alle inkomende vreemdelingen in 1852. Tot slot baseer ik mij op
voorlopige resultaten van het NWO-pionierproject dat zich richt op het vestigingsproces van
migranten in Nederland in de periode 1860-1960.6

Migratie naar Holland omstreeks 1850 in nationaal perspectief

Wanneer we Noord- en Zuid-Holland vergelijken met de rest van Nederland, dan blijken om-
streeks het midden van de 19e eeuw niet deze kustprovincies de grootste aantrekkingskracht
op vreemdelingen uit te oefenen, maar de grensprovincies Limburg en Zeeland. 

Tabel 1. Percentage ‘in het buitenland geborenen’ op de totale bevolking per provincie in 1849

In het buitenland In Duitsland In België

Zeeland 4,1 0,2 3,7
Noord-Brabant 1,8 0,3 1,3
Limburg 6,0 3,2 2,6
Noord-Holland 2,7 2,0 0,2
Zuid-Holland 1,7 0,9 0,4
Utrecht 1,4 0,9 0,2
Gelderland 2,1 1,8 0,2
Overijssel 2,2 2,0 0,1
Friesland 0,5 0,4 0
Groningen 2,4 2,0 0
Drenthe 2,3 2,0 0
Nederland 2,3 1,4 0,7

Bron: Volkstelling 1849.

4 Jan Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee; Ad Knotter, Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam
in de tweede helft van de negentiende eeuw (Zwolle/Amsterdam 1991); en Marlou Schrover, ‘Potverkopers, vijlenkappers,
winkeliers en stukadoors. Nichevorming onder Duitse migranten in de negentiende-eeuwse stad Utrecht’, Tijdschrift
voor Sociale Geschiedenis 26 (2000) 281-305.

5 Annemarie Cottaar, Ik had een neef in Den Haag. Nieuwkomers in de twintigste eeuw (Zwolle 1998) 16-32; Paul van de Laar
e.a. (red.), Vier eeuwen migratie. Bestemming Rotterdam (Rotterdam 1998); Margaret Chotkowski, 750 jaar migratie naar
Delft. Onderzoek en bronnenoverzicht (Leiden 1996); en Jaap Vogel, Migranten in Haarlem. Van alle tijden en toch steeds
nieuw (Amsterdam 1999).

6 Dit wordt uitgevoerd aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Voor meer infor-
matie raadplege men de volgende website: http://www.hum.uva.nl/pion-imm/.

Het einde van een migratieregime

192



Deze uitkomsten zijn niet zo verwonderlijk, omdat die provincies onmiddellijk aan Duits-
land en België grenzen; landen waar tot 1960 de bulk van de immigranten vandaan kwam.
Blijkbaar was er voldoende emplooi buiten Holland en voelden deze nieuwkomers geen aan-
drang om verder Nederland in te trekken. Alleen wanneer we de absolute aantallen als richt-
snoer nemen, komen Noord- en Zuid-Holland, op gepaste afstand van Limburg, boven drijven.

Interessanter dan een uitgebreide exegese van de provinciale cijfers is het bepalen van het
specifieke karakter van de immigratie naar Holland. Dat valt overigens niet mee. Weliswaar
zijn er, zoals verwacht, veel minder Belgen dan in de Zuidelijke provincies, maar dat geldt ook
voor het Oosten en het Noorden. Toch is er een punt waarop Holland zich onderscheidt van
Gelderland en Overijssel, waar de percentages vrijwel identiek zijn: het onevenredig grote
aandeel ‘overige vreemdelingen’. Van alle Britten, bijvoorbeeld, bevond zich omstreeks 1850
bijna de helft in Zuid-Holland en nog eens een kwart in Noord-Holland. Voor de overige na-
tionaliteiten lag de verhouding Noord-Zuid precies omgekeerd. Deze omstandigheid is een
direct gevolg van de uitstraling van Nederland’s grootste zeehavens, Amsterdam en Rotter-
dam. Wat Holland bijzonder maakte, was de verbinding met de zee en de contacten via de
zeevaart en de handel met soortgelijke regio’s in Engeland en het Oostzee-gebied. Voorts be-
zat Holland een kosmopolitischer karakter dan de rest van Nederland. Amsterdam huisvestte
meer vreemdelingen uit verder weg gelegen landen dan de provincies Limburg, Noord-Bra-
bant, Zeeland, Utrecht en Overijssel bij elkaar. Zo verbleven in 1852 onder meer de 28 jarige
Mohammed Sidi, koopman uit Malacca, Gabriel de Aristizabal, employee van het Spaanse mi-
nisterie van Financiën en diverse Grieks-orthodoxe priesters in Amsterdam. Verschijningen
die buiten het stedelijke Holland zeer zeldzaam geweest moeten zijn.

Dat brengt me op een vergelijking tussen de beide Hollanden. Niet alleen was het Noorde-
lijk deel omstreeks 1850 kosmopolitischer, het was ook meer in trek dan het Zuiden. Verder
zijn er opvallende verschillen aan te wijzen in de spreiding van de migranten. In het Noorden
bleek de magneetfunctie van Amsterdam nog steeds zó sterk, dat zij alle andere plaatsen in
Noord-Holland in de schaduw stelde. Buiten de hoofdstad waren er nauwelijks steden met
een contingent immigranten van enige betekenis. Door het grote overwicht van Amsterdam
kwamen plaatsen als Haarlem, destijds met zo’n 26.000 inwoners de tweede grote stad, en
Alkmaar niet eens aan het provinciale gemiddelde, om van de meeste andere stadjes maar te
zwijgen.7 Een uitzondering was Den Helder, dat met een kleine 500 nieuwkomers (= 4,2%)
bijna het Amsterdamse gemiddelde evenaarde. Noord-Holland viel, waar het om de immigra-
tie uit het buitenland ging, grotendeels samen met Amsterdam, dat toen 225.000 inwoners
telde. Het is in dit verband tekenend dat de enige plaats met een hoog percentage ‘in het bui-
tenland geborenen’, het nietige Watergraafsmeer, onder de rook van de hoofdstad lag. Wie,
afgezien van Duitse grasmaaiers en turfstekers in het voorjaar,8 een buitenlander wilde tegen-
komen in Noord-Holland, deed er in het midden van de 19e eeuw dus goed aan om zich naar
Amsterdam te begeven. Daarbuiten, zeker op het platteland, waren zij bijzonder dun gezaaid.

In Zuid-Holland lag de situatie anders. Juist door het ontbreken van één dominant cen-
trum en bijgevolg een gelijkmatiger verstedelijking, vestigden immigranten zich niet alleen in
Rotterdam (en Den Haag), maar tevens in Delft, Schiedam, Dordrecht en Leiden. Niettemin
trok ook hier de grootste stad, Rotterdam (90.000 inwoners), naar verhouding de meeste im-
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7 In Haarlem woonden er 386 (2,3%) en in Alkmaar 204 (2%).
8 Bovendien bleef maar een klein deel van hen uiteindelijk in Holland ‘hangen’: Jan Lucassen, ‘Tijdelijke of perma-

nente vestiging van Duitsers in Holland’, Holland 27 (1995) 254-262.



migranten aan. Samen met Den Haag was de Maasstad goed voor 60% van alle nieuwkomers
in Zuid-Holland.9 Bovendien deelden onmiddellijk aan Rotterdam grenzende gemeenten,
zoals Overschie en Delftshaven, mee in de migratiestroom; vergelijkbaar met de Watergraaf-
smeer en Nieuwer Amstel bij Amsterdam.

Vreemdelingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag omstreeks 1850

Voor zover immigranten naar Holland kwamen, waren het vooral de drie grootste steden die
het doelwit vormden. Het ligt daarom voor de hand om deze centra onder de loep te nemen.
Wie kwamen er en wat kwamen ze doen? Deze vragen stellen is eenvoudiger dan ze beant-
woorden. Zoals gezegd, is er nauwelijks (systematisch) historisch onderzoek naar hun aanwe-
zigheid verricht.10 Om enigszins in deze lacune te voorzien, heb ik ervoor gekozen eerst een
beter overzicht over de aanwezigheid van vreemdelingen in Amsterdam te krijgen en vervol-
gens de voorlopige uitkomsten te vergelijken met hetgeen over de andere twee steden be-
kend is, waarbij gezien de beschikbare kennis de nadruk op Rotterdam is komen te liggen.

Voor een representatief beeld van de aanwezigheid van vreemdelingen in de hoofdstad
omstreeks het midden van de 19e eeuw zou idealiter het bevolkingsregister geraadpleegd
moeten worden.11 Dit is echter een zeer tijdrovende bezigheid, zeker voor een stad met de
omvang van Amsterdam. Minder bewerkelijk, maar ook veel selectiever, is het analyseren van
huwelijksregisters en vreemdelingenregisters. De eerste bron heeft het nadeel dat zij alleen
iets zegt over vreemdelingen die in Amsterdam trouwen. Bovendien hult deze bron zich in
stilzwijgen waar het gaat om de vraag bij wie men woont of werkt; informatie die essentieel is
voor een goed inzicht in de redenen van migranten om naar Amsterdam te komen. Voor dit
artikel heb ik daarom gekozen voor het integraal analyseren van één steekjaar (1852) uit het
door de politie bijgehouden vreemdelingenregister. In de politieregistratie vinden we niet al-
leen de persoonlijke kenmerken (beroep, leeftijd, uiterlijk voorkomen, religie, geboorte- en
woonplaats, etc.) van de migrant in kwestie, maar ook hun Amsterdamse adres en de naam
van degene bij wie men woonde (en in veel gevallen ook werkte). Zo wordt ons een blik ge-
gund op de verwevenheid van nieuwkomers met de Amsterdamse bevolking. Bovendien kan
met deze gegevens een directe link worden gelegd met het bevolkingsregister, bijvoorbeeld
als men geïnteresseerd is in netwerken en wil weten of de baas van een Duitse bakkersknecht
eveneens in Duitsland is geboren.

Overigens kent ook deze bron haar beperkingen. We vinden er alleen migranten die het
betreffende jaar naar Amsterdam kwamen en door de politie werden geregistreerd. Vreem-
delingen die reeds in Amsterdam waren, of zich daar blijvend hadden gevestigd, ontbreken.
Bovendien werd niet iedere vreemdeling die de gemeentegrens overschreed door de politie

9 In Rotterdam woonden in 1849 3241 personen die in het buitenland waren geboren (3,6%) en in Den Haag 2345
(3,2%).

10 Voor zover het thema buitenlandse migratie in stadsgeschiedenissen ter sprake komt, is de behandeling summier.
Zie bijvoorbeeld Henk van Dijk, Rotterdam, 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving (Schiedam 1976) en
P.R.D.Stokvis, De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog
(Zwolle 1987). Een goed overzicht van de behandeling van migratie in stadsgeschiedenissen bieden Pim Kooij en
Paul van de Laar, ‘Migratie en Nederlandse steden (1800-2000)’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 26 (2000) 245-
260.

11 Zoals Schrover voor Duitsers in Utrecht en de deelonderzoeken van Gerard van der Harst, Henk Delger en Marga-
ret Chotkowski in het genoemde pionierproject (zie noot 6).

Het einde van een migratieregime

194



opgetekend. Vooralsnog is het onduidelijk welke criteria de politie daarbij aanlegde. Het is in
ieder geval niet zo dat bijvoorbeeld reizigers die slechts enkele dagen in de hoofdstad verble-
ven, ongemoeid werden gelaten. Rijke buitenlanders die een weekje ‘ter uitspanning’ kwa-
men, of zeelui die enkele dagen in een logement verbleven alvorens aan te monsteren, zijn
beide goed vertegenwoordigd in de registers. Verblijfsduur of sociale status zijn dus geen
(eenduidig) onderscheidende criteria. Dat geldt wel voor sekse en beroep. Zo zijn vrouwen
sterk ondervertegenwoordigd,12 terwijl er daarnaast opvallend weinig kunstenmakers, muzi-
kanten, kermisreizigers en andere ambulante beroepsuitoefenaren voorkomen. Niettemin
vormt de resterende groep van in totaal bijna 2200 personen een interessant uitgangspunt
om een beter inzicht te krijgen in de plaats en betekenis van vreemdelingen in Amsterdam
omstreeks het midden van de 19e eeuw. In de volgende tabel is weergegeven waar de migran-
ten vandaan kwamen. 

Tabel 2. Geboorteland van door de politie geregistreerde vreemdelingen te Amsterdam in 1852

Land van herkomst % (N=2155)

Pruisen 22
Hannover 14
Oldenburg 11
Hessen13 3
Rest Noord-Duitsland14 5
Midden Duitsland15 5
Zuid-Duitsland16 6
Subtotaal Duitsland 66
België 8
Scandinavië 8
Frankrijk 3
Zuid-Europa17 3
Midden en Oost-Europa18 5
Engeland en de VS 3
Rest en onbekend 4

Bron: Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Politie, inv. nrs. 878 en 879.

Zoals verwacht, kwam het merendeel van de vreemdelingen uit Duitse staten. De aanwezig-
heid van Belgen is daarentegen verrassend. Volgens de Volkstelling van 1849 telde Noord-
Holland, alsook Amsterdam, immers nauwelijks inwoners uit het prille koninkrijk. Deze
discrepantie hangt samen met een andere wijze van registratie. Zo werden de vreemdelingen-
registers van de Amsterdamse politie in de maanden februari-april bevolkt door strohoeden-
makers uit de omgeving van Luik. Aangezien zij slechts voor een deel van het jaar naar Am-

Het einde van een migratieregime

195

12 Zie ook Cottaar, Lucassen en Lucassen, Van over de grens, 36-38.
13 Zowel Keur-Hessen als Hessen-Darmstadt.
14 Hamburg (1%), Lippe (1%), Mecklenburg (1%), Holstein (1%) en Sleeswijk (1%).
15 Saksen (1%), Nassau (1%), Waldeck (1%), Keulen en Braunschweig.
16 Württemberg (3%), Beieren (2%), Baden (1%) en Frankfurt am Main (1%).
17 Lombardije (1%), Sardinië, Rest Italië (1%), en Spanje.
18 Zwitserland (2%), Bohemen (1%), Oostenrijk (1%), Hongarije, Rusland en Polen.



sterdam (en andere Nederlandse steden) kwamen, en zich daar niet vestigden, komen ze in
de Volkstelling niet voor. Voor de verdeling van vreemdelingen over de beroepsstructuur,
maakt de verblijfsduur overigens nogal wat uit. Vooral de sector vervoer blijkt vrijwel uitslui-
tend te zijn ‘gevuld’ door buitenlanders die hooguit enkele maanden, en vaak korter, in Am-
sterdam verbleven. Kijken we alleen naar degenen die zich voor wat langere tijd op de ar-
beidsmarkt begaven, dan ziet het beeld er heel anders uit.

Tabel 3. Beroepsstructuur en lengte van verblijf van vreemdelingen in Amsterdam in 1852

% (N=589) % (N=385) % (N=753)
Sector Enkele dagen 1-3 maanden >3 maanden

Nijverheid 14 42 72
– voeding 4 8 23
– bouw 1 17 15
– kleding 2 8 19
– metaal 2 5 6
Handel 27 11 15
Diensten 1 4 5
Verkeer 51 35 3
– vervoer 50 30 1
– kunsten 1 5 2
Rest 7 8 5

Bron: zie tabel 2

Om wat meer vlees op deze cijfermatige botten te krijgen, laten we de belangrijkste beroeps-
groepen de revue passeren. Binnen de nijverheidssector, die een zeer gevarieerd spectrum
aan beroepsactiviteiten bood,19 waren de bakkers en bakkersknechts de meest prominente
groep. De meesten kwamen uit Hannover en andere Noord-Duitse regio’s, maar ook Zuid-
Duitse staten als Hessen en Württemberg worden regelmatig als herkomstland genoemd. Om
er achter te komen of zij vooral bij landgenoten gingen werken, zoals Knotter veronderstelt,
hebben we de in het vreemdelingenregister genoemde bakkers bij wie zij inwoonden in het
bevolkingsregister nagezocht, omdat daar ook hun geboorteplaatsen staan opgetekend. Uit
een eerste a-selecte steekproef blijkt dat in meer dan 80% van de gevallen de Amsterdamse
werkgever inderdaad in Duitsland was geboren. Duidelijke kettingmigratiepatronen, waarbij
de knechts uit hetzelfde dorp of regio komen als de bazen, tekenen zich vooralsnog echter
niet af. Bovendien kwam slechts in enkele gevallen de naam van de knecht overeen met de
naam van de Amsterdamse broodbakker, bij wie zij inwoonden. Bernhard Boehringer, gebo-
ren en wonend in Klein Ingersheim (Württemberg), bijvoorbeeld, vervoegde zich bij J.J. Böh-
ringer, die aan de Oude Waal woonde. Of de 15-jarige bakkersleerling Peter Schulte uit Jem-
gum (Hannover) die op 26 januari 1852 aanklopte bij een pand aan de Prinsengracht 659, ter
hoogte van de Passeerdersgracht, waar Antje Aike Schulte een bakkerszaak dreef. In de mees-
te gevallen lijkt er echter geen familierelatie te hebben bestaan tussen deze knechts en hun

19 Bij gebrek aan meer precieze informatie heb ik ervoor gekozen ook de (vermoedelijk deels) aan winkels verbonden
activiteiten (zoals die van bakkers en slagers) hierin onder te brengen.
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Amsterdamse werkgever, maar is het wel mogelijk dat zij in een Duits-Amsterdams circuit van
voormalige migranten terechtkwamen.20

Waar het kettingmigratiepatroon van de bakkerknechts een gefragmenteerd patroon ver-
toont, kenmerkt dat van de volgende twee groepen zich door een veel hechtere band tussen mi-
granten en hun landgenoten in Hollandse steden.21 Zo kwamen de Duitse stukadoors en metse-
laars in Amsterdam vrijwel zonder uitzondering uit een klein aantal dorpen uit het Noord-Duitse
Oldenburg.22 We zien hier het klassieke seizoensmigratie-patroon. Terwijl de meeste bakkers-
knechts voor langere tijd in Amsterdam bleven, vaak enige jaren, was de aanwezigheid van deze
bouwvakkers aan vaste tijden gebonden. De 189 Oldenburgers die in 1852 werden geregistreerd,
kwamen vrijwel allemaal tussen half maart en einde april. Het vertrek ging geleidelijker. De exo-
dus kwam eind juni op gang, bereikte een hoogtepunt in juli, maar sijpelde door tot in novem-
ber. Aan het einde van het jaar waren ze vrijwel allemaal weer terug in hun geboorteplaats. Voor
wie ze werkten, is onduidelijk, omdat ze – in tegenstelling tot de bakkersknechts (en andere am-
bachtslieden) – niet bij hun baas, maar in een logement overnachtten.23 Volgens een tijdgenoot
in 1868 waren het Oldenburgers, die zich in Nederland hadden gevestigd en tot Nederlanders
waren genaturaliseerd, wat overeenkomt met de situatie in Utrecht.24

Die hechte band zien we ook bij de derde markante groep, te weten de reeds genoemde
Frans sprekende strohoedenmakers uit het Jekerdal, tussen Maastricht en Luik. Hun migra-
tiepatroon vertoonde veel gelijkenis met dat van de stukadoors. Op hun komst (februari) en
vertrek (juni) kon men de klok gelijk zetten. Net als de bakkers maakten zij nauwelijks ge-
bruik van logementen en verbleven zij doorgaans bij hun werkgever, die eveneens uit het Je-
kerdal afkomstig waren. Deze pioniers wisten in de loop van de 19e eeuw de productie en de
verkoop van strohoeden, die vrij prijzig waren en met name door de hogere klassen werden
gekocht, vrijwel te monopoliseren. In Amsterdam vestigden de eerste fabrikanten (de Frai-
kins en Beaurieux’s) en winkeliers zich reeds aan het einde van de 18e eeuw en brachten
daarmee de jaarlijkse trek van seizoensmigranten op gang, die een eeuw lang zou aanhouden.
Deze arbeiders, net als de eerder behandelde groepen vrijwel uitsluitend mannen, werden in-
gehuurd om in Amsterdam van in hun herkomstregio geproduceerde halffabrikaten (ge-
vlochten strengen) hoeden te maken volgens de laatste (in Parijs gedicteerde) mode. Als vier-
de groep volgen de zeelui. Een van hen was de veertigjarige Magnus Svenson, die zich op 8
januari 1852 bij de Amsterdamse politie meldde. Hij had een buitenlandse pas, die vier jaar
eerder door de Zweedse consul in Amsterdam was afgegeven. Magnus was geboren in het
Zweedse Thornby en verbleef bij de logementhouder Ole Christiansen aan de Geldersekade,
vlak bij het IJ. Nog diezelfde dag kreeg hij een visum met de mededeling ‘naar zee’. Magnus
Svenson is een goede representant van de bijna 500 zeelui uit Scandinavië en Noord-Duits-
land (Hannover en Oldenburg) die de hoofdstad in dat jaar aandeden. Zij bleven slechts eni-
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20 Zo kwamen in de 17e eeuw c. 50% van alle bakkers in Amsterdam uit Duitsland: Ad Knotter en Jan Luiten van Zanden, ‘Im-
migratie en arbeidsmarkt in Amsterdam in de 17e eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13 (1987) 403-430, aldaar 414.

21 Voor het onderscheid tussen ‘gefragmenteerd’ en ‘hecht’ zie Clé Lesger en Leo Lucassen, ‘‘Fragmented chains’.
Changing patterns in German migration to the Netherlands 1850-1900’, paper gepresenteerd op de HSN-workshop
on Large Databases: Results and Best Practices (Amsterdam 17-18 Mei 2001).

22 Met name uit Wardenburg, Hatten en Littel (ten zuiden van de hoofdstad Oldenburg), aan en in de buurt van het
riviertje de Lethe. Dit zijn dezelfde plaatsen als genoemd door Knotter, Economische transformatie, 317, noot 30.

23 Zie voor deze groep Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee, 98 en Knotter, Economische transformatie, 100-102.
24 Jan Lucassen, ‘Das Editionsprojekt ‘Hollandgängerei’ in sozialgeschichtlicher und insbesondere arbeitergeschicht-

licher Perspektive’, Aus Evangelischen Archiven 39 (1999) 85-100, aldaar 98. Voor Utrecht baseer ik mij op Schrover,
‘Potverkopers’.



ge dagen of weken in een logement, dat vaak door landgenoten (waarschijnlijk ex-zeelui) of
hun Nederlandse weduwen werd gedreven. Bovendien was het doorgaans niet de eerste keer,
getuige de vele uitgiften van passen door in Amsterdam gevestigde consuls in vroeger jaren.
Het mag dan om de grootste beroepsgroep zijn gegaan, hun verblijf in de stad was slechts van
korte duur. Wel waren ze een constante factor, want anders dan de seizoensmigranten in de
nijverheid was hun aanwezigheid niet aan een bepaald seizoen gebonden. Het is overigens
een van de weinige beroepen die direct met het havenbedrijf verbonden was. Zoals we in het
hoofdstuk over migratie in de vroegmoderne periode hebben kunnen lezen, hing de trek van
zeelieden uit Scandinavië en Noord-Duitsland nauw samen met de zo belangrijke Oostzee-
handel. Door het intensieve vrachtverkeer tussen Amsterdam en Noord-West Europa fun-
geerde deze zogenaamde moedernegotie in de woorden van Paul van Royen als ‘kraamkamer
van het zeevarend volk in de Lage Landen.’ In de loop van de 18e eeuw nam het Scandinavi-
sche aandeel overigens gestaag af en begonnen onder de buitenlanders Duitse zeelui de toon
aan te geven.25

25 P.C. van Royen, ‘Moedernegotie en kraamkamer. Schippers en scheepsvolk op de Nederlandse vrachtvaart in Euro-
pese wateren vanaf de zeventiende tot in de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990) 49-64. In de
17e eeuw lag Scandinavië nog aan kop (Knotter en Van Zanden, ‘Immigratie en arbeidsmarkt’, 414), terwijl in 1852
van de buitenlandse zeelui 56% uit de Duitse staten kwam tegen 34% uit Scandinavië. Dat laatste percentage lag ove-
rigens aanzienlijk hoger dan de schattingen voor Amsterdam omstreeks 1825 (14%): Karel Davids, ‘Maritime labour
in the Netherlands, 1570-1870’ in: Paul C. van Royen e.a. (red.), ‘Those emblems of hell’? European sailors and the mariti-
me labour market, 1570-1870 (St. John’s, Newfoundland 1997) 41-72, aldaar 55.
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Afb. 1. Tekening door H.M.J.
Misset van de ‘winkel van [An-
ton] Sinkel’ (één van de eerste
Duitse winkeliers die in Neder-
landse steden manufacturen-
winkels openden) aan de Am-
sterdamse Nieuwendijk 173-177,
omstreeks 1912. Gemeentear-
chief Amsterdam.



