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‘Rechters in ’t hoochste resort’
Hollandse invloed op Amsterdamse justitie tijdens de Republiek

Op het zitkussen van de Amsterdamse schout was het wapen van Holland geborduurd. Dit symboli-
seerde zijn verbintenis met de Hollandse graaf, in wiens naam hij in de Middeleeuwen het recht vorder-
de. Volgens stadshistorieschrijver Jan Wagenaar bestond deze band met de hogere overheid in de 18de
eeuw nog steeds. Inmiddels sprak de schout niet meer recht in naam van de graaf, maar namens de Sta-
ten van Holland en West-Friesland.1 Inmenging van de provinciale hoven en de stadhouders in de Am-
sterdamse rechtspraktijk stuitte tijdens de Republiek steeds op grote weerstand van de lokale machtheb-
bers. Kon het gewestelijke gezag in Den Haag ondanks dit verzet invloed uitoefenen op de justitie in het
machtige Amsterdam?

Tijdens de Republiek bestond er in Holland nog geen duidelijke hiërarchie in de rechterlijke
organisatie. Het gewest was onderverdeeld in hoge en lage rechtsgebieden. Rechtbanken met
de hoge rechtsmacht mochten vonnissen in criminele zaken waarop lijf- en onterende straf-
fen waren gesteld, zoals – in het uiterste geval – de doodstraf. Rechters met lage jurisdictie
mochten alleen oordelen over civiele conflicten en zaken die met een boete konden worden
afgedaan. In Holland bestonden ruim 200 rechtbanken die mochten vonnissen in strafza-
ken, terwijl het aantal rechtbanken dat civiele zaken mocht afhandelen nog groter was.2 De
steden hadden in de Middeleeuwen van de landsheer privileges verkregen, waardoor het auto-
nome rechtseenheden met hoge jurisdictie waren geworden. In 1409 stond graaf Willem VI
de Amsterdamse schout de hoge rechtsmacht toe binnen de vrijheid van de stad. Hiermee kwam
een einde aan de juridische bemoeienis van de baljuw van Amstelland. De Amsterdamse re-
gent Cornelis Pietersz Hooft (1547-1626) zag de gerechtelijke autonomie als één van de be-
langrijkste voorrechten van de stad.3 De stadsbestuurders deden er dan ook zoveel mogelijk
aan om hun privileges te beschermen tegen centralistische invloed.

In de 17de en 18de eeuw kwam de bedreiging van de Amsterdamse juridische onafhanke-
lijkheid vanuit het gewestelijke gezag in Den Haag. In de eerste plaats konden stadhouders
proberen aanspraak te maken op de verkiezing en het functioneren van de stedelijke ma-
gistraten. Hun pogingen hiertoe worden besproken in de twee onderstaande paragrafen.
Naast de stadhouders heeft ook het Hof van Holland en West-Friesland zich bemoeid met
de Amsterdamse rechtspraktijk. Dit provinciale gerechtshof hield formeel toezicht op alle
lokale rechtbanken in het gewest en mocht uitzonderingszaken, civiele en enkele criminele
appèlzaken behandelen. Hoger beroep op uitspraken van het Hof was mogelijk bij de Hoge
Raad, die sinds de oprichting in 1582 gold als appèlhof voor Holland en Zeeland. Het Hof
stuurde ook rechtstreekse bevelen aan schouten en baljuws, waarin het wees op naleving
van gewestelijke plakkaten. De mate waarin de Amsterdamse schouten hieraan gehoor-
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1 Jan Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schut-
terije, gilden en regeringe III (Amsterdam 1760-1768) 279.

2 Sjoerd Faber, Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811. De nieuwe menslievendheid (Gouda 1983) 16-17. Zie voor
een overzicht van de hoge jurisdicties: Florike Egmond, ‘De hoge jurisdictie van het 18e-eeuwse Holland. Een aanzet tot
de bepaling van hun aantal, ligging en begrenzingen’, Holland 19 (1987) 129-161.

3 H.A. Enno van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam (1547-1626) (Utrecht
1982) 173.



zaamden, of de brandbrieven uit Den Haag terzijde legden, is een tweede manier om de reik-
wijdte van de provinciale rechtsinstellingen te meten.

Uit de literatuur over Hollandse rechtspraak tijdens de Republiek komt het beeld naar vo-
ren van steeds sterkere stedelijke rechtbanken tegenover telkens zwakkere hogere justitiële
colleges.4 Deze machtsstrijd werd uitgevochten in langdurige jurisdictiegeschillen. Het ver-
loop van die conflicten geeft een derde indicatie van de provinciale invloed op Amsterdam.
Ten slotte was het Hof volgens zijn instructie bevoegd om Hollandse ambtenaren te contro-
leren en bij ‘abuysen en delicten’ te straffen. De mate waarin deze controle op Amsterdam-
se schouten mogelijk was, geeft een laatste aanwijzing van de gewestelijke invloed op de
justitie in de belangrijkste Hollandse stad.

Stedelijke rechters
Eén van de pijlers van de juridische autonomie van Amsterdam was de wijze van ma-
gistraatbestelling. In de loop der tijd mochten de meeste steden zelf hun schout, drost of
baljuw en schepenen benoemen of tenminste voordragen aan de stadhouder of aan de Sta-
ten van Holland. Hierdoor verloor de gewestelijke overheid zowel de preventieve controle op
de lokale wetgeving, de stadskeuren, als de greep op de rechtspraak in de steden.5 De
schout, in de 18de eeuw in Amsterdam vaker hoofdofficier genaamd, was verantwoordelijk
voor de ordebewaking. Hij was tevens justitieel aanklager en zorgde voor de opsporing van
misdadigers. Als de schout na zijn onderzoek een eis voor een vonnis had gesteld aan de
schepenen, dan trokken die zich terug om te overleggen. Na de uitspraak moest hij het von-
nis laten uitvoeren. Samen met de burgemeesters en schepenen stelde hij in het college van
‘Mijne Heren van den Gerechte’ de stadskeuren op. Het schoutambt was een voorname en
zware functie, die bij een slim beleid bovendien veel geld kon opleveren, aangezien de
schout een gedeelte van de geïnde boetes mocht houden.

Sinds het eind van de 16de eeuw stelden de burgemeesters een schoutskandidaat uit hun
eigen kring voor aan de vroedschap, die daar altijd mee instemde. De schout stond volledig
onder hun invloed en was alleen in formele zin nog een vertegenwoordiger van het ‘grafe-
lijk’ gezag. Pogingen van de hogere overheid om zich met zijn aanstelling te bemoeien lie-
pen op weinig uit. Toen het ambt in 1673 vrijkwam omdat de schout was overleden, koos de
vroedschap de volgende dag onmiddellijk de schepen Hendrick Roeters (1617-1699) tot op-
volger. Volgens de regent Bontemantel (1613-1688) diende deze bliksemactie om te voorko-
men dat stadhouder Willem III een schout zou aanbevelen, zoals hij eerder dat jaar een se-
cretaris had laten benoemen op zijn ‘recommandatie’.6

De leden van de schepenbank, de eigenlijke rechtsprekers, werden in Amsterdam even-
min door de gewestelijke regering aangesteld. De vroedschap stelde jaarlijks een nominatie
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4 Het Hof won wel aan invloed op de lagere rechtbanken van het platteland, zie: M.W. van Boven, De rechterlijke instellingen
ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811 (uitgave dissertatie Gerard Noodt
Instituut Nijmegen 1990) 15-19, en daar aangehaalde literatuur.

5 J.V. Rijpperda Wierdsma, Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek (Zwolle 1936) 105-106.
6 In de marge van het besluit over de benoeming van Roeters staat nadrukkelijk vermeld dat Amsterdam het schoutambt

‘van de hooge overheid in handen’ had; vroedschapsresolutie d.d. 13 juni 1673, Gemeentearchief Amsterdam (hierna:
GAA), archief van de vroedschap, inv. 29, f. 186; Hans Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam soo in ’t civiel als crimineel en
militaire (1653-1672) II, G.W. Kernkamp (red.) (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap (hierna: WHG), 3e
serie deel 8 (’s Gravenhage 1897) 236-239; Maarten Hell, ‘Kennen, respecteren ende gehoorsamen’; Amsterdamse schou-
ten en hun ambt’, Jaarboek Amstelodamum 89 (1997) 11-42, aldaar 11-19.



van veertien personen op, waaruit de stadhouder zeven nieuwe schepenen moest kiezen.
Van een vrije keuze was echter geen sprake, want de stadhouders kozen gewoonlijk perso-
nen die de vroedschap had aangeraden door een stip achter hun namen te zetten. In de 17de
eeuw hield stadhouder-koning Willem III zich niet altijd aan deze ongeschreven wet, maar
na de dodelijke val van zijn paard in 1702 waren de Amsterdammers weer de baas in het
eigen schepencollege.

Tijdelijke invloed
Halverwege de 18de eeuw wist stadhouder Willem IV zich onder bijzondere omstandighe-
den weer te bemoeien met de Amsterdamse rechtspraak en magistraatbestelling. In de gil-
den en schutterijen van de stad was in deze periode een sociale beweging ontstaan die de
macht van de regenten wilde beperken en invloed wilde uitoefenen op de aanstellingen in
stadsbestuur en krijgsraad. Onder druk van deze ‘Doelistenbeweging’ had de stadsregering
haar lot in handen gelegd van de nieuwe stadhouder Willem IV. De prins was in september
1748 naar de stad gekomen en verving een groot aantal stadsbestuurders. Door deze ‘wets-
verzetting’ mochten slechts drie van de tien burgemeesters, 19 van de 36 vroedschappen en
43 van de 81 regerende en oud-schepenen aanblijven. Na de wetsverzetting dienden Doe-
listen bij het Hof van Holland een klacht in tegen hoofdofficier Daniël de Dieu (1696-1765).
Zij uitten kritiek op zijn lakse vervolgingsbeleid van pamfletschrijvers, die in deze tijd bij-
zonder productief waren. Begin januari 1749 vroeg het Hof De Dieu om opheldering. De
pruikenmaker en oud-Doelist Elie Chatin had het zwakke vervolgingsbeleid van de hoofd-
officier ook aangekaart bij de stadhouder. Nu Willem IV zich met de zaak ging bemoeien,
vroeg burgemeester Gerard Aarnout Hasselaer (1698-1766) of de hoofdofficier niet beter
kon opstappen. De Dieu begreep dat zijn positie onhoudbaar was geworden en nam op 28
januari 1749 ontslag. Zijn plaats in de vroedschap mocht hij behouden.7

De Dieu’s opvolger Willem Huyghens (1714-1786) kreeg bij zijn aantreden een rechtstreekse
opdracht van de stadhouder. Hij diende zijn ambtstermijn te beginnen met een succesvolle
actie tegen de belangrijkste verspreiders van pamfletten.8 In het begin trad hij dan ook hard
op tegen makers en drukkers van anti-orangistische geschriften, tot groot ongenoegen van
burgemeester Hasselaer. Toen Huyghens een kwaadspreker van de prins liet arresteren, vond
Hasselaer dat dit gebeurd was ‘tegens het recht der Amsterdamsche burgerije’. Hij voegde er
aan toe: ‘en dat [door] een karel die ik selver schout gemaakt heb’.9 Twee jaar later was Huy-
ghens alweer veel minder daadkrachtig. In april 1751 benoemde de prins de drie jaar eerder
door hem afgezette oud-burgemeester Pieter van de Poll (1703-1766) tot baljuw van Amstel-
land.10 Een groep dronken mannen kwam de nieuwe baljuw per boot ‘feliciteren’, zo schreef
een contemporaine pamflettist. De bacchanten gaven voor de woning van Van de Poll een se-
renade met de tekst: ‘Den prins is stadhouder; maar d’oude regenten weer boven!’.11 Hoewel
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7 F.J.L. Krämer, ‘Bescheiden betreffende de Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748’, Bijdragen en mededelingen van het
Historisch Genootschap 28 (1907) 342-458, aldaar 433-436; N.J.J. de Voogd, De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748 (Utrecht
1914) 214-216; Hell, ‘Kennen, respecteren ende gehoorsamen’, 34-35.

8 De Voogd, Doelistenbeweging, 216-218.
9 W. Bentinck van Rhoon, Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 ok-

tober 1751) II, C. Gerretson en P. Geyl (red). (WHG, 3e serie, nrs. 85, 86; Den Haag 1976) 2e stuk, 392.
10 P. Geyl, Revolutiedagen te Amsterdam, augustus-september 1748. Prins Willem IV en de Doelistenbeweging (Den Haag 1936) 97-98.
11 Knuttel nr. 18296: Echt verhaal van ‘t voorgevallene in Amsteteldam op woensdag den 14de April 1751 op de Heere Graft tussen de Leydse

en Spiegel straaten, by de gelukwensinge over de verkiezinge van den Heere Pieter van der Poll ten Baillieu over Amstelland etc. etc. (14 april



hoofdofficier Huyghens dit soort laster van Willem IV had moeten aanpakken, maakte hij er
geen werk van. De procureur-generaal van het Hof deed hierover zijn beklag bij Willem Ben-
tinck (1704-1774), de belangrijkste adviseur van het stadhouderlijk hof. Hij begreep niet waar-
om Huyghens had stilgezeten, terwijl hij de lasteraars met weinig moeite zou kunnen vinden
en oppakken. De meest schandalige satires tegen de prins en de overheid werden in Amster-
dam gedrukt en verkocht, zonder dat er iemand werd gearresteerd, aldus de procureur-ge-
neraal. Bentinck kon dit nauwelijks geloven. Hij besprak de gebeurtenissen met prinses Anna,
maar zij was van mening dat er niet moest worden ingegrepen.12

In de jaren vijftig van de 18de eeuw was de invloed van de stadhouder op Amsterdam snel
afgenomen. Bij de wetsverzetting van 1748 had Willem IV het recht gekregen om twee bur-
gemeesters en twee schepenen te kiezen. Dit ‘recommandatierecht’ werd na zijn dood, drie
jaar later, door Amsterdam beperkt tot de keuze van twee schepenen. Bovendien behaalde
de staatsgezinde partij in dat jaar een glansrijke overwinning op de orangisten bij de burge-
meestersverkiezingen. Met het invoeren van een ‘Correspondentie’, waarbij ook hoofdoffi-
cier Huyghens zich aansloot, werden aanhangers van Oranje voortaan buiten de stadsrege-
ring gehouden. Het achterliggende doel van de overeenkomst was te voorkomen dat de
stadhouder opnieuw inbreuk zou kunnen maken op de stedelijke privileges. Met het over-
lijden van prinses-gouvernante Anna van Hannover in 1759 verloor de stadhouderlijke par-
tij tevens de invloed op de benoeming van de schepenen. Anna had zich, evenals Willem III,
niet altijd aan de aangestipte namen gehouden en haar eigen protégés tot schepenen geko-
zen. Na haar overlijden was het gedaan met deze invloed op de Amsterdamse magistraatbe-
stelling: stadhouder Willem V accepteerde zonder morren de ‘getuttelde’ kandidaat-sche-
penen op de nominatielijst van de vroedschap.13

Gedelegeerde rechtsmacht
Naast de macht over schout en schepenen hing de autonomie van de Amsterdamse recht-
bank samen met de invloed van hun stad op de gewestelijke Statenvergadering.14 De gede-
puteerden in Den Haag stonden liever geen machtsuitbreidingen van de hogere gerechts-
hoven toe als dit ten koste ging van de rechtsmacht van hun lastgevers. Een belangrijke over-
winning voor de lokale rechtbanken vormde het besluit van de Staten van Holland van 10
september 1591. Hierin werd bepaald dat beschuldigden die hadden bekend en bij een lage-
re rechtsinstantie waren veroordeeld in een ‘extraordinaire’ strafprocedure, niet meer in ho-
ger beroep konden gaan bij het Hof of de Hoge Raad. ‘Extraordinair’ betekende dat de ver-
dachte geen recht had op verdediging of inzage in de stukken en meestal in voorarrest werd
gehouden. In tegenstelling tot wat de term doet vermoeden, werd ongeveer 90 procent van
de strafzaken extraordinair gevoerd. Dankzij het besluit van de Staten was een bekentenis
(confessie) belangrijker geworden dan overtuiging van schuld (convictie), omdat er dan
geen hoger beroep meer mogelijk was (confessus non appelat). Dit had een toename van het ge-
bruik van tortuur bij het afdwingen van een bekentenis tot gevolg.15 Bovendien verboden de
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1751).
12 Bentinck van Rhoon, Briefwisseling II, 532-536: Journaal van Willem Bentinck, 2 mei 1751.
13 Johan E. Elias, Geschiedenis van het Amsterdamsche regentenpatriciaat (‘s-Gravenhage 1923) 188-192, 221, 225; J.Z. Kannegieter,

‘Magistraatbestelling te Amsterdam in de tweede helft der achttiende eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis 44 (1929) 57-62.
Over het ‘tuttelen’: Bontemantel, Regeeringe II, 232, 234, 235, 240, 244, 245.

14 O.a. A.H. Martens van Sevenhoven, De justitiële colleges in de steden en op het platteland van Holland (Utrecht 1912) 9-10.
15 Faber, Strafrechtspleging, 141-147.



Staten de justitionele hoven om rechtsingang tegen een stadsregering te verlenen zonder
haar vooraf de aanklacht te hebben opgestuurd. Verschillende historici beoordeelden het
besluit van 1591 om deze redenen uiterst negatief; de rechtshistoricus J.A. Fruin noemde het
zelfs ‘de beruchte resolutie’.16 De algemene strekking van hun kritiek was dat de hoven van
justitie de Hollandse inwoners sinds het besluit niet meer goed konden beschermen tegen
de ‘willekeur’ van stedelijke rechtbanken. Hierbij moet worden opgemerkt dat vooral per-
sonen uit de hogere sociale klassen de weg naar de hoven wisten te vinden.17

Naast de ‘beruchte resolutie’ beschreven historici ook de conflicten tussen de verschil-
lende rechtsinstellingen om de slechte juridische organisatie van de Republiek te illustre-
ren.18 De voornaamste oorzaak van de jurisdictiegeschillen was in hun ogen het grote aantal
rechterlijke instellingen, waarvan de bevoegdheden en grenzen niet duidelijk waren om-
schreven. Bij de competentiegeschillen hielden de Hollandse steden, met Amsterdam voor-
op, stevig vast aan de privileges die zij tegen forse betalingen van de landsheer hadden ver-
kregen. Daarnaast konden de steden verwijzen naar de geschriften van Hugo de Groot. Deze
rechtsgeleerde stelde de ‘originaire’ rechtsmacht van de lokale magistraten tegenover de
‘gedelegeerde’ rechtsmacht van de hoven van justitie.19 Het Hof van Holland en de Hoge
Raad noemde hij volkomen afhankelijk van de soeverein, eerst de landsheer en vanaf 1588
de gewestelijke Staten, terwijl de steden autonome rechtseenheden waren. De hoven ont-
leenden hun rechtsmacht uitsluitend aan de instructies, die de landsheer aan hen had op-
gedragen. De Amsterdamse burgemeester C.P. Hooft beschreef deze instructies als ‘limita-
bel’ en herroepbaar. Net als de landsadvocaat Oldenbarnevelt vond hij dat alleen de soeve-
reine Staten in noodgevallen de rechtspraak aan de ‘ordinaris Collegien van Iustitie’ moch-
ten onttrekken, omdat die vergadering in plaats van de vorst was gekomen. Voor zover er
geen uitzondering op hun competentie was gemaakt waren de plaatselijke gerechten dus al-
gemeen bevoegd in rechtszaken.20 In de jurisdictiegeschillen met het Hof wezen de stede-
lijke magistraten er ook nadrukkelijk op dat zij de ‘primitive en originaire’ rechters waren.21

Naleving plakkaten
Ondanks de privileges van de stad poogde het Hof van Holland invloed op de Amsterdamse
justitie uit te oefenen. Een directe manier was de schouten te wijzen op naleving van de plak-
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16 J.A. Fruin, ‘Het recht en de rechtsbedeling onder de Republiek der Vereenigde Nederlanden’, Verslagen en mededeelingen van
de vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht I (1880) 384-418, aldaar 396-399; R. Fruin, Geschiedenis der
staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (’s-Gravenhage 1922) 264-265; Rijpperda Wierdsma, Politie, 69-73;
Bontemantel, Regeeringe I (WHG, 3e serie 7; Den Haag 1897) cxcix-cci.

17 Florike Egmond heeft aangetoond dat er in de Republiek ondanks de fragmentatie van de rechtsmacht juist grote eenheid in
bestraffingsvormen en rechtsgelijkheid bestond; ‘Fragmentatie, rechtsverscheidenheid en rechtsongelijkheid in de Noorde-
lijke Nederlanden tijdens de zeventiende en achttiende eeuw’, in: Sjoerd Faber (red.), Nieuw licht op oude justitie. Misdaad en straf
ten tijde van de Republiek, (Muiderberg 1989) 9-23; idem, ‘Strafzaken in hoogste instantie. Rechtsbescherming, corruptie en on-
gelijkheid in de vroeg-moderne Nederlanden’ in: Handelingen van het tweede Hof van Holland Symposium (Den Haag 1998) 63-75,
aldaar 67 en 74; Van Boven, Rechterlijke instellingen, 17, noot 47; Meyer, Esprit IV, 225, 231.

18 Sommige verdachten profiteerden juist van de juridische rivaliteiten; Egmond, ‘Recht en krom. Corruptie, ongelijkheid
en rechtsbescherming in de vroegmoderne Nederlanden’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
(hierna: BMGN) 116 (2001) 1-33, aldaar 21-23; zelfde auteur, ‘Fragmentatie’, 9-10; Fruin, Rechtsbedeling, 396, en Meyer, Es-
prit IV, 229-231.

19 Hugo de Groot, Advys nopende ‘t recht, de steden competerende in cas van judicature (Middelburg ±1710) vooral 5-6.
20 Rijpperda Wierdsma, Politie, 60-61; Enno van Gelder, Hooft, 173.
21 Bijvoorbeeld: GAA, Rechterlijk Archief (hierna: RA), Schepenboek, inv. 644: Conceptbrief Amsterdamse schepenen aan

Staten van Holland, 1724; Rijpperda Wierdsma, Politie, 61-62, 64-69.



katen, die de hogere overheid uitvaardigde. Volgens hun – stedelijke – instructie waren zij
hiertoe verplicht, maar met name op het gebied van de religie ondernamen de Amsterdam-
se officieren weinig actie. Pas onder druk van zijn mederegenten en de Staten van Holland
deed schout Jan ten Grootenhuys (1573-1646) in 1641 bijvoorbeeld invallen bij katholieke
vergaderplaatsen. Dit leidde echter niet tot arrestaties of veroordelingen, want de schout liet
de aanwezigen slechts een paar hoge boetes betalen.22 In september van dat jaar vaardigden
de Staten een plakkaat uit, waarin het officieren zoals Ten Grootenhuys ten strengste werd
verboden om schikkingen met katholieken te treffen. Dit op straffe van ontzetting uit het
ambt en ‘arbitralijck gecorrigeert te worden’. Toen dit plakkaat zonder gevolgen bleef, pro-
testeerden de predikanten bij de Staten van Holland over de ‘stoutmoedigheden’ van de ka-
tholieken. Het Hof onderzocht hun klacht en kon op 9 december 1643 vaststellen dat de
anti-katholieke wetgeving al twaalf jaar niet werd nageleefd. Het volgende jaar beval het Hof
dat alle baljuws, schouten en drosten de vergaderplaatsen van katholieken moesten sluiten.
Jan ten Grootenhuys schreef het gerecht hierop dat hij twee ‘verdachte’ huizen buiten de
stadspoorten had bezocht en laten dichtspijkeren. De ruim zeventigjarige schout kon hier-
over geen persoonlijke getuigenis komen afleggen in Den Haag, maar zou er op letten dat
de vergaderplaatsen niet meer zouden worden gebruikt voor katholieke diensten. Hoewel
hij hiermee goede wil toonde, bleef Ten Grootenhuys de katholieke samenkomsten tegen
betaling toelaten, zoals hij eerder – tegen alle gewestelijke verordeningen in – remonstrant-
se bijeenkomsten tolereerde. Naast zijn financiële motief voor deze handelswijze – als
schout mocht hij immers een deel van de opgelegde boeten houden – behoorde Ten Groo-
tenhuys tot de groep regenten die andersdenkenden mild behandelde. Zolang de openbare
orde niet werd bedreigd waren zij weinig geneigd actie te ondernemen tegen dissenters, on-
danks de gewestelijke plakkaten en protesterende predikanten.23

In 1669 was daarin weinig verandering gekomen. Waarnemend schout Cornelis van
Vlooswijck ontving in dat jaar een brief waarin het Hof aandrong op navolging van een plak-
kaat tegen het drukken en verkopen van sociniaanse boeken. Socinianen ontkenden de drie-
vuldigheid, de godheid van Christus en de kracht van de sacramenten. De schout moest
boekwinkels en drukkerijen doorzoeken, verboden werken ophalen en procederen tegen de
makers en verspreiders. Hij legde de brief aan schepenen voor, maar die vonden het plak-
kaat verouderd. De nieuwbenoemde schout Gerard Hasselaer (1620-1673) ontving echter
een tweede brief van het Hof. Schepenvoorzitter Bontemantel waarschuwde hem dat hij al-
leen huiszoeking mocht doen met toestemming van burgemeesters en in aanwezigheid van
twee schepenen; het Hof had daarover niets te zeggen. De burgemeesters vonden dat ze iets
moesten doen, maar lieten Bontemantel de verdachte boekhandelaren en drukkers tevoren
waarschuwen wanneer er een inval kwam. Ondertussen stuurden zij hun pensionaris Hop
naar het Hof om te verzoeken van verdere bevelen verschoond te blijven. Na een gesprek
hierover met een raadsheer kon Hop aan schout Gerard Hasselaer melden dat het Hof niet
competent was geweest om hem rechtstreekse bevelen te geven.24

6 ‘Rechters in ’t hoochste resort’

22 W.P.C. Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek (Den Haag 1892) 89-91.
23 Bijdrage voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem VIII (1880) 252-253; R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam I (Amster-

dam 1965) 310-311; J.G. van Dillen, ‘Documenten betreffende de politieke en kerkelijke twisten te Amsterdam (1614-1630)’,
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 59 (1938) 191-249, aldaar 240-241; B. Voets, ‘Een leider van het Haar-
lemse bisdom uit de vervolgingstijd’, Haarlemse bijdragen 62 (1953) 225-305, aldaar 280-281; Knuttel, Katholieken, 148-168.

24 Bontemantel, Regeeringe I, lxxviii-lxxxi, 27-28; Rijpperda Wierdsma, Politie, 34.
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Afb. 1 Amsterdam verdrijft als vrouwe Justitia de hebzucht en de nijd uit de hemel. Een vrouwelijke
Mercurius en Hercules komen haar te hulp. Olieverfpaneel (540 x 225 cm) van Nicolaes van Helt Stoc-
kade, Allegorie met Amsterdam als de gerechtigheid, te vinden op het plafond in de Justitiekamer van het
Amsterdamse stadhuis, tegenwoordig Koninklijk Paleis. (Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam)



De Staten van Holland konden de Amsterdamse stadsregering wèl terechtwijzen wanneer
die volgens hen juridisch onjuist handelde. Bij een matrozen-oproer in 1652 hadden de
schepenen straffeloosheid beloofd aan bootsgezellen die zich binnen 48 uur aan boord van
hun lichters zouden begeven. De Staten zagen dit als een inbreuk op hun bevoegdheid en
eisten excuses van de stad. Amsterdam beloofde voortaan eerst toestemming aan de Staten
te vragen en deed dit ook bij een volgende zaak tien jaar later. De stedelijke rechtbank had
toen opnieuw straffeloosheid beloofd aan de aanbrengers van een zwaar misdrijf. Nu vroeg
de schepenbank keurig om toestemming van de Staten van Holland ‘alsoo sulcke belofte
van impuniteit by nimant anders validelijck can werden verleent dan by den Souverein’.25

Hof contra Amsterdam
Het stadsbestuur trad altijd bijzonder fel op wanneer het Hof afgedane rechtszaken van de
plaatselijke magistraat wilde overnemen, zoals blijkt uit het hiernavolgende voorbeeld.26 De
schepenbank veroordeelde op 24 januari 1662 de Amsterdamse handelaar Isaac Cooimans
(1622-1673), die heimelijk had gecorrespondeerd met de directeur van de Deens-Afrikaan-
se Compagnie langs de kust van Guinea. Deze concurrent van de West-Indische Compagnie
was geoctrooieerd door de Deense koning, maar werd voornamelijk bestuurd door Amster-
damse handelaren. Cooimans had de directeur op de hoogte gebracht van een op stapel
staande Nederlandse aanval en aangeraden de hulp van de lokale bevolking in te roepen om
een WIC-fort te veroveren. Twee bewindhebbers van de WIC leverden het bewijs hiervan aan
de schout over, waarop de schepenen de verrader vonnisten tot zes jaar opsluiting, verban-
ning, een boete van 20.000 Carolusguldens en kosten van justitie.

De procureur-generaal van het Hof vond dit een te milde straf voor zo’n zwaar vergrijp,
dat niet alleen Amsterdam raakte, maar ‘het gemeene lichaem van den staet’.27 Hij zond een
deurwaarder naar Amsterdam om hoger beroep28 aan te tekenen en Cooimans mee te nemen
naar Den Haag, waar zijn zaak opnieuw zou moeten dienen. Burgemeesters en schepenen
weigerden alle medewerking, wat een uitgebreide pennenstrijd tot gevolg had. In het heetst
van de strijd noemde het Hof het oude Amsterdamse gerecht een ‘subalterne rechter’, wat
schepenvoorzitter Gillis Valckenier (1623-1680) pijnlijk trof. In een nooit verzonden brief
aan het Hof noemde hij de lokale schepenbank juist ‘rechters in ’t hoochste resort, die nie-
mandt als haer Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt boven
haer erkennen’.29 Valckenier, die zijn betoog lardeerde met argumenten van Hugo de Groot,
stelde voor dat de procureur-generaal zijn gelijk maar moest gaan halen bij de Staten van
Holland. Het Hof gooide echter de handdoek in de ring, naar eigen zeggen om geen tijd
meer te verspillen, maar wellicht ook omdat arbitrage van de Staten in haar nadeel zou kun-
nen werken.30

Enkele jaren later rees er opnieuw een jurisdictiegeschil tussen de stad en het Hof. Deze
keer stond Amsterdam juridisch veel minder sterk. Het conflict begon toen schout Hassela-
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25 G.W. Kernkamp, ‘Regeering en historie te Amsterdam in de 17e eeuw’ in: A. Bredius (e.a.), Amsterdam in de zeventiende eeuw
I, (’s-Gravenhage 1897-1904).

26 Uitgebreid beschreven in: Bontemantel, Regeeringe I, cci-ccvii, 262-272 en II, bijlage V.
27 Ibidem, 379-380.
28 Zie over appèl door het Hof: Rijpperda Wierdsma, Politie, 72, noot 3; Martens van Sevenhoven, Justitiële colleges, 4.
29 Bontemantel, Regeeringe II, bijlage V, p. 396: Conceptmissive d.d. 27 juni 1662.
30 Ibidem I, ccv-ccvi; Rijperda Wierdsma, Politie, 72, noot 3.



er op 24 augustus 1671 op eigen initiatief de Hoornse regent Jacob Sijms had laten opslui-
ten. Sijms was een zeer corrupte bewindhebber van de Hoornse VOC-kamer en Hasselaer
kon het niet aanzien dat ‘zoodanige dieverij ongestraft werd gelaten’. De schout zal even-
eens gedacht hebben aan het innen van een fors boetebedrag, waarvan hij immers een der-
de deel mocht houden. Hij bracht de Amsterdamse regering met deze arrestatie van een
voormalige burgemeester en vroedschapslid in een langslepend conflict met de Hoornse
stadsregering en hogere rechtscolleges. De Hoornse regenten verzochten om berechting in
hun eigen stad en Sijms had hiervoor de hulp van het Hof van Holland ingeroepen. Dit zond
een deurwaarder met een ‘mandement poenaal’: als de verdachte niet werd uitgeleverd aan
het gerecht van Hoorn, dan moesten de Amsterdamse schout en schepenen voor het Hof
verschijnen.

Inmiddels bemoeide raadpensionaris Johan de Witt zich al met de zaak Sijms. Hoewel hij
de steun van Amsterdam in deze tijd hard nodig had, vond De Witt dat het gerecht onge-
oorloofd had gehandeld. Hij kreeg hierin steun van de burgemeesters die zich distantieer-
den van de daden van de eigen schepenbank. De Witt wilde dat Sijms door een hoger ge-
rechtscollege zou worden berecht en op 9 oktober besloten de Staten van Holland dat schout
en schepenen hem moesten overdragen aan de Hoge Raad. Zowel Hoorn als Amsterdam
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Afb. 2 Zitting (pleitrolle) van het Hof van Holland. Gravure F. van Bleyswyck, eerste helft 18de
eeuw. (Atlas van Stolk, Rotterdam)



maakten op verschillende gronden bezwaar tegen dit besluit, waardoor Sijms pas anderhal-
ve maand later door de procureur-generaal kon worden opgehaald.31 Eind januari 1672 werd
hij voorlopig vrijgelaten maar terug in Hoorn wachtte hem geen warm onthaal: woedende
orangisten bekogelden hem met sneeuwballen en dreigden met messen, omdat zij hem als
aanhanger van De Witt zagen en hem om ‘sijne dieverijen’ haatten. Anderhalf jaar later werd
hij alsnog veroordeeld tot een boete van tienduizend gulden, ontzet uit het bewindhebber-
schap van de VOC en hij mocht nooit meer een ambt bekleden.

Dat dit geschil in het nadeel van Amsterdam werd beslist, had te maken met de smalle ju-
ridische basis waarop de stad Sijms gevangen hield. De Amsterdamse schout en schepenen
hadden een grove inbreuk gemaakt op de Hoornse jurisdictie. In een onderhoud met schout
Hasselaer waarschuwde Johan de Witt ervoor dat andere schouten en baljuws nu ook Am-
sterdamse burgers en regenten zouden kunnen arresteren en berechten. Ook burgemeester
Andries de Graeff (1611-1678) gebruikte dit argument om zijn schout over te halen Sijms uit
te leveren. Hij waarschuwde Hasselaer ervoor dat hij in Hoorn zou kunnen worden gear-
resteerd, omdat hij de oorzaak zou zijn geweest van de brandstichting op ruim 150 koop-
vaardijschepen in het Vlie tijdens de Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667). Hasselaer had
als Gecommitteerde Raad immers tegen de Engelsen aldaar moeten optreden, maar had
volgens De Graeff zo getreuzeld dat hij wegens landverraad kon worden veroordeeld.32 Zo
ver kwam het echter niet, zoals hierboven is gebleken. Hasselaer bleef in zijn stad en stierf
in 1673 na een lang ziekbed aan verwondingen die hij bij het wachtlopen had opgelopen.33

Purgestelling
Ongeveer gelijktijdig met de zaak tegen Jacob Sijms speelde een derde jurisdictiegeschil tus-
sen het provinciale Hof en Amsterdam. De 18de-eeuwse historicus Jan Wagenaar achtte dit
conflict van zoveel belang, dat hij er ruim aandacht aan besteedde in zijn stadsgeschiedenis.
Hij wilde hiermee aangeven dat de stadsregering ‘altoos zeer zorgvuldig [was] om de inge-
zetenen der Stede te handhaaven by derzelver voorregten’.34 Wagenaars tijdgenoot Tobias Boel
jr. noemde het conflict in zijn aantekeningen bij het werk van Joannes Loenius. De rechts-
geleerde wilde ermee bewijzen dat stedelijke gerechten volledig bevoegd waren bij ‘pur-
gestelling’.35 Dit was een zeldzame vroegmoderne rechtsprocedure waarbij personen verdacht
van een crimineel delict zich in handen van het gerecht stelden om hun naam te laten zuive-
ren. De aanvrager (impetrant) presenteerde hiertoe een verzoekschrift, waarna bij ‘edictale
citatie’ (openbare dagvaarding) de plaatselijke officier van justitie, de procureur-generaal en
alle andere inwoners werd verzocht zich partij te stellen. Als er geen bewijzen tegen de im-
petrant konden worden aangevoerd, werd deze ‘puur, zuiver en innocent van het pretense
delict’ verklaard en mocht niemand hem er voortaan meer van beschuldigen.36
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31 De schout liet hierbij nog aantekenen dat hij bij een veroordeling de gevangeniskosten vergoed wilde hebben; Bonte-
mantel, Regeeringe I, ccvii-ccxiv, ccix; II, bijlage II, 284-329.

