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De val van Oldenbarnevelt: de ‘Zeefprenten’ 
van Adriaen van de Venne1

Momenteel is er veel belangstelling voor de 17de-eeuwse schilder, tekenaar en dichter Adriaen van de
Venne.2 Zijn brede oeuvre lokt zowel historici, neerlandici als kunsthistorici. Van de Venne is vooral be-
kend door zijn schilderij de Zielenvisserij dat zich in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt.3

Naast zijn veelkleurige schilderwerk legde hij zich toe op het vervaardigen van grisailles en
maakte hij de ontwerptekeningen voor prenten, voornamelijk boekillustraties. Veel van
Cats’ werk werd door Van de Venne van afbeeldingen voorzien.4 Maar hij illustreerde ook
zijn eigen boeken en gedichten.5 Daarnaast maakte Van de Venne een aantal historisch-po-
litieke en politiek-religieuze prenten, die deels als pamflet verschenen. Om dit brede genre
aan te duiden zal ik de term ‘historieprenten’ gebruiken, ook al is dit een niet geheel ade-
quate benaming. Deze categorie is tot op heden maar mondjesmaat onderzocht. De enige
die zich in 1988 over de politieke prenten van Van de Venne boog, was Martin Royalton-
Kisch in zijn onderzoek betreffende Adriaen van de Venne’s Album.6

Eén van de meest intrigerende historieprenten van Adriaen van de Venne is wel de Recht-
veerdighe Sifte.7 Het motief van de zeef intrigeert door zijn zeldzaamheid en door het verhaal
dat erachter schuilgaat: het wegwerken uit de samenleving van een hele bevolkingsgroep, de
Arminianen. Deze zeefprent wordt tegenwoordig vaak gebruikt als illustratie in tentoon-
stellingscatalogi of geschiedenisboeken.8 De rol die deze prent, net als vele andere historie-
prenten, in de 17de eeuw vervulde was echter meer dan alleen maar een illustratie. Prenten
vormden destijds een krachtig propagandamiddel, omdat zij een direct beroep deden op emo-
ties. Die emoties konden hoog oplopen in de strijd tussen de religieuze en politieke partijen
in de Republiek. De Arminianen of remonstranten, volgelingen van Arminius, waren in een
gecompliceerd theologisch geschil verwikkeld met de Gomaristen of contraremonstranten
over de predestinatie.9 Dit liep zo hoog op dat de politiek zich niet aan stellingname kon ont-

Anne de Snoo

1 Dit artikel maakt deel uit van een dissertatieonderzoek naar de politieke prenten van Adriaen van de Venne.
2 Delft 1589-Den Haag 1662. Zijn ouders waren gevluchte protestanten uit Vlaanderen en woonden eerst te Lier, later in Delft.

Adriaens aanwezigheid in Middelburg is vanaf 1614 gedocumenteerd. In 1625 verhuist hij naar Den Haag. Literatuur over
Van de Venne o.a.: D. Franken, Adriaen van de Venne (Amsterdam 1878); G. Knuttel, Das Gemälde des Seelenfischfangs von Adri-
aen Pietersz. van de Venne (Den Haag 1917); L.J. Bol, diverse publicaties o.a.: Adriaen Pietersz. van de Venne, painter and draughts-
man (Doornspijk 1989); A. Plokker, Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662) (Leuven/Amersfoort 1984); M. Royalton-Kisch,
Adriaen van de Venne’s album in the Department of Prints and Drawings in the British Musuem (Londen 1988); M. van Vaeck, Adria-
en van de Vennes ‘Tafereel van de belacchende Werelt’ (Den Haag 1635) 3 dln. (Gent 1994); M. Westermann, ‘Fray en Leelijck, Adri-
aen van de Venne’s invention of the ironic grisaille’ in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1999 (Zwolle 2000) 221-257.