De sector ‘handel’ laat zich minder eenduidig portretteren. Niet alleen is de term ‘koop-
man’, ‘handelsbediende’ of ‘venter’ weinig specifiek, ook de herkomst was veel heterogener
dan bij de tot nu toe genoemde beroepen. Wel valt er een belangrijk verschil aan te wijzen tus-
sen de drie onderscheiden categorieën. De kooplieden waren typische kortverblijvers. De
meesten vroegen daarom geen (drie maanden geldige) reis- en verblijfpas aan, maar vertrok-
ken alweer na een paar dagen, na hun zaken afgewikkeld te hebben. De handels- en winkel-
bedienden daarentegen kwamen voor langere tijd. Zij werkten voornamelijk in winkels, zoals
de 19-jarige Louis Roessel uit Oldenburg, die in januari 1852 zijn opwachting maakte bij (A.)
Sinkel aan de Nieuwendijk, of de vijf jaar oudere Sebastiaan Melzer uit Bohemen, die in
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Afb. 2. Het tapijtmagazijn Bahl-
mann & Co. aan de Amsterdam-
se Nieuwendijk 204-212, om-
streeks 1910. Gemeentearchief
Amsterdam.



dienst kwam van Fokke & Melzer, een winkel in glaswaren (een typisch Boheemse specialiteit)
in de Kalverstraat.26

Afgezien van een klein aantal joodse kooplieden uit Frankfurt, was er maar één groep die
een duidelijke relatie tussen herkomstgebied en beroepsspecialiteit vertoonde. Het betreft
hier de venters (en ventsters) in aardewerk uit Nassau, wier modus operandi door Schrover in
kaart is gebracht.27 In Amsterdam vestigden zij zich vrijwel allemaal op het Roeterseiland, dat
over water goed bereikbaar was en waar zij hun waren, die vanuit Duitsland over de Rijn wer-
den aangevoerd, opsloegen in pakhuizen. Net als de strohoedenmakers viel hun netwerk aan
het einde van de 19e eeuw uit elkaar.

De vrouwelijke venters uit Nassau waren een opvallende verschijning binnen de door man-
nen gedomineerde handel en nijverheid. Voor de rest vinden we vrouwen in de politieregis-

26 Arie van der Schoor, ‘Burgers uit Bohemen. Enkele aspecten van migratie naar Rotterdam in de achttiende eeuw op
basis van de poorterboeken’ in: Van de Laar e.a., Vier eeuwen migratie, 106-123.

27 Marlou Schrover, ‘Groepsvorming onder Duitse aardewerkhandelaren in 19e-eeuws Holland en Utrecht’, Holland
(1998) 94-112.
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Afb. 3. Hotel des Pays Bas, uitgebaat door F.B. Guimond, in de Amsterdamse Nieuwe Doelenstraat, om-
streeks 1850. In de zomer gefrequenteerd door welgestelde buitenlandse toeristen en zakenlieden, zo-
als de vreemdelingenregisters van de Amsterdamse politie laten zien. Gemeentearchief Amsterdam.



tratie alleen nog in de huiselijke diensten terug.28 In totaal was het aandeel van vrouwen in
het vreemdelingenregister van 1852 slechts 5%. Dat dit een juiste afspiegeling vormde van de
werkelijkheid is niet erg waarschijnlijk. De verhouding tussen mannen en vrouwen in Amster-
dam was volgens de Volkstelling weliswaar eveneens ongelijk, maar daar maakten vrouwen
toch nog altijd een derde van het totaal uit. Zelfs als zij veel minder op de arbeidsmarkt actief
waren dan mannen, dan nog moet er sprake zijn van een aanzienlijke onderregistratie. 

Tot slot werd Amsterdam net als nu, met name in de maanden juli-september, bevolkt door
vreemdelingen die de stad ‘ter uitspanning’ bezochten. In september betrof zelfs één op de
drie inschrijvingen een toerist. Het ging hier om welgestelden (grondbezitters, renteniers,
hoge ambtenaren en advocaten) uit uiteenlopende landen als de Verenigde Staten, Rusland
en diverse Italiaanse staten. Zoals de grondeigenaar Freiherr Philip von Münchhausen uit het
Hannoverse Göttingen of markies Stefano Spinola uit Genua, die beiden overnachtten in het
sjieke hotel ‘Des Pays Bas’ van Guimond in de Nieuwe Doelenstraat. 

Rotterdam en Den Haag

Tot zover een overzicht van de belangrijkste groepen vreemdelingen die te Amsterdam in
1852 werden geregistreerd. We beschikken helaas niet over vergelijkbare inventarisaties voor
andere steden in deze periode, maar met enig kunst- en vliegwerk kunnen we een (voorlopi-
ge) vergelijking maken met Rotterdam en Den Haag. Daaruit blijkt onder meer dat de vesti-
ging van Belgische strohoedenfabrikanten, en de jaarlijkse seizoenstrek van strohoedenma-
kers, allerminst een Amsterdamse eigenaardigheid was. Hoewel Amsterdam hun
belangrijkste bestemming was in Nederland, treffen we hen binnen Holland ook aan in Rot-
terdam, Den Haag en kleinere steden als Delft, Gouda, Dordrecht, Haarlem en Leiden. Daar-
naast openden zij winkels in vrijwel alle provinciesteden tot Groningen aan toe.29 Iets derge-
lijk geldt voor andere gespecialiseerde beroepsgroepen, zoals de Nassauer handelaren in
aardewerk, die in diverse Hollandse steden (en daarbuiten) actief waren en de textiel en ma-
nufacturenwinkeliers uit Mettingen en omgeving.

Vooral door het succes van een aantal van hen, is over deze laatste groep het meest bekend.
Het gaat hier om ambulante handelaren in textiel (onder meer linnen) en andere waren die
vanaf de 17e eeuw vanuit het district Oberlingen in Duitsland en Nederland rondtrokken.
Vanaf het einde van de 18e eeuw ging een aantal van hen over op de vestiging van confectie
en manufacturenwinkels, eerst in de Noordelijke provincies, maar al snel ook in het Westen.
Daarbij valt op dat zij hun activiteiten, in navolging van hun ambulante voorouders, niet be-
perkten tot steden, maar ook in kleinere plaatsen als Zijpe, Krommenie en Wervershoof win-
kels openden, vanwaar de omringende regio middels ambulante handelaren werd bediend,
als een soort SRV-mannen avant la lettre.30 Voorlopers van deze later beeldbepalende onder-
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28 Van de 2155 door de politie in 1852 geregistreerde vreemdelingen gaven 45 vrouwen het beroep van dienstbode op.
Meer dan twee derde kwam uit Hannover, Oldenburg en Pruisen.

29 Annemarie Cottaar en Leo Lucassen, ‘Naar de laatste Parijse mode. Luikse strohoedenmakers in Nederland 1781-
1900’ in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg (Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Lim-
burg (2001)).

30 Heinz Schmitz, ‘Discriminatie of integratie van Duitsers in het negentiende-eeuwse Rotterdam? Een verkenning’ in:
Van de Laar e.a., Vier eeuwen migratie, 124-145, aldaar 130. Een goede introductie tot de Westfaalse marskramers en
winkeliers bieden R.L. Miellet, ‘Immigratie van katholieke Westfalers en de modernisering van de Nederlandse de-
tailhandel’, Tijdschrift voor geschiedenis 100 (1987) 374-393 en Hannelore Oberpenning, Migration und Fernhandel im



nemersgeslachten als Dreesmann (V&D), Brenninkmeijer (C&A), Peek en Cloppenburg wa-
ren de kooplieden en winkeliers Sinkel en Bahlmann. De laatste opende reeds in 1821 te Am-
sterdam zijn eerste winkel en was tien jaar later ook in Rotterdam te vinden. Daar woonde het
personeel in opleiding doorgaans bij de winkelier in. Het is opvallend dat zij lang niet alle-
maal uit de herkomstplaats van de winkeliers afkomstig waren, maar uit allerlei regio’s in
Duitsland.31 Anders dan bij de Belgische strohoedenmakers bestonden er dus waarschijnlijk
geen persoonlijke banden met het Duitse personeel, maar maakten de winkel- en handelsbe-
dienden deel uit van wat herkomstplaats betreft gefragmenteerd Duitse netwerk van rond-
trekkende gezellen. Over de aanwezigheid van Noord-Europese zeelui in Rotterdam is niet
veel bekend, maar dat zij zich ook daar meldden op de maritieme arbeidsmarkt staat vast. Zo
komen ze geregeld voor in de huwelijksregisters van 1830 en 1840.

Een opvallend verschil tussen Amsterdam en de andere twee Hollandse steden – en ook
met Utrecht – was de afwezigheid van de Oldenburger stukadoors en metselaars, wier migra-
tiesysteem zich blijkbaar niet tot Zuid-Holland uitstrekte. Mogelijk werd hun plaats in Rotter-
dam en Den Haag ingenomen door binnenlandse migranten (uit Noord Brabant en Gelder-
land), die voor 1880 sterk waren vertegenwoordigd in de bouwsector.32

Bovenstaand overzicht is voornamelijk gebaseerd op de registratie van kortverblijvers en
seizoensmigranten. Hoe zij zich verhielden tot vreemdelingen (en hun nakomelingen) die
reeds in Amsterdam of Rotterdam woonden en zich daar permanent hadden gevestigd, is nog
verre van duidelijk. Nu weten we dat, gezien de hoge immigratiepercentages in de 18e eeuw,
er een aanzienlijk aantal nakomelingen van – vooral Duitse – immigranten in de Hollandse
steden woonde, dat in potentie een uitgebreid netwerk vormde voor nieuwe immigranten. Zo
was een aantal Amsterdamse zeemans-logementen in handen van personen met een Scandi-
navische achtergrond of van Amsterdamse weduwen die met een Deen of Noor waren ge-
trouwd geweest, en waren veel Amsterdamse bakkers, kleermakers, slagers en winkeliers van
Duitse origine. Justus van Maurik herinnerde zich dat omstreeks 1860 nogal wat middenstan-
ders van Duitse komaf waren, en dat gold niet alleen voor de Duitse bakkers:

Bij Wilckens kochten Heinrich, Hans of Wilhelm [Duitse grasmaaiers, LL] hun pruim- en
rooktabak of sigaren [...]. Naast hem was een winkel, waar een andere genaturaliseerde
Duitscher, lange en korte Duitsche pijpen, stokken, petten, houtwaren en blikwerk ver-
kocht. De Oudebrugsteeg scheen in die dagen bijna een Duitsche kolonie, want de kroeg-
houder, zoowel als de kleermaker, de slager en de kruidenier, die er woonden, waren van
Germaanschen stam.33

Het is vooralsnog onbekend in welke mate de 18e- en vroeg 19e-eeuwse ‘kettingen’ nog actief
waren. Een tipje van de sluier is opgelicht door een analyse van de Amsterdamse huwelijksre-
gisters uit 1850. Van de 2350 bruiden en bruidegoms bleken er 6,4% in het buitenland gebo-
ren. Vergelijken we hun beroepsmatige bezigheden met die van de tijdelijke migranten, dan
ontvouwt zich een interessant beeld.

“Tödden-System”. Wanderhändler aus dem nördlichen Münsterland im mittleren und nördlichen Europa (Osnabrück 1996).
31 Zie ook Schrover, ‘Potverkopers’.
32 Paul Bruggeman en Paul van de Laar, ‘Rotterdam als migrantenstad aan het einde van de negentiende eeuw’ in: Van

de Laar e.a., Vier eeuwen migratie, 146-171, aldaar 155-157.
33 Jutus van Maurik, Toen ik nog jong was (Utrecht z.j. [1e druk 1901]) 66.
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Tabel 4. Beroepsstructuur van huwende en tijdelijk verblijvende Duitse migranten in Amsterdam om-
streeks 1850, vergeleken met de structuur van de Amsterdamse arbeidsmarkt in 1859

Tijdelijke migran- Huwenden 1850 Amsterdamse 
ten 1852 arbeidsmarkt 1859

% (N=891) % (N=111) % (N=71.693)

Sector
Nijverheid 63 60 43
- voeding 23 38 8
- bouw 20 5 11
- kleding 6 5 4
- metaal 5 - 6
Handel 14 - 23
Diensten 6 24 2
- huiselijke 5 16 2
- overige – 8 –
Verkeer 8 8 16
- vervoer 11 8 6
Vrije beroepen 1 3 2
Onbekend/overig 8 5 5

Bron: Tabel 3; Lucassen, ’Tijdelijke of permanente vestiging’, 259-261; en Ad Knotter, ‘Stedelijke eco-
nomie en arbeidsmarkt. Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw’, BMGN 101 (1986)
551-580, aldaar 577.
Toelichting: Voor de tijdelijke migranten zijn alleen die Duitsers geselecteerd die een maand of langer
in Amsterdam bleven. Alle toeristen, maar ook de zeelieden die slechts enkele dagen of weken in een
pension verbleven alvorens aan te monsteren, zijn eruit gelaten.

Om te beginnen kunnen we uit de vergelijking van tijdelijke en permanente (huwende) Duitsers
afleiden dat het percentage voor huiselijke diensten bij de tijdelijke migranten waarschijnlijk veel
te laag is, als gevolg van de onderregistratie van vrouwen door de politie. De vertekening in de ver-
deling van huwende Duitsers daarentegen lijkt zich vooral voor te doen bij de sector handel. Er
bestond immers een groot aantal Duitse handelsfirma’s en winkels in Amsterdam. Dat hun eige-
naars en hun personeel schitteren door afwezigheid in de huwelijksregisters, komt omdat hun
huwelijkspartners in deze periode uit het gebied van herkomst kwamen. Veel tijdelijk aanwezige
handelsleerlingen en –bedienden werkten voor Duitse firma’s en, anders dan tabel 4 suggereert,
maakten zij wel degelijk deel uit van een Duits circuit. Het grote verschil in de bouwsector, ten-
slotte, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de meeste tijdelijke metselaars en stukadoors
in loondienst waren van slechts een klein aantal Duitse bazen. Vergelijken we beide categorieën
Duitsers vervolgens met de structuur van de Amsterdamse arbeidsmarkt, dan springt een tweet-
al Duitse zwaartepunten er duidelijk uit: de voeding (met name bakkers en daarnaast ook sla-
gers) en de huiselijke diensten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de tijdelijke
migranten inderdaad terecht kwamen in bestaande Duitse circuits.

Een paradox: economische opbloei en teruglopende immigratie

Hoewel de economische situatie van Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw niet zo
somber was als lange tijd is aangenomen, en er wel degelijk sprake was van groei, gaf de twee-
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de helft van die eeuw een veel dynamischer beeld te zien. Dit kwam tot uiting in een explo-
sieve groei van de grote (Hollandse) steden. Koploper was Rotterdam, wier bevolking in 1900
drie en een half keer zo groot was als een halve eeuw daarvoor, maar ook Den Haag (bijna
drie keer) en Amsterdam (ruim twee keer) maakten een spectaculaire metamorfose door.
Deze demografische groei ging bovendien gepaard met een opbloei op industrieel en cultu-
reel terrein, die hedendaagse historici zelfs hebben verleid voor Amsterdam te spreken van
een ‘tweede Gouden Eeuw’.34

Het is op het eerste oog opmerkelijk dat, anders dan in de eerste Gouden Eeuw, deze ex-
pansie niet gepaard ging met een relatieve toename van de immigratie uit het buitenland.
Eerder het omgekeerde was het geval. Tot de eeuwwisseling werd het aandeel van vreemde-
lingen op de Nederlandse bevolking alleen maar kleiner, waarbij de daling in grote Holland-
se steden verhoudingsgewijs groter was dan die voor Nederland in zijn geheel. Kortom, het
omgekeerde patroon als in de vroegmoderne periode.

Tabel 5. Percentage vreemdelingen in Nederland, 1849-1930

Nederland Amsterdam Rotterdam Den Haag

1849 1,5* 2,8* 2,3* 2,1*
1859 1,2* 2* 2* 1,7*
1869 1,1* 1,6* 1,4* 1,3*
1879 1,1* 1,7* 1,8* 1,3*
1889 1,1 1,8 1,9 1,2
1899 1,0 1,4 1,6 1,0
1909 1,2 1,4 1,7 1,0
1920 1,6 1,8 2,0 2,6
1930 2,2 3,2 1,9 3,7

Bron: Volkstellingen 1849-1930.
Toelichting: Tot en met 1879 werd in de volkstellingen geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit,
maar slechts tussen personen die in en buiten Nederland (exclusief de koloniën) werden geboren.
Aangezien we voor de latere tellingen beschikken over beide cijfers, waarbij het aandeel vreemdelin-
gen op de in het buitenland geborenen op gemiddeld 65% ligt, hebben we die sleutel toegepast op de
jaren 1849-1879 (cijfers met *).

Dit werpt de vraag op, hoe deze onverwachte ontwikkeling valt te verklaren? Allereerst een
kanttekening bij de gebruikte bron. De Volkstellingen zijn namelijk niet alleen inconsistent
waar het gaat om de gebruikte categorieën, zoals de toelichting bij bovenstaande tabel duide-
lijk maakt, maar ook in de manier van tellen. Tot en met 1859 werd namelijk de feitelijke be-
volking geteld. Dat wil zeggen iedereen die daadwerkelijk op de dag van de telling in een be-
paalde gemeente aanwezig was. Vanaf 1869 ging men over op de werkelijke bevolking: zij die
officieel in een bepaalde gemeente woonden. Nu werd iedereen die op het moment van de
telling toevallig elders verbleef wel degelijk geteld, maar dat betrof waarschijnlijk voorname-
lijk de Nederlanders onder hen. Vreemdelingen die zich niet in het bevolkingsregister had-
den ingeschreven, zijn hoogstwaarschijnlijk niet in de eindresultaten van de volkstelling ver-
werkt. Aangezien we weten dat een belangrijk deel van de vreemdelingenpopulatie slechts

34 Martha Bakker Martha e.a. (red.), Amsterdam in de tweede Gouden Eeuw (Bussum/Amsterdam 2000). Zie ook Jan Bank
en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000) 109-114.
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voor korte tijd in Nederland verbleef en daarom lang niet altijd in het bevolkingsregister werd
ingeschreven, is het aannemelijk dat de percentages vanaf 1869 te laag zijn. De scherpe daling
in 1869 ten opzichte van 1859 zou in werkelijkheid wel eens minder groot geweest kunnen
zijn dan de cijfers doen vermoeden.35 Dit alles neemt niet weg dat de daling van het aantal
vreemdelingen onmiskenbaar was. Zo waren er reeds in 1859 in Amsterdam bijna 2000 min-
der Duitsers dan tien jaar eerder, toen op eenzelfde wijze werd geteld. Vooralsnog ziet het al-
gemene beeld van de immigratie er als volgt uit. Vanaf het einde van de 18e eeuw nam het
aandeel van vreemdelingen op de Nederlandse bevolking gestaag af, een daling die zich –
mogelijk versneld – voortzette in de jaren 1850-1870, om rond de eeuwwisseling een diepte-
punt te bereiken.

De verklaring voor de paradox (economische groei en afnemende immigratie uit het bui-
tenland) moet waarschijnlijk vooral worden gezocht in veranderde omstandigheden bij de
hofleverancier van nieuwkomers in Nederland: de Duitse staten die in 1870 in het nieuwe kei-
zerrijk werden verenigd. Reeds vanaf de 16e eeuw, met uitzonderling van een korte periode
omstreeks 1600 toen de hoofdmoot werd gevormd door Zuidnederlanders, kwam daar de
bulk van de immigranten vandaan. De belangrijkste reden voor veel Duitsers om hun heil al
dan niet tijdelijk aan de kusten van de Noordzee te zoeken, was de vraag naar arbeid en de
hogere lonen. Beide factoren boetten in de loop van de 19e eeuw aan betekenis in. Vanaf
1840 versnelde de economische groei in Duitsland – onder meer door de ontwikkeling van
zware industrie -, om na 1870 op een nog hoger tempo over te schakelen. Met name de ont-
wikkeling van het Ruhrgebied tot een van de belangrijkste industriegebieden van West-Euro-
pa zorgde ervoor dat veel Duitsers dichter bij huis emplooi konden vinden. Bovendien kwam
er een omvangrijke migratie van Nederlanders, met name uit de grensstreken, op gang naar
Duitsland. Tot slot kan worden opgemerkt dat anders dan in de eerste Gouden Eeuw de sterf-
te in grote steden sterk was afgenomen en er dus minder behoefte aan migranten was.

Deze algemene schets behoeft enige nuancering waar het de grote Hollandse steden Rot-
terdam en Amsterdam betreft. Daar werd de dalende tendens namelijk onderbroken door
een opleving in de jaren 1870-1890.36 Die deed zich het sterkst voor in Rotterdam. De belang-
rijkste reden was de onstuimige ontwikkeling van de haven aldaar, die in die jaren uitgroeide
tot de grootste van Nederland en niet veel later ook Antwerpen voorbijstreefde. De snelle
groei van Rotterdam als internationale havenstad had twee effecten op de buitenlandse im-
migratie in de tweede helft van de 19e eeuw.37 Enerzijds bood de stad mogelijkheden voor
Duitse ondernemers die zich op de lokale markt richtten, zoals de genoemde winkeliers uit
Westfalen en andere Duitse regio’s. Daarnaast was er een bescheiden trek van Duitse brou-
wers en bierhuis-exploitanten, die het toen populaire Beierse bier aan de man brachten. Bo-
vendien werden Duitsers ingehuurd door Nederlandse brouwerijen, zoals Heineken, die van-
af de jaren zestig eveneens op dit Beierse bier overstapten en daarvoor deels afhankelijk
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35 Corrie van Eijl en Leo Lucassen, ‘Tellen en geteld worden. Vreemdelingen in de Nederlandse volks- en beroepstel-
lingen (1899-1971)’ in: Peter Doorn en Jaques van Maarseveen (red.), Nederland een eeuw geleden geteld. Een terugblik
op de samenleving rond 1900 (Amsterdam 2001) 159-184, aldaar 162.

36 De uitkomsten van de volkstellingen komen deels overeen met de steekproef uit de bevolkingsregisters door Brug-
geman en Van de Laar, ‘Rotterdam als migrantenstad’, 151, zij het dat volgens hun gegevens de groei vooral door-
zette na 1880 en tot 1909 aanhield. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke van de twee bronnen de gang van
zaken het beste weergeeft.

37 Kasja Weenink, ‘(Dis-)continuity and differences in migration patterns of German newcomers to Rotterdam 1870-
1880 and 1920-1930’, paper gepresenteerd op de European Social Science History Conference (Amsterdam, april 2000);
en Paul van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 2000) 189.



waren van Duitse expertise.38 Overigens zien we eenzelfde ontwikkeling in Amsterdam, waar
Heineken de Duitser Fellmann als meester-brouwer aanstelde. Een derde beroepsgroep wa-
ren dok- en metaalwerkers die vooral in de scheepsbouw emplooi vonden.