32 De schuld leek eerder te liggen bij de koopvaardijschippers zelf, die weigerden tijdig naar binnen te zeilen, zie: Robert
Fruin (red.), Brieven van Johan de Witt III, 1665-1669 (Amsterdam 1912) 209-210; Johanna K. Oudendijk, Johan de Witt en de
Zeemacht (Amsterdam 1944) 164.

33 Bontemantel, Regeeringe I, ccxiv-ccxviii; II, 316-317; Wagenaar, Amsterdam I, 629.
34 Ibidem, 621-624.
35 Joannes Loenius, Decisiën en observatiën (Rotterdam 17352) 443.
36 Over purgestelling: F. Egmond, ‘Recht en krom’, 11-15; S.J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiede-
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Het conflict over de purgestelling begon met een uit de hand gelopen caféruzie op het
eiland Texel. De Amsterdamse poorter Dirk van Haringcarspel, kapitein over een vendel ma-
riniers, had daar in 1671 ruzie gemaakt met een collega met de toepasselijke naam Otto Ru-
moer. Rumoer viel de Amsterdammer aan, waarop Haringcarspel hem in een gevecht dode-
lijk verwondde. De dader hield zich schuil en wilde voor een militaire rechtbank in naam ge-
zuiverd worden, maar de broer van het slachtoffer verzocht dat de zaak werd behandeld
door het Hof. De Staten van Holland besloten echter dat de purge ‘voor den ordinaris en da-
gelyxen Regter’ moest geschieden, waarna Haringcarspel zich bij de Amsterdamse sche-
penbank meldde. Purgestelling bij de lokale rechter in plaats van bij het Hof was theoretisch
mogelijk en kwam in Zeeland voor, maar het was in Holland niet gebruikelijk.37 De procu-
reur-generaal van het Hof zag de zaak liever niet in Amsterdamse handen komen en verbood
schout en schepenen om verder te procederen, op straffe van een boete en dagvaarding.
Hierna escaleerde de zaak: de schepenen ontnamen de deurwaarder van het Hof zijn dag-
vaarding en de burgemeesters lieten een tweede gerechtsdienaar uit Den Haag zelfs enkele
dagen opsluiten.

De schepenen gingen echter door met procederen en wezen op 13 november 1671 een
vonnis. Haringcarspel werd ‘gepurgeerd’ tegenover alle niet verschenen belangstellenden.
Zowel de stad als het Hof bleven hierna strijden over het competentievraagstuk. Amsterdam
bracht ook deze kwestie onder de aandacht van de Staten van Holland. Gedeputeerden van
Amsterdam stelden een uitvoerig vertoog op, waarbij rijkelijk uit de stedelijke privileges
werd geciteerd. De Staten benoemden een commissie die met de betrokkenen tot een op-
lossing moest komen. De buitenlandse invallen in 1672 vertraagden dit proces, maar vijf jaar
later bepaalden de Staten dat iemand die niet voortvluchtig of op heterdaad betrapt was, al-
leen kon worden berecht door ‘de officiers en regters der plaatse, daar de misdaad begaan
was’.38 Wagenaar en Boel maakten uit deze zaak op dat zowel de stedelijke gerechten als het
Hof bevoegd waren in geval van purge en de daarmee verbonden openbare dagvaarding.39 In
de praktijk wendden personen die zich ter purge wilden stellen zich echter tot het Hof van
Holland, zoals ook uit het onderstaande voorbeeld zal blijken.

Slichers ‘sloffheit’
Tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747) was wederom een purgestelling
aanleiding tot een langdurig competentiegeschil tussen Amsterdam en het Hof. De Am-
sterdamse VOC-bewindhebber Willem Sautijn (1678-1731), broer van burgemeester Nicola-
es Sautijn (1676-1743), had met ondersteuning van een tweetal handlangers flink verdiend
aan de verkoop van ambten. Hij liep tegen de lamp, maar kon door aarzelend optreden van
hoofdofficier Wigbold Slicher (1659-1748) berechting in Amsterdam voorkomen. Op 8 no-
vember 1724 keurde het Hof zijn purgestelling goed, zodat de zaak naar Den Haag ging.40
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justitie in Holland gebruikelijk II (Amsterdam 1829) 240-244.
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De schepenen waren woedend en schreven een protestbrief aan het Hof waarin zij Slichers
weigerachtige gedrag aan de kaak stelden. Ze insinueerden zelfs dat hij samenspande met
Sautijn. De burgemeesters weigerden ondertussen de purgestelling op de vereiste manier af
te handelen (afroeping bij klokgelui en publicatie), zodat het Hof niet verder kon procede-
ren. Het Hof hield voet bij stuk, maar was geschrokken van de houding van de hoofdofficier,
die zich hiervoor zou moeten verantwoorden.41

Slichers weigering om de verdachte bewindhebber te vervolgen was in strijd met zijn
ambtsplicht. Volgens zijn instructie moest een hoofdofficier zowel overtreders van lokale
keuren als die van de generale en gewestelijke plakkaten straffen. Daaronder viel ook het
plakkaat dat de Staten-Generaal in 1715 hadden uitgevaardigd tegen het aannemen van ver-
boden giften en ‘corruptiën in de Regeeringe’.42 Hoofdofficier Slicher vreesde voor repre-
sailles. Op 12 november 1724 stuurde zijn broer Antonis, raad van het Hof van Holland, hem
een brief waarin hij hem aanraadde ‘tranquil van geest’ te blijven in zijn conflict met de sche-
penen.43 Antonis hield Wigbold op de hoogte van de besluiten van het Hof. Zo schreef hij dat
daar de brief van de schepenen was voorgelezen, waarin werd geklaagd over een ‘manque-
ment in officio’ van de hoofdofficier. Hij was – misschien opzettelijk – absent bij de verga-
dering op 14 november, waarin werd besloten om geen haarbreed te wijken voor Amster-
dam. Omdat de beschuldigingen er niet om logen, moest de hoofdofficier van zijn broer een
rechtvaardiging van zijn gedrag opstellen en doorgaan met het zoeken van bewijsmateriaal
tegen Sautijn. Alleen met nieuw bewijs kon de zaak weer in handen van de stad komen. Geen
van beide opdrachten nam Wigbold erg serieus, zodat Antonis hem er regelmatig op moest
wijzen.44

Ondertussen hadden de twee schepenvoorzitters aan de burgemeesters gevraagd of zij
zich verder met de zaak wilden bemoeien. De stadspensionaris kreeg opdracht om recht-
bankpresident Hinojosa te vragen hoe het Hof had beslist op de brief van de schepenen. Hi-
nojosa vertelde dat het protest tegen de purgestelling was afgewezen. Hij drong er bij de
pensionaris op aan dat Amsterdam de purgestelling nu eindelijk openbaar moest maken.45

Toen de schepenen hoorden van deze diplomatieke mislukking, stelden zij een betoog op
voor de Staten van Holland. Hierin vroegen zij zich af, hoe het kon dat een competente
rechtbank een zaak verloor door ‘sloffheit off quade destinatie van een officier’. Zij hoopten
dat de Staten als ‘hooge rechter soude arbitreeren’, maar de brief is om onbekende redenen
nooit verzonden.46

Hoofdofficier Slicher wilde de purgestelling ongeldig doen verklaren door erop te wijzen
dat deze nog niet was afgeroepen in Amsterdam, maar bevriende collega’s van Antonis von-
den dat onverstandig. Door zijn schuld zou er dan opnieuw een conflict tussen de stad en
het Hof kunnen ontstaan. De nietigheidsverklaring werd uiteindelijk aangevoerd door de
procureur-generaal van het Hof. De raadsheren besloten dat de purgestelling van Sautijn
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41 Algemeen Rijksarchief te Den Haag (hierna ARA), Hof van Holland (hierna HvH), ingekomen missiven, 1724-26, inv.nr.
4642: Aantekeningen achter brief van Amsterdamse schepenen aan het Hof van Holland, 11 nov. 1724.

42 Elias, Regentenpatriciaat, 204.
43 De brieven van Antonis aan Wigbold Slicher zijn te vinden in het Amsterdamse Gemeentearchief. Wigbolds conceptbrie-

ven zijn daar ook te vinden, doch in een slechte staat. RA, inv.nr. 641a.
44 Ibidem, Antonis aan Wigbold, 18 nov. 1724; Van der Linden, Verhandeling II, 243; Pieter Bort, Alle de wercken van mr. Pieter

Bort, advocaet voor de respective Hoven in Hollandt (Leiden 1702) 435, 441.
45 GAA, RA, Schepenboek, inv. 644: Missive aan schepenen, Den Haag 15 nov. 1724.
46 Ibidem: Conceptbrief schepenen aan Staten van Holland.



niet doorging, zolang deze niet goed was openbaar gemaakt.47 De volgende dag vertelden de
schepenen Wigbold dat er die ochtend een nieuwe purgestelling zou worden gepubliceerd.
De hoofdofficier moest onmiddellijk informatie tegen Sautijn verzamelen, zodat hij dit kon
melden aan de deurwaarder van het Hof en de zaak terug kon gaan naar Amsterdam. Hij
kondigde aan snel een getuige te gaan ondervragen, maar zijn broer hielp hem uit de droom:
het oude mandement was nog steeds geldig en moest alleen opnieuw worden gepubliceerd.
Wigbold bedacht een andere manier om de purgestelling te dwarsbomen48, maar deze moei-
te bleek vergeefs: een week nadat de schepenen Sautijns tussenpersoon hadden veroordeeld
tot een hoge boete en vier jaar verbanning uit de stad, verklaarde het Hof de corrupte be-
windhebber zelf ‘puyr, suyver en innocent’. Wigbold zond hierop alle processtukken met
bewijzen tegen Sautijn naar Den Haag. De zaak was hiermee definitief naar het Hof ge-
gaan.49

Controle op officieren
Na het verlies van dit competentiegeschil stond hoofdofficier Slicher nog steeds onder ver-
denking van ambtsmisbruik door zijn weigering om bewindhebber Sautijn te vervolgen. De
hoofdofficier legde aan het Hof uit dat hij het toentertijd te druk had gehad om de proces-
stukken te bestuderen, omdat er verschillende doodvonnissen moesten worden uitge-
voerd.50 Het Hof lijkt tevreden te zijn geweest met deze verklaring, of wilde geen nieuw con-
flict met Amsterdam, want het ondernam geen verdere actie meer tegen Slicher. De moge-
lijkheden om Amsterdamse officieren te vervolgen wegens ambtsmisbruik waren dan ook
gering. Tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) had Amsterdam zelfs voor-
gesteld dat regenten en oud-regenten die ambtsmisdrijven hadden gepleegd, zouden mo-
gen kiezen of zij voor de schepenbank van hun stad, of voor één van de twee hoven wilden
terechtstaan. Op de vonnissen zou dan geen hoger beroep meer mogelijk zijn, zodat de ho-
ven alle greep op de Amsterdamse schout zouden verliezen. De Staten namen het voorstel
serieus in overweging, maar tot een nieuwe regeling is het niet gekomen. Het Hof kon tegen
corrupte Amsterdamse schouten toch weinig doen.51

Toch concludeerde historicus Diederiks dat het Hof in de 18de eeuw actief toezicht hield
op het functioneren van baljuws en schouten. Vrijspraak van criminele ambtenaren kwam
weinig voor en de opgelegde straffen waren doorgaans aanzienlijk.52 Recent onderzoek naar
het criminele gedrag van Hollandse baljuws in de periode 1775-1810 toont echter aan dat het
Hof de lokale officieren in deze periode juist niet streng aanpakte. Ongeveer de helft van alle

‘Rechters in ’t hoochste resort’ 13

47 GAA, RA, inv.nr. 641a: Johan van Meel aan W. Slicher, 26 nov. 1724; ARA, HvH, Resolutieboek 1722-25, inv.nr. 290: Re-
solutie Hof van Holland, 28 nov. 1724.

48 GAA, inv.nr. 641a: Aantekeningen W. Slicher, 29 nov. 1724 en 1 dec. 1724; Request van de hoofdofficier aan schepenen,
29 november 1724; Antonis aan Wigbold, 2 december 1724.

49 Het Hof procedeerde door maar maakte weinig haast met het vonnis: op 10 november 1731 stierf Willem Sautijn zonder
veroordeeld te zijn; Elias, Regentenpatriciaat, 206-207; GAA, RA, inv.nrs. 640a en 641k: Kopie dictum Hof van Holland, 6
feb. 1725.

50 Op 9 december werd Anthonis Anthonisz en op 16 september 1724 Jacobus van den Hillebrands ter dood veroordeeld;
Naamlijst van alle persoonen die binnen Amsterdam sedert het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zijn ter doot gebragt (Amers-
foort 1766) 33; RA, inv.nr. 640k: Kopie rekest en appointment van Sautijn, 19 sept. 1725; W. Slicher aan het Hof van Hol-
land, 29 sept. 1725; ARA, HvH, Resolutieboek, inv.nr. 290, f. 281-282: Resolutie Hof van Holland, 2 okt. 1725.

51 Fruin, Staatsinstellingen, 365-367.
52 Herman Diederiks, In een land van justitie. Criminaliteit van vrouwen, soldaten en ambtenaren in de achttiende-eeuwse Republiek (Hil-

versum 1992) 62-70.



aangespannen procedures tegen baljuws vond geen doorgang en werd vermoedelijk onder-
hands afgedaan. Het Hof nam meestal genoegen met de verantwoording van de aange-
klaagde officier of sprak slechts enkele vermanende woorden. In geen van de onderzochte
gevallen leidde de procedure tot het ontslag van een baljuw. We vinden deze conclusies ook
terug bij het oudere onderzoek van Van den Bergh en onlangs betoogde Florike Egmond dat
de justitionele hoven weinig konden doen aan machts- en ambtsmisbruik binnen de lokale
hoge jurisdicties.53

Hoofdofficier Slicher heeft er uiteraard ook van geprofiteerd dat zijn broer een voornaam
raadslid van het Hof was. De Hollandse stemhebbende steden mochten acht van de elf ra-
den voorstellen aan de stadhouder, terwijl de voordracht van de president bij toerbeurt aan
de Hollandse en Zeeuwse Staten toekwam. Hoewel het niet mogelijk was om tegelijk vroed-
schapslid en raadsheer van het Hof te zijn, konden Amsterdamse regenten na hun ambts-
periode als raadslid in Den Haag weer terugkeren in de vroedschap. Het was echter gebrui-
kelijker dat stadspensionarissen hun carrière bekroond zagen met een zetel in het Hof. Het
is onwaarschijnlijk dat zij als raadslid zouden instemmen met vervolging van hun stedelijke
patroons. Als de stadspensionarissen al niet zelf tot de regentenelite behoorden, dan zou
dat op zijn minst ondankbaar zijn.54

Franse inlijving
Amsterdam wist zich in de 17de en 18de eeuw op juridisch gebied goed te weren tegen de
centralistische invloed van het gewestelijke gerechtshof. In tegenstelling tot andere steden
beheerste het Amsterdamse stadsbestuur het plaatselijke rechtscollege volledig, zodat
interventie bijna onmogelijk was. Daarnaast had het rijke Amsterdam veel invloed in de Sta-
ten van Holland, die bij competentiegeschillen konden worden ingeschakeld als rechter en
bemiddelaar. De regenten zagen de Staten dan ook als een soort allerhoogste rechtsinstan-
tie.55 Toch bleef het Hof van Holland ingrijpen als het meende daartoe bevoegd te zijn. Bij
een sterke zaak was het mogelijk om de jurisdictie op te eisen, maar meestal legde het Hof
zich neer bij de brutale acties en vurige woorden waarmee de regenten de autonomie van
hun rechtbank verdedigden. Steun van de burgemeesters was hierbij onontbeerlijk. Wan-
neer zij zich niet achter hun rechtbank schaarden, zoals in de zaak-Sijms, dan stonden
schout en schepenen machteloos. Enige directe invloed op Amsterdamse magistraten had
het gewestelijke gezag alleen in uitzonderlijke situaties, zoals in de periode tussen 1748 en
1751. Echte controle van het Hof op de Amsterdamse schout was onmogelijk, omdat deze
volledig in de macht van de burgemeesters was. Gewoonlijk bleef de rechtstreekse invloed
van de hogere overheid op de Amsterdamse rechtspraak beperkt tot een beleefde briefwis-
seling tussen de procureur-generaal van het Hof en de hoofdofficier.56
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53 Sandra van der Burg maakt in de bewerking van haar doctoraalscriptie geen melding van het onderzoek van Diederiks,
‘Corruptie onder baljuws. Een onderzoek naar het recht in de zeventiende [18de, MH] eeuw’, Opossum jaargang 6, 22-23
(1996) 15-27; L. Ph. C. van den Bergh, ‘De baljuwen’, Het Nederlandsche Rijksarchief I (1857) 237-238; Egmond, ‘Recht en
krom’, 10-11, 20-24.

54 Bontemantel, Regeeringe I, xxxix-xl. Ook in de Hoge Raad zaten steunpilaren van de grote steden op het kussen, zie: L. van
Poelgeest, ‘De raadsheren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland in de achttiende eeuw’, BMGN 103
(1988) 20-51, aldaar 28-29.

55 Rijpperda Wierdsma, Politie, 127.
56 Toon van Weel, ‘De interjurisdictionele betrekkingen in criminele zaken van het Amsterdamse gerecht (1700-1810)’, in:

Faber, Nieuw licht op oude justitie, 23-48, aldaar 25 en 30.



Met de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 veranderde er vooralsnog weinig aan
de juridische autonomie van Amsterdam. De schout ging ‘procureur van de gemeente’ he-
ten, die samen met de voormalige ‘schepenen’ het ‘Comité van Justitie’ vormde. Pas na de
Franse inlijving in 1811 is de rechterlijke organisatie drastisch veranderd. Amsterdam kreeg
in de nieuwe organisatie een rechtbank van eerste aanleg, maar de openbare aanklager
stond onder bevel van de procureur-generaal van het Keizerlijk Gerechtshof in Den Haag.
De rechters waren onderworpen aan streng toezicht door de Grand Juge (vergelijkbaar met
een minister van Justitie), het Hof van Cassatie en de eigen rechtbanken. Met de installatie
van dit hiërarchisch opgebouwde openbaar ministerie was er een einde gekomen aan de
ooit zo fanatiek verdedigde autonomie van de Amsterdamse rechtbank.57
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57 Ook na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 bleef de Amsterdamse justitie een zaak van het rijk; Van Boven, In-
stellingen, 239-266.



Ed van der Vlist, De Burcht van Leiden (Leidse
Historische Reeks 14, Leiden, Primavera Pers,
2001, 104 blz., (ISBN 90-74310-34-6).

Aan de Leidse Historische Reeks is inmiddels een
aantrekkelijke studie toegevoegd over de geschie-
denis van de Burcht van Leiden. Deze ommuurde
heuvel in het centrum van de stad, de beroemdste
hangplek van Leiden, spreekt al eeuwenlang tot de
verbeelding van bezoekers. Het romantische
bouwwerk, met zijn poort, kantelen en waterput,
brengt ridderromans tot leven en onderstreept de
anciënniteit van de stad Leiden. Tegelijkertijd be-
waart deze cirkel van steen een bijna tijdloze stilte,
welke generaties van historici parten heeft ge-
speeld. De Leidse mediëvist Ed van der Vlist is tot
op heden de laatste in een lange reeks van kro-
niekschrijvers en stadshistorici die licht willen
werpen op het ontstaan van deze burcht. Zij geeft
haar geheimen echter niet gewillig prijs.

Van der Vlist presenteert zijn verhaal met flair
en eruditie. In een vlotte stijl weet hij op basis van
archiefmateriaal en een aanzienlijke literatuurlijst
(ruim 250 titels!) de Leidse historie ‘van de Romei-
nen tot nu’ te doorkruisen. En dat alles in nog geen
honderd pagina’s tekst waarin ook nog eens tien-
tallen illustraties en tekstfragmenten worden ge-
toond. Een ware tour de force! Toch heeft dit boek
evengoed te lijden onder dit gewicht aan gegevens.
Er blijft te weinig ruimte over voor bespiegeling en
de af en toe zo nodige pas op de plaats.

De keuze van Van der Vlist om de geschiedenis
van de Burcht in te bedden in de Leidse stadsge-
schiedenis lag voor de hand en is zeer terecht,
maar de uitwerking is helaas niet altijd even func-
tioneel. In de eerste helft van het boek, ‘Leiden en
haar Burcht in de Middeleeuwen’, verdwijnt de
Burcht gaandeweg steeds verder naar de achter-
grond. De lezer – behorend tot een ‘breed pu-
bliek’, aldus de auteur in zijn verantwoording –
wordt onder andere meegevoerd in complexe de-
batten over de herkomst van de naam ‘Leithon’, de
vele lokale twisten en oorlogen waarbij de Leidse
burggraaf, de graaf van Holland en het Leidse
stadsbestuur betrokken raakten, de ‘botting’ als
vorm van grafelijke belasting, de wijding van de
Pieterskerk en zo verder. Van der Vlist toont zich
een gewetensvol historicus en houdt de lezer
nauwkeurig geïnformeerd over alle mogelijke nu-
ances, tegenargumenten en bewijsvoering op ba-
sis van circumstantial evidence. Hoewel hij alle inge-
wikkeldheden goed op een rijtje weet te krijgen,

raakt hij echter niet aan de kern van de zaak: over
het ontstaan van de Burcht in de Middeleeuwen is
zo goed als niets bekend.

Wat weten we dan wel? We weten dat in de ne-
gende of tiende eeuw bij de splitsing van de Oude
en Nieuwe Rijn een vluchtheuvel is opgeworpen
tegen het bij tijd en wijle wassende water. We we-
ten dat deze vluchtheuvel op een zeker moment,
ergens halverwege de elfde eeuw, versterkt is met
houten omheiningen en later met een stenen
muur. De Burcht nam een strategische positie in,
maar over krijgshandelingen op en om de Burcht
is niets met zekerheid te stellen. Een vermelding
als ad urbis presidium quod est in Leyde in dertiende-
eeuwse annalen hoeft immers niet per se naar de
Burcht te verwijzen, stelt Van der Vlist in alle eer-
lijkheid. Dit gebrek aan concrete informatie over
de vroege geschiedenis van de Burcht hoefde niet,
ook al is het onbedoeld, onbenoemd, ja zelfs ver-
huld hoeven te blijven. Zij is immers geen zwakte,
maar een historisch gegeven.

De schaarste aan gegevens over de vroege ge-
schiedenis van de Burcht wordt ruimschoots ge-
compenseerd door bronnenmateriaal dat inzicht
geeft in allerhande fantastische beeldvorming, om
niet te zeggen mythevorming, aangaande de
Middeleeuwse of Romeinse dan wel Saksisch-
Friese oorsprong van het bouwwerk. Van der Vlist
citeert in dit verband onder andere Middeleeuwse
kronieken en vroegmoderne stadsgeschiedenis-
sen. Deze beeldvorming zette zich in latere eeu-
wen voort. In de tweede helft van het boek, ‘Leiden
en haar Burcht na 1651’, beschrijft Van der Vlist
hoe de Burcht tot symbool werd gemaakt van het
vrijheidsstreven van de Republiek en  –  met haar
weelderige fruitbomen – als een Leidse Tuin der
Lusten werd beschouwd. Nu slaat de balans in het
boek jammer genoeg door naar de andere kant.
Omdat zoveel informatie voorhanden is over de
vele verbouwingsplannen van de Burcht als ook
over archeologisch onderzoek op deze plek, ver-
liest de auteur hier de stadsgeschiedenis uit het
oog. De Burcht wordt hoe langer hoe meer be-
schreven als een technisch project.

Van der Vlist toont welhaast zijns ondanks dat
de beeldvorming rond de Burcht en haar geschie-
denis, als bekrachtiging van een dynastiek, stede-
lijk of zelfs vaderlands zelfbewustzijn, één van de
weinige constanten is geweest in haar eeuwenou-
de geschiedenis. De steeds wisselende historische
betekenissen die aan het bouwwerk zijn toege-
schreven, onderschrijven het voortdurende belang
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van een burcht die op zichzelf gezien weinig ‘feite-
lijke’ historische betekenis heeft gekend. Dit the-
ma had op meer uitdrukkelijke wijze als leidraad
kunnen fungeren in deze studie, wat de lezer meer
houvast had geboden en bovendien het verhaal tot
een meer evenwichtig geheel had gemaakt. Van
der Vlists plezierige verteltrant en verrassend bre-
de horizon zorgen er gelukkig voor dat de lezer
hoe dan ook middels dit prachtig uitgegeven boek-
werkje geraakt zal worden door de nog altijd in
stilte gehulde, magistrale Leidse Burcht.

Marianne Roobol 

J.W.J. Burgers, De Rijmkroniek van Holland en
zijn auteurs. Historiografie in Holland door de
Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Me-
lis Stoke (begin veertiende eeuw) (Hollandse Stu-
diën 35 Hilversum 1999. 492 blz., ISBN 90-70403-
43-9).

In 1995 publiceerde Jan Burgers een volumineuze
driedelige studie over De paleografie van de documen-
taire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw,
waarmee hij bewees één der beste kenners te zijn van
de diplomatische bronnen van de  13de-eeuwse
graafschappen Holland en Zeeland. In het hier te be-
spreken boek onderwerpt hij de voornaamste ver-
halende bron voor de Hollandse geschiedenis uit
deze periode, de Rijmkroniek van Holland, aan een
grondige analyse en spreidt hij nogmaals zijn
onderlegdheid en acribie in de studie en kritiek van
de geschreven bronnen tentoon.

De Rijmkroniek van Holland, één van de oudste
volkstalige kronieken in de Nederlanden, bestaat in
feite uit twee delen. Het eerste deel, omstreeks 1280-
1282 geschreven door een anonieme auteur, is een
vertaling en bewerking van een Latijnse klooster-
kroniek, het Chronicon Egmundanum, en loopt tot het
jaar 1205. In dit deel van de Rijmkroniek staat de Frie-
se kwestie centraal. Waarschijnlijk werd deze Rijm-
kroniek I geschreven in opdracht van graaf Floris V
door iemand uit zijn entourage en moest de tekst die-
nen als propagandamiddel in de pogingen van de
graaf om de Westfriezen te onderwerpen. De auteur
schonk uitgebreid aandacht aan de afstammings-
geschiedenis van de grafelijke dynastie en trachtte
te bewijzen dat de Friese vrijheid in feite een histo-
rische mythe was.

Het tweede deel van de Rijmkroniek kwam in
twee fases tot stand. Rond 1301-1302 schreef de

grafelijke klerk Melis Stoke voor graaf Jan II een
vervolg over de jaren 1206-1301. Enkele jaren later,
in of kort na 1305, vervaardigde Stoke in opdracht
van graaf Willem III een continuatie die liep tot dat
jaar. In deze Rijmkroniek II staat niet meer de Friese
kwestie centraal, maar de legitimiteit van de Hol-
landse graven uit het Henegouwse geslacht Aves-
nes. Deze bestuurden sinds 1299 de graafschap-
pen Holland en Zeeland in een personele unie sa-
men met hun Henegouwse stamland. Hoewel de
Avesnes vrij stevig in het zadel zaten, hadden ze af
te rekenen met de Zeeuwse en Hollandse adel. Die
strijd, die hun gezag ondermijnde, vloeide deels
voort uit de samenzwering tegen graaf Floris V uit
1296 en de daaropvolgende verbanning van diens
moordenaars. De buitenlandse dreiging kwam
vooral van de Vlaamse graaf, aan wiens hof talrijke
Zeeuwse bannelingen hun toevlucht hadden ge-
zocht. Tegenover deze moeilijkheden trachtte Sto-
ke in de Rijmkroniek II een positief beeld te schetsen
van de Hollands-Henegouwse graven. In tegen-
stelling tot de Anonymus deed Stoke bij de redac-
tie van zijn deel van de Rijmkroniek nauwelijks be-
roep op geschreven bronnen. Als hooggeplaatst
ambtenaar had hij immers veel belangrijke ge-
beurtenissen van nabij meegemaakt en voor de
voorafgaande periode (1206-1299) kon hij moge-
lijk rekenen op mondelinge informatie van be-
langrijke personages uit de grafelijke omgeving.
Precies omwille van deze nauwe band met het cen-
trum van de macht is het eigentijdse gedeelte van
de Rijmkroniek een bijzonder belangrijke bron voor
het graafschap Holland in een bewogen periode
van zijn geschiedenis.

Na de verzoening van graaf Willem III met de
Zeeuwen en de Vlamingen, werd Stoke waarschijn-
lijk gevraagd om de Rijmkroniek te herzien, wat hij
vermoedelijk deed in de jaren 1311-1314. Bij deze re-
visie liet hij de Rijmkroniek I grotendeels onaange-
roerd en concentreerde hij zich op zijn eigen ge-
deelte, de Rijmkroniek II. In het begin herschreef Sto-
ke daarvan hele passages, maar gaandeweg ver-
flauwde zijn ijver en beperkte hij zich tot het schrap-
pen van aanstootgevende tekstgedeelten. Deze her-
werkte versie van de Rijmkroniek staat bekend als ver-
sie A, terwijl de versie van ca. 1305 te boek staat als
versie BC.

Beide delen van de Rijmkroniek blijken erg be-
trouwbaar te zijn: slechts uiterst zelden zijn de au-
teurs te betrappen op regelrechte onwaarheden.
Beiden kan echter wel verweten worden dat ze be-
paalde feiten of interpretaties die niet pasten in
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hun kader, gewoon onvermeld lieten. Zo nam de
Anonymus uit zijn hoofdbron nauwelijks passages
over die betrekking hadden op de abdij van Eg-
mond of op de kerkelijke geschiedenis in het alge-
meen, met uitzondering van de Kruistochten
waarvoor hij een speciale belangstelling schijnt te
hebben gehad. Stoke besteedde dan weer weinig
aandacht aan de militaire exploten van individuele
edelen en behandelde de factiestrijd in de grafe-
lijke omgeving slechts terloops.

De bovenstaande samenvatting geeft in een no-
tendop de belangrijkste resultaten van Burgers’
onderzoek weer. De elegante eenvoud van deze
conclusies doet echter geenszins recht aan het mi-
nutieuze en gedegen onderzoek dat aan dit boek
ten grondslag ligt. En zulk uitgebreid onderzoek
was erg nodig en gewenst. Tot nu toe bleef onze
kennis over de Rijmkroniek van Holland immers ste-
ken in vage veronderstellingen en tegenstrijdige
conclusies. In de inleiding brengt Burgers hier een
uitgebreid verslag over uit en in de daaropvolgen-
de hoofdstukken behandelt hij uitputtend alle vra-
gen en problemen. De conclusies die hij hierbij
voorstelt, zijn dikwijls sluitend en bijna steeds
overtuigend. Wellicht zal later blijken dat Burgers
in vele vraagstukken het laatste woord had in het
wetenschappelijke debat. Hij brengt immers bijna
alle beschikbare gegevens in rekening, overweegt
alle mogelijkheden en komt over het algemeen tot
genuanceerde oordelen.

Achtereenvolgens behandelt Burgers in zijn
boek de biografie van Melis Stoke, diens bezighe-
den als oorkondeschrijver, de stilistische en taal-
kundige analyse van de door Stoke geschreven
oorkonden, de stilistische en taalkundige analyse
van de verschillende delen en versies van de Rijm-
kroniek, de geschreven bronnen voor de Rijmkro-
niek, de werkwijze van de auteurs bij de adaptatie
van hun bronnen en de politieke en maatschappe-
lijke context waarin de twee delen van de Rijmkro-
niek tot stand kwamen. In de aanhangsels en bijla-
gen beschrijft Burgers dan nog alle bewaarde en
verloren middeleeuwse handschriften van de Rijm-
kroniek, geeft hij alle oorkonden uit die met Stoke
in verband kunnen worden gebracht, presenteert
hij meer gegevens die zijn stilistische analyses
ondersteunen en vergelijkt hij in tabelvorm de
Rijmkroniek met de belangrijkste bronnen die er-
aan ten grondslag liggen.

Maar deze overvloed aan gegevens en analyses
blijkt af en toe wat te veel van het goede te zijn. Ze-
ker omdat gaandeweg duidelijk wordt dat ver-

scheidene conclusies eigenlijk al van bij de start
werden verondersteld. Zo moet de lezer wachten
tot het vierde hoofdstuk vooraleer de auteurs-
kwestie uitgebreid uit de doeken wordt gedaan.
Burgers had deze problematiek beter aan het be-
gin kunnen behandelen en wel vooraleer over te
gaan tot de uitvoerige analyse van Stokes ambte-
lijke carrière en diens stijl als oorkondenschrijver.
Dit alles is immers alleen maar relevant indien Sto-
ke inderdaad de auteur is van (een deel van) de
Rijmkroniek, wat bijvoorbeeld al op pagina 57 en
eigenlijk ook in de titel van het boek wordt ver-
ondersteld. Dit wordt echter pas in het vierde
hoofdstuk onderbouwd. Ook de bewijsvoering
voor het dubbele auteurschap is misschien wat te
overdadig. Het hele vierde hoofdstuk en een deel
van de bijlagen worden aan deze kwestie gewijd.
Bij de vergelijking van de taalvormen van de Rijm-
kroniek en van Stokes oorkonden (p. 48-54) vraag
ik me dan weer af of Burgers zijn besluiten wel vol-
doende staaft. Aangezien men voor de Rijmkroniek
rekening moet houden met verschillende tussen-
stadia in de handschriftelijke overlevering, lijkt het
me dat de taalvormen die men aantreft in deze la-
tere handschriften eerder algemeen Hollands zijn
dan wel specifiek voor Stokes taalgebruik en spel-
lingssysteem. Die eigenschappen zijn overigens
wellicht ook voor een groot deel bepaald door Sto-
kes opleiding.

Hoewel Burgers de grote verdienste toekomt
om op de meeste vragen van het onderzoek naar de
Rijmkroniek zeer gefundeerde en waarschijnlijk de-
finitieve antwoorden te hebben geformuleerd,
heeft hij zich in zijn onderzoek misschien wat te
veel laten leiden door probleemstellingen die an-
deren vóór hem hebben geformuleerd. Af en toe
leidt dit tot teleurstellende bladzijden. Zo bijvoor-
beeld wanneer hij de ‘niet gebruikte bronnen’ ana-
lyseert (p. 190-192, 204-210). Anders dan men zou
verwachten, analyseert Burgers hier niet de Neder-
landse en West-Europese historiografische con-
text en de beschikbare bronnen die de Anonymus
en Stoke niet hebben gebruikt. Hij wilt hier slechts
bewijzen dat bepaalde teksten die door vroegere
historici waren aangewezen als bronnen voor de
Rijmkroniek, in feite niet zijn gebruikt door de au-
teurs van de Rijmkroniek. Bij zijn bespreking van de
bronnen die ze wel hebben gebruikt, lijkt Burgers
bovendien niet altijd de recentste literatuur te ken-
nen. Voor de kroniek van Martinus van Troppau
verwijst hij de lezer bijvoorbeeld alleen maar naar
de uitgave in de Monumenta en naar het 19de-eeuw-
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se repertorium van Potthast.1

Alle vernuftige analyses ten spijt, is Burgers er
niet in geslaagd de auteur van de eerste Rijmkroniek
te identificeren, en het is de vraag of dat ooit mo-
gelijk zal zijn. Wel deed hij bij zijn karakterisering
van de Anonymus (p. 234-257, 273-284) naar mijn
smaak weinig met het gegeven dat deze auteur een
zeer speciale belangstelling schijnt te hebben ge-
had voor de Kruistochten (p. 181-190). Is de Ano-
nymus misschien betrokken geweest bij één van
de kruistochtexpedities uit de dertiende eeuw?
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de
kruistocht van de Franse koning Lodewijk IX,
waaraan ook de Vlaamse graaf en in diens gevolg
talrijke edelen uit de Nederlanden deelnamen? In
dit verband is het misschien relevant dat het taal-
gebruik van de Anonymus bepaalde Vlaamse trek-
ken schijnt te vertonen (p. 281)?

De voornaamste onderdelen van Burgers’ boek
betreffen de traditionele, positivistische bronnen-
kritiek. Zo schenkt hij relatief weinig aandacht aan
sommige vraagstellingen die in het recente onder-
zoek naar middeleeuwse kronieken centraal staan,
zoals het gebruik van de volkstaal en het Latijn, de
orale en schriftelijke tradities binnen de middel-
eeuwse historiografie, de status en functie van kro-
nieken (‘officiële geschiedschrijving’ of persoon-
lijke mémoires?) en de band tussen literatuur en
historiografie. Ook het hele uitgangspunt van Bur-
gers’ onderzoek baadt in het positivisme. Hoewel
hij het belang van de Rijmkroniek als bron voor de
geschiedenis van het middeleeuwse Holland
onderkent, meent hij niettemin dat het maar een
secundaire bron is, een ‘aanvulling op de informa-
tie die we vinden in de ... documentaire bronnen’.
Het zijn volgens Burgers met name de oorkonden
die ‘voor de historicus het basismateriaal [leveren]
waarmee hij het raamwerk van de ... geschiedenis
construeert’ (p. 10).