3 De Zielenvisserij, 1614, Rijksmuseum Amsterdam. Paneel 98 x 189 cm.
4 Adriaen van de Venne illustreerde o.a.: Silenus Alcibiadis (1618), Self-Stryt (1620), Tooneel van de Mannelicke Achtbaerheyt (1622) en Hou-

welijck (1625). Zie F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700 (Amsterdam 1949-), XXXV.
5 De geheel door Van de Venne verzorgde uitgaven zijn o.a.: Tafereel van Sinne-Mal (1623), Sinne-Vonck op den Hollantschen Turf

(1634) en Tafereel van de Belacchende Werelt (1635). Zie voor het literaire werk van Van de Venne o.a.: M. van Vaeck, Adriaen
van de Vennes ‘Tafereel van de belacchende Werelt’ (Den Haag 1635) 3 dln. (Gent 1994).

6 M. Royalton-Kisch, Adriaen van de Venne’s Album in the Department of Prints and Drawings in the British Museum (Londen 1988), 57-

73.Zelfs in de monografie over Van de Venne door Laurens J. Bol uit 1989 worden deze historieprenten nauwelijks behandeld. 
7 F. Muller, De Nederlandsche Geschiedenis in Platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche Historieplaten, Zinnebeelden en Histori-

sche Kaarten (Amsterdam 1863-1882) nr. 1360; Atlas van Stolk, Katalogus der Historie-, Spot- en Zinneprenten betrekkelijk de ge-
schiedenis van Nederland (Amsterdam 1895-1931) nr.1389.

8 Bijvoorbeeld in de tentoonstellingscatalogus Maurits, prins van Oranje (Amsterdam 2000) 159.
9 J.I. Israel, The Dutch Republic, its rise, greatness, and fall 1477-1806 (Oxford 1998) 425. Na het indienen in 1610 van een protest
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Afb. 1. Prent De Rechtveerdighe Sifte, oktober 1617, de Arminianen worden uit de samenleving gezeefd
door prins Maurits en de leden van de Staten-Generaal. Ontwerp van Adriaen van de Venne, graveur on-
bekend. Gravure, 27,5 (met tekst 51) x 35,5 cm. o.a. Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.
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Afb. 2. Details van De Rechtveerdige Stifte; boven de Staten, onder de Stadhouders



trekken. De wat ‘rekkelijke’ Arminianen, met veel regenten onder hun aanhang, werden ver-
eenzelvigd met Oldenbarnevelt. Zij werden door diens vredesonderhandelingen geassocieerd
met een pro-Spaanse en dus tevens pro-katholieke houding. De ‘precieze’ Gomaristen von-
den uiteindelijk in Maurits hun leider. Brede lagen van de bevolking werden door deze gods-
dienstige kwestie in beroering gebracht. Beide partijen bestookten elkaar met pamfletten. Deze
werden onder meer uitgegeven als een los blad, waarop tekst en beeld een pakkende combi-
natie vormden en een duidelijke boodschap verkondigden. 

Een voorbeeld hiervan is de prent op het pamflet de Rechtveerdighe Sifte. Gewoonlijk wordt
deze prent gedateerd in het jaar 1618. De voortekening is bewaard gebleven en er bestaat ook
een tweede, enigszins veranderde versie van de prent. Deze is getiteld d’Grote Seeff (afb. 3).10

Royalton-Kisch is degene die de voortekening op grond van stijlkenmerken toeschrijft aan
Adriaen van de Venne.11

In dit artikel staat de vraag centraal of aan de hand van de politieke situatie de prenten pre-
ciezer gedateerd kunnen worden – ofwel: welke politieke situatie past het best bij deze af-
beelding, welke datering vloeit daar dan uit voort en waarom bestaan er twee versies? Daar-
toe worden beeld en tekst in samenhang bestudeerd. Dit onderzoek leidde ertoe de prent de
Rechtveerdighe Sifte te plaatsen in het najaar van 1617 en d’Grote Seeff iets later, of eventueel nog
in de eerste maanden van het jaar 1618. De reden om dit laatste pamflet opnieuw uit te geven
kan diverse oorzaken hebben gehad. Misschien is één daarvan gelegen in het voor een gro-
ter publiek willen presenteren van de eerste versie. 