Naast deze interne Rotterdamse markt werd de immigratie uit Duitsland in de tweede helft
van de 19e eeuw gevoed door de handelsrelatie met het Duitse achterland.39 Als gevolg van de
sterk gegroeide Rijnvaart en de plaats van Rotterdam als verbindende schakel tussen de twee
industriële giganten Engeland en Duitsland, vestigden zich tal van Duitse handelsonderne-
mingen in de Maasstad, die een deel van hun (kantoor)personeel uit Duitsland rekruteerden.
Een groep die eveneens in dit kader past, zijn de Rijnschippers die het vervoer tussen Rotter-
dam en het Ruhrgebied verzorgden. De betekenis van Rotterdam voor Duitse migranten
wordt tot slot weerspiegeld in het relatief grote aantal Duitse verenigingen, zoals de sociëteit
Germania (1860), de Deutsch Evangelische Gemeinde (1862), de katholieke St. Joseph-Ve-
rein (1862) en de St. Rafaels-Verein (1872) en de Deutscher Turn- und Ruderverein (1870).40

Amsterdam

Met de aantrekkingskracht van Amsterdam op nieuwkomers uit den vreemde was het in de
tweede helft van de 19e eeuw slechter gesteld. Zo halveerde het aandeel van Duitsers op de
Amsterdamse bevolking tussen 1850 en 1870 om na 1880 nog verder te dalen. Waren er in
1849 nog ruim vier keer zoveel Duitsers in Amsterdam als in Rotterdam, ruim een halve eeuw
later ontliepen de aantallen elkaar nauwelijks meer, terwijl de hoofdstad toen aanzienlijk
meer inwoners telde (566.000 tegen 425.000).

Tabel 6. Aantal in Duitsland geborenen in Rotterdam en Amsterdam, 1849-1909

Amsterdam abs % totale bevolk. Rotterdam abs. % totale bevolk.

1849 7211 3,2 1733 1,9
1859 5305 2,2 1975 1,9
1869 4758 1,7 1689 1,5
1879 5378 1,8 2449 1,7
1889 6500* 1,6 4000* 2,0
1899 7400* 1,4 5100* 1,6
1909 7200* 1,3 6600* 1,6

Bron: Volkstellingen.
Toelichting: Voor de aantallen in 1849 en 1859 is uitgegaan van de feitelijk getelde (=daadwerkelijk
aanwezige) bevolking. In 1869 ging men over op de ‘werkelijke’ bevolking, maar vermelde men daar-
naast de tijdelijk aanwezige bevolking uit ‘een vreemd land’. Aangezien Duitsers onder de werkelijk in
het buitenland geboren bevolking 54% van het totaal uitmaakten, hebben wij deze sleutel ook op de
tijdelijk aanwezigen toegepast en bij de werkelijke bevolking opgeteld. (resp. 321 en 220). Vanaf 1889
vermelden de tellingen alleen de nationaliteit. Om deze cijfers met de ‘in Duitsland geboren’ bevol-

38 Zie hierover ook Knotter, Economische transformatie, 201-204.
39 H.P.H. Nusteling, De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool, 1831-1914. Een studie van het goederenvervoer en de ver-

keerspolitiek in de Rijndelta en het achterland, mede in verband met de opkomst van de spoorwegen en de concurrentie van vreem-
de zeehavens (Amsterdam 1974).

40 Barbara Henkes, ‘Gedeeld Duits-zijn aan de Maas. Gevestigd Deutschtum en Duitse nieuwkomers in de jaren 1900-
1940’ in: Van de Laar e.a. (red.), Vier eeuwen migratie, 218-239.
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king te kunnen vergelijken is ervan uitgegaan dat personen met de Duitse nationaliteit 65% uitmaak-
ten van de totale in Duitsland geboren populatie. Deze cijfers zijn met een * gemarkeerd (zie de toe-
lichting bij tabel 5).

De belangrijkste reden lijkt te zijn gelegen in de afwijkende economische ontwikkeling van
Amsterdam. Anders dan in Rotterdam hield de opgaande conjunctuur in de hoofdstad
slechts tot het begin van de jaren tachtig aan, om vervolgens tijdelijk te stagneren.41 Boven-
dien verloor de Amsterdamse haven de concurrentiestrijd met Rotterdam (en Antwerpen).
Ondanks de aanleg van het Noordzeekanaal, waardoor grote zeeschepen gemakkelijker en
sneller de Amsterdamse haven konden bereiken, verschoof het zwaartepunt naar de Zuid-
Hollandse rivaal, met name omdat de verbinding van de hoofdstad met het Duitse achterland
omslachtig en tijdrovend was. De vraag naar buitenlandse zeelieden, die omstreeks 1850 nog
zo’n belangrijk deel van de totale migrantenstroom uitmaakten, nam daardoor sterk af.42 Tot
slot zij erop gewezen dat niet alleen de Duitse economie in toenemende mate werkgelegen-
heid bood voor (eertijdse) zeelieden, maar dat ook in Noorwegen vanaf 1860 een proces van
urbanisatie en industrialisatie op gang kwam, waardoor dat land met name tienduizenden
Zweedse immigranten aantrok en tegelijkertijd velen naar Noord-Amerika vertrokken. Zowel
het karakter van het aantrekkings- (Amsterdam) als het afstotingsgebied (Noord-Duitsland en
Scandinavië) veranderde dus ingrijpend. De gevolgen hiervan zien we ook in de bouwsector,
waar omstreeks 1850 jaarlijks nog enkele honderden stukadoors en metselaars uit Oldenburg
tijdelijk werk vonden. Volgens Knotter verminderde de jaarlijkse trek na 1870, omdat sei-
zoengebonden arbeid niet functioneel was in de nieuwbouw, waar (in tegenstelling tot on-
derhoud) stukadoors het hele jaar door werkten. Bovendien verschilde de aard van het stuka-
doorswerk. Als belangrijkste reden echter noemt hij de toegenomen werkgelegenheid in
Duitsland zelf. Overigens bleven migranten een belangrijke rol spelen in de Amsterdamse
bouw, alleen betrof dat overwegend Nederlanders afkomstig uit Noord-Brabant en Friesland.

Als gevolg van deze ontwikkelingen vormden zich in Amsterdam weinig nieuwe niches (zo-
als de handelsfirma’s in Rotterdam) die een aantrekkingskracht op immigranten uitoefen-
den.43 Alleen een aantal traditionele sectoren (het winkelbedrijf, inclusief kleinschalige am-
bachten) hielden de ‘migratiekettingen’ in stand. Een van de bekendste sectoren was het
bakkersbedrijf, waar tot ver in de 19e eeuw Duits personeel werkte. Volgens Knotter had dat
te maken met de aard van het bedrijf. Door de ongebruikelijke werktijden (’s nachts) en de
slechte vooruitzichten was het niet erg aantrekkelijk als bakkersknecht te worden opgeleid.
Net als bij de Italiaanse schoorsteenvegers vond rekrutering daarom plaats in de streken van
herkomst.44 In beide gevallen werden deze meest jonge mannen (soms nog kinderen) in huis
genomen en velen keerden na afloop van de leerperiode terug. Slechts enkelen slaagden erin
een eigen zaak op te zetten.
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41 Jan Luiten van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914 (Bergen 1987) 52.
42 Deze omslag vond waarschijnlijk plaats in de laatste decennia van de 19e eeuw, na een tijdelijke opleving in de rek-
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De positie van vrouwelijke immigranten

De tot nu toe besproken beroepen werden vrijwel uitsluitend bevolkt door mannen. Omdat
de maatschappelijk bepaalde positie van vrouwen op de arbeidsmarkt sterk afweek van die
van mannen, ligt het voor de hand hier apart aandacht.45 Het eerste overzicht van de positie
van vreemdelingen op de arbeidsmarkt geeft de beroepentelling van 1899 (tabel 7). Zoals in
de 18e eeuw werkten de meeste buitenlandse vrouwen als dienstbode. Dat dit fenomeen in
Holland van groter betekenis was dan in de rest van Nederland, had te maken met de verste-
delijking aldaar en daarnaast met de geringere inzet van vrouwen in de landbouw. 

Tabel 7. Procentuele verdeling van vreemdelingen op de arbeidsmarkt in Zuid- en Noord-Holland in
1899

Zuid-Holland Noord-Holland Nederland
M V M V M V

Nijverheid 34 15 48 19 36 12
– bouw 7 10
– hout 2 3
– kleding 4 14 8 17
– metaal 3 4
– voeding 7 10
Landbouw/visserij 2 - 3 - 21 10
Handel 23 11 22 11 16 8
Verkeer 29 11 13 11 13 5
Vrije Beroepen 3 3 4 5 2 2
Verpleging - 3 1 4 - 7
Huiselijke diensten 1 41 1 37 1 28
Onderwijs/overheid 2 15 3 9 8 19
Kerkelijke instellingen 1 1 2 3 2 9
Totaal met beroep 95 100 97 99 99 100

Bron: Beroepstelling 1899.

Daarnaast vinden we hen in de nijverheid als naaisters en kleermaaksters in de confectie-in-
dustrie, die voornamelijk in Amsterdam geconcentreerd was. Deze was niet alleen zakelijk
sterk op Duitsland georiënteerd, maar trok tot het begin van de 20e eeuw ook een aantal
Duitse kleermakers aan, en in mindere mate naaisters.46 Voorts waren vrouwen relatief sterk
vertegenwoordigd in het (lager) onderwijs, wat past in de algemene toename van onderwijze-
ressen in die tijd. Zo was rond 1900 bijna de helft van alle onderwijzers in het bijzonder on-
derwijs (met name in katholieke scholen) van het vrouwelijk geslacht (tegen een kwart in de
openbare variant).47 Een bijzondere variant was de gouvernante, aan wie in chique families
het onderwijs van de wat oudere kinderen werd toevertrouwd. Zoals Huisman onlangs heeft

45 Zie meer in het algemeen Leo Lucassen, ‘Grensoverschrijding. Vrouwen en gender in historische migratiestudies’,
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (Amsterdam 2001) 9-35.

46 In 1911 was 5,3% van alle kleermakers in Amsterdam afkomstig uit het buitenland (Knotter, Economische transforma-
tie, 153).

47 Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, 232.
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aangetoond, betrof het hier voornamelijk Zwitserse en Franse vrouwen die in de hogere krin-
gen werk vonden. Hoewel er ook wel Nederlandse gouvernantes waren, hadden deze duide-
lijk minder status dan de buitenlandse, onder meer wegens hun gebrekkiger kennis van het
Frans, dat tot ver in de 19e eeuw gold als middel om zich van het gewone volk te onderschei-
den. Pas omstreeks de eeuwwisseling kwam er meer vraag naar Engelse gouvernantes.48

Resteren de sectoren handel en verkeer, met beroepen als kantoorbediende, straatartiest
en dienstpersoneel in de horeca. Zo zouden omstreeks 1890 in de Amsterdamse bierhuizen
bijna alle kelnerinnen van Duitse afkomst zijn geweest. In een anonieme publicatie uit 1891
werden zij als volgt geportretteerd:

Zij blijft voortdurend in de weer, brengt den nieuw ingekomen bezoeker nog vóór zij er
naar vragen een glas bier aan, die zij met groote handigheid bij getallen van zeven, acht te-
gelijk van het buffet haalt. En onder het passeeren van de andere tafeltjes houdt zij het oog
op den bierstand in de glazen, pakt, zoodra zij er een leeg ziet, dit mee, alleen vragend:
‘Ganz oder Schnitt?’ en heeft het, zonder op het antwoord te wachten, inmiddels weer ge-
vuld.49

Ook de buitenlandse prostituees, zowel Belgische, Franse als Duitse, kunnen in de sector ho-
reca worden gerangschikt, al was het alleen maar omdat velen zich als buffetjuffrouw voorde-
den, dan wel omdat zij zich naast hun gewone werk prostitueerden. Volgens Bossenbroek en
Kompagnie waren verreweg de meeste prostituees in het laatste kwart van de 19e eeuw ge-
concentreerd in de drie grote Hollandse steden. Waar het gaat om de plaats van buitenland-
se vrouwen bestonden er opmerkelijke verschillen, zowel wat aantal als wat herkomst betreft.
Veruit de meesten vinden we in Rotterdam, waar met name na 1880 een groei van Duitse
prostituees werd geconstateerd.50 Een fenomeen dat in de Rotterdamse gemeenteraad in
1882 aanleiding gaf tot de volgende klacht:

In de laatste tijden is een onbegrijpelijk aantal Duitsche vrouwspersonen naar onze ge-
meente gekomen. Door de geheele stad hebben zij zich verspreid, overal bier- en koffie-
huizen, sigarenwinkels, restaurants etc. oprigtende, maar in werkelijkheid van prostitutie
levende. Niet alleen in de Oldenbarneveldtstraat en Aert van Nesstraat, maar ook in de
meer stille buurten kan men ’s nachts en ’s avonds, ja zelfs overdag van die blondharige
Duitsche Loreley’s zien staan. Zij gedragen zich als in veroverd land en versperren driest
en onbeschaamd des avonds den eenzamen voorbijganger den weg.51

Niettegenstaande de morele verontwaardiging en het nauwelijks verholen anti-vreemdelin-
gen sentiment dat uit deze woorden spreekt, stak er mogelijk een kern van waarheid in. Zo
werd het totaal aantal prostituees destijds op vijf- à zeshonderd geschat, van wie 140 uit Duits-
land en nog een dertigtal uit België en Frankrijk. De aantrekkingskracht van de Maasstad is
wel verklaard uit het feit dat de politie in die stad als een van de weinige prostitutie als legitie-
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me bron van inkomsten voor vreemdelingen beschouwde. Gezien de eerder geconstateerde
toename van de Duitse migratie naar Rotterdam vanaf 1870 is het evenwel minstens zo plau-
sibel om de groei van het aantal Duitse prostituees in dit licht te plaatsen. Net als de meeste
andere Duitsers waren de prostituees afkomstig uit het Ruhrgebied en andere plaatsen in het
stroomgebied van de Rijn.

In Amsterdam waren eveneens buitenlandse prostituees actief, maar naar het zich laat aan-
zien aanzienlijk minder dan in Rotterdam. Bovendien domineerden daar tot het einde van de
19e eeuw Belgische en Franse herkomstplaatsen. Met het verbod op bordelen, waar de mees-
te vrouwen uit deze landen werkten, verdwenen zij uit het stadsbeeld. Den Haag tot slot lijkt
het minst in trek te zijn geweest. Zo zou het aandeel van buitenlandse prostituees nooit boven
de 5% uit zijn gekomen.52 Uit het onderzoek van Cottaar blijkt dat zij waren geconcentreerd
in een paar bordelen. Van de 29 vrouwen die in het bordeel van de te Brussel geboren André
Quoilin werkten, hadden er slechts enkelen de Nederlandse nationaliteit. Net als in Amster-
dam voerden Belgische en Franse vrouwen de boventoon.53

Overigens nam het aandeel van buitenlandse vrouwen binnen de totale immigrantenpop-
ulatie in de tweede helft van de 19e eeuw gestaag toe. Was omstreeks 1850 in Amsterdam en
Rotterdam slechts een op de drie nieuwkomers een vrouw, een halve eeuw later was het ver-
schil met de mannen vrijwel verdwenen. Een uitzondering vormde Den Haag, waar de sekse-
ratio al veel eerder rond de 50% schommelde. Dit wordt mogelijk verklaard door de afwij-
kende structuur van de stad. Anders dan de twee toonaangevende Hollandse steden was Den
Haag een meer bestuurlijk-verzorgend centrum, met veel emplooi voor dienstboden en hore-
capersoneel. 

Conclusie 

Met het ineenschrompelen van Nederlandse economische en politieke macht na de Napole-
ontische tijd is het karakter van de migratie naar de kusten van de Noordzee in de 19e eeuw
ingrijpend veranderd. Vormden de zeegewesten ten tijde van de Republiek een krachtige
magneet voor zowel tijdelijke als permanente migranten, vanaf de vestiging van het Konink-
rijk verloor deze regio haar glans en zou de immigratie lange tijd in de eerste plaats worden
bepaald door de situatie in de belangrijkste afstotingsgebieden, lees Duitsland. Een duidelijk
voorbeeld is de sterke daling van de (Duitse) immigratie in de loop van de 19e eeuw die pa-
rallel liep aan de industrialisering van Duitsland. Ook de verschuivende verhoudingen tussen
de belangrijkste Hollandse steden, Amsterdam en Rotterdam, moet in dit licht worden be-
grepen. Zo zag de hoofdstad het aandeel van in Duitsland geboren inwoners in het laatste
kwart van de 19e eeuw teruglopen, terwijl Rotterdam, dat een centrale schakel was geworden
in de transitohandel van het Duitse achterland met Engeland, juist aantrekkelijk werd voor
Duitse immigranten. Het zou dan ook onterecht zijn de afnemende immigratie in de 19e
eeuw uitsluitend als een teloorgang van het vroegmoderne migratiesysteem te beschouwen.
Zeker, die ballon liep langzaam maar zeker leeg, maar daar stond tegenover dat de Hollandse
economie vanaf de jaren zestig van de 19e eeuw door de economische groei nieuwe moge-
lijkheden voor immigranten uit den vreemde bood. De belangrijkste groeisector in dit ver-

52 Bossenbroek en Kompagnie, Het mysterie van de verdwenen bordelen, 273.
53 Cottaar, Ik had een neef in Den Haag, 22-24.
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band was de (transito)handel en het winkelbedrijf. In beide waren Duitsers actief die een be-
langrijk deel van hun personeel, zoals klerken, winkel- en handelsbedienden, uit hun ge-
boorteland rekruteerden. Daarnaast zien we een toename van het aantal immigranten in de
horeca (kelners, serveersters, hotelpersoneel, prostituees), die eveneens van de toegenomen
welvaart profiteerden. Tot slot kwamen er ook uit andere landen nieuwe immigranten, zoals
de Italiaanse beeldenmakers, muzikanten en schoorsteenvegers, of zigeuner-ketellappers en
berenleiders uit Hongarije en Bosnië. Met uitzondering wellicht van de Duitsers in de nieuwe
handelssector, was deze nieuwe impuls echter te zwak om een stevige basis te vormen voor
volgmigratie in de 20e eeuw. Dit geldt met name voor de Duitse immigranten in de meer tra-
ditionele ambachtelijke beroepen. Tot ver in de 19e eeuw oefenden hun netwerken invloed
uit op de beslissing van potentiële migranten om zich bij hen te voegen. Dit gold vooral voor
de diverse beroepsspecialisaties en professionele niches, zoals de Duitse bakkers, stukadoors,
kleermakers, handelaren en de winkeliers. Met het teruglopen van de immigratie gingen
deze netwerken omstreeks de eeuwwisseling aan aderverkalking ten onder. Dit werd nog be-
vorderd door het verdwijnen van een aantal beroepsspecialisaties aan het einde van de 19e
eeuw, zoals Schrover heeft aangetoond voor de vijlenkappers en aardewerkhandelaren in
Utrecht.54 De meeste (Duitse) immigranten na de Eerste Wereldoorlog lijken dan ook nau-
welijks van bestaande netwerken gebruik te maken. Zij werkten hoofdzakelijk voor Neder-
landse werkgevers en voor zover zij daar behoefte aan hadden, moesten hun netwerken als-
ook hun eigen organisaties weer van de grond af aan worden opgebouwd.55
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D.E.H. de Boer, J.W. Marsilje en J.G. Smit (red.),
Vander rekeninghe. Bijdragen aan het symposium
over onderzoek en editieproblematiek van middel-
eeuws rekeningmateriaal, gehouden te Utrecht op
27 en 28 februari 1997 (Den Haag: Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis, 1998, 352 blz., ISBN
90-5216-108-9)

In de Nederlandse archieven liggen vele strekken-
de meters rekeningen opgeslagen. Niet alleen van
landelijke en stedelijke overheden, maar ook van
talloze kerken en kloosters is de financiële admini-
stratie bewaard gebleven. Het belang van deze do-
cumenten stond voor de tijdgenoten buiten kijf.
In rekeningen wordt immers verantwoording afge-
legd voor het gevoerde beleid. Het is niet verwon-
derlijk dat historici dol zijn op rekeningen. Het
grote voordeel van rekeningen is dat vrijwel alle in-
komsten en uitgaven –  tot en met de allerkleinste
– werden geregistreerd. De informatie uit de reke-
ningen is bovendien exact, dateerbaar en redelijk
betrouwbaar. Hoewel de onderzoeker rekening
moet houden met fraude door de rekenplichtig
ambtenaar en met fouten en misrekeningen,
wordt de aard van de informatie hierdoor niet we-
zenlijk aangetast.

Het editeren van rekeningen werd populair in
de tweede helft van de 19e eeuw. Was men aanvan-
kelijk gericht op het uitgeven van de oudste reke-
ningen (alsof die ook het interessantst of het be-
langrijkst waren, zoals J.G. Smit terecht opmerkt in
zijn inleiding), al gauw werden de ambities groter
en wilde men hele reeksen rekeningen uitgeven.
Smit vertelt op boeiende wijze hoe H.J. Smit,
H.P.H. Jansen en W.J. Alberts in deze eeuw aan-
vankelijk vol enthousiasme dergelijke projecten
entameerden, maar na verloop van tijd stuitten op
personele, financiële en editietechnische proble-
men. Van het project van Jansen, de uitgave van de
grafelijke rekeningen van de Beierse periode
(1346-1428, een periode van ruim tachtig jaar,
waaruit honderden rekeningen bewaard zijn ge-
bleven), werd in 1974 een collectief project ge-
maakt. Besloten werd om de editie te beperken tot
zogenaamde kruisjaren: van twee periodes (1358-
1361 en 1393-1396) zouden de overgeleverde re-
keningen van alle grafelijke ambtenaren – van tre-
sorier tot dijkgraaf – worden uitgeven. In 1997
verschenen de voorlopig laatste twee delen van dit
editieproject samen met een uitgave van Holland-
se tolrekeningen over de periode 1422-1534 (be-
sproken in Holland 30 (1998) 173-179). 

Op een symposium dat de publicatie van deze

rekeningen nog eens extra in het zonnetje zette,
hielden specialisten uit de archiefwereld, de uni-
versiteiten en het Instituut voor Nederlandse Ge-
schiedenis, onder wiens auspiciën de rekeningen
verschenen, voordrachten over het fenomeen re-
kening. De bundel Vander rekeninghe vormt daarvan
de schriftelijke neerslag en bestaat uit drie delen.
In het eerste deel zijn bijdragen opgenomen die
ingaan op de editietechnieken van rekeningen. A.
Vandewalle verhaalt dat men in België steeds meer
op het spoor raakt van digitale uitgaven van reke-
ningen. Ook L. Breure betoogt dat dit niet langer
als verre toekomstmuziek klinkt. Het artikel over
notariële akten van C.L. Meijer valt een beetje uit
de toon in dit deel. Ook de gevolgde methode, in-
dicering, lijkt inmiddels achterhaald.

De bijdrage van P.C.M. Hoppenbrouwers is
meer historiografisch en analytisch van aard en
opent het tweede deel van de bundel, ‘Rekenin-
gen in context’. Hij bekijkt hoe sociaal-economi-
sche historici rekeningen tot nu toe hebben ge-
bruikt en laat zien hoeveel meer ze in de toekomst
nog met rekeningen zouden kunnen doen. Ook
het artikel van B.J.P. van Bavel bevindt zich op dit
abstractieniveau. Hij beperkt zich in zijn bijdrage
niet tot rekeningen, maar geeft ook aan welke an-
dere typen bronnen ons informatie kunnen ver-
schaffen over de verpachting van grondbezit. Hier
tegenover staan de gevalstudies over het beleg van
Deventer van 1456, over de Hollandse adel en over
de Duitse Orde, waarin wordt bekeken welke mo-
gelijkheden en moeilijkheden rekeningen opleve-
ren bij de bestudering van deze onderwerpen. Het
laatste artikel van dit deel is meer brongericht.
Hierin bekijkt B. Thissen welke mogelijkheden de
Gelderse landsheerlijke rekeningen bieden voor
het historisch onderzoek.