Burgers is dan ook op zijn best in de context van
de oorkondenstudie, waaraan hij het hele tweede
hoofdstuk en de bijlage A wijdt. Bij zijn bespreking
van de ondertekening van grafelijke oorkonden (p.
24) is nog toe te voegen dat de grafelijke klerk Fre-
derik van Valencijn ook in 1316 twee oorkonden
van graaf Willem III ondertekende (Rijksarchief
Antwerpen, Charters van de Berthouts, nr. 36 en
Stadsarchief Mechelen, Stadscharters, nr. 55). Bij de
uitgaven van de oorkonden uit het archief van Ber-
gen (Bijlage A, nrs. 26, 30, 33, 34, 36 en 38) ont-
breken verwijzingen naar de voor Holland noch-
tans erg belangrijke regestenlijst van G. Wymans,

Inventaire analytique du chartrier de la Trésorerie des com-
tes de Hainaut, (Brussel 1985). Bij de bibliografische
verwijzing naar deze charters in het kopregest valt
trouwens op te merken dat zij deel uitmaken van
het bestand Trésorerie des comtes de Hainaut (die niet
kan worden aangeduid als het Archief graven van He-
negouwen). Binnen dit fonds vormen zij de apart ge-
nummerde reeks van de Chartes. Deze dient te wor-
den onderscheiden van de Recueils (bundels).

Deze enkele kritische kanttekeningen ten spijt,
is Burgers’ boek een uiterst belangrijke bijdrage
aan de studie van de Hollandse geschiedenis in de
dertiende en de vroege veertiende eeuw. Dankzij
de talrijke citaten uit de Rijmkroniek en uit andere
Latijnse bronnen, die bovendien telkens nauwkeu-
rig worden vertaald, vormt het boek ook een idea-
le inleiding tot de studie van de verhalende bron-
nen voor de middeleeuwse Hollandse geschiede-
nis in het algemeen. Het blijft nu alleen nog wach-
ten op de teksteditie van de Rijmkroniek die Burgers
in voorbereiding heeft (p. 13). De voorliggende
studie bewijst in ieder geval dat hij er de ideale uit-
gever van zal zijn.

Godfried Croenen

1 De geïnteresseerde lezer zal verwijzingen naar de vrij over-
vloedige recente literatuur vinden in het notenapparaat bij
het artikel van W.-V. IKAS, ‘Martinus Polonus’ Chronicle
of the Popes and Emperors: a medieval best-seller and its
neglected influence on English medieval chroniclers’, The
English Historical Review 116 (2001) 327-341.

D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij
(red.), 1299 : één graaf, drie graafschappen. De
vereniging van Holland, Zeeland en Henegou-
wen, (Hilversum, Verloren, 2000, 208 blz., ISBN
90-6550-091-X).

Deze bundel bevat de lezingen van een colloquium
dat in 1999 werd georganiseerd, zevenhonderd
jaar na het uitsterven van het Hollandse grafelijke
huis. Ten gevolge hiervan werden Holland en Zee-
land ook in een personele unie verenigd met het
door de graven uit het huis van Avesnes geregeer-
de Henegouwen. De jaren vóór en na 1299 waren
erg woelige jaren. De stabiliteit van de graafschap-
pen Holland en Zeeland werd toen zeer op de proef
gesteld. In 1296 leidde een complot waarbij een
groot deel van de Hollandse adel betrokken was
tot de ontvoering van en moord op graaf Floris V.
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In 1299 stierf diens enige overlevende wettige
zoon, graaf Jan I, op vijftienjarige leeftijd. Jan I
werd opgevolgd door zijn Henegouwse verwant
Jan II van Avesnes (de zoon van zijn grootoom).
Reeds enkele maanden vóór zijn dood had de min-
derjarige Jan I het landsbestuur voor een periode
van vier jaar overgedragen aan de Henegouwer. De
nieuwe graaf had dus al een voet in huis bij zijn
aantreden in 1299. Hij stootte dan ook niet op veel
verzet in zijn nieuwe bezittingen. Wel moest hij
nog steeds rekening houden met de destabilise-
rende naweeën van de moord op Floris V en daar-
uit voortvloeiende verbanning van diens moorde-
naars en van hun verwanten. Via een succesvolle
pacificatiepolitiek wisten Jan II en zijn opvolger
Willem III echter hun positie te consolideren. Bo-
vendien slaagden ze er ook in om de belangrijkste
knelpunten inzake de buitenlandse politiek te neu-
traliseren. Dit gebeurde door de benoeming van
Jans broer, Gwijde van Avesnes, op de Utrechtse
bisschopszetel in 1301 en door het afsluiten van
een vrede met de erfvijand Vlaanderen na de
Vlaamse oorlog van 1303-1304.

De hier gebundelde artikelen belichten tal van
aspecten van de Hollandse en Henegouwse ge-
schiedenis in de decennia rondom 1299. Cordfun-
ke vat in een inleidend stuk de gebeurtenissen van
1299 samen en kenschetst de regering van Jan II.
De Waha en Dugnoille bekijken de relaties tussen
de familie Van Avesnes en Holland vóór de opvol-
ging van 1299. De Hemptinne bestudeert de perso-
nele unie van Henegouwen en Holland-Zeeland
onder de Avesnes en besteedt vooral aandacht aan
de moeilijkheden en mogelijkheden die het be-
stuur van een niet-aaneengesloten territorium met
zich meebracht. Van der Meulen en Guldentops
bekijken in twee bijdragen de literaire, Franstalige
cultuur aan het Avesnes-hof. De Ars d’amour, de ver-
tu et de bonheurté, een vrij onbekende tekst die een
aristotelische compilatie over liefde en vriend-
schap bevat, wordt hier voor het eerst toegeschre-
ven aan Gwijde van Avesnes, bisschop van Utrecht
van 1301 tot 1317. Van den Hoven van Genderen
belicht in zijn bijdrage de sleutelrol die deze bis-
schop speelde bij de pacificatie in Utrecht en Hol-
land aan het begin van de veertiende eeuw. Janse
analyseert de adellijke factiestrijd rond de moord
op Floris V en de opvolging van 1299 en komt tot
de conclusie dat de tegenstellingen uit deze perio-
de niet hebben voortgeleefd tot bij het ontstaan
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten ca. 1350.
Burgers neemt de kanselarij en de grafelijke amb-

tenaren in de periode 1299-1320 onder de loupe en
schetst de veranderingen in de organisatie van de
kanselarij tijdens deze periode. De Boer bekijkt de
stedelijke politiek van de Avesnes en de gevolgen
van de dynastieke overgang van 1299 voor de Hol-
landse steden. Dugnoille en De Waha richten dan
weer de aandacht op de steden in de Henegouwse
territoria in de dertiende en veertiende eeuw. De
bijdragen van Den Hartog en De Kroon tenslotte,
hebben betrekking op culturele aspecten van de
Avesnes-periode. Den Hartog bestudeert de kerke-
lijke architectuur in Holland en Zeeland ten tijde
van de Henegouwse graven, terwijl De Kroon be-
devaarten en heiligenverering in de Avesnes-terri-
toria bekijkt aan de hand van patrocinia en van be-
waarde pelgrimstekens.

De bundel vormt een welkome aanvulling op de
bestaande historische literatuur. Hij biedt aller-
eerst een goede status quaestionis van het onder-
zoek, maar op verscheidene terreinen wordt ook
winst geboekt. Dit gebeurt vanuit een verscheiden-
heid aan invalshoeken en door combinatie van de
traditionele geschreven verhalende en documen-
taire bronnen met archeologische, kunsthistori-
sche, literaire en architecturale bronnen. Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat sommige bijdra-
gen elkaar op bepaalde gebieden tegenspreken
(zie bijvoorbeeld de bijdragen van Janse en Burgers
over de politiek van Jan II ten opzichte van de adel).

In het bijzonder is toe te juichen dat in deze ver-
zameling opstellen ook ruime aandacht wordt be-
steed aan de Henegouwse context. De bundel
vormt voor de Nederlandstalige lezer dan ook een
goede inleiding op de hem wellicht minder beken-
de dertiende- en veertiende-eeuwse Henegouwse
geschiedenis (een kaart van het dertiende-eeuwse
graafschap Henegouwen vindt men op p. 145).
Helaas hebben de redacteurs niet gewaakt over een
uniforme spelling van de Franstalige plaatsna-
men. Dit kan bij lezers die niet vertrouwd zijn met
de geografie van de Zuidelijke Nederlanden voor
verwarring zorgen. Zo vindt men de vormen Ka-
merijk (p. 79) en Cambrai (p. 68); Bergen (p. 45)
en Mons (p. 44), Halle (p. 55) en Hal (p. 44); Edin-
gen (p. 149) en Enghien (p. 49); Doornik (p. 149)
en Tournai (p. 68); Valencijn (p. 119) en Valencien-
nes (p. 150), en zelfs verkeerdelijk Valencenes (p.
173); Zinnik (p. 150) en Soignies (p. 67). Op p. 78
prijkt zelfs het adjectief “Henegouwense”. Ook de
noordelijke plaatnamen zijn niet geheel eendui-
dig: Borsele wordt bijvoorbeeld op twee verschil-
lende manieren gespeld (p. 15 en 124). De bezor-
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gers hebben bij sommige opstellen, en dan met
name bij de bijdragen van De Boer, Dugnoille en
De Waha, wel meer steken laten vallen. De talrijke
zet- en stijlfouten getuigen hiervan: “ias” [lees is]
(p. 134), “consors [lees consortis] sue comitisse”
(p. 135), “vasn” [lees van] (p. 138), “sschip” (p.
140), “konign” (p. 142), eerste zin zonder werk-
woord (p. 146), enz.

Eén aspect van de Hollandse politiek in de peri-
ode 1296-1299 krijgt mijns inziens onvoldoende
aandacht. In verscheidene bijdragen wordt ver-
meld dat Wolfert van Borsele vanaf 30 April 1297
het bestuur van Holland-Zeeland in handen had
(Cordfunke, Janse, Burgers en Den Hartog), maar
nergens wordt erop gewezen dat Wolfert deze
machtspositie (mede) te danken had aan het feit
dat hij op dat moment de nauwste verwant was van
graaf Jan I. Zijn moeder was immers een dochter
van Rooms-Koning Willem II, zoals we bij Melis
Stoke kunnen lezen (editie Brill, dl. 2, p. 86-87): de
inwoners van Dordrecht spreken tegen Wolfert
over u oudevader coninc Willem. In dit opzicht vraag
ik mij ook af of de opvolging van Jan II van Avesnes
niet werd betwist door de nakomelingen van diens
tante Margareta van Holland? In theorie kon zij
immers gelijkaardige aanspraken op de graventitel
laten gelden (cf. genealogisch schema p. 12, waar
trouwens de overlijdensdatum van Gwijde van
Avesnes verkeerdelijk wordt gegeven als 1316 i.p.v.
1317).

Al met al valt er in deze bundel heel wat nieuws
en interessants te lezen. Ik hoop dan ook dat deze
publicatie de aanzet vormt tot meer onderzoek
naar deze periode. Daarbij is mijns inziens vooral
veel te verwachten van benaderingen waarbij het
hele Hollands-Henegouwse territorium tot onder-
zoeksobject wordt genomen en waarbij ook de He-
negouwse bronnen ten volle worden benut.

Godfried Croenen

P.J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren. De sluis-
visserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en
de ecologische transformatie in Rijnland 1440-
1530, (Hollandse Studiën 34, Hilversum 1998, 303
blz., ISBN 90-70403-42-0).

Dit proefschrift van Petra van Dam geeft vanuit een
aantal op het eerste gezicht nogal uiteenlopende ge-
zichtspunten een brede en vaak onvermoede kijk op
een turbulente eeuw uit Hollands geschiedenis.

Hoofdstukken van ecologische, waterstaatkundige,
economische en politieke aard wisselen elkaar af,
waardoorheen als rode draad de visserij op aal loopt,
die in alle sluizen in het veengebied werd bedreven.
Achtereenvolgens komen ecologie, waterstaat en
sluisbeheer aan de orde, de visserij op microniveau
– technieken en problemen bij de vangst – en op
macroniveau – internationale handel – de inko-
menspolitiek van de graaf die de visrechten bezat,
de organisatie van zijn ambtelijke apparaat en het
beheer van domeinen en rechten. 

Wat betreft de morfologie van het veengebied
worden de inzichten omtrent waterhuishouding,
ontginningsgeschiedenis en vervening, die in de
afgelopen decennia zijn ontwikkeld, in een helde-
re synthese uiteengezet. In een geleidelijk proces
van oeverafkalving groeiden na stormen rond 1477
en 1508 de Spiering-, Leidse- en Oude Haarlem-
mermeer aan elkaar tot de Haarlemmermeer (in
het boek consequent het Haarlemmermeer ge-
noemd). Daarbij komen eerst de natuurlijke oor-
zaken aan de orde zoals oxidatie en erosie van het
veen en oeverafkalving door een combinatie van
opwaaiing, golfoploop en golfslag. Met name op-
stuwing in ondiep water bij harde wind was een ve-
nijnige aanslag op de randen. Daarna wordt de in-
vloed van de mens behandeld, die door de gestage
daling van het maaiveld steeds ingrijpender maat-
regelen moest nemen om zijn leefomgeving droog
te houden. Een aantal conflicten hierover leidde
tot langlopende processen waardoor goed bron-
nenmateriaal voorhanden is. Zo meenden grond-
heren langs de west- en zuidwestoever in de vroe-
ge jaren tachtig van de 15de eeuw een oplossing
voor de wateroverlast te hebben gevonden in de
bouw van poldermolens. Maar gebruikers van niet
omkade gronden weten de nattigheid juist aan de
stijging van de boezem die daardoor zou zijn ver-
oorzaakt. Achteraf valt vast te stellen dat de mo-
lens nauwelijks hebben bijgedragen aan de verho-
ging van het waterpeil, maar in de visie van tijdge-
noten lag dat heel anders. Tenslotte werd op plaat-
sen de strijd tegen het water verloren en verdwe-
nen ontginningen als Haarlemmerwoude, Boesin-
gerliede en Nieuwkerk in de golven der beruchte
‘waterwolf’. 

De ecologische transformaties hadden tot ge-
volg dat de veenmeren een uitstekende habitat gin-
gen vormen voor de aal, die vooral tijdens de trek
naar de paaigronden op zee bij het passeren der
sluizen werd gevangen. De opbrengst van deze
sluisvisserij was een economische factor van bete-
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kenis. Het was een grootschalige branche met een
regionaal centrum en een internationale afzet-
markt. Vooral de graaf van Egmond wist, als heer
van Purmerend, de palingvisserij en -handel naar
die stad te trekken. De belangrijkste ondernemer
daar, Jan Pieters, maakte vóór 1515 de overstap
naar Amsterdam, economisch de belangrijkste
stad van Holland, door te trouwen met de dochter
van een burgemeester en schepen, waardoor hij
meteen tot de notabelen behoorde, een logische
kroon op zijn carrière. 

Bij het beheer van de sluizen vielen de belangen
van waterkering en visserij niet altijd samen, een
andere belangrijke aanleiding voor de processen.
Vanwege de grote belangen die op het spel ston-
den kon het hard toegaan bij de sluizen en richtten
vissers geregeld vernielingen aan of kwam het tot
vechtpartijen. Kon slecht sluisbeheer van nut zijn
voor de vissers, teveel instroom van zout water
maakte de oeverlanden voor de bezitters onbruik-
baar. Door het geleidelijk ‘openbreken’ van het Al-
mere van een ondiep, met geulen doorsneden
zoetwater moerasgebied tot een arm van de Zui-
derzee, drong bij dijkdoorbraken zout water
steeds dieper het gebied in. 

De belangentegenstelling gold ook de inkom-
sten van de graaf, die zowel bij de opbrengst van de
visrechten was gebaat als bij die der domeinen.
Vóór 1476, toen Haarlem de visserij in de sluis bij
Spaarndam beheerde, wist de ‘dammeester’ een
goed evenwicht te bewaren tussen de behoeften
van waterkering en die der visserij. Maar na de op-
stand van het Kaas- en Broodvolk verloor Haarlem
het visrecht en hield de graaf dit aan zich. Toen
deze tegen het einde van de eeuw een beleid van in-
komensverruiming ging voeren en streefde naar
hoge pachtsommen, ontstonden langdurige con-
flicten als die van 1492, het jaar waarin ver van de
bewoonde wereld bij Halfweg een tweede sluis in
de Spaarndammerdijk werd aangelegd, die duurde
tot 1516. Bleven de sluizen vanwege hoog water in
het visseizoen namelijk te lang dicht, dan waren de
pachters geneigd om een deel van de pachtsom
niet te betalen omdat zij niet hadden kunnen vis-
sen; hadden zij de sluis beschadigd wat tot de in-
stroom van zeewater had geleid, dan konden de
gebruikers van de landen langs de oever niet aan
hun verplichtingen voldoen omdat deze niet vol-
doende hadden opgeleverd of onder water hadden
gestaan. Nauwkeurig ontrafelt Van Dam hoe het
beleid van centralisatie van het domeinbeheer op
dit punt heeft gefaald. Toen de visserij in 1518 in

handen van Rijnland kwam, was het evenwicht pas
weer hersteld. Twee jaar daarvoor was, na bemoei-
enis van een speciale commissaris van Karel V, een
oplossing gevonden in het aanbrengen van lekga-
ten in de sluisdeuren, waar de aal doorheen kon
zwemmen en waarvan de invloed van het zoute wa-
ter gering was.

Deze gedegen bronnenstudie met raakvlakken
op zoveel gebieden is helder en leesbaar geschre-
ven en vormt een waardevolle bijdrage aan de
historie van Holland. Een aantal bijlagen met ta-
bellen en transcripties completeren het geheel, al
had het register mijns inziens wel iets uitgebreider
gemogen.

Margriet de Roever

C.G.D. de Wilt, G.J. Klapwijk, J.D. van Tuyl en A.C.
Ruseler, Delflands kaarten belicht (Delft: Hoog-
heemraadschap Delfland en Hilversum: Verloren,
2000, 179 blz., ISBN 90-6550-094-4).

In dit boek zijn een zestigtal kaarten opgenomen
over de waterstaatkundige organisatie van het
Hoogheemraadschap Delfland van de 16de tot het
laatste kwart van de 20ste eeuw. Dit is slechts een
selectie van het rijke materiaal uit het archief van
het hoogheemraadschap. Het betreft praktisch al-
lemaal handgetekende en dus unieke kaarten. De
meeste van die kaarten werden vervaardigd ten be-
hoeve van de besluitvorming en administratie van
het Hoogheemraadschap, het uitvoeren van water-
staatkundige werken of als ondersteunend bewijs
in diverse processen in verband met de waterstaat.
Dit boek verschaft ons veel nieuwe informatie over
de waterhuishouding, de wordingsgeschiedenis
en de geografische situatie in Delfland. Alle kaar-
ten zijn prachtig uitgegeven en uitvoerig beschre-
ven door de auteurs. 

Het boek is opgebouwd volgens een duidelijke
structuur. Het begint met een uitvoerige inleiding
over de wordingsgeschiedenis en de bestuurlijke
en waterstaatkundige organisatie van het Hoog-
heemraadschap Delfland in het heden en in het
verleden. Door intensieve cultivering en ontgin-
ning van de grond was de bodem bijna overal in
Holland ingeklonken zodat de afvoer van overtol-
lig water een steeds dringender probleem vormde.
Net als de meeste hoogheemraadschappen in Hol-
land ontstond het Hoogheemraadschap Delfland
uit een collectief van ambachten dat sinds de 13de
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eeuw zorg droeg voor de afwatering en bedijking
van het gebied. Het gebied van het latere Hoog-
heemraadschap Delfland viel oorspronkelijk on-
der drie afzonderlijke baljuwschappen: Rijnland,
Delfland en Schieland. De dijkgraaf trad op als
openbare aanklager in geval van overtredingen die
verband hielden met de waterstaat. Sinds de 13de
eeuw stelde de graaf ook heemraden aan die belast
waren met de rechtspraak in waterstaatsaangele-
genheden, het vaststellen van keuren en het schou-
wen van waterwerken, zoals dijken en sluizen.
Vanaf 1589 was er in Delfland ook een college van
hoofdingelanden dat verantwoordelijk was voor
de controle op het financiële beheer van de am-
bachten en dat moest bemiddelen bij geschillen
tussen het hoogheemraadschap en andere be-
stuursinstellingen. De Bevoegdhedenwet van 1841
ontnam de waterschappen alle rechtsprekende be-
voegdheden. Door de invoering van het Delflands
bestuursreglement in 1852 kwam de algemene be-
stuursmacht van het hoogheemraadschap bij de
hoofdingelanden te berusten. Met de opheffing
van de polderbesturen in 1977 door de provincie
werden de taken van de Delflandse polderbesturen
overgeheveld naar het hoogheemraadschap.

In het tweede gedeelte laten de auteurs de kaar-
ten spreken. Hierin worden verschillende themata
uit de inleiding en andere specifieke casussen ver-
der uitgewerkt aan de hand van de afgebeelde
kaarten, opnieuw volgens een logische opbouw.
Eerst komen een aantal overzichtskaarten aan de
orde, beginnend met de oudste in het bezit van het
Hoogheemraadschap, namelijk de overzichtskaart
die Mathijs de Been van Wena schilderde in 1606.
In de bronnen is ook sprake van een nog oudere
overzichtskaart (in zes delen) die Jacob van Deven-
ter in 1539 in opdracht van de hoogheemraden van
Delfland zou hebben gemaakt, maar die is tot op
heden niet getraceerd. De behandelde kaarten,
waaronder diverse situatieschetsen, zijn verder in-
gedeeld in de volgende categorieën: bestuur, Ge-
meenlandshuis, waterkering, boezembeheer, we-
gen, binnenlandse waterstaat, buitendijks gebied
en veenwinning en droogmaking.

De oudste in het boek opgenomen kaart is een
situatieschets uit 1545 van een sloot in de polder
Berkel die de landscheiding vormde tussen Delf-
land en Schieland. De schets werd gemaakt in op-
dracht van het Hof van Holland ten behoeve van
het proces dat het ambacht Berkel had aangespan-
nen tegen het aangrenzende ambacht van Bleis-
wijk. Het Hoogheemraadschap Schieland waaron-

der Bleiswijk ressorteerde, had namelijk zonder
Delfland daarin te kennen Bleiswijk toestemming
gegeven om een watergang te graven op de be-
wuste plaats in de landscheiding. Het Hof van Hol-
land bepaalde uiteindelijk dat Schieland de situatie
in de oude staat moest herstellen. Bijzonder aan
deze kaart is dat de maker ervan het onderscheid
aangaf tussen zijdwinde en landscheiding.

Juist door het combineren van de kaarten en si-
tuatieschetsen met begeleidende teksten worden
diverse ingewikkelde waterstaatkundige begrip-
pen, vraagstukken en problemen inzichtelijk aan
de lezer gepresenteerd. Voor een ieder die hier
meer van wil begrijpen is dit een zeer handzaam
werk. Jammer is alleen dat de wordingsgeschiede-
nis van het Hoogheemraadschap Delfland niet in
een bredere, Hollandse context is geplaatst. Delf-
land ontwikkelde zich immers in grote lijnen op
dezelfde wijze als de andere grote waterschappen
Rijnland en Schieland. Alle drie hadden ze met ver-
gelijkbare problemen te kampen. De auteurs ma-
ken echter alleen maar melding van die twee ande-
re waterschappen wanneer ze specifieke bevoegd-
heidsgeschillen beschrijven.

M.C. Le Bailly

S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gron-
den. Geschiedenis van de dopersen in de Neder-
landen 1531-1675, (Hilversum, Verloren en Leeuw-
arden, Fryske Akademy, 2000, 544 blz., ISBN 90-
6550-631-4).

Mennisten, joristen, obbieten, Waterlanders,
Hoogduitsers, Vlamingen (Oude en Jonge), Frie-
zen (Harde en Zachte), Janjacobsgezinden, Gro-
ninger Oude Vlamingen (of Ukewallisten), Zo-
nisten en Lamisten: dopers of doopsgezinden
hebben zich vanaf 1530 in de Lage Landen in vele
soorten en maten gemanifesteerd. Het is de grote
verdienste van de Friese historicus Zijlstra dat hij
orde weet te scheppen in de chaos zonder de ogen
te sluiten voor de ‘Babelsche verwerringhe’ die de
eerste anderhalve eeuw van het Nederlandse do-
perdom heeft gekenmerkt.

In het imposante overzichtswerk Om de ware ge-
meente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen
in de Nederlanden 1531-1675 regeert de gedachte dat
een (groeps)identiteit, dus ook de doperse, voort-
durend dient te worden bevochten en te worden
aangepast. Wisselende politieke en godsdienstige
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omstandigheden brachten steeds weer nieuwe
tegenspelers voort, terwijl ook binnen de eigen
groep het denken over identiteit aan verandering
onderhevig was. Zijlstra’s geschiedenis staat dan
ook geen moment stil. Daarbij kent zijn relaas niet
alleen een open einde, maar ook een open begin.

Zijlstra typeert de doperse beweging als sui gene-
ris. Zij kwam op eigen kracht voort uit de heteroge-
ne hervormingsbewegingen die gedurende de eer-
ste decennia van de zestiende eeuw tot bloei kwa-
men. Rond 1530 werd de volwassendoop in de
Lage Landen geïntroduceerd en gingen vrijwel ge-
lijktijdig vervolgingen van dopers van start. Bijna
honderdvijftig jaar later, alwaar Zijlstra’s geschie-
denis eindigt, genoten de dopers een zekere rust
als een van overheidswege gedoogde geloofs-
groep. Toen vond tevens de laatste grote hergroe-
pering van dopers plaats. Ook nu kroop de doper-
se beweging niet in haar schulp en zou de wissel-
werking met de niet-doperse ‘buitenwereld’ haar
identiteit blijven bepalen. Toekomstig onderzoek
zal echter moeten uitwijzen hoe ze reageerde op de
Verlichting of op het negentiende-eeuwse moder-
nisme.

De doperse identiteit kende volgens Zijlstra
haar constanten, alle dramatische historische ont-
wikkeling en evidente verschillen tussen de doper-
se groepen onderling ten spijt. Betrekkingen tus-
sen dopers en de buitenwereld werden in belang-
rijke mate gekleurd door hun weigering tot eedaf-
legging, tot het dragen van wapens en tot het ver-
vullen van overheidsambten. Zijlstra nuanceert
echter de welhaast spreekwoordelijke doperse
‘mijding’ van het wereldlijke. De dopers duidden
het wereldlijke in theologische zin als ‘zonde en
vlees’, waarbij ‘de wereld’ vooraleerst gold als sy-
noniem voor een onbijbelse geloofspraktijk en
voor de katholieke devotie. Het kan dus niet als
tegenstrijdig worden opgevat dat dopers met en-
thousiasme (en met succes) deelnamen aan het
economische leven en ook actief waren als kunste-
naars. Juist omdat de buiten- en binnenwereld van
de dopers zo in elkaar grepen, wil Zijlstra de eco-
nomische, sociale en politieke omstandigheden
waarin het doperdom tot ontwikkeling kwam, niet
veronachtzamen.

Toch ligt in deze studie het primaat bij de reli-
gieuze identiteit van de dopers. De kern van de do-
perse geloofsleer was gelegen in de wedergeboor-
te van de individuele gelovige. De oude mens legde
zijn zondige natuur af, waarop de nieuwe creatuur
kon worden aangenomen. Als teken van deze we-

dergeboorte of heiligmaking gold de (volwas-
sen)doop die werd toegediend op belijdenis. De
herboren gelovige kon aan zijn manier van leven
worden herkend. ‘Ascetische vroomheid’ en
‘ethisch rigorisme’ zouden deze nieuwe mens
kenmerken.

Het doperse streven naar een gemeente ‘zonder
vlek of rimpel’ kan gelden als noodzakelijke pen-
dant van deze strenge individuele levenswandel.
De kerkelijke tucht vond haar belangrijkste uitwer-
king in het toepassen van de ban, welke over zon-
daren werd uitgesproken om de gemeente zuiver
te houden. De meer of minder strenge toepassing
van de ban fungeerde als splijtzwam in vele doper-
se controverses. Ook de status van belijdenisge-
schriften, waarin doperse leerstellingen zwart op
wit werden gesteld, was onderwerp van onderlin-
ge vetes. Aldus zou juist het streven naar behoud
van het doperse erfgoed, ‘de ware gemeente en de
oude gronden’, keer op keer barsten in het doper-
dom aan het oppervlak brengen. Dit nodigde de
verschillende facties steeds weer uit tot heroverwe-
ging, herformulering en herpositionering.

Tot in detail ontrafelt Zijlstra, soms ietwat lang-
dradig, de ontwikkeling van het doperdom in haar
historische context. Van dissidente beweging
binnen het rooms-katholicisme ontwikkelde zij
zich langs vele kronkelwegen tot een getolereerde
kerk naast de gereformeerde publieke kerk. Steeds
weer stond het doperdom open voor invloeden van
buitenaf. In de loop van de zestiende eeuw toonde
zij zich bijvoorbeeld ontvankelijk voor spiritua-
listische denkbeelden, hetgeen volgens Zijlstra tot
nu onvoldoende werd erkend. In de voortdurende
strijd ter handhaving van de doperse identiteit, liet
men zich niet enkel leiden door godsdienstige mo-
tieven. Ook voorzichtigheid speelde een rol. Nadat
het socinianisme, een stroming die de mensheid
van Christus ontkent, door de Staten was verbo-
den, werd in doperse kring de trinitarische leer
verder uitgewerkt en beklemtoond. Naarmate om-
standigheden veranderden, werden dogmatische
grenzen aangescherpt dan wel versoepeld. Dit ver-
raadt overigens niet de blik van een cynisch histo-
ricus, verre van, maar getuigt van een gezonde do-
sis historisch realisme.

Zijlstra schuwt niet ook algemene tendensen te
benoemen en grote lijnen uit te zetten. Hierdoor
vormt zijn geschiedenis van de dopersen ondanks
alle twist en tweespalt onmiskenbaar één geheel.
Tegelijkertijd laat hij zich nergens verleiden tot het
schrijven van een geschiedenis waarin een bepaal-
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de ontwikkeling als het ware besloten ligt. Zo
neemt hij expliciet afstand van historici die de oor-
sprong van het doperdom hebben gezocht in de
Moderne Devotie of de beweging van de Walden-
zen teneinde het wezenlijk vredelievende karakter
van het doperse geloof ‘genetisch’ vast te leggen.

Het Munsterse debacle vormt een ander heet
hangijzer in de doperse historiografie. De poging
van dopers om in 1534-‘35 op militante wijze een
Godsrijk op aarde te stichten krijgt in de visie van
Zijlstra een plaats binnen de doperse geschiedenis,
niet daarbuiten. Zijlstra voelt zich niet geroepen
deze episode te rechtvaardigen of als aberratie te
bestempelen, maar beschouwt de Munsterse peri-
ode als een van de vele fasen in de ontwikkeling
van de doperse identiteit. De mannen die het apo-
calyptische avontuur in gang zetten staan in dit
boek niet voor of achter, maar náást onbetwiste –
en nog altijd gerespecteerde – doperse voorman-
nen als Menno Simons.

Zijlstra heeft met deze studie een belangrijke
bijdrage geleverd aan the great escape uit een sterk
godsdienstig verzuilde geschiedschrijving. De
kunst is nu een interpretatie te geven van religieu-
ze veelvormigheid zonder de suggestie te wekken
dat sprake was van vormeloosheid. Zijlstra’s tref-
fende portret van het Noord-Nederlandse doper-
dom toont een herkenbaar hart met nevelige con-
touren. De doperse identiteit droeg het stempel
van de grote buitenwereld en veranderde voortdu-
rend onder invloed van vele politieke en godsdien-
stige seizoenswisselingen. Een nauwkeurige be-
schrijving en analyse van deze ontwikkeling, in de
trant van Zijlstra, ontneemt ons oude zekerheden,
gebaseerd op een uitsluitend inwaarts gerichte
blik en voortgekomen uit een zoektocht naar tijd-
loze waarden. De oogst is echter belangwekkend:
een heldere, afgewogen, en wezenlijk historische
kijk op het godsdienstige gekrioel aan de voet van
onze inmiddels postverzuilde kerkgeschiedenis.

Marianne Roobol

Doopsgezinde Bijdragen (Nieuwe Reeks 26)
(Amsterdam: Doopsgezinde Historische Kring,
2000, 208 blz., ISBN 90-6550-187-8).

De Doopsgezinde Historische Kring is een vereni-
ging die zich ‘het hoeden van het doperse erfgoed’
tot doel stelt. De Kring telt ongeveer 600 leden en
vierde in 1999 zijn 25-jarig bestaan. Ieder jaar geeft

deze vereniging een fraai verzorgde periodiek uit
met gedegen historische studies over het doopsge-
zinde verleden.

In het hier besproken nummer 26 van Doopsge-
zinde Bijdragen wordt vanzelfsprekend stilgestaan
bij het zilveren jubileum. Met de jubileumvoor-
dracht: ‘Doopsgezinde Historische Kring, 25 jaar
dienstbaarheid’ (p. 9-20) opent Sjouke Voolstra de
aflevering. En daaruit blijkt onder meer dat ook de
Doopsgezinde Broederschap zich niet aan een
identiteitscrisis heeft kunnen onttrekken. Voolstra
windt daar in zijn rede geen doekjes om als hij op-
merkt: ‘Onze broederschap wordt mede in haar
bestaansrecht bedreigd omdat we met een negen-
tiende-eeuwse ideologie de eenentwintigste eeuw
willen betreden. (...) De uitgangspunten die in de
tweede helft van de negentiende eeuw de doopsge-
zinde identiteit gingen bepalen, hebben hun oor-
spronkelijke betekenis en functie verloren. Het
loflied op de vrijheid dat in de vorige eeuw werd
aangeheven, moet vanuit zijn historische context
begrepen worden. Daarvan losgemaakt is het een
mythe waarmee we momenteel wanorde en leegte
in eigen kring rechtvaardigen’ (p. 16). Van de hand
van Piet Visser is er een grondige studie getiteld
‘Niet al die roepen Heere, Heere’, over ‘de men-
niste bijdrage tot het genre van gebedsliteratuur in
de zeventiende eeuw’ (p. 21-52). De bijdrage blijkt
marginaal geweest te zijn. Het tijdschrift bevat wel
meer van dergelijke artikelen: zeer grondige en
zeer rijkelijk van voetnoten voorziene studies, die
echter alleen voor historisch geïnteresseerde
doopsgezinden – en dat zijn er weliswaar vele –
van belang zijn, maar die in een breder kader be-
zien toch nauwelijks van enige importantie zijn,
omdat de vraagstelling zo voor de hand ligt en de
conclusies zo volkomen voorspelbaar zijn.

Zo ook de studie ‘Jacobus Rijsdijk en de strijd
om de belijdenissen’ (p. 67-90) van Samme Zijl-
stra, die een 18de-eeuwse twist in de doperse be-
weging over welke belijdenis moest worden aan-
gehangen tot onderwerp heeft. Die strijd, zo con-
cludeert de schrijver na een uitputtend betoog,
ging uiteindelijk over de vraag wat nu de identiteit
was van de doperse beweging. Maar gaat het in een
strijd om de belijdenis niet altijd om de identiteit?

Een soortgelijk bezwaar kan men inbrengen te-
gen ‘Een doopsgezind tijdschrift en haar gerefor-
meerde tegenhanger’ (p. 137-152), een onderzoek
van Annelies Verbeek. Daaruit blijkt, dat in de 18de
eeuw een gereformeerd tijdschrift veel afwijzender
stond tegenover het deïsme dan een doopsgezinde
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periodiek. Heeft de auteur nu werkelijk gedacht,
dat in de perceptie van een zo heterodoxe opvat-
ting als het deïsme de scheidslijnen zoveel anders
zouden liggen? Nee, dat heeft zij niet, want ze con-
cludeert immers dat in de waardering van boeken
en auteurs over het deïsme de tijdschriften ‘hun
ware aard’ laten zien (p. 151). Het ‘verrassende’ re-
sultaat van Verbeeks onderzoek is dan, dat het
beeld, dat de twee tijdschriften in hun voorwoor-
den hebben geschetst van hun ideële uitgangspun-
ten, in hun inhoud is terug te vinden! Zij conclu-
deert: ‘het klassieke beeld van beide tijdschriften is
door ons onderzoek bevestigd.’ Men kan zich toch
afvragen wat de waarde is van een zo uitgebreide
verslaglegging van een studie, waarvan op voor-
hand te verwachten was, dat zij slechts het klassie-
ke beeld zou bevestigen.

Toch bevat Doopsgezinde Bijdragen ook stukken
van meer belang. Werkelijk zeer interessant, zo-
wel voor een breder publiek als voor de weten-
schapper, is de bijdrage van Rita Hooijschuur,
‘Het nagelaten dagboek van Lambertus van Calcar
(1845-1905)’ (p. 91-110). Lambertus van Calcar was
een doopsgezinde Zaanse metselaar, die op 23-ja-
rige leeftijd door een val verlamd raakte en zich in-
tellectueel ontplooide tot een ‘selfmade spectator’
van het politieke en kerkelijke leven van de Zaan-
streek. Het artikel is een samenvatting van Hooij-
schuurs doctoraalscriptie over Van Calcar. Na zijn
noodlottige val hield Lambertus een dagboek bij.
Een belangrijk motief daartoe was zijn hoop dat
het dagboek voor latere generaties van belang zou
zijn. Daarom noteerde Van Calcar niet alleen zijn
levensverhaal en de gebeurtenissen in zijn familie,
maar deed hij vooral uitgebreid verslag van wat er
zich in zijn woonplaats op maatschappelijk, poli-
tiek en kerkelijk gebied afspeelde. Daarbij door-
spekte hij zijn verslagen met ongezouten com-
mentaar. Hij deed dat vanuit een dopers en liberaal
standpunt en met een grote passie voor recht-
vaardigheid. Lambertus schreef ook stukken in de
plaatselijke kranten, waarin hij vaak hamerde op
de noodzaak van verbetering van de toestand van
de werkende klasse. Tevens waarschuwde hij met
nog grotere regelmaat tegen de sociaal-democra-
ten en hun ‘oproermakend geschreeuw’. Fel ging
hij tekeer tegen Ferdinand Domela Nieuwenhuis,
‘de verloochenaar van zijne eens met zooveel ernst
opgenomen taak van dominee’ (p. 100). Lamber-
tus van Calcar bestreed zowel de sociaal-democra-
ten als de radicalen. Juist omdat het bij dit dagboek
gaat om de stem van een werkman uit de liberale

hoek, heeft Hooijschuur met haar artikel de aan-
dacht gevestigd op een interessant en zeldzaam
egodocument. De wijze waarop zij dat doet, noodt
tot lezen van het hele dagboek.

Doopsgezinde Bijdragen bevat ook een beschrij-
ving, door Adriaan Plak, van een serie prenten uit
de 18de eeuw over de gebeurtenissen te Munster in
1534-1535, getiteld ‘De wortel van het kwaad in
honderd tekeningen bijeengebracht’ (p. 121-136).
Het tijdschrift biedt ten slotte een aantal recensies
en korte aankondigingen van studies over het do-
perse verleden in binnen- en buitenland.

Han C. Vrielink

Nicole Ex en Frits Scholten, De prins en De Keyser.
Restauratie en geschiedenis van het grafmonu-
ment voor Willem van Oranje (Bussum: Uitgeverij
Thoth, 2001, 220 blz., ISBN 90-6868-284-9).

In een boek als dit zijn tekst en afbeelding even be-
langrijk. Hier geldt dat een foto meer zegt dan dui-
zend woorden. De schrijvers hebben dat goed be-
grepen en beeld en tekst evenveel plaats gegeven.
De tekst staat op de linkerpagina, de illustratie op
de rechter. In de tekst zijn ook verwijzingen opge-
nomen naar de bijbehorende illustratie.

Beeldhouwer Hendrick de Keyser bouwde het
grafmonument van Willem van Oranje in de jaren
1614 tot 1621, tijdens het Twaalfjarig bestand. De
Hoogmogende heren van de Staten-Generaal wilden
een protestants republikeins grafmonument met ko-
ninklijke allure en het ontwerp van De Keyser viel
in de smaak. Op 12 februari 1614 gaven de Staten-
Generaal hun goedkeuring aan de plannen van De
Keyser. Hendrick stierf overigens in 1621: zijn zoon
Pieter moest het werk afmaken. De Keyser liet zich
inspireren door koninklijke grafmonumenten in het
buitenland, zowel qua uitvoering als qua gebruik-
te materialen. Hij maakte zo een on-Nederlands mo-
nument met internationale allure. Toeristen uit die
tijd spraken er dan ook bewonderend over. De au-
teurs beschrijven het prinselijke monument uitvoerig
en de vele foto’s ondersteunen het verhaal. Ook af-
komst, kwaliteit en aard van de gebruikte mar-
mersoorten en het brons komen aan de orde. De Ke-
yser was een van de eersten die op grote schaal ge-
bruik maakte van deze voor Nederlandse begrippen
exotische materialen.

In de loop der eeuwen heeft het praalgraf een
aantal restauraties ondergaan en zijn er onderde-
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len vervangen. In 1980 sloeg het kerkbestuur
alarm over de verslechtering van het grafmonu-
ment, maar pas in 1988 werd de boosdoener aan-
gewezen: in de poreuze marmerblokken was water
met een hoge zoutconcentratie aanwezig. Dit zout
kristalliseerde aan de oppervlakte van het marmer,
waardoor beschadigingen optraden. Dat bescha-
digde marmer zag eruit als suikergoed; vandaar
dat dit proces ook wel versuikering wordt ge-
noemd. Voor wat betreft de oorzaak werd eerst ge-
dacht aan externe factoren zoals het optrekken van
zouten uit de grond, of de invloed van schoon-
maakmiddelen, maar de boosdoener bleek in het
monument zelf te zitten. Het marmeren praalgraf
was gebouwd rondom een kern van baksteen en
mortel, en die twee bestanddelen waren met zou-
ten doortrokken. De toestand van het marmer
bleek op veel plekken zo slecht te zijn dat besloten
werd tot ontzouting van het aangetaste marmer in
spoelbaden en impregnatie van de zwaarst getrof-
fen blokken; een proces dat van 1996 tot 2001 zou
duren. Het praalgraf werd gedemonteerd in 864
blokken. De blokken werden in spoelbakken ge-
legd, die langzaam met water werden gevuld om
alle poriën van het marmer te bereiken. Het duur-
de honderd dagen voordat de marmerblokken he-
lemaal onder water stonden. Daarna werden ze ge-
spoeld, doordat water met een temperatuur van 25
graden voortdurend werd rondgepompt, zodat het
opgeloste zout er continu uitgefilterd werd. Na
278 dagen spoelen werden de blokken te drogen
gelegd. Na droging werden de 86 slechtste blok-
ken geïmpregneerd. Dit gebeurde met kunsthars
ofwel ’acrylhars’. Dit klinkt voor de leek op restau-
ratiegebied tamelijk gewichtig, net zoals de weten-
schappelijke naam: methylmethacrylaat. Op pagi-
na 98 blijkt echter, dat het gewoon om plexiglas of
perspex ging. De restauratiecommissie heeft tot
deze drastische ingreep besloten, omdat dit het
enige middel was om de zwaarst aangetaste stenen
op een onzichtbare manier te conserveren. 

Het marmeren beeld van de prins bleef voor
deze handelingen gespaard. Het marmer was nau-
welijks aangetast. Dit kwam doordat de plaat al-
leen met de randen op de kern rustte, zodat het op-
trekkende zout maar weinig kans had gehad om in
dat marmer door te dringen. Het was een aange-
name verrassing. Een andere verrassing was dat
het blok marmer waarop het liggende beeld van de
prins rustte, hol bleek toen dit beeld werd opgeta-
keld, en dat er een eikenhouten kistje in werd ge-
vonden. Het was wel uit een document bekend dat

weduwe Louise de Coligny het kistje met daarin
hart en ingewanden van haar echtgenoot in het
monument had geplaatst toen het bijna gereed
was. Maar omdat metingen leken uit te wijzen dat
de tombe massief was, betekende de vondst in de
holle ruimte toch een grote verrassing.

Op aanschouwelijke wijze wordt de lezer mee-
gevoerd in dit hele proces van aangename en min-
der aangename verrassingen, zodat een goed
beeld ontstaat van verval en herstel van dit voor
Nederland unieke grafmonument.

M.J.A. Jansen

Ingrid van der Vlis, Leven in armoede: Delftse be-
deelden in de 17de eeuw (Amsterdam, Bert Bak-
ker, 2001, 474 blz., ISBN 90-351-2297-6).

Armoede was in de zeventiende-eeuwse Republiek
een algemeen probleem. Een van de manieren
waarop de armen het hoofd boven water konden
houden, was het aanvragen van bedeling. Dit
proefschrift, dat deel uitmaakt van het project
‘Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de Gou-
den Eeuw’, beschrijft het leven van de bedeelden
van Delft. Binnen dit project verscheen ook een
dissertatie van Hilde van Wijngaarden over bede-
ling in Zwolle in dezelfde periode. Interessant as-
pect van dit boek is dan ook dat deze twee steden
regelmatig vergeleken worden.

Armenzorg in Delft was tot de zestiende eeuw
een kerkelijke aangelegenheid. Eind zestiende
eeuw verlangde het stadsbestuur meer invloed op
de armenzorg en werd een Kamer van Charitate op-
gericht, waarin de hervormde diaconie en het bur-
gerlijk (stads)bestuur op gelijke voet samenwerk-
ten. Een dergelijke gelijkwaardige samenwerking
was vrij uniek; in Zwolle bijvoorbeeld bleef de
samenwerking beperkter. Overigens bleven er ook
in Delft enkele kleinschalige kerkelijke armenzor-
ginstellingen bestaan.

Van der Vlis heeft gebruik gemaakt van de uit-
gebreide armenzorgregisters die de Kamer van Cha-
ritate heeft nagelaten. De auteur richt zich op één
cohort: alle huishoudens die in 1645 voorkwamen
in de bedelingsregisters. Dat waren er in het totaal
864. Het bleek mogelijk van bijna ieder van deze
huishoudens een vrij volledige bedelingsgeschie-
denis te reconstrueren. Aan het begin van ieder
hoofdstuk beschrijft Van der Vlis een dergelijke le-
vensloop. Het percentage bedeelden in Delft
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bleek, vergeleken met Zwolle, vrij hoog. Een mo-
gelijke oorzaak was de economische groei van
Zwolle, die in Delft ontbrak.

Wat hield leven in de bedeling nu precies in? De
bedeling moest door de arme persoonlijk worden
aangevraagd en opgehaald bij de regenten. Net zo-
als in Zwolle, bleek dat in Delft meestal een vrou-
wentaak. Maar anders dan in Zwolle, vroegen in
Delft meer arme gezinnen met kinderen dan al-
leenstaande vrouwen en weduwen bedeling aan.
De bedeling die zoveel als mogelijk op de persoon-
lijke situatie van de bedeelden werd toegespitst,
bleef immer minimaal. Bedeelden werden geacht
zich dankbaar en bescheiden op te stellen ten op-
zichte van de regenten. Die sprongen op hun beurt
vrij coulant met de regels om. Hervormde lidma-
ten kregen iets meer geld dan niet-lidmaten, maar
de verschillen zijn zo klein, dat Van der Vlis hier
geen bewuste politiek achter zoekt. In Zwolle wer-
den lidmaten daarentegen wel systematisch be-
voordeeld.

De meeste bedeelden werkten in slecht betaalde
sectoren, zoals de textielnijverheid of waren (als
het mannen betrof) soldaten. Ongunstige familia-
le omstandigheden zoals, ziekte binnen het gezin
of het hebben van veel jonge kinderen, volstonden
vaak om lieden in de bedeling storten. De daaraan
voorafgaande armoede hadden mensen veelal op
allerlei andere manieren bestreden: door het ver-
richten van arbeid, het aanspreken van het net-
werk van verwanten, vrienden en kennissen, door
de belening van eigendommen ... Pas als alle an-
dere middelen hadden gefaald, klopten zij aan bij
de Kamer van Charitate. Dat werd dan ook niet als
een schande ervaren; in de criminaliteit of prosti-
tutie belanden gold als veel erger. Bedeelden be-
schouwden zichzelf als ‘eerlijke armen’ en wan-
neer ze zich onheus bejegend voelden door de re-
genten kwamen ze dan ook voor zichzelf op.

Eens afhankelijk van de bedeling, raakte men
daar maar moeilijk opnieuw los van. Slechts wie
voldoende sociaal kapitaal bezat, het eerder ge-
noemde netwerk, maakte een kans. Deze vaststel-
ling geldt zowel voor Delft als voor Zwolle. Som-
migen lukte het tijdelijk, als de kinderen het huis
uitgingen, maar zij keerden toch weer terug als zij
te oud werden om te werken. Een enkeling wist
een goed huwelijk te sluiten en verdween perma-
nent uit de registers. 

Veel bedeelden bleven dus een groot deel van
hun leven in de bedeling. Van der Vlis ontdekte
ook dat families regelmatig gedurende verschil-

lende generaties afhankelijk bleven van de bede-
ling. Hoe meer mensen men kende in de bedeling
en hoe langer de familie al steun ontving, hoe meer
kans men had om zelf ook bedeeld te blijven.

De Delftse bevolking zag de armoede als een
stedelijk probleem en droeg bij aan de ondersteu-
ning van armen. Van der Vlis heeft voor het hoofd-
stuk over de houding van de Delftse bevolking een
bijzondere bron gebruikt, het belastingregister
van het opperste kleed. Als iemand overleed, dien-
den nabestaanden het beste kledingstuk van de
overledene of het equivalent daarvan in geld te
overhandigen. De opbrengst van deze successie-
belasting kwam ten goede aan de Kamer van Chari-
tate. Veel mensen wilden of konden niet betalen en
hun argumenten, meestal van budgettaire aard,
zijn geboekstaafd. Hieruit blijkt dat de verschillen
tussen niet-bedeelde Delftenaren en bedeelden
klein waren en dat een veel grotere groep Delftena-
ren armoede kende.

Van der Vlis heeft heel veel boeiend materiaal
gevonden en weet de Delftse bedeelden levendig
voor het voetlicht te brengen. Aan tabellen, il-
lustraties en bijlagen is veel aandacht besteed.
Jammer is, dat de conclusie niet helemaal helder
is. In haar inleiding stelt de auteur dat zij de
groepscultuur van de bedeelden wil blootleggen,
waarbij zij onderscheid maakt tussen armoedecul-
tuur en bedelingscultuur. De kenmerken van de
bedelingscultuur heeft zij overtuigend beschre-
ven, maar niet die van de armoedecultuur. Ener-
zijds stelt zij dat het belangrijkste verschil tussen
bedeelde en niet-bedeelde Delftenaren was dat de
bedeelden meer problemen hadden en dat levens-
stijl, normen en waarden waarschijnlijk niet noe-
menswaardig verschilden. Anderzijds stelt zij dat
de bedeelden deel uitmaakten van een duidelijk
onderscheiden groep met een eigen cultuur. Mij
lijkt dat over de niet-bedeelde, arme bevolking van
Delft te weinig bekend is om de vergelijking hard
te kunnen maken.

Vibeke Kingma

Eric Jorink, Wetenschap en wereldbeeld in de Gou-
den Eeuw (Zeven Provinciënreeks 17, Hilversum,
Verloren, 1999, 119 blz., ISBN 90-6550-166-5).

In de zeventiende eeuw vond er een intellectuele
omwenteling plaats waarbij het alomvattende
wereldbeeld, dat was gebaseerd op de Bijbel en de
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Klassieken, werd vervangen door een modern na-
tuurwetenschappelijk wereldbeeld. De twee pila-
ren waarop het wereld- en mensbeeld al eeuwen-
lang rustte, werden binnen circa honderd jaar als
kennisbron losgelaten. 

Tijdens deze wetenschappelijke revolutie
maakte het natuuronderzoek in de Republiek een
periode van grote ontwikkeling door. 

In Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw, laat
Jorink zien hoe in de zeventiende eeuw, in de Re-
publiek, de beoefening van ‘natuurwetenschap’
verschoof van boekengeleerdheid naar zelfstandi-
ge waarnemingen en experimenten. Tot voor kort
besteedden wetenschapshistorici wel aandacht
aan de ‘helden van de geest’, maar lieten ze de con-
text waar binnen deze ‘helden’ werkten buiten be-
schouwing. Inmiddels zijn er verschillende onder-
zoeksthema’s zoals: de natuurlijke historie, of de
rol van magie, astrologie en religie bijgekomen.
Eric Jorink is het met deze veranderde benade-
ringswijze eens, want: ‘(...) wat men als weten-
schap definieerde, werd mede bepaald door het
wereldbeeld, dat men had.’ 

In het wereldbeeld van de zestiende-eeuwer
stelde men het heelal als begrensd voor, met in het
middelpunt de aarde en de mens. De mens was ge-
schapen om God te dienen; ook de natuur ge-
hoorzaamde aan Gods wil. De wereld was metafy-
sisch en magisch. Oorlog, ziekten of natuurver-
schijnselen werden gezien als tekens van Gods
wraak. Volgens geleerden was het heelal ordelijk
en overzichtelijk en hing alles met elkaar samen.
Wetenschappers hadden nog niet de intentie ver-
nieuwend te zijn. Nieuwe kennis werd niet anders
geïnterpreteerd, maar verzoend met de theorieën
van Aristoteles. Kennis over de natuur verkreeg
men door de Klassieken – die als onbetwiste auto-
riteiten werden beschouwd -, te bestuderen. 

Langzaamaan ontstond er echter twijfel aan de
alwetendheid van de Ouden. De uitvinding van de
boekdrukkunst was hierbij van fundamenteel be-
lang. De Klassieken konden nu door meer mensen
worden gelezen en gecontroleerd. Ook de ontdek-
kingsreizen, waardoor ook anderen dan studeer-
kamergeleerden zoals: zeelui, handelaars en am-
bachtslieden bij de bestudering van de natuur wer-
den betrokken, droegen bij aan de teloorgang van
de Ouden. De Reformatie versterkte het proces. Het
afwijzen van de kerkelijke monopolie op bijbeluit-
leg en de vertaling van de Bijbel in de volkstaal, wa-
ren hierbij belangrijk. Hieruit volgde een kritischer
houding ten aanzien van de gevestigde autoriteiten.

Twijfel aan de alwetendheid van de Ouden leid-
de echter tot de vraag waarop men kennis dan wèl
kon baseren. Verschillende natuuronderzoekers
stelden dat kennis over de natuur niet in studeer-
kamers maar door waarneming werd verkregen.
De Franse filosoof René Descartes – die van 1629-
1649 in de Republiek verbleef –, had totaal andere
ideeën over het verkrijgen van ware kennis. Des-
cartes wees alle door de Bijbel, Klassieken en door
ontdekkingsreizigers, ambachtslieden en anderen
verzamelde kennis als nogal nutteloos van de
hand. Er bestond volgens Descartes slechts één
bron van kennis: het menselijk denkvermogen.
Descartes’ vertrouwen op de rede en zijn totale af-
wijzing van de Bijbel en de Klassieken, leidden tot
verhitte discussies. 

Aan het einde van de zeventiende eeuw bereik-
ten natuuronderzoekers een consensus, waarin
theorie aan praktijk moest worden gekoppeld,
rede aan geloof, en experiment aan beschrijving.
Geleidelijk kwam er een toenadering tussen boe-
kengeleerdheid en praktische ervaring tot stand.
Universiteiten speelden hierbij een belangrijke rol.
De Leidse universiteit was de eerste universiteit in
de Republiek waar anatomisch onderwijs werd ge-
geven. De aan de universiteit van Padua verbon-
den, maar uit de Zuidelijke Nederlanden afkomsti-
ge Andreas Vesalius (1514-1564) was de eerste
hoogleraar die tijdens een college een menselijk
lijk opensneed. De Leidse universiteit volgde zijn
voorbeeld om ‘door lycke te schouwen, bij winter-
tijden de anatomia te expliceren ende administre-
ren’. Een collectie anatomische preparaten diende
ter ondersteuning van de colleges. Al in 1593 be-
gon de Leidse universiteit met het aanleggen van
een botanische tuin, rariteitenverzamelingen volg-
den. Studenten konden hierdoor boekenwijsheid
door zelfstandige waarneming toetsen. Aan het
begin van de achttiende eeuw is het de natuur zelf,
en niet meer de Bijbel en de Klassieken, die door
natuurwetenschappers als belangrijkste kennis-
bron wordt beschouwd. 

Het natuurbeeld rond 1700 was dus totaal ver-
schillend aan dat van circa 1600. In acht hoofd-
stukken beschrijft Jorink het proces dat tot deze
veranderde visie leidde, waarbij zowel aandacht
aan de ‘helden van de geest’, als aan het kader
waarbinnen zij werkzaam waren wordt besteed.
Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw is helder
geschreven en toegankelijk voor een breed pu-
bliek. Het is een handzaam, goed verzorgd en met
zeer mooie zwart-wit foto’s geïllustreerd boekje,
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dat naast een lijst met afkortingen, geciteerde
bronnen en literatuur, een register bevat.

R. Hooijschuur

Geert H. Janssen, Het stokje van Oldenbarnevelt.
(Verloren verleden. Gedenkwaardige momenten en
figuren uit de vaderlandse geschiedenis 14; Hilver-
sum: Verloren, 2001, 95 blz., ISBN 90-6550-455-9)

De deeltjes van de reeks ‘Verloren Verleden’ willen
aan lezers die van beroemde gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis niets meer weten dan
feit en jaartal, vertellen hoe het nu ook al weer in
elkaar zat, de context geven en de historische in-
vloed van deze gebeurtenis aangeven. Het zijn ver-
handelingen zonder voetnoten, die een overzicht
geven hoe in de hoofdstroom van de hedendaagse
geschiedschrijving tegen deze gebeurtenissen
wordt aangekeken. 

Oldenbarnevelt is na zijn terechtstelling eeuw-
enlang in de schaduw van Maurits blijven staan.
Pas in de laatste decennia is een rehabilitatie tot
stand gekomen, zie bijvoorbeeld de recente Mau-
rits-biografie van Van Deursen. Maurits en Olden-
barnevelt worden vaak in een adem genoemd en
het is tekenend hiervoor, dat van de titels uit de li-
teratuurlijst zes verwijzen naar Maurits, zes naar
Oldenbarnevelt en vijf naar beide. Het boekje volgt
het algemene stramien van de serie. Het begint
met een op een contemporaine bron gebaseerde
beschrijving van de terechtstelling, hier het enige
jaren later geschreven relaas van Oldenbarnevelts
huisknecht Jan Francken. Dan volgt in een lange
flashback een beknopte geschiedenis van de Op-
stand, met daardoor verweven enige biografische
gegevens van Oldenbarnevelt. Het leven van de
landsadvocaat was natuurlijk nauw verweven met
de lotgevallen van de jonge Republiek, maar soms
verdwijnt de mens wat achter de grote politieke ge-
beurtenissen. Alle bekende hoogtepunten uit dit
verhaal komen evenwichtig aan bod, zij het dat
Willem van Oranje wat minder en Leicester wat
meer aandacht krijgt dan ik zou verwachten. Ook
wordt iets verteld over de ontwikkeling van de ver-
schillende bestuursorganen na de afzwering van
Filips II en hoe de elite in de provincies elkaar
ambten toespeelde. Wat niet wordt verklaard, is
hoe Oldenbarnevelt als man uit een onaanzienlijke
Amersfoortse familie zonder connecties zo jong
op sleutelposities terechtkwam. Af en toe lijkt het

of Janssen suggereert dat hij als buitenechtelijk
kind niet onthulde familiebetrekkingen had, maar
dat blijft in het vage. Een helder overzicht van de
bestandstwisten brengt de geschiedenis in 20
bladzijden tot de openingsscène van het boek.
Hierin worden de theologische, politieke en soci-
aal-economische aspecten genuanceerd naar vo-
ren gebracht. Deze episode is door latere historici
en politici zeer verschillend beschreven, omdat ve-
len er een interpretatie aan wilden geven die hun
eigen doeleinden ten goede kwam. We kunnen
denken aan prinsgezinden en patriotten, gerefor-
meerden en andersdenkenden, om slechts enkele
te noemen. In de hier geboden synthese zal zich
welhaast ieder kunnen vinden. Het boek eindigt
met enige wetenswaardigheden over zijn – onbe-
kende – graf, zijn nabestaanden en zijn beeld in de
geschiedschrijving. 

Het stokje van Oldenbarnevelt is vlot geschreven,
soms op het populaire af. Het is keurig verzorgd en
rijk geïllustreerd, deels in kleur, met naar ik denk vrij-
wel alle afbeeldingen die een lezer zich zou wensen:
portretten, afbeeldingen uit geschiedwerken van de
17de eeuw tot heden, schilderijen van besproken scè-
nes, spotprenten en foto’s van bewaard gebleven
voorwerpen. De biografie is zeker niet het werk van
een kritiekloze partijganger van Oldenbarnevelt:
hoewel de verdiensten van de landsadvocaat voor de
Republiek duidelijk voor het voetlicht komen, is de
schrijver zeer negatief over zijn karakter: hij had ‘een
reputatie als overdrijver’, ‘blies graag hoog van de
toren’, is ‘een zuinige, calculerende kruidenier’, had
‘regenteske arrogantie’ en werd ‘niet gehinderd door
enige zelfkritiek’. Dit valt temeer op omdat over Mau-
rits geen onvertogen woord valt. Is de schrijver soms
van mening dat alles wat als een aanval op Oranje kan
worden gezien in Nederland nog steeds taboe is? Het
boek biedt voor een historicus weinig nieuws, maar
is uitstekend afgestemd op zijn doelgroep van breed
in het verleden geïnteresseerd publiek. Daar is ook
bij het samenstellen van de literatuurlijst aan ge-
dacht: geen lijst van alle gebruikte literatuur, maar
naast een voor zover ik kan nagaan volledig overzicht
van de literatuur na 1900 over Oldenbarnevelt en eni-
ge hedendaagse werken voor wie meer wil lezen over
de eerste vijftig jaar van de Republiek. Een detail-
opmerking: het boek van J.C.E. de Pater is van 1940
en niet van 1944. 

Kortom, een geslaagde uitgave, die gretige af-
trek verdient.

W. Pelt
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David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609. De
avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tij-
dens de Tachtigjarige Oorlog (Uitgegeven door R.
Kuiper; inleiding door R. Dekker en R. Kuiper,
m.m.v. H. Kluiver en J. Vermeulen) (Egodocumen-
ten deel 20, Hilversum: Verloren, 2000, 96 blz.,
ISBN 90-6550-171-1).

De koopman David Baute (1588-1657) stierf op 69-
jarige leeftijd na een ziektebed van enkele maan-
den. Kort voor zijn overlijden schreef hij het auto-
biografische verslag dat nu in de reeks Egodocu-
menten is uitgegeven. Zijn Cort relaas is een van de
eerste koopmansbiografieën in Nederland, maar
het is zeker geen droge opsomming van handels-
activiteiten en winst- en verliesposten. Baute was
een man die veel risico’s nam om hoge winsten te
behalen: hij hield zich tijdens en vlak na het
Twaalfjarig Bestand op in Spanje om er illegale
handel te drijven met de (opstandige) Nederlan-
den. Maar zijn praktijken werden ontdekt, Baute
werd gearresteerd en gemarteld. Zijn verhaal gaat
voornamelijk over deze aanvaring met de Spaanse
justitie. Als een waar koopman verantwoordde
Baute bovendien uitgebreid de uitgaven die
samenhingen met zijn arrestatie en proces en de
verliezen die hij ten gevolge daarvan leed.

David Baute was in Antwerpen geboren. Als 16-
jarige trad hij in dienst bij de Middelburgse koop-
man Jean Luwier. Deze stuurde hem in 1609, bij
het begin van het Twaalfjarig Bestand naar Spanje.
Tijdens de eerste jaren was hij in dienst bij een paar
kooplieden en verdiende hij niet veel: ‘Van dese
twee diensten hebbe niet te boven gesteken, dan
mij daarmede onderhouden, van cleederen, cou-
sens en schoenen.’ Later werd hij zijn eigen baas
en ging het beter. Ook na afloop van het Bestand
bleef hij goede zaken doen, hoewel het vaak illega-
le, want met Nederlanders afgesloten, transacties
betrof. In 1623 ging het echter mis. De Spaanse ko-
ning liet alle Noord-Nederlandse schepen en goe-
deren confisqueren. Toen de Spaanse autoriteiten
het schip De Liefde aan de ketting legden en de
schipper verhoorden, bekende deze: ‘Dat de goe-
deren aan eenen David Baute waren geconsigneert
woonagtig tot Sevilla,’ en dat de goederen eigen-
dom waren van Amsterdamse kooplieden. Baute
werd in november 1623 gearresteerd, waardoor
hij: ‘in groote molestie, gevangenissen en be-
nauwtheden’ raakte. David Baute overdreef niet.
Op 16 januari 1624 werd hij op borgtocht vrijgela-
ten, maar dezelfde avond alweer opgepakt. Dit-

maal werd hij aan tortuur onderworpen. Deze fol-
teringen hadden tot doel hem de namen te laten
noemen van kooplieden die met de Republiek han-
delden. In zijn verslag beschrijft hij feitelijk en heel
nauwkeurig hoe hij werd gemarteld van 10 uur ’s
ochtends tot 5 à 6 uur ’s avonds: ‘blijven niettegen-
staande constant’. Kortom Baute ontkende dat hij
contacten had of handel dreef met de ‘rebellen’. 

Op 23 februari 1624 werd het vonnis geveld.
Hoewel er geen bewijzen tegen hem bestonden,
werd Baute voor 10 jaar uit Spanje verbannen en
werd hij veroordeeld tot het betalen van de proces-
kosten. Een arts die was gespecialiseerd in de be-
handeling van gefolterden verzorgde Baute en in
november was hij van zijn verwondingen hersteld.
Toch vertrok Baute niet meteen uit Spanje. Pas in
1627 keerde hij terug naar de Nederlanden, en pas
in 1632 slaagde Baute erin zijn avontuur ook finan-
cieel af te wikkelen en wel op relatief gunstige
voorwaarden voor hemzelf.

Ondanks de hervatting van de oorlog bleef de
handel op de Nederlanden lucratief, zowel voor de
handelaren als voor de Spaanse overheid en voor
de (in dit geval Zeeuwse) admiraliteit. Beide over-
heden gedoogden de sluikhandel en hieven er be-
lastingen op. Tegen de afspraken in werd Baute in
1627 echter opnieuw aan een huiszoeking onder-
worpen. Weliswaar troffen de speurders (deze
keer?) geen verboden handelswaren aan, maar
Baute besloot toch het land te verlaten. Na zijn ver-
trek uit Spanje, vestigde Baute zich te Middelburg.
Daar sleet hij rustiger dagen als financier en assu-
radeur. In 1638 ten slotte, werd hij bewindhebber
van de Westindische Compagnie. Dit vermeldde
Baute overigens niet in zijn relaas. Wel gaf hij een
beschrijving van: ‘Mijnen houwelijken staad, den 6
october 1630 met juffr. Catalina Ingelvert.’ Catal-
ina zou 18 jaar later overlijden. Baute vertelde hoe
hij zijn toekomstige echtgenote had ontmoet en
waarom hij met haar was getrouwd. Hij gaf hier
vier redenen voor op. Zo was haar vader als lid van
de Raad van Vlaanderen ‘een goed wijs regtsge-
leerde’ die hem zou kunnen helpen bij zijn zaken.
Maar helaas overleed Baute’s schoonvader reeds
enkele dagen na het huwelijk van zijn dochter.
Baute en Ingelvert kregen negen kinderen, waar-
van er twee een paar maanden na de geboorte stier-
ven. Baute somde ook deze kinderen in zijn ver-
haal op; tot slot schreef hij over de huwelijken van
zijn dochters en de studie van zijn zonen. 

Helaas verduidelijken de samenstellers nauwe-
lijks waarom zij het verhaal van David Baute in hun
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reeks hebben opgenomen. We moeten het doen
met de vaststellingen dat dit Relaas een van de oud-
ste overgeleverde Nederlandse koopmansbiogra-
fieën is en dat het verhaal bijzonder is omdat het
geen religieus karakter heeft. Maar die stellingen
worden niet uitgewerkt noch gestaafd. Het ware
verhelderend geweest een korte beschrijving van
het genre ‘koopmansbiografie’ op te nemen. Het
betreft hier overigens een spannend Relaas dat een
goede indruk geeft van de Nederlandse handel op
Spanje in de vroege 17de eeuw.

Het boekje bevat een register van persoonsna-
men met beknopte biografische informatie, een
bijlage over munteenheden, een verklarende
woordenlijst en een opname van de geconsulteer-
de archivalia en literatuur.

M.J.A. Jansen

Wendy de Visser, Piet Hein en de Zilvervloot. Oor-
log en handel in de West, (Verloren Verleden 13
Hilversum, 2001, 88 blz., ISBN 90-6550-454-0).

Piet Hein en de Zilvervloot opent de vierde jaargang in
de serie Verloren Verleden, gedenkwaardige momenten en
figuren uit de vaderlandse geschiedenis. De opzet van de
reeks is naar eigen zeggen het onderwerp pakkend
te beschrijven, in een brede context te plaatsen en
bovendien de huidige stand van onderzoek in het
verhaal te betrekken. Aan deze voorwaarden is ook
dit keer voldaan, al is daarop hier en daar wel wat
aan te merken. Wat vooral in het oog springt, is de
wel heel brede context waarin de gebeurtenis
wordt geplaatst. Bovendien valt ook op de keuzes
daarbinnen een en ander op te merken. In kort be-
stek wordt behalve de verovering van de zilvervloot
zelf en de persoon Piet Hein, ook de geschiedenis
van de Opstand, de eeuwenlange geschiedenis van
de WIC (ook een stukje VOC), de handel op de
West en in het bijzonder die van de slavenhandel,
en ook de weerslag van Heins verovering op latere
eeuwen beschreven. Uiteraard zijn al deze invals-
hoeken in meer en mindere mate relevant voor het
hele verhaal maar het is nogal wat om dat in 74 pa-
gina’s te behandelen. De auteur is erin geslaagd de
opdracht uit te voeren en dat moet een hele klus
zijn geweest. Het deeltje opent met de volledige
beschrijving van de manoeuvres van Piet Hein en
zijn manschappen bij het in 1629 veroveren van de
zilvervloot. Om precies te zijn, ging het eigenlijk
maar om een deel ervan. Door gebrekkige com-

municatie aan Spaanse en aan zijn eigen kant had
Piet Hein een deel van de vloot, die zich in de Cu-
baanse baai van Matanzas voor de thuisreis moest
verzamelen, gemist. 

In het daaropvolgende hoofdstuk wordt in net
20 pagina’s die hele brede context van oorlog en
handel op de West beschreven. Dat begint in 1516
met een lange aanloop naar de Opstand tot het
moment dat de WIC in 1738 haar monopolie op de
slavenhandel verliest. 

In zijn eigen tijd vond Piet Hein zelf zijn betrek-
kelijk gemakkelijke overwinning op de zilvervloot
buitenproportioneel veel aandacht krijgen. Zijn
strijd om San Salvador en overige krijgshandelin-
gen hadden hem veel meer bloed, zweet en tranen
gekost. In het derde hoofdstuk komen deze geluk-
kig dan ook uitgebreid aan de orde, naast de aan-
dacht die hem bij leven in de vorm van medaillons,
medailles, portretten, gedichten en ten slotte zijn
praalgraf, ten deel viel. De laatste twee hoofdstuk-
ken zijn gewijd aan de invloed van de gebeurtenis
en de man op latere eeuwen. Hierbij wordt weder-
om een grote plaats in geruimd voor de WIC en de
slavenhandel. Natuurlijk is het lang verwaarloosde
en toch tot de verbeelding sprekende, afschrik-
wekkende verhaal van de slavenhandel van grote
invloed geweest op de betrokken landen en volke-
ren. De huidige discussie rond de plaatsing van
een monument en het al dan niet aanbieden van
verontschuldigen aan de nazaten van de slaven
rechtvaardigt de aandacht van de auteur voor dit
duistere stuk uit de geschiedenis. Toch lijkt me die
aandacht in een verhaal over WIC-dienaar Piet
Hein, die in 1629 bovendien in dienst zou treden
van de Staten-Generaal, enigszins uit balans. Na-
tuurlijk voer hij op West-Afrika en de West, maar
met handel had Piet Hein rechtstreeks weinig te
maken. Hij veroverde schepen en hun buit in op-
dracht van de bewindvoerders in de Nederlanden,
en daarmee uit. Bovendien vonden zijn daden
plaats in een tijd dat de slavenhandel voor de WIC
nog op gang moest komen. Of zijn buit financie-
ring van deze handel heeft vergemakkelijkt, wordt
in het boek niet met name genoemd; wel werd de
verovering van Den Bosch in 1629 mede door de
zilvervloot-tegoeden een succes voor de Staatse
troepen. Over die verovering blijft het bij een enke-
le verwijzing. In het laatste hoofdstuk wordt, zoals
het in een Verloren-Verleden-deel betaamt, opge-
somd op welke wijze Piet Hein in later eeuwen her-
dacht dan wel vereeuwigd werd. Jammer is dat de
oprichting van een standbeeld van de kaper aller
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kapers niet in de context van zijn tijd wordt ge-
plaatst. Rond 1870 verscheen zo’n beetje elke goe-
de vaderlander in brons of steen.