Het derde deel van de bundel, waarin de gepre-
senteerde rekeningen centraal staan, is nogal hy-
bride. De bijdrage van J.W. Marsilje had beter in
het inleidende gedeelte van de bundel gepast, om-
dat hier nog eens de ontstaansgeschiedenis van
het kruisjarenproject uit de doeken wordt gedaan.
D.J. Faber gaat niet zozeer in op de Beierse reke-
ningen maar stelt het begrip rekenschap centraal.
De overige contribuanten hebben wel gebruik ge-
maakt van het uitgegeven nieuwe rekeningmateri-
aal. Daarbij is weer onderscheid te maken tussen
twee gevalstudies en twee brongerichte artikelen.
De gevalstudies behandelen de hofcultuur en de
scheepvaartroute langs de Goudse sluis en tol. M.
Rem, de enige vrouw en niet-historica onder de
auteurs, bekijkt welke mogelijkheden rekeningen
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bieden voor historisch-taalkundigen. Onder-
steund door een paleograaf illustreert zij met be-
hulp van een zogenaamde lokaliseringsprocedure
en aan de hand van enkele fraaie kaartjes op welke
manier de herkomst van de grafelijke klerken die
de rekeningen schreven, achterhaald kan worden.
D.E.H. de Boer laat zien welke informatieve rijk-
dom tolrekeningen te bieden hebben.

Al met al levert dit een interessante en geva-
rieerde bundel op, met een breed panorama van
het gedane en lopende onderzoek met behulp van
rekeningen. Daarbij moet wel worden opgemerkt
dat de bundel wat eenzijdig op historici is gericht.
Niet alleen taalkundigen maar ook letterkundigen
en kunsthistorici maken steeds enthousiaster ge-
bruik van rekeningen. Het is jammer dat zij hier
niet aan hun trekken komen. Het is verder duide-
lijk te merken dat aan sommige artikelen een ge-
degen onderzoek vooraf is gegaan, terwijl de lezer
bij andere artikelen de indruk krijgt dat deze voor
de gelegenheid van het symposium in elkaar zijn
geknutseld.

Waarom bij de productie van dit boek is geko-
zen voor eindnoten blijft voor mij een raadsel.
Weliswaar is een uitgever die mikt op een wat gro-
ter publiek vaak geneigd het notenapparaat naar
achteren te verbannen, maar het komt mij voor
dat het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
zich met deze bundel toch duidelijk tot vakhistori-
ci en archivarissen richt. Deze lieden schrikken
toch niet terug voor een voetnoot meer of minder
op een pagina?

Mario Damen

Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden
en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt
(1578-1630) (Hiversum: Verloren, 2000, 350 blz.,
ISBN 90-6550-620-9)

Het verhaal is bekend: kort nadat Amsterdam in
1578, als laatste Hollandse stad, de zijde van de
Opstand had gekozen, bloeiden handel en scheep-
vaart er weer op. Enkele jaren later verloren de op-
standelingen hun laatste bruggenhoofd ten zui-
den van de grote rivieren. Op 17 augustus 1585
trokken Spaanse troepen onder leiding van
Alexander Farnese Antwerpen binnen. Eenieder
die weigerde de Roomse kerk te erkennen als de
enige ware, moest binnen de vier jaar de Schelde-
stad verlaten. Talloze kooplieden trokken weg en
vestigden zich, al dan niet na enige omzwervingen,

in de jonge Republiek. Daar bouwden de Zuid-Ne-
derlandse immigranten een nieuw bestaan op. Ze
verkenden nieuwe markten in bijvoorbeeld Rus-
land of Italië en investeerden hun meegebrachte
of pas verdiende kapitaal in expedities naar Azië of
de Nieuwe Wereld. Juist in de loop van deze jaren,
vanaf grofweg 1590, nam Amsterdam Antwerpens
positie als stapelmarkt voor Noordwest Europa
over. De blokkade van de Scheldemonding door
Hollanders en Zeeuwen, zodat schepen Antwer-
pen niet langer rechtstreeks konden bereiken, be-
stendigde deze positiewisseling.

In hoeverre hebben Zuid-Nederlanders nu de
aanzet gegeven tot Hollands welvaren in de 17e
eeuw? Of anders geformuleerd: had de Gouden
Eeuw er doffer uitgezien zonder de komst en de
inbreng van die migranten? Die vraag heeft sinds
ongeveer het midden van de 19e eeuw iedere ge-
neratie van historici bezig gehouden en Oscar Gel-
derblom probeert haar in het hier besproken boek
opnieuw blijvend te beantwoorden.

Waar het antwoord van vroegere historici vooral
steunde op een logische gedachtengang of op on-
derzoek naar de intekenaars op aandelen van de
VOC, naar de voornaamste rekeninghouders bij
de Amsterdamse Wisselbank of naar de hoogst
aangeslagenen in de verschillende belastingkohie-
ren, heeft Gelderblom gepoogd een totaalbeeld te
verkrijgen. Dit heeft hij gedaan door (samen met
andere historici) een prosopografische lijst aan te
maken van alle in de bronnen aangetroffen, uit de
Zuidelijke Nederlanden afkomstige kooplieden,
die tussen 1578 en 1630 in Amsterdam actief wa-
ren. Overigens rekent Gelderblom ook lieden uit
de tweede generatie tot zijn populatie. Op deze
wijze is hij tot een lijst gekomen van 852 namen.
Die lijst is niet uitputtend. Geen enkele bron ver-
schaft immers een precies inzicht in de migratie-
patronen, de beroepsbezigheden en de inkomens
van 17e-eeuwse Amsterdammers. Maar tegelijker-
tijd is een lijst van 852 namen onhanteerbaar lang.
In de beperkte tijd die Gelderblom ter beschik-
king stond voor het schrijven van zijn proefschrift,
kon hij de loopbanen van die 852 kooplieden niet
systematisch reconstrueren. De auteur overwint
deze hindernis door zijn aandacht te richten op de
lotgevallen van één familie, en haar ervaringen te
vergelijken met die van de bredere gemeenschap
van Zuid-Nederlandse kooplieden in Amsterdam.
Zo wordt de lezer deelgenoot van het wel en wee
van de familie Thijs. Deze lieden trokken aanvan-
kelijk naar het Oostzee-gebied, vergaarden daar
fortuin als juweliers, legden zich later toe op de
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handel in dierenhuiden, vestigden zich blijvend in
Amsterdam, sloten er enkele voordelige huwelij-
ken en investeerden tenslotte hun geld en dat van
hun echtgenotes in andermans ondernemingen.
Daarmee bleken de leden van de familie Thijs niet
helemaal typische representanten van de gemeen-
schap van Zuid-Nederlandse kooplieden in Am-
sterdam. De meeste kooplieden uit de tweede ge-
neratie zetten immers gewoon de praktijken van
hun vaders voort.

Gelderbloms aanpak levert een mooi opge-
bouwd en goed geschreven boek op. Toch leidt de
enorme hoeveelheid werk die hij heeft verzet tot
min of meer voor de hand liggende conclusies. Ik
noem er enkele: de meeste Zuid-Nederlandse mi-
granten stonden bij hun vertrek uit Antwerpen
aan het begin van hun loopbaan. Dat is logisch:
renteniers konden ook overleven in een stad die
goeddeels van haar commerciële achterland afge-
sneden was. De vaak onderlinge verzwagerde Zuid-
Nederlandse kooplieden rekenden bij de opbouw
van hun netwerk van handelspartners en corre-
spondenten allereerst op hun verwanten. Pas na
verloop van twee generaties loste de subcultuur
van Zuid-Nederlanders op in de bredere Amster-
damse samenleving. Hoewel Zuid-Nederlandse
kooplieden bij hun aankomst in de stad ook deel-
namen aan de van oudsher typisch Amsterdamse
handel in bulkgoederen met het Balticum, boor-
den zij toch vooral nieuwe markten in Spanje en
Italië aan. Al deze feiten lijken vanzelfsprekend,
maar Gelderblom staaft ze en smeedt ze, als eerste,
samen tot een samenhangend betoog. Daarmee
hij levert een belangrijke bijdrage tot het debat
over de bijdrage van Zuid-Nederlandse migranten
aan het wonder van de Gouden Eeuw. Maar be-
slechten doet Gelderblom dat debat niet. Wellicht
kan het ook nooit worden beslecht: de precieze
omvang van de Antwerpse en Amsterdamse han-
delsstromen in de late 16e en de vroege 17e eeuw
kan nu eenmaal niet meer worden berekend, laat
staan het aandeel dat afzonderlijke kooplieden
daar in hadden. Dat doet niets af aan de waarde
van Oscar Gelderbloms poging om die Zuid-Ne-
derlandse bijdrage trefzeker in kaart te brengen.

Hans Cools

Arthur K. Wheelock jr. (red.), Gerrit Dou 1613-
1675. Volledig geïllustreerde catalogus bij de ten-
toonstelling Gerrit Dou 1613-1675, Den Haag, 9
december 2000 – 25 februari 2001 (Zwolle: Uitge-

verij Waanders en Den Haag: Koninklijk Kabinet
van Schilderijen Mauritshuis, 2000, 160 blz., ISBN
90 400 9518 3 (gebonden) / ISBN 90-400-9523
(paperback))

De 19e eeuw heeft een lange schaduw geworpen
over de kunstenaarsreputatie van de Leidse fijn-
schilder Gerrit Dou (1613-1675). Alom geprezen
en van hoge marktwaarde tot ver in de 18e eeuw,
raakte zijn werk na 1850 volledig uit de gratie. Is
hier wellicht een verwijzing naar Dou’s klassieke
opvattingen over de ijdelheid van aardse roem op
zijn plaats of moeten we eerder spreken over hard-
nekkige 19e-eeuwse (esthetische) waarden die ook
de 20e-eeuwer lange tijd in zijn zicht op Dou heb-
ben verblind? Dit laatste wordt bepleit door de au-
teurs van de catalogus bij de tentoonstelling Gerrit
Dou 1613-1675. Deze tentoonstelling liep afgelo-
pen winter in het Mauritshuis en bood een indruk-
wekkend overzicht van het werk van Dou. Bij het
aanbreken van een nieuwe eeuw blijkt nu ten lan-
gen leste een herwaardering van het werk van Dou
op gang te komen.

Gedurende zijn leven kende Dou, destijds de
meest gevierde leerling van Rembrandt, interna-
tionale faam als schilder van voornamelijk genreta-
ferelen en (zelf)portretten. In 1660 maakte een
aantal van zijn schilderijen onderdeel uit van de
Dutch Gift aan de Engelse koning Karel II ter gele-
genheid van diens troonsbestijging. Een meer eer-
volle bevestiging van Dou’s roem, binnen en bui-
ten de landsgrenzen, was nauwelijks denkbaar. Het
zou dan ook niet mogen verbazen dat het initiatief
tot de recente Dou-tentoonstelling in de Verenig-
de Staten werd genomen. Daarbij maakte de col-
lectie schilderijen een rondgang langs musea in
Washington en Londen, alvorens in Den Haag een
groot aantal bezoekers te trekken. De catalogus bij
de tentoonstelling weerspiegelt de internationale
allure van Dou. Zo kan de kwaliteit van de repro-
ducties (met dank aan multinationale spon-
soring!) dubbel en dwars recht doen aan de zeer
precieze schilderstijl van Dou en zijn briljante
kleurgebruik.

De overwegend descriptieve toelichting bij de
afbeeldingen wordt aangevuld door drie heldere
en uitvoerig geannoteerde artikelen, van zowel
Amerikaanse als Nederlandse hand. Hierin wordt
zeer zorgvuldig de kunsthistorische, iconografi-
sche en (schilder)technische achtergrond van de
afgebeelde schilderijen uitgediept. Zonder te ver-
vallen in dweperige bewondering, kwijten de au-
teurs zich voorbeeldig van hun apologetische taak.
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Juist doordat zij Dou als typische 17e-eeuwer voor
het voetlicht weten te brengen, raakt hij als het
ware immuun voor 19e-eeuwse oefeningen in de-
preciatie.

Arthur K. Wheelock jr., werkzaam bij de Nation-
al Gallery of Art in Washington, schetst allereerst
op fascinerende wijze het verval van Dou’s reputa-
tie. Rond 1850 werd nog enthousiast gesproken
over de ‘hoogst mogelijken graad van uitvoerig-
heid’ in zijn werk; in 1919, echter, hadden kunst-
critici geen goed woord meer over voor Dou’s pre-
cieze stijl. ‘Dou zag niet méér, niet béter, voelde
niet fijner of dieper dan ieder ander: hij had al-
leen meer geduld – en het is makkelijk geduldig
zijn, waar het hart zoo flauwtjes klopt en de geest
zoo traag werkt’. Terwijl de ‘romantische’ genie
van Rembrandt in de loop van de 19e eeuw vrucht-
bare bodem vond, leek de stijl van Dou – gety-
peerd als dor en oppervlakkig – definitief te heb-
ben afgedaan.

De iconografisch georiënteerde belangstelling
voor het werk van Dou in de jaren zeventig van de
20e eeuw bracht hierin voorzichtig verandering.
Deze interesse bleek echter eenzijdig en liet Dou’s
verfijnde techniek nog altijd buiten beschouwing.
Een werkelijke herwaardering viel de schilder pas
ten deel sinds in de afgelopen tien jaar zijn realis-
tische schilderwijze (‘schijn, sonder sijn’) in ver-
band is gebracht met de moralistische thematiek
van zijn werk. Dou streefde in feite een dubbele
vorm van artistiek bedrog na. Trompe-l’oeil effecten
moesten ervoor zorgen dat de toeschouwer zich
op vermakelijke wijze bewust werd van de dubbele
bodem in Dou’s kunstwerken, en zetten hem er
toe aan verder te zoeken naar de diepere, morele
betekenis van het schilderij. Juist dit samenspel
van realisme en verborgen betekenissen in het
werk van Dou intrigeert ook de moderne toe-
schouwer.

In het artikel van Ronnie Baer, verbonden aan
het Museum of Fine Arts in Boston, komt Dou tot
leven als succesvol, zelfbewust en invloedrijk kun-
stenaar. Hij voelde zich op zijn plek in het deftige
milieu van magistraten, geleerden en rijke koop-
lieden in het 17e-eeuwse Leiden. Op zijn latere
zelfportretten maakt Dou zelfs een wat pompeuze
indruk. Concepten als studium en vanitas figureer-
den prominent in zijn werk. Met name in zijn por-
tretten van musici, geleerden en kluizenaars – vol
van metaforische toespelingen –  beklemtoonde
hij de vergankelijkheid van het aardse bestaan en
de bekoorlijkheden van het geestelijke, contem-
platieve leven. Deze thematiek in Dou’s schilderin-

gen was geheel conform de eisen aan de 17e-eeuw-
se schilderkunst. Gemeten naar de maatstaven van
zijn eigen tijd, was Dou exemplarisch in zijn on-
derwerpkeuze; zijn uitmuntende artistieke kwali-
teiten bepaalden daarbij zijn uitzonderlijke positie
temidden van tijdgenoten.

Tot slot belicht Annetje Boersma, als free-lance
restaurator werkzaam in Nederland, de schilder-
techniek van Dou. Moderne technologieën als in-
fra-roodreflectografie laten een zeer minutieuze
ontleding van verflagen toe, die inzicht biedt in
Dou’s voorzichtige werkwijze en vernuftige ge-
bruik van kleur. Dit artikel maakt de emancipatie
van Dou compleet: evenals de technieken van ver-
wante collega’s als Rembrandt, Hals en Vermeer,
blijkt nu ook de schilderwijze van Dou een grondi-
ge en verfijnde analyse waard.

In zijn werk gaf Dou op symbolische wijze veel-
vuldig vorm aan het adagium Ars longa, vita brevis
(‘De kunst is lang, het leven kort’). Helaas zag het
er lange tijd naar uit dat dit populaire devies voor
hem geen opgeld meer zou kunnen doen. De be-
langrijke herwaardering van zijn werk, vastgelegd
in deze catalogus, blaast Dou’s kunst echter weer
nieuw leven in. En terecht.

Marianne Roobol

Jet Pijzel-Dommisse, Het Hollandse pronkpoppen-
huis. Interieur en Huishouden in de 17e en 18e
eeuw (Zwolle: Uitgeverij Waanders en Amsterdam:
Rijksmuseum, 2000, 447 blz., ISBN 90-4009-481-0)

De drie uur durende ‘rondleiding’ die Hendrina
Oortman in 1718 door het pronkpoppenhuis van
haar in 1716 overleden moeder Petronella Oort-
man gaf, moet voor de aanwezige bezoekers een
geweldige belevenis zijn geweest. Een van de ge-
lukkigen die onder leiding van Hendrina door het
poppenhuis mocht ‘ronddwalen’, was de Duitse
reiziger Zacharias von Uffenbach. Uit het door
Von Uffenbach opgetekende verslag blijkt, dat
Hendrina er een vermakelijke maar zeker ook
leerzame voorstelling van maakte. Gids Hendrina
leidde volgens onze 18e-eeuwse verslaggever haar
toehoorders met bijzonder veel enthousiasme
door het beroemde pronkpoppenhuis rond, waar-
bij zij om de spanning er in te houden tergend
langzaam de geheimen die het huis verborg, aan
haar bezoekers onthulde.

Petronella Oortman besteedde zo’n 25 jaar en
circa 20.000 tot 30.000 gulden aan de bouw en in-
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richting van haar poppenhuis. Dezelfde liefde en
passie voor dit onderwerp moeten ook bij de tot-
standkoming van Het Hollandse pronkpoppenhuis
een belangrijke rol hebben gespeeld. ‘Puur geluk’
noemt kunsthistorica Jet Pijzel-Dommisse het feit
dat ze in 1977 met dit fascinerende onderwerp in
aanraking kwam. Die eerste kennismaking in het
Frans Halsmuseum in Haarlem bleek echter een
aanzet tot een bijna 25 jaar durend onderzoek
naar in verschillende Nederlandse musea aanwezi-
ge poppenhuizen. Na het Frans Halsmuseum volg-
den projecten in het Centraal Museum te Utrecht,
het Gemeentemuseum in Den Haag en tenslotte
het Rijksmuseum te Amsterdam.

Meer dan de helft van het boek wordt besteed
aan de weergave van Pijzels onderzoek naar de
drie pronkpoppenhuizen van het Rijksmuseum:
het poppenhuis van Petronella Dunois, het zeer
bijzondere met marqueterie van schildpad en tin
versierde huis van Petronella Oortman en Het
Grachtenhuis, waarvan de opdrachtgever onbe-
kend is.

Door hun hoge kwaliteit en verfijnde decoratie
worden volgens Pijzel de Hollandse pronkpoppen-
huizen getypeerd als verzamelaarskasten en kunst-
kabinetten. Het verzamelobject betreft hier poppe-
goet. Een selecte groep vrouwen – echtgenotes of
dochters van rijke kooplieden, regenten of am-
bachtslieden – herborg de verzamelaars. De uit-
zonderlijk hoge kwaliteit van de poppenhuizen is
te danken aan het feit dat de opdrachtgeefsters
over ruime financiële middelen beschikten, maar
volgde ook, zo stelt Pijzel, uit het gegeven dat de
poppenhuizen werden gemaakt in een omgeving
waar een rijke verzameltraditie bestond. We mo-
gen dus nog blij zijn dat er uit de periode 1650-
1800 tien exemplaren bewaard zijn gebleven.

De in miniatuur nagebootste huishouding ver-
beeldde de wereld van de huisvrouw en van een
ideaal huishouden, aldus Pijzel. Alle belangrijke
taken die een vrouw in haar leven had te vervullen,
konden door middel van het inrichten van het
pronkpoppenhuis worden weergegeven. Zo is in
alle poppenhuizen uit de 17e en 18e eeuw – ook
als de eigenaresse zelf geen kinderen kreeg – een
vertrek als kraamkamer ingericht. In dit zeer ge-
rieflijk ingerichte verblijf liggen moeder en kind
letterlijk en figuurlijk te pronk. Opvallend noemt
Pijzel de nadruk die op de kraamkamer en speci-
aal op het representatieve karakter daarvan wordt
gelegd. Aan het ontvangen van kraambezoek werd
onder de gegoede burgerij kennelijk grote waarde
gehecht.

Veel van de in de kraamkamers aanwezige voor-
werpen zijn in kostbaar zilver uitgevoerd. Uiter-
aard werden ook de zilveren pillegiften – geschen-
ken voor de nieuwe wereldburger – hier uitgestald.
Ook de miniatuurkraamkamer in het poppenhuis
van Petronella Dunois is rijkelijk van zilveren voor-
werpen voorzien. Zo is niet alleen het papkomme-
tje, het lampetstel en de poederdoos van zilver, ook
de brandijzers, de kandelaars en zelfs de bezem zijn
in zilver uitgevoerd. Het pronkpoppenhuis van Pe-
tronella Dunois telt in totaal 780 losse voorwerpen
van verschillende materialen. Dit houdt in, dat Pij-
zel in totaal duizenden voorwerpen in miniatuur
moet hebben onderzocht. In haar boek worden al
deze objecten tot in het kleinste detail beschreven,
geanalyseerd en ontleed, waarbij ze haar vraag naar
de betrouwbaarheid van het ingerichte poppen-
huis als bron voor kennis van het Nederlandse in-
terieur en het huishouden in de 17e en 18e eeuw
geen moment uit het oog verliest. Om die betrouw-
baarheid te toetsen, vergelijkt ze de inhoud van de
pronkpoppenhuizen met visuele bronnen, zoals
genreschilderijen en genretekeningen. Ook boe-
delinventarissen, plattegronden en authentieke af-
beeldingen dienen als informatiebron. Van vijf
poppenhuizen zijn contemporaine inventarisbe-
schrijvingen, tentoonstellingscatalogi of notitie-
boekjes van de opdrachtgeefster bewaard geble-
ven. Dit geeft de poppenhuizen volgens Pijzel een
extra toegevoegde waarde. Over de betrouwbaar-
heid van het poppenhuis als visuele bron conclu-
deert Pijzel: ‘Er is nauwelijks een ander kunstwerk
denkbaar dat de beschouwer zo direct confron-
teert met de wijze waarop onze voorouders woon-
den en leefden’.

Het Hollandse pronkpoppenhuis is een met veel
liefde en eruditie geschreven boek. De waarde van
deze studie als naslagwerk wordt echter mede be-
paald door de ruim 700 bijzonder mooie en gede-
tailleerde afbeeldingen, grotendeels van de hand
van Rijksmuseumfotografe Margareta Svensson.

Dit vlot geschreven en prachtig geïllustreerde
boek is een must voor kostuumhistorici, interieur-
historici, cultuurhistorici, architectuurhistorici en
kunsthistorici, en een aanrader voor de in het pop-
penhuis en poppegoet geïnteresseerde lezer. 

Rita Hooijschuur
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Geert Mak en Marita Mathijsen (red.), Lopen met
Van Lennep. De zomer van 1823. Dagboek van zijn
voetreis door Nederland (Zwolle: Uitgeverij Waan-
ders, 2000, 287 blz., ISBN 90-400-95132)

Nederland stond in het jaar 1823 vlak voor het be-
gin van de industrialisatie. Er waren grote regiona-
le verschillen in economie en cultuur. In vergelij-
king met tegenwoordig was er weinig verkeer van
mensen en goederen. Afstanden werden uitge-
drukt in uren gaans.

In 1823 maakten Jacob van Lennep en zijn
vriend Dirk van Hogendorp een tocht door Neder-
land. Ze gingen grotendeels te voet, maar ze reis-
den ook per koets en trekschuit. De jonge reizigers
kwamen uit de hoogste maatschappelijke kringen.
Tijdens de reis maakten ze gebruik van het sociale
netwerk van hun stand, en ontmoetten ze vele no-
tabelen. Voor een deel waren dit studievrienden of
familie, die de jonge wandelaars vaak uitgebreid
ontvingen. Er werd veel bijgepraat, gegeten, ge-
dronken en geflirt met mooie vrouwen.

De reis blijkt een informele inspectietocht naar
de toestand in het land. Dankzij hun status en ken-
nissen kregen de reizigers overal toegang. Vooral
instellingen die verbonden waren aan de overheid
hadden hun belangstelling. Ze bezochten scholen,
gevangenissen, werkinrichtingen voor armen en
bedelaars en ze bekeken infrastructurele werken.
Opvallend is dat Brabant nauwelijks en Limburg
en het gebied van het huidige België geheel niet
in de route voorkwamen.

Van Lennep maakte een reisverslag, waarin hij
uitvoerig zijn ervaringen beschreef. Hij geeft een
oordeel over de bezochte instellingen en over de
toestand van de wegen, vaarten en havens. Ook be-
schrijft hij het landschap, de steden en dorpen en
de materiële toestand waarin de mensen leven.
Van Lennep geeft bovendien zijn mening over de
mentaliteit en de gewoonten in een plaats of
streek. Ook vertelt hij over zijn ontmoetingen met
plaatselijke notabelen en noemt nauwgezet hun
namen. Over zijn reisgenoot Van Hogendorp of
over gesprekken die ze samen voerden komen we
daarentegen nauwelijks iets te weten.

Niet toevallig is Jacob van Lennep later als schrij-
ver bekend geworden. In dit vroege reisverslag geeft
hij reeds in een goed leesbare stijl een beeld van Ne-
derland en daarmee tevens van zichzelf en van zijn
sociale milieu. Van Lenneps reisverslag werd voor
het eerst gepubliceerd in 1942; een ongewijzigde
herdruk volgde in 1980. Deze versie kent echter di-
verse weglatingen en fouten. In de huidige – volle-

dige – uitgave zijn verouderde woorden en uitdruk-
kingen vertaald in hedendaags Nederlands. Een uit-
gebreide toelichting geeft achtergronden van de
schrijver, zijn reis en zijn tijd. Het boek heeft een no-
tenapparaat voor de verklaring van namen en uit-
drukkingen. Het schriftje waarin Van Lennep tij-
dens de tocht tekeningen maakte, is helaas zoek
geraakt. De uitgave heeft niettemin mooie repro-
ducties van schilderijen en prenten die betrekking
hebben op de bezochte plekken rond de tijd van de
reistocht. Het boek bevat overigens geen overzichts-
kaart van de afgelegde route. Voor een vervolg op
deze uitgave zou het interessant zijn na te gaan wat
de mensen die Van Lennep en Van Hogendorp ont-
moetten over hen geschreven hebben in dagboeken
en brieven. Dit zou uitgegeven kunnen worden met
het nog niet op papier gepubliceerde reisverslag van
Van Hogendorp.

De besproken uitgave vormt slechts een klein
onderdeel van een multi-mediaal project rondom
Van Lenneps historisch reisverhaal. Zo zijn er ra-
dio- en televisieprogramma’s over de tocht. Deze
zijn te beluisteren en te bestellen op een speciale
internet-site (www.jacobvanlennep.nl). Daarnaast
biedt deze site achtergrondinformatie. Er is ook
een site met de oorspronkelijke teksten van de ver-
slagen van beide wandelaars. Bovendien kunnen
geïnteresseerden met behulp van speciale wandel-
boekjes in de 19e-eeuwse voetsporen van Van Len-
nep en Van Hogendorp treden.

Mark van Deursen

Carole Denninger-Schreuder, Schilders van Am-
sterdam. Vier eeuwen stadsgezichten (Bussum:
Uitgeverij THOTH, 2000, 150 blz., ISBN 90-
6868270-9)

De stad Amsterdam werd en wordt door menigeen
beschouwd als een mooie stad. Bovendien zou er
een unieke sfeer hangen. Die sfeer, die is omschre-
ven als ‘open’ en tegelijkertijd ‘intiem’, nodigde
generaties lang schilders uit om Amsterdam als in-
spiratiebron voor hun werken te kiezen. In Schil-
ders van Amsterdam stelt kunsthistorica Carole Den-
ninger-Schreuder hun stadsgezichten centraal.
Doel van het boek is het schetsen van de ontwikke-
ling van het stadsmotief in de afgelopen vier
eeuwen. Het boek is verdeeld in vier hoofdstuk-
ken, één voor elke eeuw. Deze strikte afbakening
van de afzonderlijke eeuwen werd met opzet ge-
hanteerd om de opkomst en ontwikkeling van het
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stadsmotief in een historische context te kunnen
plaatsen. In ieder hoofdstuk wordt eerst een tijds-
beeld geschetst, waarna de verschillende schilders
en hun werken aan bod komen.

Het boek opent met de situatie in de vroege 17e
eeuw, toen rijk geworden kooplieden schilders de
opdracht gaven het schitterende Amsterdam met
zijn nieuwe patriciërshuizen op doek te vereeuwi-
gen. Pas in de tweede helft van de 17e eeuw werd
het geschilderde stadsgezicht een zelfstandig gen-
re, naast de al langer bestaande prenten met gra-
vures en etsen van de stad. De 17e-eeuwse schilder-
kunst kende een verfijnde techniek, waarmee de
werkelijkheid minutieus werd verbeeld. Vaak werd
die werkelijkheid echter gemanipuleerd door ver-
schillende elementen – soms zelfs gebouwen uit
verschillende steden – in een denkbeeldig land-
schap te plaatsen.

Caroline Denningen-Schreuder benoemt de
18e eeuw als de eeuw van de topografische stads-
gezichten. De toegenomen belangstelling voor to-
pografie was hierbij van grote invloed. Hoewel het
economische tij in de 18e eeuw verliep, benadrukt
de schrijfster geheel in lijn met recente historische
opvattingen juist de toenmalige bloei van het cul-
turele en economische leven.

De meeste aandacht in het boek gaat echter uit
naar de 19e en 20e eeuw. Schilders uit deze perio-
de laten zich vaak lastig onder een noemer plaat-
sen. De verschillende kunststromingen volgden el-
kaar immers snel op en schilders beperkten zich
dikwijls niet tot een welbepaalde stroming. Geluk-
kig benadrukt de schrijfster dat veranderingen in
de schilderkunst slechts stapje voor stapje zichtbaar
werden (p. 62). Zo hielden sommige schilders nog
lang vast aan een bestaande traditie, terwijl ande-
ren bezig waren zich te vernieuwen. Buitenlandse
kunststromingen werden vaak op Nederlandse wij-
ze en soms ook pas veel later nagevolgd. Een voor-
beeld is de ‘Empire-stijl’ (1800-1830) waarbij niet,
zoals in Frankrijk, de Oudheid tot voorbeeld werd
genomen, maar de eigen 17e-eeuwse geschiedenis.
Amsterdam vormde niet alleen een inspiratiebron
voor Nederlandse schilders, ook buitenlandse col-
lega’s werden tot de stad aangetrokken. Het klein-
schalige karakter van de stad – van plannen om de
straten naar Parijs voorbeeld te verbreden, was wei-
nig terecht gekomen – en ook haar verpaupering
speelden hierbij een rol. Na de populariteit van de
landschapschilderkunst rond het midden van de
19e eeuw ontstond er een hernieuwde belangstel-
ling voor de stad bij de ‘schilders van ’80’. Breitner,
het boegbeeld van deze beweging, legde in schets-

matige werken op haast ‘fotografische’ wijze het le-
ven van de bewegende stad vast. De auteur beklem-
toont zijn blijvende invloed, ook op het werk van
(laat) 20e-eeuwse schilders. Amsterdam inspireer-
de 20e-eeuwse modernisten te experimenteren
met een feller kleurgebruik en een kleine verftoets.
In het daaropvolgende neo-realisme grepen schil-
ders de kans om een op nauwkeurige en koele ana-
lyse gebaseerde, schijnbaar reële wereld te creëren.
Ook na de Tweede Wereldoorlog was er een grote
verscheidenheid aan schilderkunstige stromingen.
Schilders in binnen- en buitenland bleven inspira-
tie vinden in zowel het oude als het moderne Am-
sterdam. Tenslotte wordt met een stadsgezicht in
donkere kleuren en met een expressieve toonzet-
ting, zoals geschilderd door Klashorst aan het ein-
de van de 20e eeuw, weer een lijn naar Breitner ge-
trokken.

Schilders van Amsterdam biedt aldus een boeiend
overzicht van de ontwikkeling van de stadsschilder-
kunst. De 136 afbeeldingen, afkomstig van de foto-
diensten van zowel musea, veilinghuizen en kunst-
handels als particulieren, zijn met zorg uitgekozen.
Deze bieden inzicht in vier eeuwen beeldende kunst
en kunnen tegelijkertijd opgevat worden als histori-
sche documenten van de stad Amsterdam. Zowel de
grote (inter)nationale kunststromingen als de voor
Amsterdam bepalende politieke en economisch-his-
torische gebeurtenissen worden trefzeker beschre-
ven. Doordat de schrijfster de stadsgezichten in een
brede context plaatst, ontstijgt het boek het niveau
van een inventaris of nostalgisch plaatjesboek. Bo-
vendien is het de leesbaarheid van het werk ten goe-
de gekomen dat de schrijfster spaarzaam voetnoten
gebruikt. Zij biedt de lezer evenwel veel aankno-
pingspunten om zich, met behulp van de uitgebrei-
de literatuuropgave, verder in de verschillende as-
pecten van het onderwerp te verdiepen. Ook is in
het boek een personen- en zakenregister opgeno-
men, evenals een straatnamenregister van de in het
boek opgenomen locaties. Een aanrader voor elke
kunst- en cultuurliefhebber.

Annemieke van der Velden

B. Dokter en M. Bakker, G.H. Breitner, fotograaf
van Amsterdam. Twee wandelingen door de stad
rond 1900 (Bussum: Uitgeverij THOTH, 2000, 64
blz., ISBN 90-6868-266-0)

In 1886 vertrok de schilder Breitner – bijna 30 jaar
oud – vanuit Den Haag naar Amsterdam om er
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met slechts een enkele korte onderbreking tot aan
zijn dood in 1923 te blijven wonen en schilderen.
De stad maakte in deze periode een explosieve
groei door, wat vooral tot uiting kwam in een
steeds veranderend straatbeeld. Er werd veel ge-
bouwd maar ook veel afgebroken. Vooral voor ver-
dwijnende stadsgezichten had Breitner oog. Hij
trok gewapend met zijn camera door de stad om
zoveel mogelijk van deze veranderingen vast te leg-
gen. Aan de nieuwbouw die voor oude gevels in de
plaats kwam, besteedde hij nauwelijks aandacht.
Nadat de paardentram op de Dam plaats had ge-
maakt voor de elektrische variant, fotografeerde of
schilderde hij de Dam nooit meer.

Veel van Breitners glasnegatieven zijn bewaard
gebleven en worden door onder andere het Ge-
meentearchief van Amsterdam beheerd. Enige ja-
ren geleden wijdde het archief een tentoonstelling
aan Breitners foto’s. De samenstellers van dit boek-
je maakten opnieuw een selectie uit de collectie en
stelden twee stadswandelingen samen, die de lezer
meevoeren langs het Amsterdam van een van Ne-
derlands meest vooraanstaande schilders. De tek-
sten die de fotowandelingen begeleiden bieden,
zeker gezien de omvang van het boekje, veel infor-
matie over de schilder zelf, maar ook over het
stadsleven rond 1900. Met gevoel voor detail wordt
de sfeer op de prachtige foto’s haarfijn neergezet
en vertellen ze het verhaal achter de ogenschijnlijk
verstilde straathoeken. Het geratel van de wagen-
wielen, het trappelen van de paardenhoeven, het
geschreeuw van de marktkooplui en de rookplui-
men van de steenkool maakten Amsterdam ook
toen al tot een lawaaiige en rokerige stad.

Zeker voor Amsterdammers zal het aangenaam
zijn met dit boekje in de hand op een zonnige dag
de routes na te lopen. Voor lezers die minder be-
kend zijn met de stad en het boek thuis op de bank
lezen, is het jammer dat ervoor is gekozen alleen
Breitners foto’s op te nemen en er geen heden-
daagse beelden naast te plaatsen, hoe goed dit ook
past bij Breitners opvattingen over vernieuwing en
kaalslag. Het boekje biedt op de voor- en achter-
flap kaartjes met de beide routes. Om het werkje
betaalbaar te houden, is er helaas voor gekozen
om deze kaartjes niet aan de binnenzijde van de
flappen te drukken, zodat tijdens de wandeling de
kaartjes niet gemakkelijk naast de tekst kunnen
worden gelezen. Gelukkig helpt de begeleidende
routebeschrijving de wandelaar alsnog zijn weg in
de stad te vinden.

Lianne Damen

Gerrie Andela, Kneedbaar landschap, kneedbaar
volk. De heroïsche jaren van de ruilverkavelingen
in Nederland (Bussum: Uitgeverij THOTH, 2000,
271 blz., ISBN 90-6868-262- 8)

Na de Tweede Wereldoorlog was het sociaal-eco-
nomische herstelbeleid in Nederland volledig ge-
richt op de reconstructie van het binnenlandse
productiesysteem, en een essentieel onderdeel
daarvan was de reorganisatie van de landbouw. De
agrarische sector was kleinschalig en arbeidsinten-
sief en bleef duidelijk achter op zijn buitenlandse
concurrenten. Om de exportpositie te versterken
en deviezen te leveren voor het herstel, ontwikkel-
de minister van landbouw S.L. Mansholt een poli-
tiek die gericht was op vergroting van de produc-
tie, verlaging van de kostprijzen en intensivering
door middel van mechanisatie en rationalisatie.
Dit alles moest gepaard gaan met de industrialisa-
tie van landelijke gebieden, om zodoende nieuwe
banen te creëren voor de in de landbouw overtol-
lig geworden arbeidskrachten.

Mechanisatie van land- en tuinbouw was echter
alleen mogelijk, als de veel te kleine percelen, die
ook nog slecht bereikbaar waren en bovendien ver
van elkaar verwijderd lagen, herverdeeld konden
worden door ze samen te voegen en uit te wisse-
len. Ruilverkaveling dus, en dat werd dan ook op
zodanig grote schaal toegepast, dat het Nederland-
se cultuurlandschap vanaf toen een drastische ge-
daanteverwisseling heeft ondergaan.

De verkavelde gebieden werden voorzien van
nieuwe of verharde en verbrede wegen, erven wer-
den opnieuw ingedeeld en beplant, boerderijen
werden verplaatst of verbouwd en kregen voor het
eerst stromend water, riolering en elektriciteit. De
waterhuishouding werd verbeterd, bijvoorbeeld
door sloten te dempen en beken te kanaliseren.
Agrarische bedrijven die niet meer levensvatbaar
bleken, werden gecompenseerd met een afvloei-
ingsregeling. Sommige boeren ‘emigreerden’
naar de zojuist gewonnen Noordoostpolder.

De modernisering van het platteland vereiste so-
ciale en mentale aanpassing van de agrarische
bevolking. In samenwerking met plattelandorgani-
saties startte de overheid een intensieve bescha-
vingscampagne voor het boerengezin. Er werd
veel aandacht besteed aan het voeren van een effi-
ciënte huishouding, opvoeding, kinderzorg, kle-
ding, vrijetijdsbesteding en beroepsmogelijkhe-
den. In de loop van de jaren ’60 nam de noodzaak
van deze voorlichting af door de komst van de
massamedia en door de toenemende mobiliteit.
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De ruilverkaveling had zijn langste tijd toen ook
wel gehad. In het begin van de jaren ’70 kregen de
protesten van natuurbeschermers steeds meer bij-
val. Andere kritiek kwam van landbouweconomen.
Door de internationale economische recessie en
de toenemende overschotten op de Europese
markt werden regeringsuitgaven voor nog meer
projecten onverantwoord geacht. Reorganisatie
van het Nederlandse landschap was nu gericht op
nieuwe behoeften als recreatie, natuur- en land-
schapsbehoud, stadsuitbreiding en infrastructuur.

Gerrie Andela schreef dit veelomvattende boek
in het kader van het NWO-Prioriteitsprogramma
‘De Nederlandse cultuur in Europese context’,
waaraan wetenschappers uit verschillende vakge-
bieden hun bijdrage hebben geleverd. Alle facto-
ren en processen in hun onderlinge samenhang
en wisselwerking die bepalend waren voor de fysie-
ke en sociale transformatie van het platteland ko-
men in het boek uitgebreid aan de orde en wor-
den toegelicht aan de hand van een behoorlijk
aantal gevalstudies. Niet alleen de politieke, eco-
nomische en maatschappelijke aspecten, maar
ook natuurwetenschappelijke, ruimtelijke en es-
thetische denkbeelden worden helder belicht.

Het boek eindigt met een epiloog, want vandaag
de dag is het beeld alweer drastisch aan het veran-
deren. Onder invloed van nieuwe inzichten op het
gebied van urbanisatie, recreatie, ecologische op-
vattingen over natuurontwikkeling en waterma-
nagement worden oude waterlopen hersteld, laat
men polders weer onderlopen en wordt gewonnen
gebied weer teruggebracht tot veenachtig moeras.
Genoodzaakt door productiebeperkend beleid en
strenge milieuregels passen de boeren zich aan. Ze
zoeken neveninkomsten als natuurbeheerder,
camping- of manege-exploitant, stellen hun be-
drijf open voor new age bijeenkomsten, managers-
cursussen of voor de opvang van ontspoorde jon-
geren. Het na de oorlog zo grootschalig opgezette
landschap is door deze ontwikkelingen weer gedif-
ferentieerder aan het worden, net als vroeger.
Kortom het landschap en de samenleving lijken
weerom maakbaar. 

Rose Marie Schenkels

Geurt Brinkgreve, Frans Heddema en Richter
Roegholt (red.); Maarten Brinkgreve (fotored.),
Veldboeket met distels – 40 jaar Diogenes (Bus-
sum: Uitgeverij THOTH, 2000, 190 blz., ISBN 90-
6868-249-0)

Het zal je in deze tijd van overspannen huizenprij-
zen niet meer worden gevraagd: ‘Weet je soms een
liefhebber voor een klein 18e-eeuws huis in de Jor-
daan?’ (p. 30). In de winter van 1959-1960 stelde
het hoofd van het gemeentelijk Bureau Monu-
mentenzorg deze vraag aan de voorzitter van kun-
stenaarsvereniging Arti en Amicitiae. Het verval-
len pand zou immers worden gesloopt als er geen
koper werd gevonden die het wilde restaureren.
De Jordaan was toen een weinig aantrekkelijke
buurt, die in de jaren ’60 zelfs met afbraak zou
worden bedreigd. Maar kunstenaars dachten daar
anders over en dat wist Monumentenzorg ook wel.
De voorzitter van Arti en Amicitiae benaderde ver-
schillende gegadigden, maar het benodigde geld
ontbrak. De oprichting van de Stichting Diogenes
moest dit probleem verhelpen. Eertijds had de ge-
lijknamige Griekse filosoof en cynicus ook een ton
nodig gehad ...

Vorig jaar bestond de Stichting Diogenes 40
jaar. Bij de viering van het jubileum is niet gekozen
voor een gedenkboek met een ordenende terug-
blik. Wel werd de bundel Veldboeket met distels uitge-
geven. Deze bestaat uit 43 artikelen, (beeld-)com-
mentaren en interviews die deels reeds eerder
waren verschenen. De redacteurs verwachtten zo
een levendig beeld te schetsen van inmiddels ge-
wijzigde omstandigheden. Historici vinden hier in
ieder geval veel interessants. Het boek levert een
belangrijke bijdrage tot de contemporaine ge-
schiedschrijving van Amsterdam, volgens velen de
belangrijkste monumentenstad van het land.

Op de buitenstaander maken structuur en acti-
viteiten van Diogenes misschien een onsamenhan-
gende indruk. De vereniging handhaafde haar
oorspronkelijke doel: de huisvesting van kunste-
naars. Daarnaast werden andere stichtingen opge-
richt die strijden om het behoud en de restauratie
van verscheidene historische panden. Al deze
stichtingen hebben hun zetel in het Aalsmeerder
Veerhuis, waar ook het bureau van de Stichting
Diogenes is gehuisvest. De acties van Diogenes
richtten zich, in samenwerking met allerlei instan-
ties, ook steeds meer op het behoud van de histo-
rische binnenstad in haar geheel.

De bundel opent met een artikel van Richter
Roegholt getiteld ‘De Twintigjarige Stadsoorlog
1965-1984’. Net zoals bijvoorbeeld Geert Mak
duidt de auteur deze periode aan als een oorlogs-
periode. Zelf vind ik het een wat groteske bena-
ming voor een reeks ernstige maar nooit volstrekt
onbeheersbaar geworden incidenten. Misschien
maakt het neologisme ‘stadstwisten’ een kans?
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Overigens heb ik het artikel met genoegen gele-
zen: de ontregelingen van Jasper Grootveld, de op-
komst van de provo’s, de uitbraak van de twisten
tijdens het bezoek van Beatrix en Claus aan de stad
op 3 juli 1965, ze komen allemaal aan bod.

Eertijds leefden er twee toekomstbeelden voor
de stad. De ‘grootschaligen’, die met hun hoofd
nog bij naoorlogse wederopbouw waren, wensten
een grondige modernisering met wijksanering,
verkeersdoorbraken en grote bedrijfsgebouwen.
De ‘kleinschaligen’ waren het hier volstrekt mee
oneens. Provo’s, krakers, maar vooral buurtbewo-
ners sprongen op de bres voor behoud van de
oude leefgebieden in de stad. Terzelfder tijd ver-
keerde de stad in een demografische crisis. Over-
loop naar andere steden en gemeenten gold als
beleid. Dit beleid veroorzaakte leegstand in de
19e-eeuwse wijken. Nieuwe woningen werden er
nauwelijks nog gebouwd. Vele burgers met een ge-
middeld inkomen hadden de stad verlaten en dus
ontbraken de potentiële huurders. Tegelijk wer-
den de huishoudens kleiner. De woningnood bleef
dus paradoxaal genoeg stijgen. Langzamerhand
dwongen buurtcomités en krakers een beleidswij-
ziging af. Een meer op de actuele situatie toege-
sneden woningproductie kwam op gang.

Welke rol speelde Diogenes bij dit alles? De
stichting had haar eigen doelstellingen. Nu eens
ondersteunde ze de acties, dan weer ging ze haar
eigen gang. Geurt Brinkgreve, de auteur van de
meeste artikelen in de bundel, tekende ook voor
de beknopte geschiedenis van Diogenes onder de
titel ‘Een tros van kleine stichtingen’. De overige
stukken handelen vooral over Diogenes’ betrok-
kenheid bij verschillende restauratieprojecten.
Vincent van Rossum schreef over ‘Architectuurbe-
leid in de binnenstad 1900-1940’. Ook toen al wer-
den er geveltoppen herplaatst bij nieuwbouw. De
beste specimina daarvan, zoals de zogenaamde
‘Van Houten monumenten’, staan nu op de Rijks-
monumentenlijst.

De vraag of je historiserend mag bouwen komt
overigens vaker ter sprake in dit boek. De leden
van Stichting Diogenes zijn er niet principieel te-
gen gekant. Het gaat hen niet alleen om dat ene
pand, maar om het stadsbeeld, de historische aan-
blik van een straat of gracht. Architecten van ei-
gentijdse ontwerpen en kunsthistorici delen die
mening vaak niet. Zij neigen ertoe historiserende
nieuwbouw of reconstructie als geschiedvervalsing
te beschouwen.

De vraag of en in welke mate je bij restauratie de
bouwgeschiedenis van een pand moet bewaren is

hiermee verwant. Ook op dit punt zijn de kunst-
historici streng in de leer: de bouwgeschiedenis
dient te worden bewaard, ook als dit tot een lelijk
of onpraktisch resultaat leidt, zoals bij het West-In-
disch huis.