Hoewel er kanttekeningen te plaatsen zijn bij de
keuze van de onderwerpen rond Piet Hein, is het al
met al wederom een lezenswaardig boek gewor-
den. Net als de andere delen uit de Verloren-Verle-
den-reeks zou ook Piet Hein en de Zilvervloot eigen-
lijk verplichte schoolkost behoren te zijn.

Lianne Damen

Joannes Vollenhove, Predikant en toerist. Het dag-
boek van Joannes Vollenhove. Engeland, 17 mei-30
oktober 1674. Van commentaar voorzien en uitge-
geven door dr. G.R.W. Dibbets (Hilversum: Verlo-
ren 2001, 224 blz., ISBN 90-6550-636-5).

In de geschreven en gedrukte nalatenschap van de
17de-eeuwse predikant en dichter Joannes Vollen-
hove (1631-1708) is maar weinig van de persoon
Vollenhove zelf te bespeuren. De uitgave van het
‘Journael’ heeft, aldus Dibbets, dan ook in de eer-
ste plaats tot doel om de lezer van Vollenhoves
brieven, gedichten en preken nader tot de mens
Vollenhove te brengen. 

In een uitgebreide inleiding (p. 11-55) geeft
Dibbets informatie over het leven en werk van Vol-
lenhove en beschrijft hij de achtergronden van zijn
reis. Daarnaast wordt het door Vollenhove tijdens
zijn verblijf in Engeland bijgehouden ‘Journael’
geanalyseerd. Het bijzonder uitvoerige notenap-
paraat, waarin taalkundige toelichting, en infor-
matie over de door Vollenhove in het ‘Journael’ ge-
noemde personen, gebeurtenissen, gebouwen en
andere zaken wordt gegeven, getuigt van gedegen
onderzoek en verdient dan ook bijzonder veel lof.

Het op 19 februari 1674 gesloten verdrag van
Westminster maakte een einde aan de Derde En-
gelse Oorlog tussen de Republiek en Engeland. Op
17 mei 1674 vertrok vanuit de Republiek een ge-
zantschap om met koning Charles II verder te
onderhandelen. Predikant Joannes Vollenhove
hoorde tot het gevolg dat de ambassadeurs op hun
reis vergezelde. Door het bijhouden van een dag-
boek wilde hij waarschijnlijk de herinneringen aan
deze reis levendig houden. Vollenhove noteerde
wanneer en waar hij zijn preken voorbereidde,
waarover hij preekte en wie zijn toehoorders wa-
ren. Ook alle door hem geschreven of ontvangen
brieven waren een vermelding in het dagboek

waard. Het zien van de koning, de koningin of een
ander lid van de koninklijke familie, had veelal een
enthousiast verslag tot gevolg, inclusief een be-
schrijving van de ‘vorstelijke kleren’. Interessanter
is het echter om de beschrijvingen van zijn toe-
ristische uitstapjes te lezen. Zo bezocht hij, meest-
al in gezelschap van anderen, gebouwen als Whi-
tehall, Windsor Castle en Hampton Court, en de
tuinen van onder andere Sir Richard Winwood en
Sir William Temple. Waar zijn tochten hem ook
heen voerden, langs kerken, kastelen, bruggen,
huizen, tuinen etcetera, Vollenhove bekeek alles
met grote interesse en oog voor detail. Geen
kunstwerk, plant, boom of steen, lijkt aan zijn aan-
dacht te zijn ontsnapt. 

In het ‘Journael’ van Joannes Vollenhove komen
echter ook beschrijvingen van gebeurtenissen voor
die de 17de-eeuwse mens tot vermaak, of ter af-
schrikking dienden, maar die nu als gruwelijk of
onmenselijk worden beschouwd. De publieke te-
rechtstelling van negen personen bleek voor hem
een aanleiding om dit schouwspel eens van dicht-
bij te gaan bekijken. Tijdens een over de London
Bridge gemaakte wandeling, telde Vollenhove het
aantal op de brug op staken tentoongestelde
hoofden van terechtgestelde misdadigers. Het wa-
ren er 28. 

Dat Vollenhove tijdens zijn verblijf in Engeland
zijn vrouw en kinderen miste, is duidelijk. De brie-
ven van zijn vrouw, door hem als ‘mijn liefste’ of
‘mijn Allerliefste’ aangeduid, werden dan ook gre-
tig gelezen. Het bericht dat zijn vrouw van een ge-
zonde zoon was bevallen, ontving hij ‘met groote
blijschap’. Vollenhove toonde zich een bezorgde
echtgenoot en vader. Voor zijn vertrek uit Enge-
land deed hij nog alle moeite om een lange lijst met
boodschappen voor het thuisfront af te werken.
Uit de tekst blijkt duidelijk dat Joannes Vollenho-
ve, ondanks zijn gebrek aan kennis van de Engelse
taal, wat hem wel eens hinderde, van zijn verblijf in
Engeland heeft genoten

In het ‘Journael’ is, zoals Dibbets ook al in zijn
aanleiding aangeeft, naast de ambassadepredi-
kant Vollenhove, ook de vrijetijdsbesteder aan het
woord die zijn belevenissen noteert. Het dagboek
bevat dan ook waardevolle informatie over zeden
en gebruiken, maar ook over het kunstbezit in het
Engeland ten tijde van koning Charles II. Dit
maakt het boek ook interessant voor historici en
kunsthistorici. Predikant en toerist. Het dagboek van
Joannes Vollenhove, is van zwart-wit illustraties voor-
zien en bevat onder meer een woordenlijst, twee
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brieven als bijlage, een register op familienamen
en een register op plaatsnamen en zaken.

Rita Hooijschuur

Kim Isolde Muller, Elisabeth van der Woude. Me-
morije van ’t geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met
het opzienbarende verslag van haar reis naar de
Wilde Kust 1676-1677. (Amsterdam Terra Incog-
nita 2001, 152 blz., ISBN 90-73893-13-3).

In de winter van 1676 vertrok nog net op tijd voor
het oprukkend ijs de kerstvloot van de rede van Texel.
Onder de 75 schepen op weg naar de Oost en de West
waren er zes met bestemming Guyana. Daar, aan de
Wilde Kust, wilde de WIC de wankele positie van de
kolonie Suriname versterken door de hele kust in
handen te krijgen. Behalve de Republiek maakte ech-
ter onder andere Frankrijk ook aanspraken op de
kust. De oorlog die de Republiek in Europa met
Frankrijk uitvocht, miste zijn uitwerking in de West
niet. De geplande kolonie aan de rivier de Oyapoc
liep vooral door de vijandigheden met de Fransen op
een mislukking uit. De start liep eigenlijk ook al niet
volgens plan. Initiatiefnemer, predikant Apricius,
kreeg met veel moeite een handjevol kolonisten voor
zijn particuliere onderneming bijeen. Voor een suc-
cesvolle kolonie had hij minstens 1600 ‘weerbare
mannen’ nodig. Slecht 350 personen, inclusief vrou-
wen en kinderen, scheepten zich in. Een van hen was
Elisabeth van der Woude, de dochter van Harman
Hartman van der Woude. Hij was één van de be-
langrijkste investeerders en benoemd tot lid van de
Hoge Raad van de te vestigen kolonie. Van haar is
een verslag van de reis en haar korte verblijf aan de
kust in de vorm van een memorieboekje bewaard ge-
bleven. 

Na een reis vol ontberingen, waarbij hun vader
het leven liet, kwamen de drie weeskinderen Hart-
man aan op de plaats van bestemming. Elisabeth
beschreef het als een aards paradijs vol prachtige
beesten en heerlijke vruchten; een paradijs waar ze
kort na aankomst ook hun zusje moesten begra-
ven. Aangezien de vloot in de regentijd arriveerde,
ging het opzetten van de kolonie met veel moei-
lijkheden gepaard. Elisabeth smeekte dan ook om
met de vloot terug naar Holland te mogen. Na een
weigering scheepte ze zich stiekem in. Haar broer
bleef achter. Ook de terugreis leest als een span-
nend jongensboek compleet met kaping. Haar
broer wist op wonderbaarlijke wijze aan de onder-

gang van de kolonie te ontkomen en keerde na
twee jaar ook veilig terug in de Republiek.

Het memorieboekje vormde de aanleiding tot
de doctoraalscriptie van Kim Muller. Het is een bij-
zonder boekje, omdat het een van de weinige ver-
slagen is dat geschreven is door een vrouw vóór de
18e eeuw en dan ook nog over een reis naar de
West. Althans, het grootste deel van het kleine
boekje beschrijft de reiservaringen; de rest is een
beknopte opsomming van gebeurtenissen voor en
na de reis. Het zijn niet alleen persoonlijke ge-
beurtenissen in het leven van de schrijfster zoals
geboorte en dood, die worden gememoreerd,
maar ook nieuwsfeiten, zoals de repressie van de
Hugenoten door de Franse koning en de moord op
de gebroeders De Witt. Nadruk in de nieuwsfeiten
ligt op natuurrampen als storm en blikseminslag
en op royalty. Europese vorstenhuizen spraken
ook toen kennelijk tot de verbeelding. De scriptie
van Muller, in 1998 bekroond met de Nationale
Scriptieprijs, werd omgewerkt tot boek, uitgege-
ven door de Stichting Terra Incognita. De stichting
verzorgt publicaties op het gebied van historische
reizen en reisteksten. Ook de titel wijst erop dat de
reis naar de kust van Zuid-Amerika uitgangspunt
vormt van het boek, zoals ook het memorieboekje
van Elisabeth van der Woude de reis als hoofd-
onderwerp heeft. Het boek hinkt echter op maar
liefst vier invalshoeken: het leven van een 17de-
eeuwse vrouw, de memoires van deze vrouw in het
licht van soortgelijke werken, de reis naar en van
de kust, of toch de vorm en inhoud van het reisver-
slag als zodanig. In haar enthousiasme heeft Mul-
ler geen maat kunnen houden. De overvloed aan
uitweidingen schaadt de rode draad in het verhaal.
Ook de volgorde van de aandachtspunten is niet
logisch en werkt herhalingen in de hand. 

Na een uitgebreide inleiding volgt de letterlijke
weergave (in 23 pagina’s) van de memoires in
oude spelling; steeds op een rechterpagina. Waar
nodig zijn woorden in de kantlijn verduidelijkt.
Het tijdrovende onderzoek naar de herkomst van
woorden en hun achtergronden is hierin nauw-
keurig verwerkt. Daarnaast wordt historische uit-
leg gegeven op de linkerpagina. Tot zover gaat al-
les nog goed. Na het verhaal over het oude werkje
volgt een hoofdstuk over hoe het Elisabeth na de
reis – ze is bij terugkeer net 20 jaar – vergaat. Pas
daarna gaan we weer terug in de tijd naar het kader
waarin de plannen voor een te stichten kolonie
passen. Dit wordt gevolgd door een hoofdstuk
over de kolonie zelf, met weer informatie die al
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eerder in de inleiding of in de verklarende histori-
sche kaders werd beschreven. Het daaropvolgende
hoofdstuk gaat over de bijzondere positie die het
memorieboekje van Elisabeth in de geschied-
schrijving inneemt, gevolgd door de bijna archeo-
logische beschrijving van het precieze uiterlijk van
het boekje. Een overzicht met genealogische gege-
vens, bronnenverantwoording, illustratieverant-
woording, notenapparaat, nog een bronnenver-
antwoording en een literatuurlijst sluiten het werk
af. Voor een scriptie is deze opzet doenlijk, maar
voor een boek was een duidelijker structuur en lo-
gischer opzet wenselijk geweest. 

Lianne Damen

Jan van Campen, De Haagse jurist Jean Theodore
Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese
voorwerpen (Hilversum, Verloren, 2000, 410 blz.,
ISBN 90-6550-621-7).

In de achttiende eeuw bevonden zich in de Repu-
bliek talrijke kabinetten en verzamelingen, die
welgestelde burgers met veel moeite en vlijt bijeen
hadden vergaard. Geen van deze collecties door-
stond de tand des tijds ongeschonden. De meeste
werden al onmiddellijk na de dood van de bezitter
geveild. De weinige verzamelingen die enigszins
bij elkaar zijn gebleven vormen dus een dankbaar
onderwerp voor verdere studie. Dit geld ook voor
de verzameling van overwegend Chinese voorwer-
pen die de Haagse jurist Jean Theodore Royer
(1737-1807) naliet. Door het legaat van diens we-
duwe aan koning Willem I kwamen de voorwerpen
uiteindelijk deels terecht in het Amsterdamse
Rijksmuseum en deels in het Rijksmuseum van
Volkenkunde te Leiden. 

De kunsthistoricus Jan van Campen heeft de
collectie bestudeerd en beschreven in een lijvig
proefschrift, dat werd gecompleteerd met een
fraaie tijdelijke tentoonstelling in het Rijksmu-
seum en met een begeleidende publicatie. De hier
besproken handelseditie van Van Campens proef-
schrift is een gedegen studie geworden. Uitgangs-
punt van zijn onderzoek was de volledige be-
standscatalogus van de objecten die zich nu nog in
de twee musea bevinden. Deze is als bijlage in het
boek opgenomen. Bovendien brengt Van Campen
aan de hand van nauwkeurig bronnenonderzoek
diverse achtergronden van de verzameling en de
verzamelaar in kaart. Royer was een telg uit een

Oranjegezinde hugenotenfamilie en bekleedde de
functie van secretaris van het hof van Holland,
Zeeland en West-Friesland. Zijn veelzijdige be-
langstelling beperkte zich niet alleen tot China,
maar strekte zich uit tot Nederlandse oudheden en
de schone kunsten. Van Campen typeert Royer als
een amateur-geleerde, maar merkt hierbij terecht
op dat professionele onderzoekers zich in die tijd
nog niet op die terreinen begaven. Het woord ama-
teur moet los gezien worden van de negatieve con-
notaties die het tegenwoordig bezit. Het duidt er
enkel op dat de liefhebber de studie in zijn vrije
uren beoefende. 

In zijn tijd gold Royer als een groot China-ken-
ner. Royer streefde vooral naar betrouwbare gege-
vens. De kennis over China was in de achttiende
eeuw nog voor een groot deel gekleurd door de pu-
blicaties van missionarissen van de jezuïetenorde.
Royer probeerde deze kennis op een zakelijke ma-
nier te zuiveren en uit te breiden. Begrip van de
Chinese taal bleek daarbij de sleutel te zijn, en
daarom besteedde hij veel tijd aan het samenstel-
len van een woordenboek, de Nomenclator Sinicus.
Hierin gaf hij een overzicht van Chinese karakters
en dat hij aanvulde met gegevens uit de Europese
literatuur en uit eigen waarnemingen. Daarnaast
vervaardigde de verzamelaar een chronologie van
Chinese keizers en een atlas van het land. Ook hier
leek zijn interesse vooral taalgericht te zijn, name-
lijk het correct weergeven van de namen en de ka-
rakters. Helaas resulteerde zijn onderzoek niet in
een werkelijke publicatie.

Van Campen plaatst de verzameling van Royer
in het verlengde van zijn taalstudie en karakteri-
seert de collectie als ‘kennisinstrument’. De objec-
ten in zijn verzameling, zoals bijvoorbeeld drieën-
zestig uit was vervaardigde en in klederdracht uit-
gedoste figuurtjes, droegen bij aan de kennis over
de zeden en gewoonten van het land. Maar waren
ze ook onlosmakelijk verbonden met zijn taalstu-
die. Illustratief hiervoor is een Chinees scheermes
dat Royer in een kartonnen doosje in zijn kabinet
bewaarde. Op een etiket op het deksel noteerde hij
twee karakters die samen het woord ‘scheer-mes’
in het Chinees vormden. Die informatie nam hij
weer op in zijn Nomenclator. Zo vormde de verza-
meling een geïntegreerd onderdeel van zijn taal-
onderzoek.

Van Campen vergelijkt Royers kabinet met een
aantal contemporaine verzamelingen van aziatica,
zoals die van de wijnhandelaar Jan de Rijke, de
VOC-dienaars Martin Hulle en Andreas van Braam
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Houckgeest en met het stadhouderlijk kabinet van
Willem V. Bij de meerderheid van deze verzame-
laars stond de kostbaarheid van de Aziatische ob-
jecten centraal, terwijl het bij Royer volgens Van
Campen vooral ging om het documentaire karak-
ter van de objecten. Niet de schoonheid, maar de
kennis stond voorop. Dit neemt echter niet weg
dat Royer naast zijn bibliotheek en zijn eigenlijke
rariteitenkamer nog een grote voorkamer bezat,
waarin hij zijn Chinees en Japans porselein deco-
ratief had opgesteld in hoekkasten en op lage ta-
fels. Dit roept de vraag op hoe deze representatie-
ve ruimte zich verhield tot de door Van Campen
getypeerde studiecollectie? Blijkbaar sloten serieu-
ze studie en uiterlijk vertoon elkaar niet uit. 

Van Campens studie is vooral beschrijvend van
karakter. Als een achttiende-eeuwse verzamelaar
presenteert hij zijn materiaal streng geordend, met
veel kopjes en tussenkopjes. Hierdoor komen de
feiten en details soms wat los van elkaar te staan,
maar dit leidt wel tot een zeer informatief en veel-
zijdig beeld van de verzameling. Er is nog weinig
detailonderzoek gedaan naar afzonderlijke Neder-
landse verzamelingen uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Van Campens goed gedocumenteer-
de studie is een zeer welkome aanvulling op onze
kennis van de verzamelgeschiedenis van Neder-
land.

Bert van de Roemer

Arie Wilschut, Goejanverwellesluis. De strijd tus-
sen patriotten en prinsgezinden, 1780-1787 (Ver-
loren verleden. Gedenkwaardige momenten en fi-
guren uit de vaderlandse geschiedenis 9, Hilversum,
Verloren, 2000, 96 blz., ISBN 90-6550-450-8)

De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij
Goejanverwellesluis is een gedenkwaardig mo-
ment in de vaderlandse geschiedenis. In de per-
soon van Wilhelmina stond het Ancien Régime voor
het eerst oog in oog met de gewapende dragers van
nieuwe idealen. Er is een apart deeltje aan gewijd
in de reeks Verloren verleden van de gelijknamige uit-
gever.

Terwijl haar echtgenoot, stadhouder Willem V,
in Nijmegen was achtergebleven, reisde de onver-
schrokken Wilhelmina naar Den Haag om de
oranjegezinde minderheid in de Staten van Hol-
land ervan te overtuigen namens de gehele Staten
de prins te verzoeken naar Holland te komen.

Maar Den Haag zou Wilhelmina niet bereiken.
Niet ver van Goejanverwellesluis, bij Gouda, werd
zij aangehouden door revolutionaire burgers die
haar terugstuurden. Wilhemina riep vervolgens de
hulp in van haar broer, de koning van Pruisen, die
troepen naar de Republiek zond en korte metten
maakte met de revolutionaire patriotten. Daarmee
kwam een einde aan een politieke ontwikkeling
die op de eerste democratische revolutie van Euro-
pa had kunnen uitlopen. Zoals bekend viel die eer
niet de Nederlandse Republiek maar Frankrijk te
beurt. De herinnering aan de Franse Revolutie met
de bestorming van de Bastille en veel bloedvergie-
ten staat in schril contrast met die aan de patriot-
ten, soldaatje spelende pantoffelhelden aan het
einde van de pruikentijd. Tussen het eerste hoofd-
stuk, waarin de aanhouding van Wilhelmina cen-
traal staat, en het laatste, waarin wordt stilgestaan
bij de herinnering aan de patriottentijd en de histo-
riografie, behandelt de auteur de patriotse revolu-
tie en de democratische idealen. Verder gaat hij in
op het fenomeen van de democratische revolutie in
de westerse wereld door de Amerikaanse en Fran-
se revoluties te vergelijken met de ontwikkelingen
in de Republiek aan het einde van de 18de eeuw. 

Deze revoluties waren allemaal geïnspireerd op
‘verlichte’ denkbeelden over vrijheid, verdraag-
zaamheid en mensenrechten. Hoewel de oor-
sprong van zulke denkbeelden vaak in Frankrijk
wordt gezocht is de invloed van Franse denkers in
het 18de-eeuwse Nederland slechts gering ge-
weest. De edelman Joan Derk van der Capellen tot
de Pol, wiens anonieme pamflet Aan het volk van
Nederland (1781) aan de basis van de patriotse idee-
ënwereld staat, was veel meer beïnvloed door An-
gelsaksische denkers als John Locke. Praktische
geschriften uit Engeland en Amerika spraken de
nuchtere Nederlanders meer aan dan de bevlogen
theoretische gedachten van Franse auteurs. Van
der Capellen was een van de eersten die het belang
van de Amerikaanse revolutie inzag. Hij was een
wegbereider voor de geestverwantschap tussen de
patriotten en de Amerikaanse revolutionairen.

De patriotse revolutie mislukte door de gebeur-
tenissen bij Goejanverwellesluis en maakte
daardoor minder indruk dan de Franse revolutie
die diepe sporen naliet. De federale structuur van
Nederland verhinderde grotendeels dat hoogte-
punten als de plechtige beëdiging van het patriot-
se bestuur van Utrecht meer dan symbolische con-
sequenties hadden op nationaal niveau. De bestor-
ming van de Bastille daarentegen vond direct na-
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tionale weerklank. Het radicale en republikeinse
Frankrijk verklaarde de stadhouder in 1793 de oor-
log. Tot het op de been gebrachte Franse volksle-
ger behoorde een Bataafs Legioen dat uit gevluch-
te patriotten bestond. Voor de patriotten was de
Bataafse omwenteling slechts een voortzetting van
het werk dat in 1787 was afgebroken. Het ging niet
om de import van Franse ideeën maar om de mo-
gelijkheid met Franse steun hun eigen idealen te
verwezenlijken.

Wilschut is er in geslaagd een weinig tot de ver-
beelding sprekende maar cruciale episode in de
Nederlandse geschiedenis op verhelderende en
aantrekkelijke wijze te presenteren. Het feit dat hij
Goejanverwellesluis, het symbool van het einde en
de mislukking van de beweging, als kapstok ge-
bruikt mag hem niet worden aangerekend. Goe-
janverwellesluis behoort nu eenmaal tot het collec-
tieve geheugen op grond waarvan de historicus
zijn publiek kan aanspreken.

Louis Sicking

Nina d’Aubigny, ‘Niet zo erg Hollands’. Dagboek
van een reis naar Nederland (1790-1791). Van een
inleiding en aantekeningen voorzien door Helen
Metzelaar. Vertaling: H. Metzelaar en E.R. d’En-
gelbronner (Egodocumenten 21, Hilversum, Ver-
loren, 2001, 187 blz., ISBN 90-6550- 174-6).

Het jaar 1790 was een betrekkelijk kalm jaar in de
woelige eindtijd van de Republiek. De opstand van
de patriotten was enkele jaren daarvoor onder-
drukt en de Fransen waren de Republiek nog niet
binnengevallen. Nina d’Aubigny kon dan ook
rustig in juni van het jaar 1790 met haar ouders,
een zusje en een broer, van Kassel naar Amster-
dam reizen. Op het moment van vertrek was Nina
18 jaar. De familie Engelbrunner – Nina gebruikte
de achternaam van haar moeder – reisde naar Hol-
land omdat haar vader, die gezantschapsraadsheer
was te Kassel, zijn twee zusters en zijn broer wilde
opzoeken. Het dagboek, of zoals Nina zelf schrijft
haar ‘reisverslag’, begint op de dag van vertrek uit
Kassel en eindigt bijna anderhalf jaar later bij
terugkeer in Kassel. 

De eerste paar maanden hield Nina haar dag-
boek haast ieder dag bij, maar vanaf oktober 1790
nam de frequentie af. Eenmaal aangekomen in
Holland verbeef de familie aan de Amsterdamse
Keizersgracht. Later logeerde ze enige tijd bij ver-

wanten in Haarlem. Als meisje uit de betere krin-
gen bracht Nina veel tijd door met het ontvangen
of afleggen van visites, het spelen van spelletjes,
wandelen en het draaien van papillotten. Nina had
veel belangstelling voor muziek en ze kon zeer ver-
dienstelijk zingen. Haar beschrijvingen van de
muziekavonden waarop ze zelf actief optrad en
haar beoordeling van andermans muzikale kwa-
liteiten vormen een belangrijk thema in het dag-
boek. Ze beschrijft in detail welke muziek werd
uitgevoerd bij huisconcerten. Daarnaast bezocht
ze ook openbare concerten zoals die bijvoorbeeld
werden georganiseerd in de muziekzaal van Felix
Meritis. Het waren overigens Nina’s muzikale uit-
weidingen die Helen Metzelaar ertoe brachten, dit
dagboek te vertalen en te publiceren. Metzelaar,
die onderzoek doet naar de rol van vrouwen in het
18de en 19de-eeuwse Nederlandse muziekleven,
stuitte op het manuscript in het Amsterdamse ge-
meentearchief. E.R. d’Engelbronner, de eigenaar
van het manuscript en een verre verwant van Nina,
stemde er in toe dat Metzelaar ook diens vertaling
raadpleegde – het dagboek was oorspronkelijk in
het Frans geschreven – en het verder geschikt
maakte voor publicatie. 

Nina beschrijft echter niet alleen soupers, thee-
visites en muziek- en toneelavonden. Ze doet ook
uitgebreid verslag van haar toeristische uitstapjes
naar Haarlem, Delft, Leiden, Den Haag en Scheve-
ningen. In deze laatste plaats zag ze voor het eerst
de zee. Interessant is het verslag van haar bezoek
aan de Leidse universiteitsbibliotheek, het plaatse-
lijke museum en de botanische tuin. Enthousiast
beschrijft ze de collectie van het natuurhistorisch
kabinet (met daarin onder andere een tarantula en
een bosduivel). Ook het Museum Teylers in Haar-
lem werd door haar bezocht. De buitenzijde van dit
museum vond ze niet mooi, maar ze was onder de
indruk van wat er binnenin te zien was, met name
van de elektriseermachine. Het spectaculairste uit-
je was ongetwijfeld de meerdaagse reis naar Texel.
Op boeiende wijze beschrijft Nina haar bezoek aan
een schip dat net was teruggekeerd uit Ceylon. Uit
deze uitgebreide verhalen, die de dagelijkse be-
slommeringen overstijgen, blijkt dat Nina zeer
onderhoudend kon schrijven. 

De politieke situatie in de Republiek behandelt
Nina niet uitgebreid. Een enkele keer meldt ze er
terloops iets over: ‘het gesprek ging in hoofdzaak
over het oproer dat hier geheerst heeft, over vrese-
lijke gevallen van wreedheid’ (p. 44). Nadat ze het
Oude Mannenhuis in Haarlem heeft bezocht,
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meldt ze in haar dagboek (p. 72) dat ze heeft ge-
hoord dat ook onder de oudjes de partijgeest sterk
leeft, zelfs zo sterk dat de directeur van het Oude
mannenhuis de verstoorders van de rust buiten de
deur heeft moeten zetten. Ook binnen haar familie
leidde de politiek tot tweespalt. 

Hoewel Nina de Hollandse cultuur met veel be-
langstelling en zonder al te veel waardeoordelen be-
schrijft, velt ze geen vleiend oordeel over de Hol-
landers: ‘Hij lijkt erg aardig voor een Hollander’ (p.
27). Op een ander moment stemt Nina in met een
gesprekspartner die zegt dat een vriendelijke Hol-
lander een wonder is: ‘Alles lijkt stijf en gemaakt, hun
vriendelijkheden gaan volgens plan’ (p. 52). Over het
algemeen is ze ook niet erg positief over het uiter-
lijk van de Hollandse mannen en vrouwen.

In 1791 keerde Nina samen met haar zusje terug
naar Kassel. Haar ouders waren al eerder naar
Duitsland teruggereisd. Nina’s verdere leven – ze
bleef ongehuwd – stond in het teken van de mu-
ziek. Zo heeft ze verschillende werken over mu-
ziek-pedagogie op haar naam staan. Het zangpe-
dagogische werk ‘Briefe an Natalie über den Gesang’
uit 1803 is gebruikt voor de omslag van het dag-
boek. Het dagboek is zorgvuldig uitgegeven, met
veel verklarende noten en het is voorzien van een
goede inleiding. Behalve een korte samenvatting
van de gebeurtenissen in het dagboek, gaat Metze-
laar in haar inleiding uitgebreid in op Nina’s ver-
dere levensloop. Uiteraard besteedt ze daarbij uit-
gebreid aandacht aan Nina’s publicaties over mu-
ziek en haar reizen door Europa. De literatuurlijst
en het zeer overzichtelijke register van persoons-
namen complementeren het geheel. Dat register is
overigens geen overbodige luxe gezien het indruk-
wekkende aantal mensen dat in het boek de revue
passeert. Zoals ik hierboven reeds heb aangege-
ven, bevat het dagboek waardevolle informatie
over het openbare muziekleven en de huisconcer-
ten aan het einde van de 18de eeuw. Hoewel be-
paalde aspecten tijdsgebonden zijn, klinkt Nina’s
persoonlijke verhaal universeel. Nina was gewoon
een meisje van achttien dat zich druk maakte om
wat anderen van haar vonden, dat tobde over de
liefde en zich afvroeg wat ze moest met de toena-
deringspogingen van mannen. De scherpe manier
waarop ze de mensen om zich heen beschreef,
maar ook de zelfkritiek die ze daarbij aan de dag
legde, maakt dit egodocument ook na ruim 200
jaar nog zeer leesbaar. 

Biene Meijerman

P. van Schaik, A.E.L. van IJzendoorn (red.) met een
inleiding en annotatie door W.M. Zappey, Reis
door Noord-Holland in 1800 gedaan door de ge-
broeders H. en J.P. Gildemeester met hunnen
vriend F.W. Conrad (Vrienden van de Hondsbos-
sche 16, Edam, Hoogheemraadschap van de Uit-
waterende Sluizen te Edam, 2000, 38 blz., geen
ISBN, te bestellen bij het Hoogheemraadschap van
de Uitwaterende Sluizen te Edam, tel. 0299-
391391)

Dit boekje, deskundig ingeleid en geannoteerd, is
de 16de uitgave van de in 1981 opgerichte Kring
van ‘Vrienden van de Hondsbossche’. Deze Vrien-
denkring publiceert regelmatig over de Honds-
bossche Zeewering en verwante onderwerpen uit
de Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis.

Reis door Noord-Holland is een niet eerder gepu-
bliceerd reisverhaal van een door een klein gezel-
schap in de zomer van het jaar 1800 ondernomen
rondreis door Noord-Holland. Het schrijven van
een reisbeschrijving was in de 18de eeuw een ge-
liefd genre. Dit reisjournaal is dan ook niet zozeer
interessant vanwege de beschrijvingen van de
mensen en dingen die de reizigers onderweg
tegenkwamen, hoewel de ‘schilderachtige’ boe-
rendanspartij op de boerenkermis te Medemblik,
waar het gezelschap een nacht doorbracht, enkele
prachtige passages bevat. Het belang van dit reis-
verhaal zit hem vooral in de nauwkeurigheid van
de topografische beschrijvingen, met name de
land- en waterwegen, alsmede de ligging van wa-
terstaats- en verdedigingswerken. Van de genoem-
de versterkingen is bijvoorbeeld nauwelijks iets
overgebleven.

Het reisgezelschap dat op 7 juni 1800 te paard
vertrok voor een achtdaagse reis door vrijwel de
gehele provincie, bestond uit de schrijver van het
journaal Frederik Willem Conrad (1769-1808), de
gebroeders Jan Paulus (1767-1808) en Hendrik Da-
niel Gildemeester (1766-1820) en de verzorger
voor de paarden Jan de Raad. Schrijver Conrad had
beroepshalve een buitengewoon grote belangstel-
ling voor waterstaat en defensie. Deze hoogge-
plaatste waterstaatsambtenaar had kort daarvoor
een aanstelling gekregen als een van de vier Com-
missarissen-Inspecteur in de Departementen Am-
stel en Texel. De reis diende daarom als verken-
ning van zijn toekomstige ambtsgebied. Boven-
dien wilde Conrad zich op de hoogte stellen van de
desastreuze gevolgen van de Engels-Russische in-
vasie van augustus-november 1799. Na de wapen-
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stilstand op 18 oktober 1799 te Alkmaar bleef de
bevolking met een reusachtige schade zitten. Met
name in de duinstreek waren grote verwoestingen
aangericht. De makelaar Jan Paulus en zijn oudere
broer de azijnfabrikant Hendrik Daniel Gilde-
meester waren vooral geïnteresseerd in de sporen
die deze strijd had achtergelaten, en we zouden ze
dus als ‘ramptoeristen’ kunnen omschrijven.

De reis voltrok zich door een kaal landschap
met geïnundeerde polders, vele vernielde of ge-
sloopte woningen en lege stadjes. De economi-
sche malaise was groot. Niet alleen op het land
maar ook in steden als Medemblik, Enkhuizen en
Edam heerste de doodse stilte van het verval.
Ronduit dramatisch was de situatie in Schoorl,
waar 28 huizen door brand en vernieling met de
grond gelijk waren gemaakt. Onze reizigers be-
steedden echter vooral aandacht aan de overblijf-
selen van de Engelse batterijen in en om de Zijpe.
De Bataafse regering was hier begonnen met de
aanleg van een hele serie versterkingen waarbij
men de oude Engelse stellingen gebruikte. Men
bezocht de zogeheten Linie van Beverwijk tussen
het IJ en het Wijkermeer, en de havenwerken van
het Nieuwe Diep bij Den Helder, aangelegd tijdens
de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Tevens
werd een bezoek gebracht aan Texel, dat ook tot
het ambtsgebied van Conrad behoorde.

Hier trok een systeem van putten, waarmee gro-
te zeeschepen werden bevoorraad met water, de
aandacht van onze reisgenoten. Verder treffen we
in het reisjournaal beschouwingen over het zee-
wier, de wierdijken, de paalworm, de optische
telegraaf en de experimentele kunstklip, een in zee
verankerde even onder de waterspiegel drijvende
houtconstructie bestemd om schade toe te bren-
gen aan vijandelijke oorlogsschepen.

Het boekje is niet alleen een interessant verhaal
vanwege zijn uitvoerige geografische beschrijvin-
gen, maar het geeft ons tevens een goed beeld van
de desastreuze gevolgen van de Engels-Russische
invasie voor de plaatselijke bevolking. Reis door
Noord-Holland bevat een gedegen notenapparaat en
literatuurlijst. Tevens is het rijkelijk geïllustreerd
met oude kaarten, aquarellen, prenten en tekenin-
gen die de lezer terugvoeren naar de tijd van ons
reisgezelschap.

Edwin Maes

Frits Rovers, ‘Dan liever de lucht in!’ Jan van
Speijk en de Belgische Opstand (Verloren Verle-
den. Gedenkwaardige momenten en figuren uit de
vaderlandse geschiedenis 12, Hilversum, Verlo-
ren, 2000, 88 blz., ISBN 90-6550-453-2).

‘Tijdens welke episode van het Nederlandse verle-
den riep Jan van Speijk de fameuze zin uit: Dan lie-
ver de lucht in?’ – Zo luidde een van de vragen tijdens
de Nationale Geschiedenis Quiz in 2001. Bekend is
de uitroep zeker, maar lang niet alle deelnemers
konden hem plaatsen. Mochten de deelnemers dit
boekje hebben gelezen dan zouden ze deze vraag
makkelijk hebben kunnen beantwoorden en dan
hadden er bovendien heel wat lastiger vragen over
de Belgische Opstand in de lijst mogen staan. 

Auteur Frits Rovers, docent geschiedenis aan de
Educatieve Faculteit Amsterdam, bouwt zijn ver-
haal op rondom de historische figuur en diens uit-
roep. Hierbij begint hij met de historische persoon
Van Speijk. Via een uitgebreide geschiedenis van
de Opstand komt hij uiteindelijk uit bij de mythi-
sche Van Speijk, de verering die hem te beurt valt,
de beeldvorming rond zijn heldendaad en de on-
vermijdelijke kritiek erop.

In 1814, bij de Vrede van Parijs, hadden de grote
mogendheden bepaald dat in het nieuwe statenbe-
stel de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
tot een volledige unie zouden worden samenge-
voegd onder gezag van Willem I als soeverein
vorst. De elites van beide delen, die buiten de hele
besluitvorming waren gehouden, bleven aanvan-
kelijk onverschillig. Maar gaandeweg groeide de
onvrede met name in het Zuiden, dat zich door on-
gunstige bepalingen achtergesteld voelde. De re-
volutie in Frankrijk van juli 1830 deed de onrust in
het Zuiden uitgroeien tot een ware opstand. Ro-
vers beschrijft de moeizame ontwikkeling van het
Verenigd Koninkrijk, de uiteindelijke onmacht van
de koning en zijn zonen om de eenheid te bewaren
en de doorslaggevende rol van de Europese mo-
gendheden in vorming en ontbinding van de unie.
Willems hardnekkige pogingen de scheiding van
Noord en Zuid tegen te gaan, komen uitvoerig aan
bod. In het licht van het machtige Europese diplo-
matieke steekspel is de ophef over de opoffering
van de kleine Van Speijk des te opmerkelijker. 

Jan van Speijk groeide na de dood van zijn
ouders op in het burgerweeshuis van Amsterdam
en wilde volgens de overlevering niets liever dan
varen. Vanwege zijn geringe lengte werd hij echter
afgekeurd voor de marine; zijn oudere broer kreeg
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het uiteindelijk toch voor elkaar dat hij stuurmans-
leerling werd. In 1830 kreeg hij – inmiddels was hij
tot luitenant bevorderd – de opdracht in het op-
standige Antwerpen aan de Schelde scheepsladin-
gen te controleren. Deze opdracht nam hij uiterst
serieus; op Oudejaarsnacht van 1830 zwoer hij
zelfs dat zijn schip nooit in handen van de Belgi-
sche muiters zou vallen. Een maand later raakte
zijn boot in de barre winterkou vast aan de wal-
kant. Gewapende Antwerpse burgers en militairen
stroomden massaal toe en eisten het strijken van
de Hollandse vlag. Daarop liet Van Speijk zijn ka-
nonneerboot in de lucht vliegen; 26 Nederlanders,
onder wie Van Speijk, en een onbekend aantal Bel-
gen kwamen om het leven. Met een klap had Van
Speijk een eind gemaakt aan de Nederlandse on-
verschilligheid. Er werden ontelbare gedichten
aan zijn heldendood gewijd. Niet iedereen kon
zich vinden in de ‘bekrompen Vaderlandsliefde’,
aldus Potgieter. Ook Jacob van Lennep zag ervan
af, zijn vijftig coupletten tellende satire te publice-
ren, toen de stemming van het overgrote deel van
de Nederlandse bevolking hem ten tijde van de
Tiendaagse Veldtocht, in de zomer van 1831, te
oorlogszuchtig werd. De strijd tegen de Belgen en
Van Speijks offer gaf de nieuwe Nederlandse staat,
volgens de historicus Huizinga, houvast in de
historische traditie, waaraan het in het Verenigd
Koninkrijk altijd had ontbroken. 

Met het verschijnen van dit deel werd alweer de
derde jaargang van de reeks Verloren Verleden, ge-
denkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse ge-
schiedenis van Uitgeverij Verloren waardig afge-
rond. De opzet van de reeks is het onderwerp pak-
kend te beschrijven, in een brede context te plaat-
sen en bovendien de huidige stand van onderzoek
in het verhaal te betrekken. Dat is ook deze keer
uitstekend gelukt. De complexe diplomatieke en
staatkundige verwikkelingen rond opkomst en
ondergang van het Verenigd Koninkrijk, maar ook
de meer persoonlijke en cultuurhistorische vertel-
ling rond de figuur Van Speijk komen prima uit de
verf. Je zou bijna wensen dat dit relaas over de be-
trekkelijke willekeur rond de Nederlandse en Bel-
gische staatsvorming en monarchie verplichte
schoolkost was. 

Lianne Damen

Nicolaas Matsier, Carl de Keyzer en Selma Sche-
pel, De Nieuwe Hollandse Waterlinie (Waanders
Uitgevers, Zwolle/Stichting Fort Asperen, 2001,
152 blz., ISBN 90-400-9553-1).

Bijna 200 jaar geleden besloot koning Willem I de
Nieuwe Hollandse Waterlinie te bouwen, een 85
kilometer lange verdedigingslinie van 70 forten,
batterijen en inundatieterreinen, die vanaf de Zui-
derzee tot aan de Brabantse Biesbosch liep. Dank-
zij een ingenieus waterhuishoudkundig systeem
kon zo binnen een kleine drie weken een strook
land over een lengte van 85 kilometer onder water
worden gezet. De militaire functie van de Waterli-
nie had een duidelijke invloed op het omringende
landschap. Zo mocht volgens de Kringwet uit 1853
in de schootsvelden niet of niet blijvend worden
gebouwd, afhankelijk van de afstand tot het fort.
Door een veranderde manier van oorlogvoeren ver-
loor de Waterlinie na de Tweede Wereldoorlog
haar oorspronkelijke functie, met als gevolg dat
het aanzien van de linie drastisch veranderde. Zo
verrezen, nadat de Kringwet in 1951 werd opgehe-
ven, bijvoorbeeld in de schootsvelden van forten
ten oosten van de stad Utrecht nieuwe stadswij-
ken. Ook moest een aantal forten uit de Waterlinie
wijken voor woningbouw. Hoewel het merendeel
van de forten intact bleef, is er sindsdien geen
sprake meer van een eenduidig beheer. De bouw-
werken en terreinen zijn in handen van verschil-
lende overheden en particulieren, en op enkele uit-
zonderingen na, gesloten voor het publiek. Ver-
scholen in het groen, vaak verwaarloosd, dreigen
deze ingenieuze waterwerken verloren te raken
voor de toekomst. 

Inmiddels lijkt het tij zich ten positieve te keren.
De forten en overige elementen van de linie wor-
den erkend als voorbeelden van Nederlands cul-
tuur en landschappelijk erfgoed, en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie is in de nota Belvedere aan-
gewezen als Nationaal Project. Op dit moment is
een maatschappelijk debat gaande over de toe-
komst van de Waterlinie, waarin de vraag centraal
staat hoe de hedendaagse ruimtelijke ontwikke-
ling in overeenstemming kan worden gebracht
met de cultuurhistorische waarde en betekenis van
de Waterlinie. In dat kader kan ook deze publicatie
gezien worden, die verschijnt naar aanleiding van
de zomermanifestatie ‘Fort Asperen 2001 ‘Water-
proof’, waarin kunstenaars de toekomst verken-
nen van de Hollandse Waterlinie.

In dit boek geeft Matsier in ‘Een goed bewaard
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geheim’ (p. 7-59), een persoonlijke kijk op de
deels in het Hollandse landschap verscholen en in
verval geraakte Waterlinie. Hij plaatst de linie in
het brede kader van de Hollander en zijn strijd te-
gen en met het water. In het tweede deel van het
boek (p. 59-103) verkent de Belgische Magnum-
fotograaf De Keyzer de linie en het omringende
landschap met zijn camera. Tot slot beschrijft
Schepel (p. 105-149) de ontwikkeling van de Wa-
terlinie in de 21ste eeuw. Nogmaals krijgen we net
zoals in het hoofdstuk van Matsier een historische
schets, doch dit keer komen meer de militair-stra-
tegische aspecten van de linie aan de orde. Interes-
sant, ook in het kader van de huidige discussie
over de toekomst van de Waterlinie, zijn haar be-
schrijvingen anno 2001 van negen forten die een
nieuwe bestemming hebben gekregen. Sommige
forten zijn als munitie-opslagplaats in gebruik
door defensie. Aangezien deze forten gesloten zijn
voor publiek, bieden ze een goede broed- en
schuilplaats voor allerlei vogels en vleermuizen.
De forten bij Muiden zijn al tientallen jaren geïnte-
greerd in het maatschappelijke leven en worden
vrijwel volledig en heel divers benut. Men treft er
kantoorruimtes, de plaatselijke VVV, een trouw-
zaal, een zeeverkennersgroep en er maken zo’n 40
culturele verenigingen en welzijnsinstellingen ge-
bruik van de ruimtes.

Veel verder ging men bij Fort Steurgat, waar bij
wijze van experiment een projectontwikkelaar toe-
stemming kreeg, het fort te verbouwen tot koop-
appartementen. Weer een ander fort werd omge-
bouwd tot partycentrum of kreeg een bescheiden
functie als natuurkampeerterrein. Ambitieuzer is
de aanpak van Fort bij Vechten. In 1998 gaf Staats-
bosbeheer Fort bij Vechten in beheer aan een be-
drijf onder voorwaarde dat het opgeknapt zou
worden, een publieke functie zou krijgen en het
zichzelf kon bedruipen. Daarmee zijn twee be-
langrijke knelpunten aan de orde: herstel door
goed onderhoud en het behouden van een publie-
ke functie. 

De toekomst van de Waterlinie hangt niet alleen
af van haar hergebruik, maar vooral ook van de be-
kendheid en de publieke belangstelling. Dit fraai
geïllustreerde boekwerkje kan daar zeker aan bij-
dragen.

Edwin Maes

J.P. Verhave, Afgescheiden en wedergekeerd. Het
leven van J.A. Wormser en zijn gezin (Heerenveen,
Uitgeverij Groen, 2000, 250 blz., ISBN 90-5829-
005-0).

De eerste helft van de 19de eeuw was een roerige
tijd voor de Nederlandse Hervormde Kerk. Dit
boek werpt een blik op de opkomst van de gods-
dienstige opwekkingsbeweging waarbij mensen
zich afkeerden van de Hervormde Kerk. De auteur
heeft ervoor gekozen om bij zijn beschrijving van
dit Réveil de Amsterdamse deurwaarder Johan
Wormser tot hoofdpersoon van zijn boek te ma-
ken. Volgens hem hebben eerdere historici te wei-
nig aandacht besteed aan de rol die Wormser heeft
gespeeld in het Réveil.

Bij het schrijven van het boek heeft Verhave zich
grotendeels gebaseerd op de intensieve corres-
pondentie tussen Johan Wormser en de staatsman
Groen van Prinsterer. Soms heeft hij ook delen uit
deze briefwisseling vrijwel letterlijk overgenomen.
Helaas ontbreekt een notenapparaat. Dit boek kan
dus niet dienen als uitgangspunt voor verder we-
tenschappelijk onderzoek. In zijn Verantwoording
verwijst de auteur de geïnteresseerde lezer naar het
archief van de Vrije Universiteit, waar zowel de be-
wuste briefwisseling als een geannoteerd manu-
script van dit boek worden bewaard. De auteur ver-
antwoordt zijn beslissing om in deze uitgave geen
noten op te nemen echter niet. Wellicht vloeit deze
omissie voort uit de vorm die de auteur heeft geko-
zen om geschiedenis te schrijven. 

In feite heeft Verhave Afgescheiden en wedergekeerd
bewerkt tot een roman, waarbij hij het verhaal ver-
telt vanuit het perspectief van de oudste dochter
van Johan Wormser. Verhave beschrijft hoe hij: ‘In
de huid is gekropen van Jans Wüstenhoff-Worm-
ser, die in het begin van de 20de eeuw haar herin-
neringen over haar jeugd en de milieus van Af-
scheiding en Réveil heeft opgeschreven.’ Het ge-
hele boek lang blijft Jans aan het woord. Opmer-
kingen als: ‘Ik zie de propere gordijntjes en vallet-
jes nog voor me,’ en: ‘Voor het presenteren van
koffie legde ik graag mijn werkje opzij en dan ge-
noten we van een janhagel of een Amsterdams
korstje,’ dienen ertoe de lezer bij haar relaas be-
trokken te houden. Maar deze schrijfstijl doet het
boek geen goed. Het boek blijft hangen tussen de
poging om een roman te schrijven en een overzicht
te geven van Wormser en de kerkgeschiedenis van
de 19de eeuw. Dit resulteert in een moeilijk toe-
gankelijk boek. Verstrooid tussen de persoonlijke

Boekbesprekingen 41



mededelingen van Jans, worden vele feiten be-
schreven. Voor eenieder die niet thuis is in de
Nederlandse kerkgeschiedenis blijft het Réveil zo
een ondoorzichtige brij van gebeurtenissen en na-
men. Bovendien krijgen we door de blik van Jans
een wel erg eenzijdige benadering van thema. De
standpunten van Wormser komen niet uit de verf.
Een goede dochter valt haar vader immers niet af!

Het boek is geïllustreerd met enkele portretten
en foto’s van de beschreven personen. Verder
wordt elk hoofdstuk afgesloten met een in cursief
geplaatst stuk waarin de auteur de lezer vertelt hoe
hij aan de bewerkte informatie is gekomen en
waarom het leven van de familie Wormser hem
persoonlijk raakt. Duidelijk wordt wel dat J.P. Ver-
have zich zeer verbonden voelt met de kerkge-
schiedenis en Johan Wormser zeer bewondert. 

Een zorgvuldige lezer met een grote belangstel-
ling voor de kerkgeschiedenis kan met dit boek
wellicht uit de voeten. In twaalf hoofdstukken
wordt het leven van Wormser uit de doeken ge-
daan. De onderwerpen van de hoofdstukken varië-
ren van pure levensbeschrijving in het hoofdstuk
‘Het huis met de G’, tot een bredere kijk op de ge-
beurtenissen in de kerk. Het hoofdstuk ‘Silhouet-
ten van vader en zijn vrienden’ laat zien met welke
vraagstukken Wormser zich zoal bezighield. Toch
ontsnapt de lezer ook in de minder biografisch ge-
tinte hoofdstukken niet aan Jans persoonlijke op-
merkingen. Zo leest hij over Groen van Prinsterers
echtgenote dat zij lief was ‘met een lange dunne
mond, waaruit een zachte stem klonk met iets van
noordelijke uitspraak.’ Het register van persoon-
snamen dat achteraan is opgenomen biedt grote
hulp bij het doorlezen van dit boek.

Saskia Wubbolts-de Boer

T. Coops, J. Branger en E. de Paepe (red.), Oorden
van schoonheid. Buitenplaatsen en landgoederen
in Hilversum (Hilversum, Verloren, 2000,
216 blz., ISBN 90-6550-618-7).

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de
Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’
verscheen in 2000 een bundeling van studies naar
Hilversumse landgoederen, buitenplaatsen en vil-
la’s. Allereerst wordt ingegaan op de verschillen
tussen een landgoed en het jongere fenomeen bui-
tenplaats en volgt definiëring van de term villa,
eigenlijk een soort mini-buitenplaats. Deze

naamsaanduiding vormt de fundering voor de rest
van het boek, waarbij de verschillende hoofdstuk-
ken achtereenvolgens de landgoederen Zonne-
straal en Einde Gooi, het landgoed/buitenplaats
Zwaluwenberg, landgoederen Hilveroord (Hoor-
neboeg) en Anna’s Hoeve en de buitenplaatsen
Lindenheuvel, Nieuweroord, Birkenheuvel en
Hoogt van ‘t Kruis aan bod komen. Hoewel de
hoofdstukken allemaal een ‘buiten’ als onderwerp
hebben, kiezen de auteurs steeds een ander aan-
dachtspunt. Ze zijn prettig voorzien van kaders
waarin allerlei anekdotes de revue passeren. De
hoofdstukken zijn ook los van elkaar te begrijpen.
Namen worden waar nodig opnieuw geïntrodu-
ceerd, wat wel weer overbodig is bij lezing van het
hele boek. Het afsluitende hoofdstuk heeft de in-
vloed van vooral de 19de-eeuwse buitenplaatsbe-
woners op de Hilversumse samenleving tot onder-
werp.

De hierboven beschreven opsomming van de
namen wekt de indruk dat het hier om een boek
gaat waarin kadasters, afmetingen en technische
uiteenzettingen de lezer om de oren vliegen. Niets
is minder waar. Er wordt veel aandacht besteed
aan de persoonlijke geschiedenissen van de bewo-
ners en steeds is er wel een aspect van het huis of
de omgeving dat een uitweiding rechtvaardigt; zo-
als het mede door diamantbewerkers ingerichte
sanatorium Zonnestraal en het typisch Engelse
landhuis dat Jonkheer De Pesters voor zijn Schotse
vrouw op De Zwaluwenberg liet bouwen en waarin
nu de staf van de militaire Inspecteur-Generaal is
gehuisvest. Aan de orde komt ook de geschiedenis
van de tudden (Westfaalse rugzakhandelaren), die
zich in Nederland en ook in het Gooi vestigden en
waarvan Anton Sinkel het meest tot de verbeelding
spreekt. Ook maken we kennis met broer en zus
Pijnappel, die zich verdiepten in socialistische
vraagstukken, Leidse arbeidersmeisjes voor va-
kantie op de Hoorneboeg ontvingen en een zeer
omvangrijke verzameling humaniora-boeken aan
de Amsterdamse Universiteitsbibiotheek nalieten.
Onze aandacht wordt verder gericht op zulke ver-
schillende zaken als het 17de-eeuwse gevecht met
de ‘erfgooiers’ om de ontginningsrechten op de
landerijen van het Eerste en Tweede Blok, en op de
bouw van villa Vogelensang aan de hand van een
winnend ontwerp en de verwikkelingen rond de
uiteindelijke sloop ervan, waarbij ook de Hilver-
sumse directeur van publieke werken, Dudok, was
betrokken. 

Net als Dudok, komt ook de naam Copijn vaak
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terug. De familie Copijn, waarvan nazaten nog
steeds als hoveniers actief zijn, is al generaties
lang betrokken bij de aanleg van Hilversumse tui-
nen. Voor de door architect Cuypers ontworpen
tuin bij kasteel De Haar leverde Copijn bijvoor-
beeld de volwassen bomen om de tuin bij opening
een volgroeide aanblik te geven. Voor Blijdenstein
ontwierp Copijn het landschappelijke Pinetum (nu
in eigendom van de Hortus van Amsterdam) met
alle mogelijke soorten coniferen. Naast deze
(tuin)architecten komen ook andere namen steeds
terug. De verschillende soorten eigenaren met hun
achtergronden staan in het afsluitende hoofdstuk
nog eens keurig in het gelid. Uit de kleine kring
van zeer welgestelde onroerend-goed-eigenaren
duiken families op als de oude Amsterdamse pa-
triciërs Huydecoper en Insinger en de nieuwe elite
(rond 1900) van ‘joden’ zoals Lipman, van ‘Duit-
sers’ zoals de tuddenfamilies Moormann en Sin-
kel, en van ‘Indiëgangers’ als Bouricius en Van
Lennep. Ook adel en hoge functionarissen van
buiten Amsterdam vestigden zich in het Gooi, zo-
als de families Blijdenstein uit Enschede en Van
den Wall Bake. Natuurlijk valt ook de naam van de
familie Perk vaak. Een lid daarvan, Albertus Perk,
beschermheer van de Historische Kring, behoorde
tot de plaatselijke elite en vervulde beurtelings de
rol van makelaar, eigenaar en notaris. Zelfs de ta-
felrede die hij bij de inwijding van Lindenheuvel in
1836 uitsprak, is integraal opgenomen. En dat is
eigenlijk ook wel terecht, want het is een typische
verwoording van de algemene gevoelens die de
buitens bij de elite opriepen: de hang naar mooie
natuur waarvan vooral de rust en de ruimte hoog-
lijk werden gewaardeerd.

Elk hoofdstuk eindigt met een korte notenlijst.
Het boek zelf sluit af met een lijst van niet-bespro-
ken villa’s, buitenplaatsen en landgoederen, een
literatuurlijst, een persoonsnamenregister en een
register van geografische namen. Het is daarmee
een volledig boek geworden, maar behalve volle-
dig is het ook een aangenaam werk geworden dat
zeker het bestuderen waard is voor eenieder die
graag door de bossen en heide van Hilversum en
omgeving dwaalt.

Lianne Damen

Annette Koenders, Hilversum. Architectuur en
stedenbouw 1850-1940. Monumenten Inventari-
satie Project (Zwolle, Waanders Uitgevers, Ge-
meente Hilversum, 2001, 200 blz., ISBN 90-400-
9453-5).

De gemeente Hilversum prijst zichzelf op haar
web-pagina aan als ‘Stad van Dudok ‘, ‘Stad van de
media’ en ‘Dorp in het Gooi’. Ongetwijfeld zullen
veel mensen Hilversum niet alleen associëren met
radio en televisie, maar zal Hilversum ook associ-
aties met bouwwerken van W.M. Dudok oproe-
pen. Dudok was tussen 1915 en 1947 directeur pu-
blieke werken en gemeentearchitect van Hilver-
sum. Het Raadhuis (1931) is ongetwijfeld zijn be-
kendste bouwwerk. Niet alleen Dudok heeft zijn
sporen in Hilversum nagelaten, ook de architect
uit de groep van het zogenaamde ‘Nieuwe Bou-
wen’ J. Duiker (1890-1935) heeft met Sanatorium
Zonnestraal en Hotel Gooiland een duidelijk stem-
pel op de gemeente gedrukt. 

Hoewel Hilversum ook oudere gebouwen heeft,
zijn bouwwerken uit de 20ste eeuw zeer goed ver-
tegenwoordigd. In de laatste decennia heeft de
rijksoverheid meer belangstelling gekregen voor
het beschermen van bouwwerken uit de periode
1850-1940. Dit leidde in 1986 tot de start van het
landelijk Monumenten Inventarisatie Project. Na-
dat de inventarisatie gereed was, volgde het Monu-
menten Selectie Project. In Hilversum werden 165
gebouwen en drie gebieden met bijzondere
waarden als rijksmonument geselecteerd. In het
hier te bespreken boek is de neerslag van de inven-
tarisatie te vinden. 

In het eerste gedeelte van het boek wordt in het
kort de ontwikkeling van Hilversum van middel-
eeuws brinkdorp naar moderne gemeente met ste-
delijke allures weergegeven. Hilversum was van
oorsprong een agrarisch brinkdorp. De brink
(driehoekig plein) speelde een rol bij het verzame-
len van vee. Begin 17de eeuw werd woeste grond
rond Hilversum ontgonnen om aan de Amster-
damse zandbehoefte te kunnen voldoen. De vaar-
ten en wegen die werden aangelegd om dit zand te
kunnen afvoeren, versnelden de ontwikkeling van
Hilversum. De vestiging van spinnerijen en weve-
rijen in de 17de en 18de eeuw had een sterke toe-
name van de bevolking tot gevolg, die niet meer al-
leen uit boeren maar ook uit handwerkslieden en
winkeliers bestond. Na een grote brand in 1766
kreeg de bebouwing meer structuur. In de 19de
eeuw vond verdere expansie plaats, met name
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langs de nieuw aangelegde wegen (lintbebou-
wing). De textiel- en tapijtfabrieken die in de 19de
eeuw verrezen, maakten de bouw van arbeiders-
wijken noodzakelijk. Vanaf het begin van de 20ste
eeuw vond de uitbreiding meer planmatig plaats.
Dudok was in 1946 betrokken bij het kernplan; een
transformatie van de oude dorpskern tot een mo-
derne binnenstad. Op de voorgestelde schaal is het
plan nooit uitgevoerd. Wel is met de aanleg van
een gedeelte van de ringweg het centrum ingrij-
pend veranderd. De laatste jaren heeft men zich
minder bezig gehouden met het maken van een
eenheid van de binnenstad. Het beheersen van de
verkeersproblematiek is meer op de voorgrond ge-
komen.

In het tweede gedeelte van het boek (de eigen-
lijke inventarisatie) wordt eerst een aantal gebie-
den met bijzondere waarden beschreven (het
Noordwestelijke Villagebied, Villagebied Zuid,
Tuinstad-ontwikkeling en Plan Zuid, Plan Oost en
Kamrad en Landgoed Zonnestraal), en vervolgens
wordt per categorie een overzicht gegeven. Van elk
bouwobject is, naast een korte beschrijving, een
foto opgenomen. De beschreven categorieën zijn
onder andere villa’s en landgoederen, koetshuizen
en tuinmanswoningen, arbeiderswoningen, pen-
sions en hotels, omroepgebouwen, scholen en ar-
chitectenwoningen. Bijzondere categorieën die
beschreven worden, zijn orgels en straatmeubilair
zoals grenspalen en erfscheidingen. Wie op zoek
is naar een overzicht van bouwstijlen in de periode
1850-1940 of meer wil weten van de architecten die
in deze periode in Hilversum actief waren, zal in
dit boek echter minder aan zijn trekken komen:
het blijft een inventarisatie.

Dit uiterst overzichtelijke boek, onder andere
door de vetgedrukte balken met kopteksten, is
voorzien van een literatuurlijst voor mensen die
verder willen lezen, een register op naam van de
ontwerpers en een register op plaats- en straatna-
men. Als inventarisatie is het een geslaagd boek;
met een duidelijke indeling in categorieën, mooie
foto’s en ter zake doende beschrijvingen van de
bouwobjecten. 

Biene Meijerman

Aad Gordijn, Paul van de Laar en Hans Roosen-
boom, Breitner in Rotterdam. Fotograaf van een
verdwenen stad (RKD-bronnenreeks deel 2) Bus-
sum, Uitgeverij THOTH, 2001, 128 blz., ISBN 90-
6868-282-2).

Dat de vooraanstaande schilder George Hendrik
Breitner (1857-1923) niet alleen schilderde, maar
ook fotografeerde, mag inmiddels als bekend wor-
den verondersteld. Evenals andere kunstenaars
gebruikte hij soms foto’s als hulpmiddel bij het
schilderwerk. In totaal zijn er van Breitner onge-
veer drieduizend opnames bewaard gebleven, de
meeste daarvan met Amsterdamse onderwerpen.
Zijn foto’s van de hoofdstad zijn dan ook zeer be-
kend geworden; het waren er zeer veel én ze wer-
den al vroeg nauwkeurig beschreven. Minder be-
kend zijn de foto’s die Breitner in de jaren 1905 en
1906 maakte van zijn geboortestad Rotterdam. Hij
gaf zelf altijd aan weinig belangstelling te koeste-
ren voor Rotterdam, en deze foto’s lijken dan ook
nauwelijks hun sporen nagelaten te hebben in zijn
schilderwerk. Breitner hield zich aan het begin van
de twintigste eeuw voornamelijk bezig met Am-
sterdamse stadsgezichten.

Dat neemt niet weg dat zijn Rotterdamse foto-
grafische werk een interessante (kunst)histori-
sche bron oplevert. De onderwerpen die Breitner
in Rotterdam fotografeerde, kwamen immers wel
overeen met de Amsterdamse onderwerpen. Ste-
gen en smalle straten hadden zijn voorkeur, even-
als taferelen die in de loop der jaren zouden ver-
dwijnen. Op de foto’s komen bijvoorbeeld wel veel
karren en paarden voor, maar ontbreken de grote
schepen in de nieuwe havens. Moderne industrie
en nieuwbouw keurde hij geen blik waardig, ter-
wijl de ‘gewone’ Rotterdammer op straat in de
eigen buurt regelmatig terugkeerde.

Deze Rotterdamse foto’s zijn nu gebundeld in
een prachtige bronnenpublicatie van de Rijks-
dienst voor Kunsthistorische Documentatie
(RKD). Prachtig, maar niet omdat Breitner een uit-
muntend fotograaf was, verre van dat. Er zitten di-
verse opnames bij die het gemiddelde familiefoto-
album niet zouden halen. De foto’s zijn lang niet
allemaal even scherp, voortkomend uit noncha-
lance en technische onhandigheid. Breitner wist
echter op een bepaalde manier de sfeer te treffen in
de kleine straten en stegen die de havenstad rond
de eeuwwisseling rijk was. De foto’s wordt zeer
veel recht gedaan in deze publicatie. Het betreft
een mooi ingebonden vierkant boek met een rui-
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me bladspiegel op een goede kwaliteit papier; on-
ontbeerlijk bij het uitgeven van fotomateriaal.
Naast de catalogus waarbij steeds twee foto’s sa-
men op een pagina prijken, werden vijfendertig af-
beeldingen extra groot afgedrukt.

Rotterdam-kenner Aad Gordijn verrichtte be-
langrijk werk door de foto’s te dateren en te lokali-
seren. Dit was geen geringe opgave. De meeste
straten en gebouwen zijn immers na het bombar-
dement van 1940 weggevaagd, als zij niet al eerder
onder de slopershamer waren verdwenen. Uit zijn
naspeuringen bleek dat honderdentien foto’s van
Breitner uit Rotterdam stamden. Vierentachtig
daarvan konden precies gelokaliseerd worden.
Slechts een enkele locatie op de foto’s is op dezelf-
de wijze behouden gebleven. De plattegrond met
de verschillende locaties is dan ook meer dan een
aardigheidje voor de lezers, het is een onmisbaar
instrument.

De catalogus wordt voorafgegaan door twee in-
leidingen. Conservator fotografie Hans Roosen-
boom belicht de persoon Breitner als fotograaf,
terwijl hoogleraar Paul van de Laar een historische
schets van de stad Rotterdam voor zijn rekening
neemt. Rotterdam was in de tijd van Breitner al een
belangrijke havenstad, die een grote aantrekkings-
kracht uitoefende op immigranten. Deze nieuw-
komers werkten lang niet altijd in de havens, maar
kwamen vaak terecht in de nijverheid of ze dreven
winkeltjes in de binnenstad. De armoede was
groot. Terwijl Rotterdam zich voordien als een
‘trotse koopstad’ presenteerde, resteerde rond
1900 het beeld van een ‘cultureel armoedige werk-
stad’, aldus Van de Laar. De algemene schets vol-
doet prima om de foto’s in hun grotere verband te
plaatsen, maar de aardigste gegevens staan bij de
foto’s zelf. Naast lokalisering en datering vermeldt
de catalogus namelijk bij iedere afzonderlijke foto
nog wat extra informatie. Een gewone foto van de
Schoorsteenvegersgang in Rotterdam verandert
daardoor in de steeg waarin de weduwe van C.
Pons voorheen de was gladstreek of mangelde.
Het bordje ‘hier mangelt men’ aan een van de ge-
vels zou anders wellicht snel over het hoofd wor-
den gezien. Op deze manier is het ook voor een
fotografische leek aantrekkelijk om de foto’s te be-
studeren en komen ze nog meer tot leven.

Ingrid van der Vlis

Jan van den Noort, Maili Blauw, Water naar de zee;
Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort 1874-
1999 (nr. 132 in de reeks van Stichting Historische
Publicaties Roterodamum, Rotterdam, NV Water-
bedrijf Europoort, 2000, 191 blz., ISBN 90-801167-
2-6)

Misschien is de kleurvoering van dit opvallend
vormgegeven boek wel gebaseerd op de opgeno-
men dichtregel van Hans Andreus ‘Het paarse
opalen lichtgroene zwartblauwe en rossige water’
(p. 112). Want net als de kaft van het boek zijn de
bladzijden met collages van foto’s, gedichten,
spreekwoorden en citaten over water, in lichtgroe-
ne en paarse kleuren uitgevoerd. Ook de letters
zijn paars, op grijs-wit papier. De vele fraaie foto’s
van onder andere watertorens in het gebied, zijn
echter niet in paars-groen, maar in stemmig
zwart-wit afgedrukt. Water naar de zee is bedrijfsge-
schiedenis, een tak van de geschiedwetenschap
die de naam heeft nog wel eens saai te kunnen zijn.
De vormgeving van dit boek over de (voor)geschie-
denis van het, in 2000, zes jaar oude Waterbedrijf
Europoort (WBE) is dat geenszins. Maar hoe zit
het met de tekstuele inhoud van deze aardige ver-
pakking?

Water is hot issue vandaag de dag. De problemen
die we nu hebben met waterwinning, watervervui-
ling, het gescheiden houden van drinkwater en af-
valwater, waren er een eeuw geleden echter ook al,
zij het op veel kleinere schaal. Water naar de zee (de
titel verwijst naar de noodzaak wegens vervuiling,
water naar het waterrijke Rotterdam te brengen)
begint met de ontstaansgeschiedenis van Rotter-
dams eerste waterleidingbedrijf, Drinkwaterlei-
ding Rotterdam (DWL), opgericht in 1874. Bij die
oprichting speelde het produceren van drinkwater
vreemd genoeg een secundaire rol. Het spoelen
van de stedelijke riolen was hoofdzaak en moest
met de levering van drinkwater gefinancierd wor-
den. Dat epidemieën veroorzaakt konden worden
door besmet drinkwater, werd bovendien nog niet
algemeen aanvaard.

Behalve de DWL zijn er nog zes andere bedrij-
ven die gelden als rechtsvoorgangers van de WBE.
De geschiedenis van deze zes bedrijven komt aan
de orde in het tweede en derde hoofdstuk. Zo lezen
we over de waterproductie in onder meer Dord-
recht, ’s-Gravendeel, Monster, Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis en Voorne-Putten. Het wa-
ter werd wisselend gewonnen als oppervlaktewa-
ter, grondwater, duinwater of van de Rotterdamse
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DWL betrokken. Twee letterlijk tegenovergestelde
problemen komen in het vierde hoofdstuk sterk
naar voren: het probleem van de toenemende ver-
vuiling van Rijn en Maas op hun weg door Europa
(door bijvoorbeeld zout uit de Kalimijnen in de El-
zas en mijnen in het Ruhrgebied) en het probleem
van de andere kant: het zoute zeewater dat de
Nieuwe Waterweg op stroomt. De Deltawerken
betekenden daarom voor Rotterdam niet alleen
bescherming tegen de zee, maar ook een scherpe-
re scheiding tussen zoet en zout water. Hierdoor
kon meer drinkwater worden gewonnen en de ha-
ven (Europoort was in aanleg) bleek een groot af-
nemer. Zo hingen delta- en havenwerken nauw
met elkaar samen. Na 1963, toen plotseling zout
water uit de Rotterdamse kranen stroomde en twij-
fel aan de capaciteit van het spaarbekken de Bee-
renplaat toenam, zocht men naar nieuwe moge-
lijkheden tot voorraadvorming. Dit zou uiteinde-
lijk resulteren in een spaarbekken in de Biesbosch:
water naar de zee dragen! Door de energiecrisis
van 1973 en 1979 liep het watergebruik door groot-
verbruikers echter drastisch terug en bleef men
zitten met een enorme plas water. Deze overcapa-
citeit zou in de latere fusie tot WBE van groot voor-
deel blijken te zijn voor de Rotterdamse DWL.

De geschiedenis van deze fusie begint eigenlijk
al in het vijfde hoofdstuk. Daar wordt beschreven
hoe de overheid de doelmatigheid van de openba-
re drinkwatervoorzieningen dacht te bevorderen.
De waterleidingwet van 1957 gaf hiervoor het
startsein. Provincies kregen de bevoegdheid om de
openbare drinkwatervoorziening te reorganise-
ren. In Zuid-Holland betekende doelmatigheid
vooral schaalvergroting: 29 waterleidingbedrijven
werden gereduceerd tot drie ondernemingen. In
het zesde hoofdstuk wordt uit de doeken gedaan
hoe de WBE (één van de drie) tot stand kwam, wel-
ke fasen werden doorlopen tot de laatste voorgan-
ger, het NV Waterleidingbedrijf Zuid-Holland-
Zuid, op 1 juli 1994 kon worden omgedoopt tot NV
Waterbedrijf Europoort. In het laatste hoofdstuk is
nog aandacht besteed aan de problemen waarmee
het nieuwe bedrijf in de jaren negentig te maken
kreeg. Zo ontstonden er bij de uitbreidingsplan-
nen voor de Beerenplaat problemen rond de zuive-
ring. Chloor kon door teveel schadelijke bijpro-
ducten niet meer gebruikt worden. Uit de zuive-
ring met ozon bleken echter veel hogere concen-
traties van het kankerverwekkende bromaat te ont-
staan. Er wordt nu geëxperimenteerd met nieuwe
technieken als membraantechnologie.