De lezer treft in de bundel de weerslag aan van
nog een derde discussie die de minnaars van histo-
risch Amsterdam de afgelopen jaren heeft be-
roerd. In hun artikelen ‘Alles moet blijven staan’,
‘Uit het jaarverslag 1997 van het Aalsmeerder
Veerhuis’ en ‘Een zonderling symposium’ bepleit-
ten de auteurs Roegholt, Brinkgreve en Schoonen-
berg een strikte interpretatie van het besluit om de
binnenstad tussen de Singelgracht en het IJ tot be-
schermd stadsgezicht te verklaren. Tegenstanders
beweren echter dat Amsterdam op die manier tot
een levenloze stad zal verworden.

Uiteraard kunnen de 43 bloemen uit het veld-
boeket hier niet allemaal worden besproken. Wie
meer wilt weten over kroonlantarens, frontons,
historische bestrating, de verschillende sanerings-
plannen voor de Jordaan, de actie ‘Ban de Bank’,
een bespreking van de minimalistische reconstruc-
tie van Felix Meritis, de redding van het Pintohuis,
de Waag, het water etc., die zoeke en vinde in dit
boek. De lezer leert zelfs hoeveel een amsterdam-
mertje de burger jaarlijks kost. Uit de meeste stuk-
ken klinkt een betrokken, persoonlijke en subjec-
tieve toon. Zij zijn dan ook meestal oorspronkelijk
als tijdschriftartikelen verschenen, in een poging
destijds lopende debatten te beïnvloeden. Dat is
de auteurs ook gelukt: zonder de ‘monumenten-
wachten’ van de Stichting Diogenes zou de skyline
van de Amsterdamse binnenstad in moderniteit
nauwelijks hebben ondergedaan voor die van de
Bijlmermeer.

Enkele artikelen zijn geannoteerd en/of heb-
ben een literatuurlijst. In het boek is ook lijst op-
genomen van restauratiewerkzaamheden. De
meeste in het boek opgenomen foto’s werden ge-
maakt door Geurt Brinkgreve. Ze zijn mooi, ook
wanneer ze, zoals de foto van de reclames op het
Damrak, vooral de lelijkheid van de bestaande si-
tuatie illustreren.

Martha Catania-Peters

Boekbesprekingen

221



Toen de keuze viel op de Haagse kunstenaar Wil-
lem van Konijnenburg (1868-1943, afb. 1) om, ter
herdenking van het 25-jarig regeringsjubileum van
koningin Wilhelmina, een glas-in-loodraam te ont-
werpen voor de Nieuwe Kerk in Delft, moet dat
velen hebben verrast, niet in de laatste plaats de
kunstenaar zelf. Van Konijnenburg had op dat mo-
ment weliswaar een solide reputatie opgebouwd
van getalenteerd kunstenaar, maar die reputatie
berustte voornamelijk op schilderijen en tekenin-
gen. Monumentaal werk had hij tot dan toe slechts
incidenteel gemaakt. In 1909 had hij de gevelbeel-
den voor het kantoor van Martinus Nijhoff aan de
Lange Voorhout 9 in Den Haag ontworpen en in
1915 die voor het Haagse filiaal van de Koninklijke
Fabriek van Metaalwerken W.J. Stokvis aan de He-
rengracht. De opdrachten hiertoe had hij gekre-
gen dankzij zijn vriend Jo Limburg, de architect
van beide gebouwen. Eerst vanaf 1920 – hij was
toen al de 50 gepasseerd – begon Van Konijnen-
burg zich meer toe te leggen op monumentale
kunst; in eerste instantie in de hem vertrouwde
kunstmedia en vanaf 1924 ook in de hem minder
vertrouwde techniek van het glas-in-lood. 

De betekenis van het Wilhelmina-raam van Van

Konijnenburg vormt het hoofdonderwerp van dit
artikel. Daarnaast zal enige aandacht worden ge-
schonken aan de relatie tussen kunstenaar en
koningin, aangezien die meer inhield dan het ont-
werpen van een raam. Ook wordt Van Konijnen-
burgs opvatting over het ware koningschap ter
sprake gebracht, want die bepaalde de plaats van
de vorstin in het beeldprogramma van haar raam. 

Willem van Konijnenburg
Van Konijnenburg was een laatbloeier. Dat hij ge-
zegend was met een groot tekentalent was al vroeg
duidelijk geworden, maar het heeft bijna 20 jaar
geduurd voordat hij zijn eigen weg in de kunst,
een eigen stijl en een eigen thematiek, had gevon-
den. Het duurde nog eens 10 jaar, voordat hij in
1917 met zijn nieuwe werk doorbrak in de Neder-
landse kunstwereld. 

Aanvankelijk volgde Van Konijnenburg in de
vormgeving van zijn kunst en kunstenaarschap het
voorbeeld van zijn omgeving, dat wil zeggen de im-
pressionisten van de Haagse School, en de schil-
ders die hun tot voorbeeld dienden, de School van
Barbizon. Omdat hij er met zijn natuurimpressies
niet in slaagde voldoende aandacht van het kunst-
minnend en -kopend publiek te trekken, gooide
hij omstreeks 1900 het roer om. Hij wijdde zich in
de eerste jaren van de nieuwe eeuw aan de studie
van allerlei esthetische kwesties, terwijl hij zich ook
verdiepte in filosofische problemen van levensbe-
schouwelijke aard. ‘In 1901, 1902 en 1903 studie in
philosophie, ethiek, logica, aesthetica, perspec-
tief’, noteerde hij in 1907 in een curriculum vitae,
dat hij schreef op verzoek van Albert Plasschaert.1

Van Konijnenburg was kennelijk in een artistieke
identiteitscrisis geraakt en daar met een totaal an-
dere oriëntatie weer uitgekomen. De veranderin-
gen die zich rond de eeuwwisseling in korte tijd in
zijn denken en werken voltrokken, gingen te diep
om ze te beschouwen als enkel een gevolg van een
kunstinterne ontwikkeling.

De nieuwe kunstopvatting van Van Konijnen-
burg was idealistisch: kunst behoorde niet een in-
druk van de werkelijkheid weer te geven, maar een
idee tot uitdrukking te brengen. Het ging dan
veelal om tamelijk abstracte ethische begrippen als
Deemoed, Kracht, Plicht, Vreugde, verbeeld in
strak gestileerde koppen, statige krijgers of con-
templatieve herders. Kortom, een platoons getint
idealisme. Daarbij koos Van Konijnenburg opmer-
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Afb. 1. Portret van Willem van Konijnenburg (ca.
1923). Bibliotheek van de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten, Den Haag.



kelijk genoeg niet voor de symbolistische versie
van idealistische kunst. De voorbeelden daarvan
had hij in Den Haag in het werk van onder ande-
ren Jan Toorop en Johan Thorn Prikker kunnen
zien. Hij greep verder terug om hoger te kunnen
reiken. Het idealisme kreeg bij Van Konijnenburg
een classicistische vorm. 

Classicistische kunst heeft een uitgesproken ra-
tionalistisch karakter. Dit treft men ook bij Van Ko-
nijnenburg aan, zowel in zijn kunsttheorie als in
zijn beeldend werk. In Het wezen der schoonheid uit
1908 en De aesthetische idee uit 1916 zette hij heel ge-
detailleerd een systeem van compositieregels uit-
een, aan de hand waarvan de absolute schoonheid
tot uitdrukking kon worden gebracht. Over-
eenkomstig deze regels zijn Van Konijnenburgs
composities gebaseerd op geometrische grondpa-
tronen. De figuren zijn verregaand gestileerd. Het-
zelfde geldt voor andere onderdelen van de com-
positie: de contouren daarvan vallen samen met of
lopen parallel aan het onderliggend raster. Om het
lineaire karakter van zijn werk goed te laten uitko-
men ging Van Konijnenburg zich meer en meer
toeleggen op de tekenkunst.

Bij de keuze van zijn motieven richtte Van Ko-
nijnenburg zich naar de klassieke hiërarchie van
genres: het landschap maakte plaats voor het fi-
guurstuk. De motieven – herders, ploegers, vissers,
krijgers en edellieden, gehuld in een tijdloze aan-
kleding – verraden een nostalgisch verlangen naar
een geordende maatschappij, waarin ieder zijn vas-
te plaats had. De inhoud was, net als de vormge-
ving, bovenal bedoeld om harmonie tot uitdruk-
king te brengen.

Op het vlak van stijl liet Van Konijnenburg zich
vooral inspireren door de grote meesters van de
Italiaanse hoge Renaissance. Zijn voorbeelden
vond hij, anders dan de meeste classicisten vóór
hem, niet zozeer bij Rafael als wel bij Leonardo,
Michelangelo en Botticelli. Verscheidene composi-
tievormen heeft hij aan deze meesters ontleend.
Incidenteel gaf hij ook ‘citaten’ uit hun werk.

Het onorthodoxe karakter van Van Konijnen-
burgs classicisme blijkt vooral uit de invloed van
Egyptische kunst op zijn werk. Daarnaast heeft ook
zijn waardering voor de Vlaamse primitieven – met
name voor Jan van Eyck en Rogier van der Weyden
– zijn stijl mede bepaald, in het bijzonder in het re-
ligieuze werk dat van na 1915 dateert. In deze
kunst herkende Van Konijnenburg, net als in die
van de Italiaanse Renaissance, een aan regels ge-
bonden beeldopbouw die harmonie uitdrukt.

Zoals veel, zo niet alle, classicistische kunst, en

in overeenstemming met de platoons-idealistische
kunstopvatting, heeft het werk van Van Konijnen-
burg een sterk moralistisch aspect. ‘Kunst’, schreef
hij, ‘moet een symbool zijn van het goddelijke, dat
wat wij bewonderen, van hetgeen ons met liefde
vervult. Ethiek en aesthetiek bouwen de kunst. In
den geest zijn zij samen één’.2 Het schone is goed
en het goede is schoon. Kunst die esthetiek én
ethiek belichaamt heeft volgens Van Konijnen-
burg een verheffende, veredelende uitwerking op
de beschouwer. 

Het zegt iets over de aard en omvang van de am-
bities van Van Konijnenburg, dat hij na 1900 niet
alleen zocht naar een nieuwe stijl, maar ook naar
een nieuw imago. Hij afficheerde zich in zijn uiter-
lijk als een estheet en met de kunsttheoretische ge-
schriften die hij tussen 1908 en 1916 publiceerde,
presenteerde hij zich als een geleerde schilder.3

Zijn omgang met nieuwe vrienden als de kunstcri-
ticus Albert Plasschaert en de dichter P.C. Boutens
versterkte, voor de buitenwacht en vermoedelijk
ook voor hemzelf, het beeld van geleerdheid, in-
tellectualiteit en beschaving. Een welkom gevolg
van zijn inspanningen was dat hij een vaste afne-
mer van zijn werk vond in de persoon van Frits
Kok (later Van Kooten Kok), handelaar in thee en
kina, zodat hij betrekkelijk vrij van financiële zor-
gen kon werken.

Van Konijnenburgs landelijke doorbraak volgde
in 1917, toen hij dertig werken uit de periode
1910-1917, vrijwel alle uit de collectie Kok, liet zien
in een eenmanstentoonstelling in Kunstzaal Kley-
kamp in Den Haag. Wie nog niet geheel overtuigd
was van zijn kunnen, kon zich twee jaar later ver-
gewissen van zijn vakmanschap bij het bekijken
van de twee reeksen tekeningen van dansen en
anatomische studies op de 42ste tentoonstelling
van de Hollandsche Teeken-Maatschappij in Pul-
chri Studio. Zijn reputatie was nu gevestigd. Voor-
taan werd Van Konijnenburg in één adem ge-
noemd met gecertificeerde ‘groten’ uit de
Nederlandse kunstwereld als Jan Toorop en Ri-
chard Nicolaüs (Rik) Roland Holst. De tijd was rijp
om zijn naam te verbinden aan kunst met een eeu-
wigheidswaarde: grootse werken voor openbare
gebouwen.

Monumentaal kunstenaar
In 1920 kreeg Van Konijnenburg zijn eerste grote
opdracht: de Nederlandsch Israëlitische Gemeen-
te in Rotterdam vroeg hem een groot werk te ma-
ken met de profeet Zacharia als onderwerp. Deze
Zacharia zou als geschenk van de Joodse gemeen-
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schap aan de stad Rotterdam een plaats moeten
krijgen in het nieuwe stadhuis. Het onderwerp
paste uitstekend in de traditie van de stadhuisde-
coratie: een man van gezag richt een vermanend
woord tot de stadsbestuurders. Zacharia, midde-
laar tussen God en de mensen, staat in de verbeel-
ding van Van Konijnenburg tussen twee kampen:
aan zijn rechterhand de mensen die gehoor geven
aan het woord van God en aan zijn linkerhand de
mensen die zich aan Gods woord niets gelegen la-
ten liggen; aan de ene zijde de wereld van de Orde

en aan andere zijde de wereld van de Chaos (afb.
2).4 Vechtende mensen en ineenstortende gebou-
wen stellen de Chaos voor, terwijl de Orde van een
harmonieuze samenleving wordt verbeeld door
een moeder (die symbool staat voor het gezin, ‘de
Samenleving in den kern’), een vorst (vertegen-
woordiger van ‘het Wereldlijk Gezag in den staat,
en te gelijkertijd ook de macht die de staatsorde
naar buiten zal verdedigen’) en – op de achter-
grond – een priester (drager van het geestelijk
gezag, ‘de macht die het denken en voelen der
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Afb. 2. Willem van Konijnenburg, Zacharia (1920-1921), waterverf, krijt en potlood op papier, 254 x 228
cm. Stedelijk Museum, Amsterdam.



schare lijdt [sic]’). Vorst, priester en moeder sym-
boliseren samen ‘de machten die de orden in de
samenleving scheppen en handhaven’.5 Om deze
drie gestalten heen is een menigte mensen ge-
groepeerd die door uiterlijk of attribuut herken-
baar zijn als vertegenwoordigers van de verschil-
lende rangen en standen in de maatschappij:
landarbeiders en ambachtslieden, intellectuelen
en kunstenaars. In eendracht bouwen zij aan de
welvaart van hun stad en het levensgeluk van iede-
re burger. Deze schematische en stichtelijke ver-
beelding van de maatschappij zou op grotere
schaal een vervolg krijgen in het Wilhelmina-raam.

De opdrachtgevers waren echter niet te spreken
over Van Konijnenburgs uitwerking van de op-
dracht en weigerden de tekening: Zacharia zou als
een christelijke en niet als een joodse figuur zijn
uitgewerkt; de moeder zou teveel op een Madonna
lijken. Die weigering werd breed uitgemeten in de
pers, maar dat deed geen afbreuk aan de reputatie
van de kunstenaar.6 Eind 1923, begin 1924 kreeg
hij opnieuw de kans, of liever meteen drie kansen,
om zijn talent op het gebied van de monumentale
kunst te bewijzen. Plasschaert noteerde op 20 de-
cember 1923 in zijn schriftje: ‘Van v. Konijnenburg
hoorde ik, dat hij, als hij wou, de wandschildering
van de Bibliotheek in Rotterdam kon maken. Hij
neemt het aan’.7 Van Konijnenburg heeft deze op-
dracht niet uitgevoerd.8 Twee andere opdrachten
heeft hij daarentegen wel uitgevoerd: de wand-
schildering Verbi divini inspiratio (de inblazing van
het goddelijk woord) voor een onderdeel van de
Nederlandse presentatie op de Exposition Inter-
nationale des Arts Décoratifs & Industriels Moder-
nes van 1925 in het Grand Palais in Parijs en De
triomf van Sint Thomas van Aquino voor de Domini-
kaner kloosterkerk in Zwolle. Deze opdrachten
stelden hem wat het medium betreft niet voor ver-
rassingen; het waren beide schilderijen, zij het op
king-size formaat.

Dat lag anders met de opdracht voor het Wilhel-
mina-raam. Die stelde hem in de gelegenheid in
een andere tak van de monumentale kunst zijn
kunnen te tonen. Met succes: nadat Van Konijnen-
burg het Wilhelmina-raam had voltooid, werd hij
benoemd tot ‘aesthetisch adviseur’ van de Glasra-
men-Commissie van de Nieuwe Kerk, die in 1927
onder voorzitterschap van jhr mr dr Eltjo van Be-
resteyn werd opgericht voor de verwezenlijking
van de plannen voor de overige 15 ramen (14 in
het koor en 1 in het noordtransept). Het raam in
het noordtransept werd door Joep Nicolas ontwor-
pen. Van Konijnenburg ontwierp tien van de veer-

tien koorramen; van drie daarvan maakte hijzelf
de kartons op ware grootte, waarnaar de uitvoe-
rende glazeniers werkten: het Willem III en Mary-
raam, het Geuzenraam en het Daniëls Profetie-
raam.9 Van de overige zeven tekende hij een
ontwerp op schaal (1:10); de uitwerking werd over-
gelaten aan anderen, onder wie Joep Nicolas, Max
Nauta, G.A.H. van der Stok en Joan Colette. Ont-
werp en uitwerking van de overige vier koorramen
werden aan onder anderen Georg Rueter en Jaap
Gidding toevertrouwd. Van Konijnenburg trad
daarbij op als supervisor. In 1936 was het laatste
raam gereed.10

Kennelijk beviel hem dit soort opdrachten, want
tot zijn dood, in 1943, was vrijwel alles wat hij
maakte monumentaal werk. Van 1933 tot 1941
werkte Van Konijnenburg aan een reeks wandta-
pijten voor de aula van de Rijksuniversiteit Utrecht
en in 1934-1935 maakte hij het ontwerp voor het
reliëf in de hal van het Haags Gemeentemuseum.
In 1938 werd hij opnieuw gevraagd twee glas-in-
loodramen te ontwerpen, nu ter herinnering aan
het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wil-
helmina voor de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 

Deze opdrachten voor monumentale kunstwer-
ken had Van Konijnenburg ongetwijfeld in de eer-
ste plaats te danken aan zijn artistieke reputatie,
maar toch ook aan zijn persoonlijke presentatie en
zijn sociale achtergrond. Als zoon van een hoge
ambtenaar en een jonkvrouwe behoorde hij tot de
hogere burgerij en dat maakte hem tevens tot een
acceptabele kandidaat. Er was ook weinig concur-
rentie: Antoon Derkinderen stierf in 1925 en Jan
Toorop na een langdurige invaliditeit in 1928. Al-
leen de spin in het web van de monumentale op-
drachten, Rik Roland Holst, was nog over en die
was Van Konijnenburg goed gezind.

Willem en Wilhelmina
Van Konijnenburg en Wilhelmina waren geen on-
bekenden voor elkaar. Zij moeten elkaar meer-
maals zijn tegengekomen op kunstbeschouwin-
gen, tentoonstellingen of feesten met een officieel
tintje bij Pulchri Studio. Dit Haagse Schilderkun-
dig Genootschap stond onder bescherming van
het koninklijk huis. Wilhelmina bezocht geregeld
de tentoonstellingen bij Pulchri. Ook bij ‘officiële’
verenigingsfeesten was zij soms aanwezig. Zo wa-
ren Wilhelmina en haar moeder Emma de eregas-
ten op het feest dat in maart 1897 ter gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van de kunstenaarsver-
eniging werd gegeven.11 Van Konijnenburg, die
zich opwierp als gangmaker van partijen – hij was
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van 1891 tot 1894 Commissaris voor de Gezellige
Bijeenkomsten – en die zich ook anderszins op or-
ganisatorisch gebied bij Pulchri liet gelden, zal
Wilhelmina zeker zijn opgevallen, al was het alleen
maar door de wijze waarop hij gekleed ging en het
air waarmee hij zich bewoog. In de jaren negentig
van de 19e eeuw viel hij de schilderes Tjieke Bleck-
mann tenminste op als ‘een zeer modieus jong-
mensch met slobkousen en haast gestyleerd glad
zwart haar’.12

Het contact werd een stuk persoonlijker, toen
Wilhelmina Van Konijnenburg in 1921 verzocht
haar schilder- en tekenles te geven. Van Konijnen-
burg volgde zijn vriend Albert Roelofs op, die op
oudejaarsavond van 1920 onverwacht was overle-
den. Dat de keus op Van Konijnenburg viel, is niet
verwonderlijk. Na het behalen in 1886 van de Akte
van bekwaamheid tot geven van Middelbaar On-
derwijs in het Handteekenen en de Perspectief
heeft Van Konijnenburg steeds les gegeven, niet in
institutioneel verband, maar privé, eerst in zijn ate-
lier aan de Kanaalweg 29 in Scheveningen en vanaf
1907 in zijn grote atelier in de regentenkamer van
het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsegracht in
Den Haag: ‘een hooge, lange zaal, aan een zijde
verlicht door een hoog, verticaal venster op ’t noor-
den. Het heeft ’t eenvoudige uiterlijk van een werk-
zaal, zonder wanorde, een heldere, ietwat plechti-
ge hal, volgens de klassieke traditie, opgevroolijkt
door enkele reproducties van schilderijen aan den
muur’.13 Deze beschrijving van de kunstcriticus
Kasper Niehaus wordt bevestigd door de foto’s van
het atelier die na Van Konijnenburgs dood zijn ge-
maakt. Of Wilhelmina dit atelier wel eens heeft be-
zocht, is niet bekend. Haar lessen kreeg ze, net als
bij Roelofs, ten paleize.14 In oktober 1921 logeerde
Van Konijnenburg enkele dagen op Het Loo: ‘Ik
werd ontvangen door de hofmaarschalk de heer
Boreel. En was gister avond van halfacht tot tien en
van daag van 10 tot 4 uur in het gezelschap van de
koningin. Nu ga ik het park in met de heer Loh-
man adjudant van de koningin wandelen. Het weer
is gunstig; heeft meer het aanzien van najaars
weer’. En zijn kunstenaarsoog merkte nog op: ‘Een
mooie kleur ligt over de boomen’.15

Van Konijnenburg vatte zijn taak als docent seri-
eus op. Hij had, zo schreef hij in 1907 in zijn curri-
culum voor Plasschaert, in dat opzicht zelf weinig
geleerd van de meesters van de Haagse School,
wier ateliers hij had bezocht om van hen de kunst
af te kijken. Dat moet hem in zijn voornemen heb-
ben gesterkt zijn eigen onderwijs anders aan te
pakken.16 In notities van latere datum schreef hij

vooral ‘indirect’ beïnvloed te zijn door met name
‘Mesdag, Jaap Maris, Willem Maris, Israels, Blom-
mers, de Bock, de oude Bisschop, Sande Bakhuij-
sen, Sadé, Colenbrander’.17 Want: ‘Wat was er van
hen te leeren? Zij hadden nooit iets mee te deelen,
of aan te wijzen. Het voorbeeld door eigen oogen
hun arbeid te bezien en de sfeer van hun werken,
hun ijver, hun persoonlijkheid waren de eenige
factoren tot opvoeding – aldus wel een voordeel
en leerzaam, maar indirect. In directen zin waren
zij geen paedagogen. “Veel teekenen naar de na-
tuur; vlijtig zijn en ga zoo voort”, waren de steeds
terugkeerende wenken: die ik altijd trouw heb op-
gevolgd vanaf mijn jeugd tot den ouderdom’.18

Van Konijnenburg beschouwde zichzelf wel als
‘pedagoog’. Dat wat hij als de taak zag van de pe-
dagoog maakte hij tot onderwerp van tenminste
drie grote tekeningen, waarop steeds een oude en,
naar men mag aannemen, wijze man enkele kin-
deren door een berglandschap leidt.19 De tekenin-
gen zijn ten overvloede voorzien van verklarende
onderschriften, zoals ‘Gelijk een gids den weg wijst
naar de toppen der bergen, naar ruimte en uit-
zicht, leidt de paedagoog naar de geestelijke hoog-
te van ’t vrije inzicht’ (afb. 3). Het berglandschap
heeft hier dezelfde symbolische betekenis als on-
geveer twintig jaar eerder op het schilderij van de
Centaur, waar het eveneens verwees naar de ‘hoge-
re regionen’, dat wil zeggen het domein van de
geest. Dit werk hing op een centrale plaats in zijn
atelier.20

Van Konijnenburg legde in zijn kunstonderwijs
de nadruk op het belang van een grondige voor-
bereiding: ‘Een diepgaande studie van al de facto-
ren, welke meedoen in het vervaardigen van een
kunstwerk, wordt door hem noodzakelijk geacht’,
herinnerde Herman Mees zich.21 Welke die facto-
ren zijn, somt Mees vervolgens op: ‘Compositie,
anatomische mogelijkheden, verhouding van
kleur- en toonsterkte bij verschillende zonnestan-
den, de waarde van achtergronden bij allerlei be-
lichtingen, de bouw van bloemen en planten en
dieren, van den mensch in de eerste plaats, de per-
spectief, [...] de verwerking der verven en ander
schilder- en teekenmateriaal’.22 Een andere leer-
ling, Jeanne Bieruma Oosting, bevestigt dat Van
Konijnenburg hoofzakelijk onderwees in anato-
mie, perspectief en compositieleer.23

Van Konijnenburg schuwde niet ook zijn ko-
ninklijke leerlinge uitvoerig te instrueren. Zo
schreef hij naar aanleiding van de les van 8 juni
1921 een brief van 22 kantjes waarin hij samenvat-
tingen van zijn kunstopvatting afwisselde met een
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herhaling van de praktische aanwijzingen voor de
schildertechnische en compositionele principes
die in de les waren behandeld: ‘Woensdag 8 juni
had ik eerst het voorrecht de studies en teekenin-
gen van Hare Majesteit te mogen zien. Dit was voor
mij eene groote vreugde. Daarna ging Hare Majes-
teit in het park en maakte eenige praktische oefe-
ningen die betrekking hadden op het bepalen van
de plaats en proportie van een motief op of in het
kader. De lijnen op den grond getrokken vanuit de
plaats waar de aanschouwer staat, en die op de tee-
kening als loodlijnen worden weergegeven, zijn in
deze het uitgangspunt. Deze lijnen, die men op
markante plaatsen in het landschap aanneemt ver-
deelen den Horizon A.B.C.D.E. Door de verhou-
ding van deze deelen te volgen kan men de alge-
meene proportie gemakkelijk vinden’ (afb. 4).24

Vermoedelijk heeft hij zijn leerlingen ook zijn
algemene opvattingen over kunst en kunstenaar-
schap niet onthouden. In een brief van 25 mei
1921 aan Freule van Swinderen, waarvan de in-
houd bestemd was voor de koningin, laat hij op
‘opmerkingen over licht en vorm’ een opmerking
van geheel andere aard volgen: ‘Het toetsen van

de theorie met de werkelijkheid leidt tot een
hoogere vreugde, tot groote bewondering, men
komt tot een diepere eenheid met het al [...]’.25

Kennis en kunde gaan hand in hand in de ‘me-
thode-Van Konijnenburg’. Van Konijnenburg stel-
de met nadruk dat een aankomend kunstenaar
zich niet moet laten leiden door stemmingen,
maar door het intellect. ‘Het intellect toch is de
zuiveraar, de opvoeder, de leeraar. [...] alle kennis
en kunde worden langs intellectueelen weg ver-
worven, waarna langzamerhand deze verstandelij-
ke kennis en kunde den mensch eigen worden en
hij ze kan gaan benutten voor de uitingen van zijn
gevoel’, parafraseerde Mees de inzichten van de
meester.26

De ‘methode-Van Konijnenburg’ omvatte ook
een speciale training van het motorisch geheugen.
Zonder te weten wat Van Konijnenburg schetste,
moest de leerling diens arm- en handbewegingen
volgen. Zo trainde hij Roelofs: ‘Albert teekende en
teekende. Van Konijnenburg hielp hem. Ze zaten
dan naast elkaar aan tafel, ieder met een vel pa-
pier. “Volg me” zei Van Konijnenburg, en teeken-
de honderd uit met de hem eigen virtuositeit, ge-
styleerde bladvormen, palmetten, dieren – Albert,
met gloeiend hoofd, volgde ingespannen lijn voor
lijn in ’t zelfde tempo zonder te weten wat het wor-
den moest; ’t waren feitelijk enkel vingeroefenin-
gen en oogoefeningen’.27

Van Konijnenburg trok, en dat zal gezien zijn
eigen sociale achtergrond geen toeval zijn ge-
weest, overwegend leerlingen aan uit bemiddelde
families. Albert Plasschaert en, in diens kielzog,
Pieter Scheen noemen in hun kunstenaarslexica
een aanzienlijk aantal kunstenaars die van Van Ko-
nijnenburg ‘les’ hebben gehad, ‘raadgevingen’
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Afb. 3. Willem van Konijnenburg, De berggids (De
pedagoog) (1925), zwart en gekleurd krijt op papier,
98 x 69 cm. Haags Gemeentemuseum.

Afb. 4. Instructietekening voor het proportioneel
overzetten van een tafereel op het tekenvel of op
het doek; Willem van Konijnenburg in een brief
voor Koningin Wilhelmina d.d. 8 juni 1920. Ko-
ninklijk Huisarchief, A50-XII-20.



hebben ontvangen of zijn invloed hebben onder-
gaan.28 Tot de eerste groep behoren onder ande-
ren Henri van der Stok, die in 1927 betrokken zou
worden bij de beglazing van het koor van de Nieu-
we Kerk in Delft, Jan Frank Niemantsverdriet, Her-
man Mees, Johan Briedé en verder André van der
Burght, Rie Cramer, Tamine Groeneveld, Ina Ra-
husen, J. van Reekum, Alphons Volders, M.A. van
de Wiel, Jan Wittenberg en Willem van den Berg,
de latere hoogleraar-directeur van de Rijksacade-
mie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Na de
dood van Albert Roelofs nam Van Konijnenburg
behalve Wilhelmina ook andere leerlingen van
hem over, onder wie Jeanne Bieruma Oosting, Je-
anne Jacqueline van der Elst, Roline Maria Wi-
chers Wierdsma en Ru Paré.

Wilhelmina engageerde Van Konijnenburg als
leraar, in de verwachting dat hij haar zou onder-
richten op dezelfde wijze als zijn vriend dat had
gedaan: ‘Toen hij heengegaan was, besloot ik zijn
vriend en kunstbroeder de heer Van Konijnen-
burg te vragen zijn taak over te nemen. Van Konij-
nenburg was met heel zijn wezen tekenaar en ik
hoopte dus in Roelofs’ lijn voort te kunnen wer-
ken’. Wilhelmina, die een voorkeur had ontwik-
keld voor het tekenen van kleine landschappen
naar de natuur, kwam er al gauw achter dat Van
Konijnenburg heel anders les gaf: ‘Van Konijnen-
burgs lessen waren boeiend. Hij zelf was een ge-
heel ander type kunstenaar. Terwijl Roelofs er op
uittrok en [...] alles buiten in zich opnam, werkte
Van Konijnenburg thuis zijn composities van na-
tuurbeelden uit. Hij was een meester in het teke-
nen en in het onderwijs van de compositieleer. Al-
les ging bij hem in grote stijl en de afmetingen die
hij gebruikte waren geweldig groot. Binnen enkele
minuten stond er op een schets van folio-formaat
een denkbeeldig landschap, ter illustratie van zijn
compositieleer, waarin hij illusie en leven bracht
door er in een ommezien van tijd een dier of een
mens in te tekenen. Hij liet de leerling volkomen
vrij in de keuze van het onderwerp, mits de teke-
ning een weergave poogde te zijn van de door hem
behandelde stof’.29 Eigenzinnigheid in de uitwer-
king van het onderwerp stelde hij, ook volgens Je-
anne Bieruma Oosting, niet op prijs.30 De leerlin-
gen werden geacht zich te voegen naar zijn
opvattingen over compositie, kleur, licht en scha-
duw, enzovoort. Wilhelmina had daar geen oren
naar. Zij wilde landschappen schilderen in de tra-
ditie van de Haagse School, terwijl Van Konijnen-
burg zich in het eerste decennium van de 20e
eeuw juist had ontworsteld aan het natuurimpres-

sionisme. Wilhelmina besloot haar relaas over de
‘periode-Van Konijnenburg’ in haar schildersop-
leiding fijntjes met: ‘Wellicht zal het de lezer dui-
delijk zijn, dat er een bepaalde tegenstelling aan-
wezig was tussen de schilder – of eigenlijk tekenaar
– Van Konijnenburg en mij, en dat deze zó diep
doorliep als maar mogelijk is. Eindelijk moest ik
daarvoor uitkomen en hem zeggen hoe groot mijn
hunkering was naar lessen van één, die de natuur
om zichzelf lief had, met andere woorden naar on-
derwijs van een landschapschilder’.31 Zij vond zo’n
leraar in Louis van Soest; ook de landschapschil-
der Arnold Gorter stond haar met raad en daad
ter zijde: hij vergezelde haar in mei 1922 op haar
reis naar de Noorse fjorden.32

Voor Van Konijnenburg moet het lesgeven aan
Wilhelmina een teleurstellende ervaring zijn ge-
weest. Hij zag het als een uitdaging om haar van
zijn kunstopvattingen te overtuigen: ‘Op 8 juni
over verschillende kunstuitingen sprekende en
mijn verlangen zeggende daarvoor de liefde van
Hare Majesteit te wekken, zeide Hare Majesteit
“dan zult ge zwaar werk hebben”’. Optimistisch
vervolgde Van Konijnenburg: ‘Dat hoorde ik gaar-
ne, want het was een mooie toezegging; immers
daarin lag opgesloten dat Hare Majesteit mij ver-
gunde dat werk te aanvaarden’.33 Maar Van Konij-
nenburg slaagde er niet in haar zo ver te krijgen
dat zij het weergeven van algemene schoonheids-
eigenschappen ging stellen boven de toevallige
verschijningsvormen van de werkelijkheid, het
geestelijke boven het stoffelijke.

Wilhelmina en Willem hielden daarna wel con-
tact. Zo werd hem gevraagd een keuze uit haar
werk te maken voor een tentoonstelling – van in
totaal 87 schilderijen, aquarellen en tekeningen –
in de inmiddels Koninklijke Kunstzaal Kleykamp
in Den Haag, ten bate van het Nederlandsch
Steunfonds voor Beeldende Kunstenaars.34 Van
Konijnenburg schreef naar aanleiding daarvan
een artikel, getiteld ‘De schilderstudie van H.M.
de Koningin’, dat op 31 januari 1932 tegelijkertijd
in Het Vaderland en De Maasbode werd gepubli-
ceerd. Hierin gaf hij een introductie tot het werk
van Wilhelmina en een indruk van haar opleiding.
Hoewel Van Konijnenburg met geen woord rept
over het verschil van inzicht over het kunstonder-
wijs tussen hem en ‘de Koninklijke artiste’, laat
toch zijn in algemene bewoordingen geuite obser-
vatie over de verhouding leermeester-leerling zich
lezen als een milde kritiek aan het adres van Wil-
helmina: ‘Het is niet gemakkelijk een goed leer-
meester te zijn, maar nog moeilijker een goed leer-
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ling. Alleen sterke persoonlijkheden kunnen zich
aan den leermeester of aan de gegeven stof over-
geven, zonder eigen persoonlijkheid of inzicht te
verliezen. Toch geeft de bijzondere persoonlijk-
heid van den leerling aan het onderwijs een be-
paalden trek. Hoezeer dus in dit geval, waar de
leerlinge een zo krachtige persoonlijkheid is, een
uitgesproken karakter, dat alleen door zichzelf
eigen voltooiing wil volmaken’. Over de kunst van
Wilhelmina, die sterk verschilde van zijn eigen
werk, merkte hij op: ‘De Kunst van H.M. heeft het
landschap tot onderwerp. Hare groote liefde voor
de sfeer der aarde, voor de geestechtheid der ak-
kers, voor de kantigheid der rotsen, inspireerde
tot het landschapschilderen. Zij ondergaat gaarne
den eenvoud van de stilte der eenzaamheid van
heide en bergen. Alle weersgesteldheden, de wis-
selingen van ochtend en avond, dag en nacht, de
verschillende aangezichten der natuur vervullen
haar met dezelfde belangstelling en genegenheid.
Niet altijd zijn de omstandigheden, door weer en
terrein, voor den landschapschilder gemakkelijk.
Hier worden de moeilijkheden overwonnen, door
de groote toewijding van hare Kunst, welke een
manifestatie wil zijn van het geloof, dat de verschij-
ning der natuur de Goddelijke ziel openbaart.
“Ook de bomen hebben een ziel”, zeide Zij eens,
en zoo is het!’ Hierover waren zij het dus eens. Een
schilderij dat louter nabootsing was van de werke-
lijkheid zag Van Konijnenburg niet graag, maar te-
gen ‘bezielde werkelijkheid’ als onderwerp van
kunst had hij geen bezwaar.

Wilhelmina koesterde overigens zelf ook het
beeld van haar schilderkunst als een weergave van
de ‘ziel van het landschap’: ‘Zoo kan ik, als ik in den
vreemde kom, niet aanstonds het penseel opnemen;
eerst moet ik dat, wat achter lijn en kleur en stem-
ming verscholen is, de ziel van dat stukje natuur, rus-
tig tot mij laten spreken, opdat mijn werk behalve
van de kenmerkende trekken, getuige van het die-
pere, het onzienlijke, dat er in is opgesloten [...].
Soms heb ik in het buitenland wel eens drie weken
moeten wachten, voordat ik mij vertrouwd gevoelde
met de ziel van het landschap, dat ik voor mij zag’.35

Wilhelmina identificeerde zichzelf verregaand met
de schilders van het landschap door naar zichzelf en
die categorie kunstenaars te verwijzen met ‘wij, land-
schapschilders’. En wijzend op haar schilderlessen
bij Albert Roelofs en Van Konijnenburg schreef ze:
‘Het gevoel van saamhorigheid met de schilders
heeft steeds den wensch bij mij levendig gehouden
mijne opleiding te voltooien ten einde geheel als
één hunner met hen samen te kunnen werken’. In

1932 accepteerde zij de uitnodiging van voorzitter
Willy Sluiter wèrkend lid te worden van Pulchri Stu-
dio.36 Maar pas na haar troonsafstand was Wilhelmi-
na werkelijk in de gelegenheid de roep van de kunst
te volgen. In november 1948 gaf zij zich op als wer-
kend lid van de Apeldoornse Vereniging van Beel-
dende Kunstenaars.37

De door Van Konijnenburg samengestelde ten-
toonstelling van het werk van Wilhelmina bij Kley-
kamp, die liep van 16 januari tot 7 februari 1932,
kreeg grote publieke belangstelling. Zij werd door
gemidddeld 700 à 800 belangstellenden per dag
bezocht. Na Den Haag zou de expositie aanslui-
tend nog te zien zijn in het Stedelijk Museum in
Amsterdam en vervolgens in vrijwel elke provincie-
hoofdstad in Nederland.38

Het zilveren regeringsjublieum van Wilhelmina
Koningin Wilhelmina mocht dan niet zo te spre-
ken zijn over Van Konijnenburg als leraar, dat be-
lette niet dat hij als kunstenaar werd uitgenodigd
een bijdrage te leveren aan het ‘Persoonlijk ge-
schenk aan H.M. de Koningin’, dat door het Co-
mité voor het Nationaal Huldeblijk namens het
Nederlandse volk aan Wilhelmina werd aangebo-
den ter herinnering aan haar zilveren regeringsju-
bileum. Het Comité had Eltjo van Beresteyn, die
na het beëindigen van zijn lidmaatschap van de
Tweede Kamer in 1922 als bestuurlijke duizend-
poot door het leven ging,39 verzocht een album sa-
men te stellen met topografische tekeningen van
Nederland. Van Konijnenburgs bijdrage aan dit in
acht delen gebonden album, met in totaal 217 te-
keningen van evenzoveel kunstenaars, was een te-
kening van Maastricht.40

Bovendien werd hem verzocht enkele memora-
bilia van de heuglijke gebeurtenis te ontwerpen.
Jean François van Royen, Algemeen Secretaris van
het Hoofdbestuur der PTT, vroeg Van Konijnen-
burg twee postzegels te ontwerpen, een die het ko-
ningschap zou symboliseren en een met het por-
tret van de koningin. Van de werken die Van
Konijnenburg in 1917 bij Kleykamp had tentoon-
gesteld, hadden vooral de portretten veel indruk
gemaakt op de bezoekers. Hij had inmiddels de
naam een knap portrettist te zijn, en vermoedelijk
was daarom nu de keuze op hem gevallen.

Blijkens de oorspronkelijke schetsen stond Van
Konijnenburg aanvankelijk voor beide zegels het-
zelfde langwerpige formaat voor ogen. Later gaf hij
voor de Koninginnezegel de voorkeur aan een bij-
na vierkant formaat (afb. 6). Het portret van Wil-
helmina op deze postzegel doet sterk denken aan
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bepaalde portretten uit de Italiaanse Renaissance.
Van Konijnenburg baseerde zich in het algemeen
in de compositie van zijn portretten op schema’s
bekend van kunstenaars van de Italiaanse en Noor-
delijke Renaissance, zoals Giovanni Bellini, Sandro
Botticelli en Albrecht Dürer. De overeenkomst zit
hem hier niet alleen in de beeldopbouw, maar ook
in de (geïdealiseerde) weergave van de geportret-
teerde; het strakke, platte profiel en de lange nek
ziet men ook in het werk van portrettisten als Do-
menico Ghirlandaio en Antonio del Pollaiuolo. De
figuren links en rechts van het portret, die de
kroon dragen, zijn typische Van Konijnenburg-fi-
guren. Ook de Troonzegel verraadt de hand van de
meester: in overeenstemming met zijn kunsttheo-
rie is het ontwerp gevat in een mathematische
figuur, in dit geval een systeem van driehoeken, ge-
construeerd uit de tienhoek (afb. 5). Van Konij-
nenburg lijkt bij de uitwerking van de voorstelling
op de zegels te putten uit de Maria-iconografie. De
Koninginnezegel doet sterk denken aan een gese-
culariseerde weergave van de kroning van Maria.
Het motief van de frontaal tronende vrouwenfi-
guur in een architecturaal kader op de Troonzegel
is ontleend aan schilderijen van tronende Madon-

na’s uit de vroege Renaissance.
Ook bij het publiek nationaal geschenk aan de

koningin, de restauratie van het koor van de Nieu-
we Kerk in Delft met het mausoleum van de Oran-
jes, werd Van Konijnenburg betrokken. Zijn be-
langrijkste bijdrage was het ontwerp van het
Wilhelmina-raam.

Wilhelmina-raam
Het aan Wilhelmina gewijde raam was een per-
soonlijk geschenk van de ‘Nederlandse-Ameri-
kaan’ Edward Bok uit Philadelphia.41 Bok, zoon
van Nederlandse ouders die in het begin van de ja-
ren zeventig van de 19e eeuw naar de Verenigde
Staten waren geëmigreerd en in 1876 tot Ameri-
kaans staatsburger genationaliseerd, had na zijn
huwelijk met de dochter van zijn werkgever diens
bedrijf, de Curtis Publishing Company, tot een
groot commercieel succes gemaakt.42 In 1921
bracht hij een bezoek aan zijn geboorteland. De
vaderlandse pers mat de grand return van deze ge-
slaagde Nederlander breed uit. Bok was niet kren-
terig met zijn geld. Hij besteedde een deel van zijn
vermogen aan goede doelen. Zo had hij in 1923
maar liefst 100.000 dollar over voor een goed idee
om de wereldvrede tot stand te brengen. Hij was
ook de drijvende kracht achter de Nederlandsch-
Amerikaansche Fundatie, die tot doel had beide
landen door culturele uitwisseling dichter bij el-
kaar te brengen.
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Afb. 5. Willem van Konijnenburg, Ontwerp
Troonzegel (1923), potlood op vergrote foto van
het ontwerp. Het Nederlandse PTT Museum, Den
Haag.

Afb. 6. Willem van Konijnenburg, Ontwerp Ko-
ninginnezegel (1923), potlood op papier, 29 x 25
cm. Het Nederlands PTT Museum, Den Haag.



Het Comité van Uitvoering, waarin zitting had-
den jhr mr dr H.A. van Karnebeek, tot 1927 minis-
ter van Buitenlandse Zaken en aansluitend minis-
ter van Staat (voorzitter), Richard M. Tobin,
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
der Verenigde Staten van Noord-Amerika, prof. dr
W. Martin, buitengewoon hoogleraar kunstge-
schiedenis te Leiden en directeur van het Konink-
lijk Kabinet van Schilderijen – het Mauritshuis –
(secretaris), de letterkundige Johan de Meester en
W. Westerman, voorzitter van de Nederlandsch-
Amerikaansche Fundatie (penningmeester),
kreeg van Bok de vrije hand, mits voldaan zou wor-
den aan de volgende voorwaarden: ‘the design
shall follow the established canons of recognised
art, and that it shall be artistically beautiful and
dignified in conception, with no suggestion of
what are called modern or futuristic art tenden-
cies’.43 Het comité raadpleegde Antoon Derkinde-
ren, hoogleraar-directeur van de Rijksacademie
van Beeldende Kunsten in Amsterdam en monu-
mentaal kunstenaar van naam, en Jan Kalf, direc-
teur van het Rijksbureau voor de Monumenten-
zorg, en besloot op hun advies Van Konijnenburg
uit te nodigen dit raam te ontwerpen.44 Dat aan de
gestelde voorwaarden niet zou worden voldaan,
werd met deze keuze uitgesloten.

Tweedeling: het geestelijk en het stoffelijk leven
Van Konijnenburg heeft het gotische spitsboog-
venster in het zuidtransept van de Nieuwe Kerk in-
gedeeld in horizontale banen (afb. 7). Hij volgt in
zijn compositie nauwgezet het architectonische
skelet van het raam. De voorstelling is meermalen
tot in detail beschreven, onder anderen door Van
Konijnenburg zelf in een persbericht dat op 24 juli
1926 werd verspreid en in de brochure die op 27
oktober 1927 werd uitgebracht ter gelegenheid
van de onthulling van het raam.45 In de onderste
helft wordt het stoffelijk leven uitgebeeld en in de
bovenste helft het geestelijk leven. De voorstelling
laat zich van boven naar beneden als volgt lezen:

Het geestelijk leven
De drie aartsengelen bekronen het raam; onder
hen staan de vier evangelisten. Gabriël, Raphaël en
Michaël (nrs. 1-3 in afb. 8) vertegenwoordigen de
goddelijke kracht, die geopenbaard wordt door de
vier evangelisten, in het raam voorgesteld door
middel van hun traditionele symbolen: mens, stier,
leeuw en adelaar (nummers 4-7). In de brochure
die verscheen ter gelegenheid van de onthulling
van het raam werden zij gekarakteriseerd in enkele

begrippen: ‘Intuïtie’ (Gabriël); ‘Waakzaamheid’
(Raphaël); ‘Geweten’ (Michaël); ‘Gemeenschaps-
zin en Naastenliefde’ (Mattheus); ‘Vergeestelijking
van de Stof’ (Lucas); ‘Vergeestelijking van de Sa-
menleving’ (Marcus); ‘Bewustwording en Vertrou-
wen’ (Johannes).