Is dit interessante bedrijfsgeschiedenis? Ten
dele. Zo komen in het boek veel plannen ter spra-
ke die uiteindelijk niet zijn doorgegaan. Beschrij-
ving van zulke doodlopende wegen kan in de ge-
schiedschrijving wel eens interessant zijn, maar te
veel ervan stelt het geduld van de lezer danig op de
proef. Daarbij komt dat de verteltrant van het boek
nog al eens anekdotisch is en er lange citaten uit
gemeenteraadsvergaderingen, bedrijfsstukken of
interviews zijn opgenomen. Een meer systemati-
sche samenvatting van de gebeurtenissen op deze
plaatsten in de tekst zou zeer welkom zijn geweest.
Het kan overigens zijn, dat werknemers van de
WBE minder moeite hebben met deze passages.
Ook grondige topografische kennis van het gebied
zal de leesbaarheid bevorderen. En dan is er nog de
kwestie ‘Rijn’: op kaarten die ik heb geraadpleegd,
houdt deze rivier bij de splitsing na Lobith op. Je
krijgt dan de Neder-Rijn en de Waal, verderop Lek
en Merwede, maar de Rijn is in de verste verte rond
Rotterdam niet te bekennen. Waarom is er dan
toch steeds sprake van de Rijn? Als men de naam
‘Rijn’ bezigt omdat het om Rijnwáter gaat, moet
men dat duidelijk verantwoorden.

Verder is deze bedrijfsgeschiedenis wel degelijk
het lezen waard. Alleen al het onderwerp, geschie-
denis van waterwinning, is interessant genoeg.
Daarover is in dit boek heel wat kennis verzameld.
Naast de originele vormgeving die al ter sprake
kwam, zijn ook de lijsten van archivalia en litera-
tuur, de notenlijst en de verantwoording van af-
beeldingen, tot in de puntjes verzorgd. Veel ont-
wikkelingen die hebben plaatsgevonden in de af-
gelopen eeuw bij de waterwinning in de delta, lij-
ken ter sprake te zijn gekomen. De teksten hadden
misschien alleen nog een keer, net als het water
van de Rijn, door een filtertje gemoeten, wat de
helderheid van de tekst en haar onderwerp ten
goede zou zijn gekomen.

Martha Catania-Peters

Martin Harlaar, m.m.v. Richard Hengeveld en
Don Mader, Voorwaarts in bataille: een eeuw be-
reden politie in Amsterdam (Bussum, Uitgeverij
THOTH, 2000, 131 blz., ISBN 90-6868-272-5).

In 1899 besloot de Amsterdamse gemeenteraad
om per 1 januari 1900 de gemeentepolitie te ver-
sterken met een brigade te paard van 12 man. In
hun toelichting bij dit raadsbesluit verwezen B&W
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vooral naar de recente stadsuitbreiding. Wanneer
de buitenwijken te voet of met een rijwiel – in die
tijd de enige alternatieven voor een ruiter – zouden
moeten worden beveiligd, zouden veel meer man-
schappen moeten worden aangeworven. Ook de
goede ervaringen die de Rotterdammers hadden
opgedaan met de aldaar in 1897 opgerichte bere-
den brigade speelden mee. De auteurs van dit boek
wilden geen bedrijfsgeschiedenis schrijven, zoals
M. Kersbergen dat had gedaan in zijn Politie te
paard! over de Rotterdamse brigade. Ze stelden
zich ten doel: ‘Enkele belangrijke momenten uit
de geschiedenis van de afdeling tot leven te wek-
ken door tijdgenoten aan het woord te laten.’
(voorwoord, 7) Bijlagen, noten en literatuurlijst
getuigen van het door de auteurs met enthousias-
me verrichte onderzoek. 

Slechts een derde van het boek handelt over de
discussies in de schoot van gemeenteraad en die
van het politiekorps zelf over de omvang van de be-
reden brigade, de concurrentie die deze na 1930
ondervond van de motorbrigade en de onvermijde-
lijke anekdotes. De rest bestaat uit lange citaten uit
krantenknipsels, archieven en egodocumenten
van toeschouwers en deelnemers aan rellen. Overi-
gens wordt de bereden politie in deze verslagen
vaak slechts welhaast terloops vermeld. Zo komen
het Paling-, het Jordaanoproer, de Februarista-
king, het huwelijk van Beatrix en Claus, de kraker-
srellen uit de jaren ’80 en vele andere ongeregeld-
heden ter sprake. Maar helaas worden deze ge-
beurtenissen slechts een enkele keer belicht vanuit
het gezichtspunt van de politie.

Het boek geeft hiermee de indruk dat de Am-
sterdamse bereden politie vooral is ingezet bij
grootschalige ordeverstoringen. In de eerste jaren
van het korps bestond een belangrijk deel van het
werk echter ook uit surveillance in de buitenwijken
en uit toezicht op het verkeer met paard-en-wagen,
maar dat wordt hier niet expliciet duidelijk ge-
maakt. Of vormt de in het boek opgenomen klacht
van een hoofdcommissaris, dat de Amsterdamse
bereden brigade slechts half zoveel processen-ver-
baal uitdeelde als de Rotterdamse, toch een aan-
wijzing voor een andere taakstelling? 

Het boek is rijk geïllustreerd met informatief
fotomateriaal en uitstekend verzorgd. De in het
boek opgenomen samenvatting in het Engels doet
in een publicatie als deze echter wat overdreven
aan.

W. Pelt

Frank Smit, Arie Keppler. Woninghervormer in
hart en nieren (Bussum, Uitgeverij Thoth, 2001,
108 blz., ISBN 90-6868-2857).

Dit boek over Arie Keppler is verschenen ter gele-
genheid van het 85-jarig bestaan van de Stichting
Welstandszorg Noord-Holland. In 1916 was Kep-
pler betrokken bij de oprichting van een voorloper
van deze stichting; een adviescommissie die
bouwplannen in Noord-Holland beoordeelde. Dit
was slechts een nevenactiviteit. Keppler is vooral
bekend geworden als directeur van de Gemeente-
lijke Woningdienst van Amsterdam (van 1915 tot
1937). De sterke betrokkenheid van Keppler in
deze periode bij volkshuisvestingsvraagstukken
was voor het bestuur van de Stichting aanleiding
om eer te betonen aan deze markante man. 

Arie Keppler (geb. 1876) studeerde in Delft voor
civiel ingenieur en werd als student lid van de
Delftse afdeling van de SDAP. Zijn idealisme en so-
ciale betrokkenheid kwamen in deze tijd naar vo-
ren door zijn actieve lidmaatschap van de Sociaal-
Technische Vereeniging van Demokratische Inge-
nieurs en Architecten. Deze vereniging had tot
doel de volkswelvaart op technisch gebied te be-
vorderen. De woonomstandigheden van de laagst
betaalden was een van de aandachtspunten van de
vereniging. Keppler was binnen de vereniging ac-
tief betrokken bij het inventariseren en in statistie-
ken zichtbaar maken van de woningproblematiek.
De ideeën die hij in deze periode ontwikkelde, kon
hij in zijn latere carrière gebruiken. In 1915 werd
Keppler directeur van de Gemeentelijke Woning-
dienst van Amsterdam. Gedurende zijn gehele
loopbaan heeft hij zich ingezet voor de bouw van
voldoende kwalitatief goede woningen voor arbei-
ders die voor lage prijzen gebouwd moesten wor-
den. Deze woningen moesten bovendien ook fraai
van ontwerp zijn. Architecten (bijvoorbeeld de
Amsterdamse-Schoolarchitect Michel de Klerk)
kregen van Keppler de kans woningen voor wo-
ningbouwverenigingen te ontwerpen. Niet alleen
de arbeiderswoningen zelf, maar ook de woonom-
geving had zijn aandacht. De tuinstadgedachte
sprak Keppler erg aan. Tuindorp Oostzaan was
onder andere een project van Keppler. Hij was ove-
rigens van mening dat de bewoners eventueel he-
ropgevoed moesten worden (in bijvoorbeeld een
woonschool) om de woning op de juiste manier te
bewonen. 

Deze vier pijlers van Kepplers volkshuis-
vestingsbeleid (wooncultuur, bouwkosten, schoon-
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heid en woonmilieu) worden in vier afzonderlijke
hoofdstukken in het boek behandeld. De hoofd-
stukken worden vooraf gegaan door een algemeen
hoofdstuk waarin in het kort wordt ingegaan op het
werk van Keppler en zijn activiteiten op het gebied
van stedenbouwkundige vraagstukken en volks-
huisvestingsproblematiek. 

In het voorwoord belooft de directeur van de
Stichting Welstandszorg Noord-Holland dat de
auteur, die zelf architect is, uiteen zal zetten wat
voor man deze Arie Keppler was en vanuit welk ge-
dachtegoed hij handelde. Hoewel de auteur veel af-
weet van architectuur, stedenbouw en stadsont-
wikkeling aan het begin van de 20e eeuw, komt de
persoon van Arie Keppler minder uit de verf. Het is
mogelijk dat er niet veel bronnenmateriaal over
hem beschikbaar is, maar dat legt de auteur verder
niet uit. Wel wordt regelmatig gerefereerd aan het
moeilijke karakter van Keppler en zijn enorme in-
zet om zijn doel te bereiken. Hier en daar behoeft
de lezer ook meer uitleg of worden zaken ondui-
delijk doordat het te beknopt wordt weergegeven.
Met name het eerste hoofdstuk, dat een kort over-
zicht over het leven en werk van Keppler bevat, is
soms onduidelijk. Zo kun je lezen dat Keppler in
1911 inspecteur werd bij Bouw- en woningtoezicht
en dat hij in 1915 de eerste directeur werd van de
door wethouder Wibaut ingestelde Woningdienst.
Onduidelijk blijft wat nu precies de taken van deze
instellingen waren en waarin ze van elkaar ver-
schilden. Verder is het een gemis dat in het boek
geen apart overzicht is opgenomen van de publica-
ties van Keppler en de door de auteur gebruikte
bronnen en literatuur. In de noten worden de pu-
blicaties van Keppler overigens wel genoemd. 

Biene Meijerman

Annelies Krekel-Aalberse, Carel J.A. Begeer 1883-
1956 (Monografieën van het Drents Museum over
kunstenaars uit het tijdperk rond 1900 19, Zwolle,
Uitgeverij Waanders en Assen, Drents Museum,
2001, 136 blz., ISBN 90-400-9511-6).

De kunstenaar en fabrikant Carel Joseph Anton
Begeer gold in de eerste helft van de 20ste eeuw
als een autoriteit op het gebied van de Nederland-
se kunstnijverheid. Zijn vader Anthonie Begeer,
zilverfabrikant te Utrecht, stuurde Carel in 1900
naar de tekenacademie in Hanau, waar hij zich
ontwikkelde tot kunstenaar. In 1910 moest Carel

evenwel door het overlijden van zijn vader de lei-
ding van het bedrijf overnemen. Voortaan zou Ca-
rel het kunstenaarschap combineren met zijn be-
roep als fabrikant. Ook Annelies Krekel-Aalberse
heeft dat onderscheid in deze monografie aange-
houden.

Hoofdstuk I is gewijd aan Begeer als fabrikant
en als bestuurslid van talloze nationale en interna-
tionale organisaties op het gebied van de zilver-
smeedkunst en de kunstnijverheid. Hij gaf niet al-
tijd blijk van goede zakelijke inzichten, wat regel-
matig leidde tot conflicten. Helaas beschrijft de
schrijfster die conflicten niet goed. In 1919 ont-
stond de ‘NV Koninklijke Nederlandsche Edelme-
taal Bedrijven Van Kempen Begeer en Vos’, in de
wandeling K.N.E.B. genoemd, door een fusie van
de Utrechtse firma van Begeer met de firma’s Van
Kempen uit Voorschoten en Vos uit Rotterdam.
Krekel-Aalberse behandelt deze ontwikkeling in
korte paragrafen en dat leidt tot een opsomming
van feiten en feitjes.

De schrijfster gaat uitgebreid in op de belang-
rijkste bestuursfuncties van Carel Begeer. Vurig
bepleitte hij een verbetering van de relaties tussen
kunstenaars en de industrie: ontwerpers zouden
moeten leren rekening te houden met de eisen van
machinale massaproduktie en fabrikanten zouden
kunstenaars vaker moeten inschakelen bij het ont-
werpen van gebruiksvoorwerpen. Dit ideaal was
typerend voor de tijd van de art déco, een stroming
in de toegepaste kunsten die haar hoogtepunt be-
leefde in de jaren twintig van de vorige eeuw. Be-
geer is een Nederlandse vertegenwoordiger van
deze stijl. In Hoofdstuk II besteedt de auteur aan-
dacht aan Begeers kunstenaarschap. Aanvankelijk
beïnvloed door de Jugendstil, combineert hij later
de naturalistische elementen van deze stijl met
meer abstracte ornamentiek. Uit deze tijd dateert
een asymmetrische vaas (1919), een hoogtepunt in
zijn oeuvre. Langzaam gaat zijn stijl over op de art
déco. De ‘Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Mo-
dernes’ die in 1925 te Parijs werd gehouden, schonk
aan deze stroming haar naam. Ook Begeer was
daar aanwezig. Korte tijd later, in 1927, ontwierp
hij een ander topstuk: een druivenschaal.

Helaas beperkt de schrijfster zich tot een over-
zicht van Begeers werk en plaatst ze zijn ontwikke-
ling niet in de context van de ruimere kunstge-
schiedenis. Uit de talrijke in het boek opgenomen
foto’s blijkt dat hij met name in de jaren 1907-1912
en 1927-1942 vele couverts en serviezen heeft ont-
worpen die worden gekenmerkt door strakke lij-
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nen en sober gehouden versiering. Die reeksen lij-
ken echter te contrasteren met Begeers ontwerpen
voor unica waarin een vaak overdadige versiering
en wonderlijke combinaties van stijlen domine-
ren. Krekel-Aalberse besteedt aan het einde van
haar boek enige aandacht aan kunstenaars die
voor Begeer hebben gewerkt.

Hoewel Begeer een goede organisator was, deel
ik de conclusie van de auteur die stelt dat Begeer de
twee aspecten van zijn leven niet goed kon combi-
neren. Met name zijn kunstenaarschap leed in
sommige periode zwaar onder zijn commerciële
en organisatorische bezigheden.

Het boek sluit af met enkele bijlagen: achter-
eenvolgens een biografie in jaartallen, een lijst van
personen waarmee Begeer heeft gecorrespon-
deerd, een overzicht van de gevoerde merken en
een literatuurlijst. Het boek wordt afgesloten met
een register van namen. Deze monografie geeft,
hoewel ze niet altijd even goed is geschreven, een
prachtig overzicht van het leven en het werk van
Carel Begeer.

Ruud van den Berg

J. de Bruijn en P.E. Werkman, Van tuinknecht tot
onderkoning. Biografie van Marinus Ruppert,
deel 1, de jaren 1911-1957 (Hilversum, Verloren,
2001, 232 blz., ISBN 90-6550-653-5).

Deze publicatie vormt het eerste deel van een bio-
grafie over een intrigerende persoonlijkheid. Ma-
rinus Ruppert begon eenvoudig als tuinbouwar-
beider, maar maakte al snel een bijzondere carriè-
re binnen de vakbeweging, eerst als bestuurslid,
daarna als voorzitter van de Nederlandse Christe-
lijke Landarbeidersbond (NCLB) en vervolgens als
voorzitter van het CNV. In de tweede helft van zijn
loopbaan, niet beschreven in dit deel, zou hij op-
klimmen tot lid van de Raad van State en informa-
teur bij het kabinet-Den Uyl. In dit boek wordt zijn
enerverende klim naar de top op beschreven.

Ruppert senior, een actief bestuurder bij het
CNV, moet een sterke persoonlijkheid geweest
zijn. Hij bepaalde in welke bedrijfstak Marinus
moest gaan werken. Die wilde wel kunstschilder
worden, maar het werd de tuinbouw in Aalsmeer.
Vanwege zijn vaders vakbondachtergrond was het
logisch voor Marinus om lid te worden van de lo-
kale afdeling van de NCLB. Tijdens de crisisjaren
raakte hij werkloos. Zeer tegen de wil van zijn va-

der werd Ruppert toen op 22-jarige leeftijd tot pro-
pagandist bij de landelijke NCLB benoemd. Hij
werd in het diepe gegooid en reisde het hele land
door om lezingen te geven. Ook schreef hij veel in
de periodiek van de NCLB.

Ruppert komt in zijn jonge jaren naar voren als
een goed van tongriem gesneden man met sterke,
principiële opvattingen. Retorisch stond hij zijn
mannetje en door zijn felle polemieken maakte hij
zich niet geliefd bij andersdenkenden, met name
bij de socialisten. Ondanks zijn felheid had hij een
grote afkeer van stakingen. Hierin volgde hij volle-
dig de lijn van de christelijke vakbeweging; onder-
handelen voor alles, stakingen dienden alleen als
uiterste redmiddel.

Als Lutheraan viel hij op binnen de grotendeels
calvinistisch georiënteerde NCLB. Hij verdedigde
zijn religieuze opvattingen met verve. Al in de jaren
dertig was hij zeer gekant tegen het nationaal-so-
cialisme, dat hij volstrekt niet verenigbaar achtte
met de Lutherse opvattingen. In 1940, op 29-jarige
leeftijd, werd hij voorzitter van de NCLB. De bond
verwachtte dat de energieke Ruppert in staat zou
zijn de NCLB door de oorlog te slepen.

In de oorlog heeft hij een belangrijke rol ge-
speeld in de gedachtebepaling van het CNV over de
bedrijfsorganisatie. Hij voerde hierover een pole-
miek met Dooyeweert, theoloog en de theoreticus
van het CNV. De oorlog was een ijkpunt voor Rup-
pert; met mensen die zich in de oorlog principieel
opstelden, van welke levensbeschouwelijke stro-
ming dan ook, kon hij het ook na de oorlog goed
vinden. Voor diegenen die hij beschouwde als
“verraaiers” had hij geen goed woord over. Na de
oorlog werd Ruppert in korte tijd lid van bestuur
van het CNV en vervolgens voorzitter. Met zijn be-
noeming in deze functie in 1947 eindigt deel I van
de biografie.

De auteurs hebben veel moeite gedaan Ruppert
in de context van zijn tijd te plaatsen. De uitgebrei-
de literatuurlijst getuigt daarvan. Naast literatuur
bestudeerden zij uitgebreid archiefmateriaal,
waaronder Rupperts persoonlijk archief. Ten slot-
te hebben zij gebruik gemaakt van interviews,
waarbij het helaas niet duidelijk is of zij deze zelf in
eigen bezit hebben of uit een archief o.i.d. hebben
gehaald.

Verwikkelingen binnen de NCLB en het CNV
worden zeer gedetailleerd beschreven. Hier zijn de
auteurs duidelijk op vertrouwd terrein. Jammer is
wel dat Rupperts privé-leven nauwelijks aan bod
komt. Het lijkt erop dat hij nauwelijks thuis was, al
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kreeg hij met zijn vrouw wel zeven kinderen. Rup-
perts vrouw was voor hun huwelijk trouwens ook
actief geweest in de vakbeweging. Maar blijkbaar
heeft zij zijn opvattingen verder nauwelijks beïn-
vloed. Van Rupperts familieleden komt alleen zijn
vader uitgebreid aan bod. Dat is jammer, want
daardoor is niet duidelijk of Ruppert de enige in
zijn familie was die zo’n stormachtige carrière
maakte. Hoe zat het bijvoorbeeld met die oudere
broer, die vroeger beter kon leren dan Marinus?

De auteurs zelf blijven grotendeels buiten beeld
en zijn uiterst voorzichtig in hun interpretaties.
Daardoor blijft echter ook het inzicht in Rupperts
karakter beperkt. Waar kwamen die tomeloze am-
bitie en energie vandaan? De auteurs komen niet
verder dan Rupperts verlangen te voldoen aan de
wensen van zijn vader. Religieuze opvattingen
hebben mogelijk een grote rol gespeeld, maar dit
blijft impliciet. Misschien komen dergelijke in-
zichten nog aan bod in deel 2. Om de leesbaarheid
te vergroten hebben de auteurs geen notenappa-
raat gebruikt. Omdat zij proberen in de tekst zo-
veel als mogelijk naar de gebruikte bronnen te ver-
wijzen, werkt deze ingreep echter averechts. Het
boek wordt zo af en toe ook wat droog. Gelukkig
bevat het wel veel anekdotes. Rupperts nervositeit
bij zijn eerste propagandabijeenkomsten wordt
beeldend beschreven. Spannend is ook het verhaal
van zijn oversteek door de Biesbosch van bezet
naar bevrijd gebied.

Tot slot: het boek is goed geïllustreerd. Op bij-
na alle foto’s in het boek waarop Ruppert staat,
heeft hij iets uitdagends. Meestal kijkt hij stoïcijns
en enigszins verveeld in de lens, soms met een jo-
viale grijns. De enige foto waarop dat niet het geval
is en hij een neutrale, wat saaie indruk maakt, is
voor de omslag van het boek gebruikt. Een gemiste
kans, gezien het goede beeldmateriaal dat aanwe-
zig was. Wat te denken van een somber kijkende
Ruppert met de breed grijnzende NCLB-secretaris
Oudekerk op een tandem? De omslag past echter
bij de neutraliteit die de auteurs betrachten. Dit is
niettemin een bijzonder interessant boek, met
name vanwege de brede context en de heldere uit-
leg van het vakbondsmilieu waarin Ruppert ver-
keerde. Het maakt nieuwsgierig naar deel 2.

Vibeke Kingma

Arie Bijl, Toen was Kethel nog een dorp. Herinne-
ringen van een boerenzoon (Schiedam, Fonds
Historische Publikaties Schiedam, 2000, 78 blz.,
ISBN 90-7045-030-5).

In de uitgavenserie van het Fonds Historische Pu-
blikaties Schiedam verscheen onlangs opnieuw
een boek van de hand van Arie Bijl, geboren en ge-
togen Kethelaar. In Toen was Kethel nog een dorp zijn
persoonlijke herinneringen van de auteur opgete-
kend in een vertel-nog-eens-van-vroeger stijl, die
ons een beeld schetsen van het (dagelijks) leven in
het dorp Kethel, dichtbij het Zuid-Hollandse
Schiedam. Het boekje is te beschouwen als vervolg
van het in 1994 verschenen boekje Kethelsche Toe-
standen, waarin gebeurtenissen van met name het
tijdvak 1920-1940, toen Kethel nog zelfstandig
was, de aandacht kregen. Ook in dit tweede boek-
je ligt de nadruk op de vooroorlogse periode. 

Een belangrijk deel van het boek is gewijd aan
het leven en de verschillende werkzaamheden op
de boerderij. Daarbij komen zaken als de dagtaak
van het dienstpersoneel, de terugkerende (sei-
zoens)werkzaamheden zoals het schoonhouden
van de stallen en de kalverenhandel aan bod. De
herinneringen aan de jeugd van de auteur zijn in
dit boek voor een belangrijk deel bepaald door de
herinneringen aan zijn grootvader, die molenaar
was. Molens hadden in Kethel en omstreken een
belangrijke functie in de bemaling van de polder.
Toen polderbesturen in het midden van de jaren
‘20 overgingen tot de plaatsing van dieselmotoren
verdwenen veel watermolens. Dieselmotoren had-
den immers het voordeel dat hun werking niet af-
hankelijk was van de weersomstandigheden. Ook
de school, de plaatselijke zangvereniging en het
wel en wee van het kerkbestuur van Kethel komen
aan bod in dit boekje.

Het beeld dat Bijl ons schetst, is nogal nostal-
gisch, – met het verdwijnen van het ‘mooie polder-
landschap met zijn glanzende koeien en geurig
hooi’ spreken we van een definitief voorbije perio-
de. De dialogen in het boek, ongetwijfeld bedoeld
om de gebeurtenissen levendig voor de geest te ha-
len, doen echter soms wat geforceerd aan. Wel le-
vert deze geromantiseerde stijl ons een heel direct
beeld van het Kethelse dorpsleven. Ook het ge-
bruik van spreektaal, bijvoorbeeld in de zinswen-
ding dat de kinderen van de molenaar: ‘Allemaal
op dezelfde Kethelse lagere school hebben ge-
gaan,’ (p. 34) draagt daar toe bij. Het doel van de
auteur is dan ook, zoals we helaas pas in het na-
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woord kunnen lezen, de lezer te laten ervaren dat
er eertijds een heel andere ‘levenssfeer’ hing. Het
gaat dus eerder om de beleving van wat vroeger
was, dan om een feitenanalyse. Toch is dit jam-
mer, omdat hierdoor het boekje niet meer is dan
een aaneenschakeling van op zichzelf staande ge-
beurtenissen. 

De lezer dient echter te bedenken dat, zoals op
de achterflap al wordt gewaarschuwd, de auteur
geen ‘systematische geschiedschrijving voor ogen
stond’. En dit hoeft niet bezwaarlijk te zijn, zolang
de schrijver het bij zijn anekdoten houdt. Het gaat
pas mis als de lezer abrupt met middeleeuws ar-
cheologisch bodemonderzoek wordt geconfron-
teerd en theorieën niet nader worden uitgewerkt.
Storend is dat daarbij niet wordt verwezen naar li-
teratuur en dat de auteur afwijkt van het in het
boekje gehanteerde tijdskader. De vergelijking van
het rampjaar 1164 ‘waarin de oceaan 12 mijlen zijn
oevers overschreed’ (p. 64) met de watersnoo-
dramp van 1953 is bijvoorbeeld een lelijk anachro-
nisme. 

Dat neemt niet weg dat dit een onderhoudend
en prettig leesbaar boekje over Kethel is. Het bevat
mooi fotomateriaal met informatieve onderschrif-
ten en ook een personenregister ontbreekt niet.
Gezien het succes van het eerste boekje zal Toen
was Kethel nog een dorp zijn weg naar de lezers – die
niet noodzakelijkerwijs banden met Kethel en om-
streken hoeven te hebben – ongetwijfeld vinden.

Annemieke van der Velden

J. van Es, D. Valentijn (red.), Het laatste meester-
werk van Hendrik Petrus Berlage: De geschiede-
nis en restauratie van het Gemeentemuseum Den
Haag (Zwolle, Waanders Uitgevers, 2000, 176 blz.,
ISBN 90-400-9344-X).

Zelfs al wordt in de architectuur alles op tekening
vastgelegd, hoe een gebouw er uit gaat zien, kan
soms door vreemde toevalligheden worden be-
paald. Het Haags Gemeentemuseum had H.P.
Berlage in rode baksteen bedacht. Omdat een bak-
steenfabrikant uit Tegelen een mooie gele steen te-
gen een gunstige prijs in de aanbieding had, is het
gebouw geel en niet rood geworden. 

Het Haags Gemeentemuseum, dat in 1935 open
ging, is het slotakkoord in het omvangrijke oeuvre
dat architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934)
heeft nagelaten. De hoofdmoot van dat oeuvre is te

vinden in de twee steden waar hij heeft gewoond
en zijn bureau had: Amsterdam (van 1888 tot 1914)
en Den Haag (van 1914 tot zijn dood). In Amster-
dam, staat het grootste deel daarvan. Verschillen-
de woningbouwprojecten, de Koopmansbeurs
(1884/5, 1896-1903), die tegenwoordig kortweg de
Beurs van Berlage heet, het voormalige kantoor
van de Algemene Nederlandse Diamantbewer-
kersbond (1897-1900), dat de bijnaam Burcht van
Berlage draagt, en het stedenbouwkundig ont-
werp voor een van de meest samenhangende ste-
delijke omgevingen van de twintigste eeuw, Plan
Zuid (1900-1905, 1914-1917). In zijn Haagse perio-
de realiseerde hij onder meer het Modemagazijn
Meddens (1913-1915), een groot kantoor voor ver-
zekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845
(1920-1927), een kiosk op het Buitenhof (1924-
1925) de Christian Science kerk (1925-1926). En
het Gemeentemuseum dat zo’n lange ontstaans-
geschiedenis kende, dat hij de opening in 1935
niet meer heeft kunnen meemaken. 

Berlage kreeg in 1919 een eerste opdracht voor
het ontwerp van een museum. In 1927 volgde een
nieuwe opdracht voor een bescheidener program-
ma, dat in 1929 leidde tot een definitieve opdracht
voor het gebouw dat tussen 1931 en 1935 is ge-
bouwd. Met deze lange ontstaansgeschiedenis is
het laatste grote werk van Berlage een pendant van
zijn eerste hoofdwerk, de Beurs in Amsterdam, die
eenzelfde versnipperde ontstaansgeschiedenis
kent.

Het Gemeentemuseum is het gebouw met een
van de mooiste entrees van Nederland. Het mu-
seum ligt van de straat af, om geen last te hebben
van het verkeersgedruis en de mogelijke schaduw
van de bomen aan de Stadhouderslaan. De verbin-
ding tussen de laan en het eigenlijke museum
wordt gevormd door een portico met gevels van
glas. Via een relatief donkere vestibule komt de be-
zoeker in de hoge en lichte centrale hal, die het be-
gin vormt van het parcours door de tentoonstel-
lingszalen. Deze opzet werkt als een rite de passa-
ge, waarbij de bezoeker uit de dagelijkse realiteit in
de verheven wereld van de kunst wordt geïnitieerd.

Naar aanleiding van de renovatie van het mu-
seum is vorig jaar een boek verschenen dat de ge-
schiedenis van het museumgebouw en de collectie
behandelt en een uitvoerige beschrijving geeft van
de renovatie, die voor een groot deel bestond uit
het ongedaan maken van alle eerdere ingrepen in
het gebouw van Berlage.

De eigenlijke ontwerp- en bouwgeschiedenis
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van het museum omvat de periode 1919-1935.
Maar eenmaal af, is het met grote regelmaat ver-
bouwd en aangepast. Dat begon al in de Tweede
Wereldoorlog. Eerst werd het ontruimd op last van
de Duitsers, die zelfs nog sloop hebben overwogen
omdat het in de weg lag voor het Haagse deel van
de Atlantikwall. Vervolgens raakte het fors bescha-
digd door een V2 die in de buurt insloeg. In 1946
werd de schade hersteld en de eerste wijzigingen
doorgevoerd. Door de opeenvolgende verbouwin-
gen en uitbreidingen, met als meest opvallende
elementen een nieuwe tentoonstellingsvleugel van
gemeentearchitect Sj. Schamhart en het Museon
van Wim Quist, is het oorspronkelijke plan van
Berlage aan alle kanten aangetast. 

Met de recente renovatie is veel, maar niet alles
in oorspronkelijke staat teruggebracht en is het
museum uitgebreid met een kelder die tentoon-
stellingsruimte voor de modecollectie bevat. Het
boek is in tekst en beeld buitengewoon gedetail-
leerd. Daarin schuilt zowel de kracht als de zwakte
van deze uitgave. Er staat heel veel in, van de ge-
bruikte stramienmaat van 1,10 m waarop het hele
gebouw is ontworpen tot en met de prijs van alle
deuren en kozijnen en de soort cement die is ge-
bruikt voor het metselwerk. Daardoor is het echter
ook een nogal naar binnen gekeerd verhaal dat
wordt verteld.

Dat is niet bedoeld als kritiek, maar als consta-
tering, want het is bijna inherent aan het genre
boeken dat de ontwerp- en gebruikgeschiedenis
van een gebouw tot onderwerp heeft. Ongeacht
hoe bijzonder het onderwerp en de auteurs dan
ook zijn, het leidt bijna per definitie tot een publi-
catie met een relatief beperkt perspectief. Vergelij-
kingen met de twee andere grote musea die in de-
zelfde periode tot stand kwamen het Boijmans-van
Beuningen in Rotterdam van A. van der Steur en
het Van Abbemuseum in Eindhoven van A.J. Kro-
pholler worden bijvoorbeeld niet gemaakt. 

Na het met boekhoudkundige precisie geschre-
ven stuk van Dick Valentijn over ‘ontwerp, bouw
en transformatie’ is het overzicht van zestig jaar
museumgeschiedenis van museumconservator Jo-
nieke van Es aanzienlijk levendiger. Zij beschrijft
het aankoop- en tentoonstellingsbeleid van de op-
eenvolgende directeuren en de ingrepen die zij
hebben gedaan in het gebouw. Dat laat zich lezen
als een dialectisch proces waarbij vrijwel elke di-
recteur het beleid van zijn voorganger omgooit.

Het boek sluit af met een beschrijving van de
restauratie door de betrokken architecten van

Braaksma & Roos, Job Roos en Suzy Lemmens, die
daarin verantwoording afleggen waarom op som-
mige punten het gebouw is ‘teruggerestaureerd’
en op andere punten juist is aangepast aan de hui-
dige eisen en wensen. Het is niet meer het gebouw
zoals het in 1935 de deuren voor publiek opende,
daarvoor zijn er in de loop der tijd te veel onher-
roepelijke veranderingen gekomen. Waar de nieu-
we kelderverdieping er trouwens ook één is. Toch
komt sinds de restauratie het Gemeentemuseum,
zowel binnen als buiten, dichter in de buurt van
wat Berlage ooit heeft bedacht dan decennia lang
het geval is geweest.

Hans Ibelings

Norbert-Jan Nuij, ‘Gaat u maar rustig slapen’ Co-
lijn en de mythe van mei ’40 (Verloren Verleden.
Gedenkwaardige momenten en figuren uit de va-
derlandse geschiedenis 11, Hilversum, Verloren,
2000, 80 blz., ISBN 90-6550-452-4).

Dit boekje maakt deel uit van de serie ‘Verloren
verleden’, die volgens de uitgever is gericht op een
breed ‘in het verleden geïnteresseerd publiek’. De
in de reeks behandelde onderwerpen worden dan
ook steeds in hun bredere context geplaatst. De
auteur van dit deeltje kiest voor een heldere en een-
voudige vraagstelling. Hij wilt onderzoeken in
hoeverre Colijns bekendste uitspraak: ‘Ik verzoek
den luisteraars dan ook, wanneer zij straks hun le-
gersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als
zij dat ook andere nachten doen,’ terecht model
staat voor de Nederlandse politiek aan de voor-
avond van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij be-
steedt de schrijver aandacht aan internationaal-
politieke situatie maar ook aan economische ont-
wikkelingen en aan het pacifisme in Nederland.

Nuij stelt terecht dat niet de laatste vooroorlog-
se premier (De Geer) maar diens voorganger Co-
lijn geldt als het prototype van de vooroorlogse po-
liticus. Dat is deels verklaarbaar omdat Colijn tij-
dens de jaren 1933-1939 onafgebroken minister-
president was. Colijn was bovendien een markan-
te persoonlijkheid die reeds eerder veel internatio-
nale ervaring had opgedaan in het zakenleven en
in de politiek. Zo had hij gediend in het KNIL, had
hij bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij ge-
werkt en was hij minister van Financiën en van
Oorlog geweest.

Ondanks al die ervaring slaagde hij er uiteinde-
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lijk niet in de Nederlandse neutraliteit af te dwin-
gen met behulp van een sterk leger. Dit falen kan
echter niet geheel op het conto van Colijn worden
geschreven, zelfs al had hij in 1922, als minister
van Financiën, gepleit voor bezuinigingen bij De-
fensie. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog had
Nederland zijn afzijdigheid niet zozeer te danken
aan zijn leger als wel aan de belangen die de oor-
logvoerenden hadden bij een neutraal Nederland.
Na die oorlog ontstond in Nederland een sterke
pacifistische stroming.

De pacifisten waren echter niet verantwoorde-
lijk voor de inkrimping van het leger tijdens de eer-
ste naoorlogse jaren. Zij zouden pas in 1933 voor
het eerst een vertegenwoordiger in de minister-
raad krijgen. De confessionele partijen wilden uit
budgettaire overwegingen bezuinigen op Defen-
sie-uitgaven. Ook de internationale ontspanning
rechtvaardigde lagere uitgaven voor het leger. Pas
nadat Hitler in Duitsland aan de macht was geko-
men, nam de steun voor herbewapening toe, zij
het uiterst langzaam. Het Nederlandse veilig-
heidsbeleid was traditiegetrouw gebaseerd op
neutraliteit. In deze opvatting kwam in het midden
van de jaren ‘30 een kentering. Hoge officieren we-
zen er op dat zowel Duitsland als Engeland belang
konden hebben bij een bezetting van Nederland.
Bovendien was de aard van de oorlogsvoering in-
middels sterk veranderd: het luchtwapen had zijn
intrede gedaan.

In 1936 werd het Defensiefonds ingesteld.
Nederland moest zich voorbereiden op moderne
oorlogsvoering. De militaire uitgaven stegen nu
sterk. In de jaren ‘20 werd gemiddeld 91 miljoen
gulden per jaar uitgegeven aan Defensie. In de ja-
ren 1930-1935 daalde dit bedrag tot 81 miljoen.
Maar vanaf 1936 bedroegen de jaarlijkse uitgaven
gemiddeld 150 miljoen! Toch liepen de Duitsers
Nederland in 1940 in slechts vijf dagen onder de
voet.