De overige acht apostelen staan in het raam on-
der de evangelisten (nummers 8-15): Judas, ‘de
Onevenwichtige’; Andreas, ‘de Ingetogene, Stille
Ziener’; Jacobus, ‘De Rechtvaardige’; Paulus, ‘De
Geestvolle’; Philippus, ‘De Onzelfstandige’; Tho-
mas, ‘De Verstandelijke’; Bartholomeus, ‘De Offer-
vaardige’; Petrus, ‘De Edel Hartstochtelijke’. De
acht apostelen scheiden de goddelijke kracht van
de personificaties van de strevende mens. Zij, de
apostelen, hebben de mensen het woord van God
verkondigd, dat de vier evangelisten schriftelijk
hebben vastgelegd. Het in de mens ontwakend be-
wustzijn van de Goddelijke openbaring is verbeeld
in Levensaanvang, het motief dat viermaal, en tel-
kens anders, wordt weergegeven in de hoekvelden
van de raamsectie die de strevende mens voorstelt
(nummers 18, 21, 26, 29, 32, 35, 40 en 43). De per-
sonificaties van de strevende mens zijn in kruis-
vorm links gegroepeerd rond de hemelse deugden
(nummers 16-17) en rechts rond de aardse deug-
den (nummers 30-31): ‘Om de Hemelsche deug-
den groepeeren zich in een kruisvorm de verschil-
lende typen der menschen door den schilder als
volgt genoemd: de Gretigen en de Verwonderden,
de Handarbeiders en de Intellectueelen, de in
Liefde gebondenen en de Nieuw geborenen; en
rondom de Aardsche deugden zien we: de Maag-
den en Jongelingen, de Wetenden en Leerenden,
de Patronessen en de Magistraten, de Wereld-
schen en de Eenzamen’.46

De brochure noemt de hemelse deugden: Cha-
ritas (liefde of liefdadigheid), Diligentia (nauwge-
zetheid en ijver), Sobrietas (soberheid, matig-
heid), Humanitas (menselijkheid), Patientia
(geduld), Misericordia (medelijden), Prudentia
(voorzichtigheid, wijsheid), en de aardse deug-
den: Kracht, Blijdschap, Zelfbeheersing, Redelijk-
heid, Eenheid van Begeeren en Versmaden, aan
Roeping getrouw, Streving naar Volmaaktheid. De
deugden worden verbeeld door groepen vrouwen-
en mannenfiguren. Onderling zijn de verschillen-
de hemelse en aardse deugden op het Wilhelmina-
raam niet van elkaar te onderscheiden. Traditio-
neel worden personificaties van deugden voorzien
van een voor de desbetreffende deugd kenmer-
kend attribuut. Een vrouw die een weegschaal vast-
houdt bijvoorbeeld is de personificatie van Iustitia.
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De bezoeker van de Nieuwe Kerk kon haar zo in
het gezelschap van Libertas (vrijheid), Religio
(godsdienst) en Fortitudo (dapperheid) zien staan
in de hoeknissen van het grafmonument van

Hendrick de Keyser voor stadhouder Willem van
Oranje.

Van Konijnenburg volgt bij de keuze van de af-
gebeelde deugden slechts ten dele de traditie.47

Deugden als ‘Streving naar Volmaaktheid’, ‘aan
Roeping getrouw’ en ‘Eenheid van Begeeren en
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Afb. 7. Willem van Konijnenburg, Wilhelmina-
raam (1927), 1320 x 480 cm. Nieuwe Kerk, Delft.
Het raam werd vervaardigd door Luc Knoll en
Herman Veldhuis in het Delftse glas-in-loodatelier
’t Prinsenhof onder leiding van Jan Schouten.

Afb. 8. Indeling beeldprogramma in W.A. van Ko-
nijnenburg, Onthulling van het Wilhelmina-raam in
de Nieuwe Kerk te Delft (Delft 1927).



Versmaden’ kunnen niet of nauwelijks bogen op
een iconografische traditie. Zij vallen eerder in de
categorie van door Van Konijnenburg voor hem-
zelf en anderen nastrevenswaardig geachte per-
soonlijke eigenschappen.

Willem Martin vatte de betekenis van het bovenste
deel van het raam bij de onthulling als volgt samen,
waarbij hij de intenties van Van Konijnenburg nauw-
gezet volgde: ‘Het bovenste gedeelte van het glas wil
symbolisch uitdrukken hoe de strevende mensch
zich verhoudt tot het Goddelijke. God richt – aldus
was ’s kunstenaars gedachtengang – het leven met
de wonderlijke intuïtie, hier uitgebeeld in den hoog-
sten top van het raam in de slanke gestalte die Ga-
briëls Macht symboliseert. Onder de Intuïtie is de
door God gevormde wil tot scheiding van goed en
kwaad, uitgedrukt in de gestalte van Michaël met het
Zwaard: het menschelijk geweten. Naast hem Rap-
haël, de wachtende Wachter.

Onder deze drie aartsengelen zijn uitgebeeld de
symbolen der vier Evangeliën, waar God zich aan de
bezieldgeborenen openbaart: volgens Mattheüs in
den geest, volgens Marcus in het gemoed, volgens
Lucas in eenheid met het stoffelijke, volgens Johan-
nes in het licht der onzichtbare wereld. Aldus ver-
beeldt Mattheüs den Gemeenschapszin en de Naas-
tenliefde, Lucas de vergeestelijking van de stof,
Marcus de vergeestelijking van de samenleving, Jo-
hannes de bewustwording en het vertrouwen.

Deze Goddelijke openbaringen zijn door de
Apostelen tot nader klaarheid gebracht en bevrij-
den den strevenden mensch uit den strijd van het
ontwakend bewustzijn. Dit ontwakend bewustzijn,
door den kunstenaar Levensaanvang genoemd,
keert in dit glas acht malen terug: op elk der vier
hoeken van de beide vakken die den strevenden
mensch rond hemelsche en aardsche deugden
symboliseeren’.48

Het stoffelijk leven
Op een vergelijkbare manier is het tweede raam-
blok, dat van het stoffelijk leven, ingedeeld. Tegen-
over de strevende mens van het bovengedeelte ver-
schijnt hier de werkende mens. Hij is actief op
verschillende terreinen van het maatschappelijk
leven, in het leger, de ziekenverpleging, de scheep-
vaart, de akkerbouw, de veeteelt, de weverij en de
visserij. 

De personificaties van de werkende mens zijn
geplaatst rond Recht (nummers 52-53) en Liefde
(nummers 66-67). In de brochure licht Van Konij-
nenburg toe: ‘Recht als Universeel Gebod: Inter-
nationaal Recht, De Gerechtigheid en de Konin-

gen’ en ‘Liefde als Universeel Gebod. De Christus
en de Koningen’; ‘De nationale eenheid van vor-
stin en volk erkent rechtsgrond en liefdeband als
spil van het steeds wentelend levensrad’.49

In de sectie boven de werkende mens wordt het
koningschap verbeeld. De koningin wordt achter-
eenvolgens voorgesteld als Vorstin van de Barm-
hartigheid, van de Genade, van de Gerechtigheid,
van de Kunsten, van de Landbouw, van de Scheep-
vaart, van de Wijsheid en van het Vernuft (afb. 9):
‘Koningin Wilhelmina, innig verbonden met haar
volk, troont in alle deelen van levenswerkzaam-
heid. Zij verbindt in koninklijke eenheid de
zoozeer verscheiden deelen van het dagelijksch be-
staan’. Onder de verschillende aspecten van het ko-
ningschap zijn de corresponderende takken van
het maatschappelijke leven geplaatst: bijvoorbeeld
onder de Vorstin van de Barmhartigheid (nummer
44) vallen Geneeskunde, Reddingwezen, Zieken-
verpleging en Het Groene Kruis; onder de Vorstin
van de Kunsten (nummer 47) vallen Woordkunst,
Beeldende Kunst, Toneelkunst en Toonkunst, en
onder de Vorstin van de Wijsheid (nummer 50) La-
ger Onderwijs en Hooger Onderwijs. 
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Afb. 9. Willem van Konijnenburg, detail ontwerp
voor het Wilhelmina-raam (ca. 1926), zwart en
bruin krijt op papier, 66,1 x 55,5 cm. Haags Ge-
meentemuseum. Van links naar rechts: Vorstin van
de Landbouw, van de Scheepvaart, van de Wijsheid
en van het Vernuft.



De maatschappelijke orde
Van Konijnenburg hechtte sterk aan een duidelij-
ke maatschappelijke hiërarchie, waarin ieder zijn
eigen plaats heeft. In zijn geschriften maakt hij on-
derscheid tussen de sterken, die leiden, en de
zwakkeren, die geleid worden; tussen mensen met
een eigen persoonlijkheid en mensen zonder, wat
hij noemde, ‘eigenheid’. Hij had weinig oog voor
de grauwe werkelijkheid van de ‘arbeidenden’, wie
het leven weinig meer schonk dan gezwoeg en ar-
moede, getob en misère. Op zijn schilderijen gaf
hij liever een tijdloos (en dat wil zeggen anachro-
nistisch) beeld van de arbeider; in Waarheid en
Chimère, een mimespel uit 1908, heroïseerde hij
hem. Vissers heten er ‘gladiatoren van de zee’ en
mijnwerkers ‘dienaren van den Tartarus, rechters
der onderwereld’. ‘Zij zijn onze broeders; zij ver-
werken ter wille van ons aller welzijn, de gronden
in het binnenst der aarde. Zij trotseeren het ge-
vaar van hun arbeid en hebben geluk door vlijt’.50

In een ingezonden brief in De Groene Amsterdammer
van latere datum (5 maart 1927) schreef hij: ‘Het
volk heeft wel degelijk cultuur; wie het tegendeel
beweert, kent eenvoudig het volk niet. Hun mo-
raal is anders dan de onze; daarom staat ze nog
niet lager’. Anders dus, maar beslist niet lager. Hij
zei eerbied te hebben voor het individu, maar had
er geen moeite mee te verklaren dat de eigenlief-
de van de een bij gelegenheid de opoffering van
een ander kon – en mocht – vragen.51 In een le-
zing van 16 december 1921 noemde hij het een
voordeel van de mechanische arbeid van de mo-
derne tijd ‘dat de herschenlooze mensch, verstan-
delijk en in verband handelt’.52 Ieder moest han-
delen in overeenstemming met de positie die hem
was toebedeeld, de koning zowel als de arbeider:
‘de koning zal het paleis, de nederige de hut be-
wonen en beide leven, als door gelijke zonne, in
praal hunner eigenheid. Wring geen reus in des
dwergs gordel, noch dood den dwerg onder den
last van het harnas des konings; een koning in her-
derskleeren vermomd, in ruige schapenvacht ge-
huld, of een veehoeder, vals gedekt met gouden
kroon, leiden tot aller kwelling, de kudde met de
rede en de burgers met de roede’, schreef Van Ko-
nijnenburg in Waarheid en Chimère.53 Het maat-
schappijbeeld van Van Konijnenburg heeft veel
weg van dat van Plato’s Politeia: ‘ieder mens [moet]
één bepaalde maatschappelijke functie [...] vervul-
len, en wel de functie waarvoor hij aanleg
[heeft]’.54 De een is, volgens Plato, van nature al-
leen geschikt voor de lagere beroepen en dus om
geleid te worden; de andere voor de hogere func-

ties en om te leiden. Wanneer iedereen zich aan
die ‘natuurlijke’ taakverdeling houdt, is de ge-
meenschap vrij van problemen.

In een aantekening van latere datum omschrijft
Van Konijnenburg de maatschappelijke orde als
een zaak van predestinatie: ‘Er zijn vele stervelin-
gen! Miljoenen krioelen en warrelen en bewegen,
de een voor, de ander achter, door elkander en
ieder heeft een weg! Waarheen gaat ieders weg en
hoe is zijn gang? Boven het geroezemoes van nabij
en boven het rollend dreunen van het groot ge-
beuren dondert de gebiedende stem der praede-
stinatie. Zij wijst met dwingend gebod aan een
ieder rang en volgnummer naar plaats en tijd in
de onafzienbare stoet der generaties. En een ieder
bezet zijn plaats met de onontkoombare verplich-
ting daaraan verbonden’.55

Het ware koningschap: waarheid en chimère
Over de rol van de koning in de samenleving heeft
Van Konijnenburg zich het duidelijkst uitgelaten
in het gebarenspel Waarheid en Chimère.56 Het be-
treft hier een literaire fictie, en van daarin ver-
woorde denkbeelden mag niet zonder meer wor-
den aangenomen dat de schrijver ervan ze deelt,
maar in dit geval is dat toch wel heel waarschijn-
lijk. Van Konijnenburg is immers niet bepaald een
sophisticated literator. Hij heeft wel duidelijk een
eigen mening over bepaalde zaken en hoopt dat
anderen die delen: hij leraart graag. Met dit spel in
vijf bedrijven, dat gaat over de zoektocht van een
koning naar de ‘ware koning’, wilde Van Konij-
nenburg ongetwijfeld een boodschap uitdragen.

In het eerste bedrijf, ‘De Chimère’, zien we een
troonzaal in een oud, vorstelijk paleis. De koning
die in dit paleis woont, is oud en zwak. Hij leeft in
een volstrekt isolement: zonder voeling met de
nieuwe tijd, afgezonderd van zijn volk. Dan voert
‘de smaak van eene perzik’ hem terug in de verlo-
ren tijd: in zijn herinnering hervindt hij zich ‘in
den moestuin van het ouderlijk huis’. Hij loopt
door de schuur en ontmoet op de binnenplaats
zijn grootmoeder die hem toevoegt: ‘als ge mijn
ouderdom hebt, zult ge nog wel eens aan mij den-
ken’ (p. 19). Door dit beeld herleeft bij de oude
vorst het oude gevoel van liefde voor zijn volk. Hij
wil dat nu zien en laat het vastgeroeste venster ope-
nen. Wanneer hij dan een blik naar buiten werpt,
weet hij niet wat hij ziet: ‘een opstand? een leger?
een vijand?’ (p. 22). Nee: ‘Het is de menschenwe-
reld, majesteit, zoover uw oog reikt: menschen en
huizen. Onderdanen, dienaren des konings!’ (p.
22). Een bode, erop uitgestuurd om het volk ertoe
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te bewegen zijn koning de verschuldigde groet te
brengen, wordt onder diens ogen mishandeld. ‘Is
het ondankbaarheid. Is er grooter lijden, dan te-
leurstelling in liefde en vriendschap? [...] Is het
een droom? Kennen zij hun koning niet meer?
Zelfzucht, zij was mij onbekend; ik bande heersch-
zucht en dwingelandij. Ben ik geen koning? Heb
ik geen volk? Met een hart vol liefde, niet te kun-
nen beminnen! “Sluit het venster” ’ (pp. 23-24).
Dan hoort de koning enkele malen een stem die
zegt: ‘Ik ben koning’. De anderen horen niets. Die
drie woorden gunnen de koning geen rust meer.
In het duister verlaat hij het paleis. Hij gaat de we-
reld in.

Wanneer de koning – in het tweede bedrijf, ‘De
Twijfel’ – op het punt staat zich van de klokkento-
ren van een naburige abdij naar beneden te stor-
ten om zich van de stem van zijn chimère te bevrij-
den – nogmaals hoort hij die stem, terwijl zijn
hand steun zoekt op de stenen chimère die zich
op de balustrade bevindt – brengt diezelfde stem
hem tot bezinning. Op zijn verzuchting ‘Mijn volk
wil geen koning meer’ (p. 35) antwoordt de
chimère: ‘Geen volk kan leven zonder vorst; het is
een natuurgebod’ (p. 36). ‘Maar, wie is hun ko-
ning dan, wanneer ik het niet ben!’, vraagt de ko-
ning zich vertwijfeld af. De chimère geeft hem de
raad naar de zwakste van zijn onderdanen te gaan
en hem te vragen, wie zijn meester is, wie hij lief-
heeft als een vader, en zo voort te gaan totdat hij
bij de grootste, de koning van allen, is gekomen,
dan zal hij weten wie hun koning is: ‘Zijt gij het
zelf, ga dan terug naar uwe paleizen; zoo gij het
niet zijt, ik noem u mijn broeder, versteend voor
eeuwig’ (p. 36).

In de volgende twee bedrijven, ‘De Zwakheid’
en ‘De Kracht’, maakt de koning, nadat hij lucht
heeft gegeven aan zijn ergernis over de edellieden
aan zijn hof die zich vermaken met de jacht (‘U
denkt te winnen, door het leven noodeloos te
dooden’, p. 51), een tocht langs de arbeidenden,
polderwerkers, mijnwerkers en vissers, ‘helden van
den arbeid, armen en ruggen gespierd, gespierd
van top tot teen’ (p. 54). Zag hij in de edellieden
aan zijn hof de zwakheid, van dezen treft hem de
kracht. Hij leert hun woningen, hun steden en
hun levenswijze kennen: ‘machtige steden, wonin-
gen, waarin millioenen stervelingen zijn, en al die
stervelingen weten hulpbronnen voor hun bestaan
te vinden en hunne levenskracht te vergrooten,
door een juist verband van onderlingen steun. Zoo
leven zij allen, de zwakken en de sterken, gesteund
door wetten, in natuur en eigen-natuur gevonden,

volgens regelen, uitgedacht door den een, die, als
meester, deze aan den ander leert’ (p. 61). Maar
wie is hun meester? ‘Wij hebben geen meester’,
luidt het antwoord. ‘Zegt mij dan, mannen, wie u
de schepen schonk, wie de vormen der voren in
den akker teekent, wie in de aarde de kolen wijst,
wie den bliksem voert langs gewilden weg, wie u
met elkander doet spreken, op duizende mijlen af-
stand’ (p. 56). De mannen raden hem: ‘gaat langs
den stoet van millioenen arbeiders. [...] Vooraan is
de man, dien wij allen volgen’ (p. 57).

In het laatste bedrijf, ‘De Waarheid’, is de ko-
ning op weg naar hoger gelegen oorden. Terwijl
de zon hem in groter luister tegemoet glanst, laat
hij zijn droefenis achter zich. Hij komt terecht in
een tempel, waar hij een denker aantreft te mid-
den van geleerden. ‘Eérbied’ is het wachtwoord
dat uitgesproken moet worden om de denker, die
rijkdom, voedsel en eer veracht, te mogen nade-
ren en hem de vraag voor te leggen: ‘wie is uw
meester?’ De denker noemt zich meester en
knecht: ‘knecht noem ik mij, omdat onvoorwaar-
delijk gehoorzaamd moet worden aan de bevelen,
van mijn genie. Meester ben ik, wijl ik, door het ge-
nie geleid, orde bracht in het groot, menschelijk
verkeer; als krijgsman en leider van den staat
schonk ik u eene schuilplaats; als kenner van de
wetten der natuur gaf ik u warmte, licht, voedsel,
verdediging tegen de elementen. Als profeet ver-
rijkte ik u met eene wereld van abstracties, de rust
der ideeën, in een geloof, en aan deze schoone
uiting van den geest, groeide, als aan eene plant
de bloem, de levenskracht, het geluk, de idee in
vorm en klank. Ik word geleid door den drang mij-
ner goddelijke natuur. Goddelijk noem ik deze,
omdat ze ons aller eigendom is. [...] Het is mij ge-
schonken, uw aller koning te zijn, omdat mijn ge-
luk uw geluk is. Mijn voorspoed aan u allen voor-
spoed schenkt. De kennis van de menschen,
gering bij den kleine, ontplooit zich van den een
in den ander tot grooten omvang en bereikt hare
hoogste ontwikkeling in mij, om met grooter rijk-
dom tot de menschen weer te keeren. Even als het
kruis op den koepel der kathedraal zich met den
hemelboog, als ’t ware, vereenigt, mensch en he-
mel samenvat, zoo ook verbindt mijn geest de
menschelijke zielen, koning en onderdanen, on-
derdanen die hun koning eerbiedigen met gevoel
en door de wetten der rede. Hebt eerbied, schep-
selen, voor hem, die u te leven geeft, en geluk en
voorspoed zullen uw deel zijn; hebt eerbied, gij
edelen van gemoed, eerbied voor het Genie!’ (pp.
63-64). Met deze woorden van het Genie eindigt
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Waarheid en Chimère. De Koning heeft zijn Vorst
herkend in het Genie.

Hoe dit ‘Genie’ moet worden opgevat is niet
duidelijk: gaat het om het immanente genie van
de menselijke soort, een bovenpersoonlijke
macht? En manifesteert die macht zich in een en-
kel geniaal individu of in verschillende indivi-
duën? Hoe dit ook zij, in de ideale maatschappelij-
ke orde is de macht volgens Van Konijnenburg in
handen van mensen die geestelijk superieur zijn.
Een aristocratie van kunstenaars misschien, of
toch meer filosofen zoals in Plato’s staat?57

Van Konijnenburgs visie op het koningschap
blijkt daarmee toch iets gecompliceerder te zijn
dan die aanvankelijk leek. Hij accepteert de ko-
ning, of koningin, als wereldlijk vorst, maar ziet in
hem, of haar, die door erfopvolging deze functie
bekleedt, niet noodzakelijk de hoogste autoriteit.
Die berust bij de geestelijk superieuren in wie het
Genie zich openbaart. Deze visie nu zien we terug
in het Wilhelmina-raam: de vorstin troont niet in
de hoogste zone.

Net als de koning op Zacharia fungeert de vor-
stin op het Wilhelmina-raam als spilfiguur van de
maatschappelijke orde. In de onthullingsbrochure
lichtte Van Konijnenburg de functie van het ko-
ningschap als volgt toe: ‘Heil Wilhelmina! Konin-
gin der Nederlanden. Gij inspireert Uw volk zich
te laven aan de levensbronnen der maatschappelij-
ke orde. Koninginne, Gij troont, innig verbonden
met Uw volk, in levenswerkzaamheid als Vorstin
van de Barmhartigheid [...], Vorstin van het Ver-
nuft. Gij bindt met de koninklijke eenheid van
recht en Liefde de menigvuldige arbeidsgebieden
van den Werkenden mensch. Recht en Liefde, als
Universeel Gebod, worden spil van immer wente-
lend leven, en stuwen tot bevrediging, volledig-
heid en zegening’.

Het maatschappelijk leiderschap ligt in handen
van de koningin; het geestelijk leiderschap in an-
dere handen. Op de tekening van Zacharia ligt het
geestelijk leiderschap in handen van de priester;
in Waarheid en Chimère in die van het Genie. Het is
waarschijnlijk niet al te gewaagd te veronderstellen
dat Van Konijnenburg zichzelf als een begenadig-
de zag die deel had aan het goddelijke genie, en
daardoor verheven was boven de wereldlijke
vorst.58 Anderen schenen hem daarin te bevesti-
gen. In een recensie van Waarheid en Chimère had
Frits Lapidoth geschreven: ‘”Eerbied voor het ge-
nie” had het in den tekst geluid en Eerbied wèrd
den kunstenaar bewezen’.59

Van Konijnenburg beschouwde het kunstenaar-

schap als priesterschap. ‘Alzoo is doel der kunst,
het mystische zijn of het verheven wezen der har-
monie te doen voelen, dat zelfbewustzijn of levens-
vrijheid is. En in deze koninklijke sfeer zal de
kunst zich niet tot dienstbaarheid vernederen,
maar van een ieder liefdevollen eerbied eischen
en den kunstenaar verplichten tot volledige over-
gave en toewijding, tot vroom priesterschap in hei-
ligen eeredienst’.60 Op Zacharia was de priester de
drager van het geestelijk gezag. In Van Konijnen-
burgs wereldbeeld zal dus ook de kunstenaar, met
name hijzelf, de rol van een geestelijk leider heb-
ben bekleed. Ook hierin werd hij door anderen
bevestigd. In 1914 noemde de schilder-schrijver
Bernard Canter Van Konijnenburg een schilder
‘die een geestelijk leider onzer natie is, één der
weinige, die zonder decadentie of epigonisme der
Haagsche school van 1870-1900, de glorieuse tra-
ditie van deze school voortzet, haar in geheel nieu-
we banen geleid heeft en haar mede heeft verhe-
ven van een boersche tot een aristocratische
kunst’.61 Duidelijker nog in verband met het on-
derwerp van dit artikel was mr A.W. Hartman in de
rede die hij uitsprak bij de begrafenis van Van Ko-
nijnenburg op 4 maart 1943: ‘Gezeten aan zijn
disch, bij ’t zachte licht van zijn traditioneele
hooge kaarsen, met Willems eigen prachtige wer-
ken aan de wand, omgeven van de oude tinten van
behang, gordijnen en plafond, en met Willem zelf
als gastheer aan het hoofd van de tafel, [...] wie on-
zer waande zich niet in een paleis, [...] geen van
stoffelijke rijkdom [...], maar een paleis als uit een
droom, aan den disch van een koning, [...] geen
gekroonde [...], maar een die er werkelijk een
was’.62

Mieke Rijnders
Open Universiteit Nederland
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