De ‘mythe van veertig’ is na de oorlog ontstaan.
Volgens Nuij leverde Lou de Jong daaraan een be-
langrijke bijdrage. De Jong meende immers dat de
vooroorlogse regerende elite verzuimd zou heb-
ben Nederland voor te bereiden op een oorlog. Als
de eertijds invloedrijkste politicus kreeg Colijn de
grootste blaam. Nuij nuanceert deze kritiek mijns
inziens terecht door de Nederlandse houding te
vergelijken met die van andere landen: Frankrijk
en Groot-Brittanië hadden hun leger zwaar ver-
waarloosd en mede daarom ondernamen ze niets
om Tsjecho-Slowakije te vrijwaren van Duitse be-

zetting. Ook de Poolse bevolking heeft nauwelijks
wat gemerkt van de beloofde Franse en Britse mili-
taire bijstand. Bovendien werd het Franse leger
korte tijd later door Duitsland verpletterd. Kon
men dan van een klein land als Nederland ver-
wachten dat het met succes de grote – en sterke –
buur van zich af zou houden? Nuij concludeert dan
ook terecht dat Nederland afhankelijk was van de
grootmachten. Daar kon zelfs een – naar Neder-
landse begrippen – politiek zwaargewicht als Co-
lijn niets aan veranderen.

De auteur is er in geslaagd om in een beperkt
aantal pagina’s een lastig onderwerp te belichten
in al zijn aspecten. Nuij kiest niet de kortste weg
naar zijn einddoel: ontkrachting van de ‘mythe van
‘40’. Hij legt de lezer uit dat de verwaarlozing van
de krijgsmacht wortelde in een welbepaalde tradi-
tie en dat deze werd versterkt door politieke en
economische keuzes. Beknibbelen op de uitgaven
voor Defensie paste bovendien in een internatio-
nale trend. Het boekje is prettig leesbaar en rijke-
lijk voorzien van illustraties. Het is zeker een aan-
rader voor iedere geïnteresseerde die niet wil wor-
den overvallen door al te veel diepgang, maar wel
meer wil weten over de context.

M.A. de Winter

Maarten Reinink, Dagboek voor New York. Brie-
ven van een zestienjarige uit bezet Nederland aan
een joods meisje in Amerika. Ingeleid en toege-
licht door Wessel Reinink (Stichting Landgoed
Linschoten. Uitgeverij Thoth, Bussum, 2001, 269
blz. ISBN 90-6868-281-4)

Tussen augustus 1944 en mei 1945 hield de toen
16-jarige Maarten Reinink een brievendagboek bij.
De brieven zijn gericht aan zijn in 1939 naar Ame-
rika geëmigreerde joodse schoolvriendinnetje Fre-
dy van der Rijn. ‘Juist nu, nu de oorlog op zijn eind
loopt, is het, denk ik, leuk voor je om wat van ons
te horen. Ik hoop dat ik dit na de oorlog naar je toe
sturen kan, [...]’ schrijft Maarten in zijn eerste op
21 augustus 1944 aan Fredy geschreven brief. (p.
29) Om onbekende redenen heeft hij de circa
zestig, aan weerszijden van 127 kladblokvelletjes
geschreven brieven echter nooit verzonden. 

Maarten Reinink (1928-1974) werd in Amster-
dam geboren. In 1930 verhuisde de familie Rei-
nink naar Groningen, waar Maarten de lagere
school bezocht. In 1939 verhuisde het gezin nog-
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maals, nu naar Den Haag. Nadat hun woning in
1942 door de Duitsers was gevorderd, betrok het
gezin Reinink het Jachthuis op het landgoed Lin-
schoten, eigendom van Maartens oom, Gerlach
Ribbius Peletier Jr. Het merendeel van de aan Fre-
dy gerichte brieven is in het Jachthuis geschreven.
Veel van de door Maarten beschreven gebeurtenis-
sen hebben zich dan ook op het landgoed of in de
omgeving afgespeeld. Het is daarom niet verwon-
derlijk, dat het de Stichting G. Ribbius Peletier Jr.
tot behoud van het Landgoed Linschoten is ge-
weest, die het initiatief tot publicatie van het dag-
boek heeft genomen. Voor mevrouw Fredy Jacob-
son-van der Rijn moet het een bijzondere ervaring
zijn geweest toen zij op 15 mei 2001 op het Huis te
Linschoten het eerste exemplaar van het boek in
ontvangst mocht nemen.

Maarten begint met het bijhouden van een dag-
boek, als Fredy al vijf jaar in New York woont en de
Tweede Wereldoorlog, zoals hijzelf schrijft, ‘op
zijn eind loopt’. Fredy moet dus ‘bijgepraat’ wor-
den. De eerste twee brieven worden dan ook ge-
bruikt om haar te laten weten wat er in die vijf jaren
na haar vertrek in het leven van hemzelf, hun geza-
menlijke vrienden en het sinds mei 1940 bezette
Nederland is voorgevallen. Als een echte oorlogs-
correspondent houdt Maarten Fredy maandenlang
op de hoogte van de vorderingen die de geallieer-
den maken. Daarnaast wordt ze uitgebreid geïn-
formeerd over het leven van alledag in een door
oorlog geteisterd land. Hoe hij zelf, en anderen, de
laatste oorlogsmaanden hebben beleefd, weet
Maarten Reinink op realistische, maar soms ook
op ontroerende wijze weer te geven. Het ‘oorlogs-
nieuws’ en de ‘oorlogsbelevenissen’ nemen uiter-
aard een belangrijke plaats in het dagboek in. De
beschietingen, de bombardementen, het lucht-
alarm, dat alles ervaart Maarten als ‘verschrikke-
lijk dreigend’. Dit blijkt onder andere uit de be-
schrijving die hij geeft van het geluid, dat honder-
den ’s nachts overtrekkende bommenwerpers ma-
ken: ‘Het is zo’n zwaar, vol, allesomvattend en
doordringend geluid! Het is alsof er een paraplu
van geluid over de hemel is gespannen.’ (p. 43) Dat
de oorlog in belangrijke mate aan de karaktervor-
ming van de jonge Reinink heeft bijgedragen, is
vanzelfsprekend. Zelf schrijft hij op 25 augustus
1944 in zijn dagboek ‘Door de oorlog, door alles,
als er een luchtgevecht boven je aan de gang is, als
er bommen dichtbij vallen, door dat alles leer je te
denken.’ (p. 79).

Groter contrast dan tussen zijn oorlogsnieuws

en de beschrijvingen die hij van zijn natuurbeleve-
nissen geeft, is nauwelijks denkbaar. Al in zijn eer-
ste brief laat Maarten blijken, wat de natuur voor
hem betekent. Het belang dat hij aan de natuur
hecht, verwoordt hij echter het mooist in een van
zijn laatste, kort voor de bevrijding aan Fredy ge-
schreven brieven: ‘De natuur zie ik tegenwoordig
zo geweldig en mooi dat ik voel dat de Natuur, de
Schepping, het eeuwigdurende, het grootse is, en
de oorlog iets bijkomstigs, iets tijdelijk-mense-
lijks’ (p. 245). Verwachtingsvol ziet Maarten naar
het einde van de oorlog uit, maar als de bevrijding
eenmaal een feit is, lijkt de angst voor wat de toe-
komst brengen zal, groter dan de vreugde over de
bevrijding: ‘[...], maar ik ben zo bang voor Rus-
land. Ik ben zo bang dat Rusland ons later allemaal
zal veroveren’, schrijft hij aan het slot van zijn laat-
ste op 17 mei 1945 aan Fredy gerichte brief (p.
263). 

Maarten Reinink, die uit het dagboek naar vo-
ren komt, als een intelligente, door de oorlog
geestelijk gerijpte persoonlijkheid, studeerde na
de oorlog medicijnen. Hij werd neuroloog en
psychoanalyticus. Reinink overleed in 1974 op 45-
jarige leeftijd. Zesenvijftig jaar na dato, is het dag-
boek van Maarten Reinink nu dus openbaar ge-
worden. Dagboek voor New York is dan ook een bij-
zonder mooi egodocument. Het is de getuigenis
van gebeurtenissen uit de laatste oorlogsmaan-
den, gezien door de ogen van een 16-jarige scho-
lier, die door het in het dagboek opnemen van een
bomscherfje, zijn getuigenis hiermee als het ware
illustreert. 

Dagboek voor New York is mooi vormgegeven en
voorzien van een uitstekende inleiding en verkla-
rend commentaar van de hand van Wessel Rei-
nink. Oude foto’s, enkele bijzonder mooie door
Maarten Reinink gemaakte tekeningen, en een
groot aantal bladzijden uit het originele manu-
script zijn in de uitgave opgenomen. ‘Lees dit als
boek, niet als brief, anders verveelt het’ (p. 28),
schreef Maarten Reinink later bovenaan de eerste
bladzijde. Het lijkt me een goed advies.

Rita Hooijschuur
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G.B. Urhahn en L. Vrolijks, Wonen in de Deltame-
tropool: een studie naar stedelijke diversiteit (Bus-
sum, Uitgeverij THOTH, 2000, blz., ISBN 90 6868
267 9).

De naam Randstad is een uitvinding van lucht-
vaartpionier A. Plesman, die in de jaren dertig bo-
ven West-Nederland vloog en in de configuratie
van dorpen en steden in Noord- en Zuid-Holland
een ring van bebouwing ontwaarde rondom een
groen centrum. De door Plesman gemunte term
Randstad is na de Tweede Wereldoorlog de gang-
bare naam geworden voor dit verstedelijkte ge-
bied, eerst onder planologen en stedenbouwkun-
digen, maar inmiddels is het een woord dat vrijwel
elke inwoner van Nederland kent. 

Sinds enkele jaren is er echter een club bestuur-
ders, beleidsmakers en ontwerpers die probeert
om wat nu de Randstad heet om te dopen tot Del-
tametropool. De grote steden in het gebied vor-
men de motor achter deze ‘Vereniging Deltame-
tropool’. De naamsverandering kan niet worden
afgedaan als een academische kwestie. Door haar
anders te benoemen neemt de Randstad (in elk ge-
val denkbeeldig) een andere gedaante aan.

De naam Deltametropool brengt, pregnanter
dan Randstad, de wens naar voren om het verste-
delijkte gebied in het westen van Nederland niet te
zien als een zwerm afzonderlijke gemeenten, maar
als een samenhangende metropool. Wat inwoner-
saantal betreft is dat misschien wel zo, maar door
de versnippering is het nog steeds niet gelukt om
er werkelijk een bruisende eenheid in te zien, te-
meer omdat op de plaats waar in een gewone me-
tropool een centrum ligt, de Deltametropool voor-
namelijk bestaat uit weilanden die door de agro-
industrie worden gebruikt. 

Het belang van de leden van de ‘Vereniging Del-
tametropool’ is veelzijdig. Een aspect is dat het voor
gemeenten aantrekkelijk kan zijn om bevrijd te wor-
den van de knellende gemeentegrenzen, om adem
te kunnen krijgen voor toekomstige uitbreidingen.
Daarnaast speelt ook het idee mee dat de gemeen-
ten samen sterker staan om economische concur-
rentie op Europees niveau het hoofd te bieden.

De allure die Deltametropool moet krijgen – al-
leen door het woord vaak te gebruiken gaat de on-
wennige klank er vanaf – ligt niet alleen aan het vesti-
gingsklimaat voor bedrijven, maar ook in de kwa-
liteit van het wonen. Het boek Wonen in de Deltame-
tropool: Een studie naar stedelijke diversiteit van steden-
bouwkundigen Gert Urhahn en Luc Vrolijks verkent

de mogelijkheden om die allure te vergroten. 
Voor al diegenen die het begrip Deltametropool

vreemd in de oren klinkt, zal het een merkwaardi-
ge ervaring zijn om dit boek te lezen, omdat het
vrijwel ontbreekt aan uitleg van de herkomst van
het begrip en de bestuurlijke en planologische
drijfveren erachter. 

Er wordt gerefereerd aan een manifest over de
Deltametropool, maar veel meer dan de vrijblijven-
de opmerking dat het doel is om van de Randstad
‘een vitale metropool te maken’, komt de lezer uit
het boek niet te weten. Dat er vanuit gegaan wordt
dat de lezer daarvan op de hoogte is, is kenmer-
kend voor dit boek, dat meer is gericht op de leden
van de Vereniging Deltametropool dan op de ge-
middelde klant van de boekhandel bij u in de
buurt. 

De centrale vraag in Wonen in de Deltametropool is:
hoe kan in de Randstad een grotere diversiteit van
woonmilieus ontstaan? De aanname daarbij is dat
een grotere diversiteit aan woonvormen ook zal
leiden tot een grotere diversiteit van bewoners. En
hoe groter de diversiteit, hoe meer sociale en eco-
nomische vitaliteit in de hypothetische Deltame-
tropool. 

Als inventarisatie van mogelijkheden om die di-
versiteit op te voeren, is het boek zoals de flaptekst
vermeldt ‘een gereedschapskist en inspiratiebron
voor plannenmakers en andere betrokkenen bij
stedelijke vernieuwing’, 

Die gereedschapskist is gevuld met ‘sleutels
voor de toekomst van het wonen’, zoals het schep-
pen van grote afwisseling en vermenging van
woonmilieus (‘een kleurrijker legenda), het beter
benutten van de waterrijke omgevingen (‘water als
beeldmerk’), het opvoeren van gebruiks- en keuze-
vrijheid voor de bewoners, het scheppen van func-
tiemenging, (culturele) diversiteit, veranderbaar-
heid en het bieden van meer service en comfort. 

Vervolgens hebben de auteurs onderzocht hoe
uiteenlopende woonlocaties, van hartje stad tot in
meest landelijke stukje Deltametropool, met deze
sleutels aantrekkelijker zouden kunnen worden
gemaakt. Dat levert sfeerbeelden, voorbeelden en
suggesties op maar echt tot leven komen die niet.
Het boek eindigt met een degelijke conclusie met
daarin ‘aanbevelingen voor beleid’. Als slot is dat
tekenend voor dit boek dat in de kern een rapport
is met een ISBN-nummer. 

Hans Ibelings
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Deze bijdrage gaat in op het ontstaan, de geschie-
denis en het huidige gebruik van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. Dwars door vijf provincies heen
voert deze verdedigingslinie ook tegenwoordig
nog langs restanten uit een ver verleden. Rondom
de overgebleven vestingonderdelen in het land-
schap gebeurt nu van alles, reden om er in deze ru-
briek aandacht aan te besteden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is gebaseerd
op een typisch Nederlands symbool: het water.
Een vijand waar de Nederlandse bevolking eeuw-
enlang tegen streed, maar ook een bondgenoot
waar het lang op kon vertrouwen. De Nederlan-
ders zijn – onder aanvoering van kroonprins Wil-
lem Alexander – bijzonder kundig in het beheer-
sen van het water, en het water dient daarnaast als
bron van recreatie, plezier en genot. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie combineert deze beide as-
pecten van het moderne watergebruik.

Holland en het water
Voor het feitelijke begin van een verdedigingslinie
moeten we terug naar de Middeleeuwen. Tegen de
invallen van Noormannen worden in de 9de eeuw
reeds vluchtheuvels opgeworpen, zogenaamde
burgen. Binnen deze verhoogde en omheinde hel-

lingen worden soms eenvoudige woonvoorzienin-
gen geplaatst. Maar een echte bescherming tegen
het geweld van de plunderaars bieden ze niet. In de
13de eeuw laat graaf Floris V tijdens zijn bewind
een aantal dwangburchten bouwen om zijn graaf-
schap Holland te beschermen. De stenen burchten
worden opgericht op strategische plaatsen. Zo
ontstaan in het Noorden onder andere het kasteel
Radboud bij Medemblik en de burcht Middelburg
bij Alkmaar. Zij zijn gericht tegen de opstandige
Westfriezen die het gebied van Floris meerdere
malen bedreigen. Een zelfde verdedigingsbolwerk
langs een doorgaande route is het Muiderslot, dat
Floris eveneens laat bouwen. In later tijden is het
Muiderslot onderdeel geworden van een nieuwe
belangrijke verdedigingslinie. Of eigenlijk van
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Afb. 1 Fort Honswijk in vogelvlucht.

Musea
Het Muiderslot te Muiden en het Slot Loevestein
te Poederooijen zijn als musea te bezoeken.
Eveneens zeer de moeite waard is het Nederlands
Vestingmuseum te Naarden. Gevestigd in
bastion Turfpoort biedt het museum een over-
zicht van de rijke historie van de Vesting
Naarden. Regelmatig vinden er op het buitenter-
rein van het museum schuttersdemonstraties
plaats.



twee verdedigingslinies; om precies te zijn zowel
van de Stelling van Amsterdam als van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Als een verbindingspunt
tussen de twee linies vormt het slot – samen met de
Vesting Naarden – een combinatie van oud en
nieuw.

Er zijn talloze gebeurtenissen met ‘wassend wa-
ter’ de geschiedenisboekjes ingegaan. Bekend zijn
de vele natuurlijke overstromingen in de Middel-
eeuwen, waarvan de St. Elisabethsvloed uit 1421 zo
hevig is dat zij het ontstaan van de Biesbosch te-
weegbrengt. Maar er zijn ook andere oorzaken van
overstromingen. De natuur wordt dan een handje
geholpen: aan het begin van de Tachtigjarige Oor-
log vallen enige Hollandse steden in handen van
de Spanjaarden, meestal na een lange belegering.
Bij het beleg van Alkmaar (1573) en Leiden (1574)
bewijst het water de bevolking nu goede diensten
als natuurlijke barrière. Is het bij Alkmaar de drei-
ging van het onderwater zetten van het omringen-
de gebied, bij Leiden worden de Spaanse belege-
raars letterlijk weggespoeld door de plotselinge
komst van het water. Met in het kielzog de strijd-
lustige Geuzen. Eerder hebben zij ook Den Briel
op de Spanjaarden terugveroverd door offensief
gebruik te maken van het alom aanwezige water.

Het ontstaan van de Hollandse Waterlinie
Bovengenoemde ervaringen brengt de inwoners
van de Lage Landen tot het besef dat het water als
een belangrijke natuurlijke bondgenoot kan wor-
den ingezet. Een systeem wordt opgezet om een
groot gebied geleidelijk onder water te kunnen
zetten. Technisch vernuft zorgt ervoor dat de lijn
Muiden-Gorinchem binnen drie weken geïnun-
deerd kan worden. Enige steden worden verste-
vigd of als vestingstad gebouwd. Deze vestingwer-
ken spreken tot de verbeelding van velen. Een be-
roemde grondlegger van de vestingbouw is de
17de-eeuwse Menno, baron van Coehoorn (1641-
1704). Hij schrijft het boek Nieuwe vestingbouw op
een natte of lage horizont dat als een standaardwerk
geldt voor het bouwen van vestingwerken. Zijn
aanbevelingen en organisatorische kwaliteiten
worden tot ver over de nationale grenzen erkend.

In de directe omgeving van het Muiderslot is
een eerste restant van zo’n verdedigingswerk uit
de Hollandse Waterlinie te vinden: de vesting Mui-
den. In het dorp Muiden zelf is de sluis een aan-
voer voor het water dat binnen de linie over een
hoogteverschil moet worden getransporteerd. Een
ingenieus systeem van sluizen zorgt ervoor dat de

wateraanvoer geleidelijk verloopt. Het te over-
bruggen hoogteverschil tussen Muiden en Gorin-
chem is soms wel twee meter. Een laag water van
ongeveer 40 cm bedekt het terrein, waarbij onder
het water diverse hindernissen zijn aangebracht.
Greppels, obstakels en speciaal aangelegde forten
maken de doortocht van de linie tot een hels kar-
wei. Paarden en voertuigen blijven steken, en bo-
ten kunnen door hun diepgang niet ingezet wor-
den. Eveneens in het noorden van de linie treffen
we het vestingbolwerk Naarden. Met zijn unieke
dubbele rij grachten vervult de vesting een strate-
gische rol in de linie. Het fort Ronduit is als een
uitvalsbasis later aan de zijkant van de vesting aan-
gebouwd, met een directe verbindingsweg naar
Naarden. De muren van de vesting zijn met aarden
wallen aan het zicht onttrokken en op de stervor-
mige bastions staan diverse soorten afweerschut
op de hellingen. De waterlinie lijkt een beproefd
verdedigingsmiddel van formaat.

In het rampjaar 1672 wordt de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden bedreigd door voor-
al Franse invallers. Er is dan niet meer zoals hon-
derd jaar eerder sprake van apart verstevigde ste-
den. Het gebied vormt nu een verdedigingslinie.
De Oude Hollandse Waterlinie is een aaneengeslo-
ten traject van fortificaties en andere versterkin-
gen. De doorgangen in de linie – zogeheten acces-
sen – zoals stroomruggen van rivieren, maar voor-
al dijken, wegen en later ook spoorlijnen, door-
kruisen de inundatievlakten. En juist op die pun-
ten zijn forten aangelegd om een vijand de door-
gang te beletten.

De Oude Hollandse Waterlinie laat de stad
Utrecht nog onbeschermd. Hierdoor kunnen de
Franse troepen Utrecht in 1672 vrij eenvoudig ver-
overen. Maar dan stuiten de Fransen op het water.
Zij weten de gedegen linie niet te doorbreken,
waardoor de huidige provincies Noord- en Zuid-
Holland een bezetting bespaard bleef. In het con-
flict van 1795, tussen de Republiek en Frankrijk,
lukt het de Fransen wél deze gebieden te bezetten,
omdat de grote rivieren en delen van de geïnun-
deerde linie dichtgevroren zijn als gevolg van de
zeer strenge vorst. In deze ‘winter van weleer’ ver-
anderde het water aldus van bondgenoot tot
vijand. Overigens wordt het ijs in de winter van
1939/1940 tijdens de mobilisatie nog als een mo-
gelijke bondgenoot gezien. De Nederlandse mili-
tairen verplaatsen zich vaardig en snel op de
schaats over het ijs, en men werpt zogeheten ijs-
barricaden op bij de oefeningen. Zoals bekend
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komt de Duitse invasie pas in mei en wordt de ver-
dedigingslinie in de ‘Blitzkrieg’ overlopen.

Onder invloed van de Franse keizer Napoleon I
wordt bij de aanvang van de 19de eeuw door de
Franse bezetter besloten tot de aanleg van een ver-
nieuwde waterlinie. Met deze bijzondere taak
wordt de directeur van de Hollandse Fortificatiën
en later minister van Oorlog C.R.T. Krayenhoff be-
last. Hij is een vurig voorstander van het integreren
van de stad Utrecht in de linie. De Fransen voelen
hier niets voor. Pas na de nederlaag van de Fransen
wordt de mening van Krayenhoff gedeeld. Koning
Willem I besluit in 1815 Utrecht binnen de waterli-
nie te brengen. In enige jaren tijd worden er rond
Utrecht enige verdedigingswerken aangelegd. De
Utrechtse forten en inundatiewerken zijn een be-
langrijke schakel in de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie. Daarom wordt deze ook wel de Utrechtse Wa-
terlinie genoemd. De forten De Klop, De Gagel,
Blauwkapel, De Bilt, Vossegat, de Vier Lunetten op
de Houtense Vlakte en het fort Jutphaas gaan er
deel van uitmaken. Vestingstadjes als Woerden,
Oudewater en Nieuwpoort verliezen hun functie
binnen de linie. Als de draagwijdte van het aan-
valsgeschut halverwege de 19de eeuw snel toe-
neemt, blijken de forten te dicht bij Utrecht liggen.
Vanaf 1867 wordt daarom een tweede linie van for-
ten bij Utrecht aangelegd, zoals de forten Vechten

en Rijnauwen.
In het reduit van fort Rijnauwen zijn de flank-

batterijen opgesteld. Een aantal stukken geschut
wordt diep binnen bomvrije ruimten geplaatst om
als laatste verdedigingsmiddel te dienen. Het re-
duit is als zelfstandig verdedigingswerk midden in
het fort gesitueerd, om bij een aanval tot de laatste
man verdedigd te kunnen worden.

De voortdurende bewapeningswedloop
De Frans-Duitse oorlog van 1870-1871, en het ge-
bruik daarin van modern, krachtig geschut, leidt
tot bezorgdheid bij de regering om de eigen zwak-
ke verdediging. Dit leidt tot de Wet tot regeling en
voltooiing van het vestingstelsel (Vestingwet) van
1874. Naast een bepaling over een te realiseren
Stelling van Amsterdam wordt in deze wet vastge-
legd dat een aantal verdedigingswerken verbeterd,
afgestoten of nieuw gebouwd zal worden. 

Een ander feit waar de Nederlandse regering re-
gelmatig mee wordt geconfronteerd is dat het on-
der water zetten van grote gebieden de nodige over-
last voor de bewoners veroorzaakt. Landbouwers ra-
ken een aanzienlijk deel van hun inkomsten kwijt.
Het water brengt daarnaast veel schade toe aan wo-
ningen en bezittingen. In de 18de eeuw verzet de be-
volking zich hevig tegen het inunderen. De boeren
beletten het doorsteken van de dijken en de water-
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Afb. 2 Fort bij Rijnauwen. Front van de bomvrije kazerne.



schappen weigeren bij voorbeeld een sluis open te
zetten. Met enige militaire dwang wordt dit verzet
opgeheven. Maar het zal nog tot 1896 duren voor er
een Inundatiewet wordt ingevoerd. In deze wet
wordt het stellen van inundaties, de beschadiging
van particuliere eigendommen en de schadever-
goeding daarvan geregeld.

De bewapeningswedloop zorgt met steeds
nieuwe uitvindingen (verdragend geschut, de bri-
santgranaat) ervoor dat de verdedigingslinie bij
oplevering alweer verouderd is. Dit principe is ove-
rigens niet nieuw, bij iedere nieuwe aanvalstech-
niek zal de verdediging moeten worden aange-
past. Al in 1870 bij het conflict tussen Duitsland en
Frankrijk wordt bij de mobilisatie van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie duidelijk dat de pas aange-
legde linie niet meer aan de eisen van de tijd vol-
doet. Versteviging van de verblijven van de militai-
ren en de aanleg van bomvrije ruimten zijn maat-
regelen om het dreigende gevaar weerstand te
kunnen bieden. Maar in 1914, bij het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog, blijkt opnieuw dat de
Nederlandse regering haar verdedigingsstrategie-
ën moet aanpassen aan de nieuwe methoden van
oorlogvoering. Wegens geldgebrek duurt het tot
de jaren dertig voor er aan de linie wordt gewerkt.
Tijdens het uitvoeren van de aanpassingen breekt
de Tweede Wereldoorlog uit. Wanneer Hitlers
troepen ook Nederland binnenvallen, is de Nieuwe
Hollandse Waterlinie volkomen nutteloos. Duitse
paratroepen worden over de linie heen gedropt en

kunnen de linie in de rug aanvallen. De laatste keer
dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie ter verdedi-
ging van ons land wordt ingezet, is dus geen suc-
ces. Net als 145 jaar eerder kan ook deze keer de
vijand niet worden tegengehouden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt na de
Tweede Wereldoorlog niet meer vernieuwd en al
snel raken de forten in verval. Sommige onderde-
len van de linie worden gesloopt, andere krijgen
een nieuwe publieke functie. Vooral de grote bom-
vrije ruimten kunnen vrij eenvoudig worden ge-
transformeerd tot gebruiksruimten, bijvoorbeeld
als kantoor.

In de 20ste eeuw zorgt het water nog regelmatig
voor rampen van grote omvang. Natuurlijk de wa-
tersnoodramp in Zeeland in 1953, maar ook de
vele overstromingen van de Zuiderzee, en het bui-
ten de oevers treden van de rivieren Maas en Waal
in 1993 en 1995 moeten hier genoemd worden.
Gelukkig zijn er inmiddels grote waterstaatbouw-
kundige maatregelen genomen om de dreiging
van het water tegen te gaan (respectievelijk de Del-
tawerken, de Afsluitdijk, en aanpassingen aan de
dijken langs de grote rivieren).

Een nieuwe toekomst voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie
Als bufferzone tussen de drukke Randstad en het
nog vrij rustige oosten van ons land heeft de Nieu-
we Hollandse Waterlinie heden ten dage een cul-
tuurhistorische positie van belang. Door F.B. Hotz
zijn de in verval geraakte oude forten wel eens als
‘dode weermiddelen’ getypeerd. De overwoekerde
ruïnes van de eens trotse gebouwen, de stank uit
de verwaarloosde grachten en het gevaar van val-
lende bakstenen ontlokten deze weinig flatteuze
bewoordingen aan de auteur. Deze historische en
literaire omschrijving mag tegenwoordig gelukkig
weer ter discussie gesteld worden. Binnen de notie
van de cultuurhistorie staat de landschapsarchi-
tectuur volop in de belangstelling. De Nieuwe Hol-
landse Waterlinie is daarbinnen niet dood, maar
juist springlevend. De al dan niet gehavende of
vervallen verdedigingswerken behoren tot het na-
tionale culturele erfgoed. Diverse instanties zijn
betrokken bij het behoud van het unieke karakter
van de linie. Enige onderdelen van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie zijn daartoe inmiddels als na-
tuurreservaat ingericht, en daardoor niet toegan-
kelijk voor publiek. Maar er zijn ook forten waar
volop activiteiten worden georganiseerd voor be-
zoekers, en diverse gebieden zijn opengesteld
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Recreatie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie leent zich uit-
stekend voor recreatiemogelijkheden. Het no-
digt uit tot urenlang wandelen, varen en fietsen.
Een aanrader is de uitgezette Waterlinieroute van
het Muiderslot tot Fort Asperen nabij Gorin-
chem. Deze voert langs rustig natuurgebied, wa-
terhuishoudkundige elementen en stoere bouw-
werken. Voor meer informatie kunt u terecht bij
de VVV-kantoren in het gebied. Het Fort bij Vech-
ten heeft tegenwoordig veel te bieden als locatie
voor bruiloften en feestpartijen. Op afspraak
worden rondleidingen gegeven door een fort-
gids. Ook zijn er een speciale training ‘Algemene
Fortvaardigheden’ en speciale kinderactiviteiten:
een ‘Leerzame Ontdekkingstocht’ die geschikt is
voor kinderen van acht tot tien jaar. En kinderen
kunnen in het Fort ‘Levend Stratego’ spelen, ge-
baseerd op het gelijknamige bordspel.



middels wandel- en fietsroutes. Van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie zijn in totaal 54 forten over.

Bij de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie is reeds gekeken naar de zogenaamde Engelse
landschapsarchitectuur. De forten zijn in het land-
schap geïntegreerd. Er zijn aarden wallen aangelegd,
die tevens ter versteviging dienen. Op andere plaat-
sen zijn de forten deel uit gaan maken van bestaan-
de dijken of bomenrijen. Ze zijn een gezichtsbepa-
lend onderdeel van ons landschap en nog relatief on-
geschonden. Een aantal forten heeft een andere be-
stemming gekregen, en een aantal verdedigings-
werken heeft de tand des tijds niet doorstaan.

De landkaart van het voormalige graafschap
Holland heeft in de loop der eeuwen de nodige
veranderingen ondergaan. Bedijkingen, overstro-
mingen, inpolderingen en de aanleg van meerdere
kanalen hebben daar een belangrijke rol in ge-
speeld. In de provinciale infrastructuur dient het
water voor de aan- en doorvoer van vele producten,
maar het is ook bestemd als drinkwater, voor re-
creatie en voor uitingen van kunst en cultuur. Zo
kent het Fort bij Asperen al jarenlang een traditie
van kunstmanifestaties rondom het thema water,
zoals ‘Waterproof’ in 2001.

Nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie
De eerdergenoemde Stelling van Amsterdam staat
op de Werelderfgoed-lijst van de UNESCO, net als
enige andere unieke gebieden en monumenten in
Nederland. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is
voorgedragen om eveneens op deze lijst te worden
geplaatst. Het is als één van de nationale projecten
aangewezen. Door het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) is een projectorga-
nisatie opgericht, dat de uitvoering van het project
ondersteunt. Natuur, milieu en (militair) erfgoed
zijn elementen in het project die een nauwe
samenwerking tussen vele organisaties vereist.
Het behouden en bij het publiek bekendmaken van
dit in enkele bewogen eeuwen tot ontwikkeling
gekomen landschap is de voornaamste doelstel-
ling van alle betrokken partijen.

Patrick Vlegels

De informatie voor deze bijdrage is afkomstig uit: H. Brand
en J. Brand (red.), De Hollandse Waterlinie (Utrecht/Antwerpen
1986) en uit G. Knoppert, De forten rond Utrecht. Verdedigings-
werken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Utrecht 1983). Daar-
naast is via het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
te Utrecht meer informatie in te winnen over de toeganke-
lijkheid van de vestingwerken. Raadpleeg voor fietsroutes en
informatie over enige specifieke forten hun website:
www.hollandsewaterlinie.nl. Op 25 april 2002 presenteert
staatssecretaris Faber van LNV het eerste linieperspectief, de
ruimtelijke plannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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Afb. 3 Fort Edam in vogelvlucht.

Kunst
Stichting Fort Asperen heeft in de zomer van 2001
een groep internationale kunstenaars uitgenodigd
om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als bijzonde-
re plek in de ver beelding en ervaring van het publiek
opnieuw tot leven te wekken. Vanuit diverse disci-
plines, zoals beeldende kunst, (mode)vormgeving,
muziek, theater, landschapsarchitectuur, zijn ze ge-
vraagd om een hotelkamer in te richten, een pu-
blieksruimte voor hotelgasten te maken of een plan
te bedenken om de linie zichtbaar te maken voor het
publiek. Met de manifestatie ‘Waterproof’ heeft de
Stichting Fort Asperen een eigen bijdrage geleverd
aan het onderzoek naar de toekomstige betekenis
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit om de be-
levingswaarde van de linie te versterken als cultu-
reel erfgoed, als maatschappelijk fenomeen, als
ruimtelijke constructie in het landschap, en als buf-
fer tegen de opdringende verstedelijking.
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Afb. 4 Oefening veldartillerie in inundatiegebied tijdens de mobilisatie in 1939-1940.

Oproep

Historisch Tijdschrift Holland publiceert artikelen over allerlei onderwerpen uit de ge-
schiedenis van het huidige Noord- en Zuid-Holland. De redactie streeft ernaar de verschil-
lende tijdvakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. De redactie wil hier-
bij lezers oproepen om bijdragen in te zenden voor de komende jaargangen. Belangrijke
voorwaarden voor plaatsing in het tijdschrift zijn dat een artikel is gebaseerd op eigen onder-
zoek en verbanden legt met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel dient le-
zenswaardig te zijn voor een breed publiek. Niet in aanmerking voor publicatie komen zeer
specialistische bijdragen die moeilijk toegankelijk zijn voor niet-vakgenoten en bijdragen
die het strikt lokale belang niet overstijgen. Nadere informatie en richtlijnen voor auteurs
zijn op te vragen bij de redactiesecretaris M.J.M. Damen (adres: zie colofon) of op de web-
site www.verenigingholland.nl.
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1993, isbn 90-70403-33-1, 367 blz. (k) €29,50 (leden Holland €14,–)

32. Paul Knevel, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700.
1994, isbn 90-70403-36-6, 420 blz. (k) €35,– (leden Holland €18,–)

33. Marika Keblusek, Boeken in de Hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw.
1997, isbn 90-70403-38-2, 382 blz. (k) €33,– (leden Holland €19,–)

34. Petra van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en
de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530.
1998, isbn 90-70403-42-0, 302 blz. (k) €27,– (leden Holland €17,–)

35. J.W.J. Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door
de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
1999, isbn 90-70403-43-9, 492 blz. (k) €35,– (leden Holland €22,–)

36. Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de
Bourgondische periode (1425-1482) 
2000, isbn 90-70403-47-1, 608 blz. (k) €45,– (leden Holland €27,–)

37. Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus
Buchelius en Petrus Scriverius
2001, isbn 90-70403-48-x, 868 blz. (k) €27,– (leden Holland €18,–)

38. Marie-Charlotte Le Bailly, Recht voor de Raad. Rechtspraak voor het Hof van Holland,
Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw
2001, isbn 90-70403-50-1, 352 blz. (k) €29,50 (leden Holland €20,–)

Leden van Holland kunnen exemplaren voor de ledenprijs bestellen door het aangegeven bedrag,
vermeerderd met €3,50 als bijdrage in de verzendkosten per boek, over te maken op postgiroreke-
ning 3593767 t.n.v. Holland o.v.v. het gewenste boek. De laatste 2 delen kunnen ook worden afge-
haald op de bekende adressen.

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

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