Adriaen van de Venne zelf komt in dit artikel nauwelijks aan bod. Toch staat de kunste-
naar niet los van zijn product. In de eerste plaats woonde Van de Venne in Zeeland, dat op
de Rechtveerdighe Sifte prominent vermeld wordt. Hij zal, gezien het streng calvinistische kli-
maat in die provincie en zijn Zuid-Nederlandse afkomst, ongetwijfeld contraremonstrantse
visies hebben gehad. Dat hij ook voorstander was van Maurits’ politiek is niet zo’n gewaag-
de veronderstelling. Zijn latere carrière dicht bij het Haagse hof bevestigt dat beeld. Hij was,
om de laatste zin op het pamflet te parafraseren, waarschijnlijk een goede patriot, die Gods
kerk, het land en Maurits beminde. Uit zo’n ideaal kon alleen maar een mooie, geïnspireer-
de prent voortkomen. 

De pamfletten en de voortekening
De prenten Rechtveerdighe Sifte en d’Grote Seeff zijn bijna identiek en betreffen het uitzeven van
de Arminianen uit de samenleving door de prinsen van Nassau en de leden van de Staten-
Generaal. Zij zijn als pamflet, voorzien van uitvoerige tekst bewaard gebleven.12 Signatuur
en datering ontbreken op de prenten. Het dichtwerk daarentegen is wel ondertekend, maar
met de onbekende pseudoniemen JO PEAN en V.E.G.B. De prenten en teksten komen in-
houdelijk overeen. Tevens is de bijbehorende voortekening voor de Rechtveerdighe Sifte be-
houden. De tekening bevindt zich in de verzameling van de Atlas van Stolk te Rotterdam.13
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of remonstrantie bij de Staten van Holland werden de Arminianen ook remonstranten genoemd. Deze remonstrantie
voorzag in een herziening van de Belijdenis, stelde de Staat boven de Kerk, en steunde Arminius’ visie op de predestina-
tie. De streng orthodoxe Gomaristen stelden prompt in het zelfde jaar nog een contra-remonstrantie op.

10 Tekening in Van Stolk, Atlas, nr. 1388. Veranderde versie: Muller, Historieplaten 1361, Van Stolk, Atlas, nr. 1390.
11 Royalton-Kisch, Album 60. 
12 Van Stolk, Atlas, nr. 1389 (Rechtveerdighe Sifte) en 1390 (d’Grote Seeff); Muller, Historieplaten, nr. 1360 (Rechtveerdighe Sifte, fou-

tief gespeld als Regtveerdighe) en nr. 1361 (d’Grote Seeff, maar hier zonder titel). 
13 Van Stolk, Atlas, nr.1388. Bruine (verkleurde?) pen met grijs gewassen inkt 35,2 x 27,1 cm. Zie Royalton-Kisch, Album, 59.



De tekening wordt door Royalton-Kisch op overtuigende wijze aan Adriaen van de Venne
toegeschreven op grond van twee andere gesigneerde tekeningen, waarvan één uit 1618.14

Bij de eerste blik op deze prenten vormt de enorme zeef het meest opvallende element. In
en onder de zeef is een aantal gedeeltelijk doorgezeefde figuren zichtbaar en op de op-
staande rand staat de (huidige) titel: Rechtveerdighe Sifte en op de andere prent d’Grote Seeff. De
zeef steunt op twee stenen muurtjes en wordt heen en weer bewogen door twee groepen,
aangeduid met de tekst ‘Nassouwsche Kracht’ bestaande uit drie heren aan de rechterkant
en aan de linkerkant de ‘Mogende Macht’, zeven man sterk. Achter deze mannen zijn nog
diverse andere figuren te ontwaren, onder andere soldaten met lansen en vaandels. In de
lucht zweeft op een wolk Justitia met zwaard en weegschaal in de hand.15 Links en rechts van
de wolk staan twee wapenschilden, één waarin de wapens van de zeven provinciën zijn
samengevoegd en één van prins Maurits. In de orde van de Kousenband om het wapenschild
van Maurits staat de niet geheel correct gespelde spreuk van de orde van de Kousenband:
Honi soit qui mael pense.16 De tekening is in vergelijking tot de prent in spiegelbeeld, zoals ge-
bruikelijk bij een tekening die een prentontwerp is. Op de tekening staat echter maar één
tekstje en dat is de spreuk Honi siot qui mali pense om het rechter wapenschild. De tekst is op
de tekening niet gespiegeld en bovendien niet goed leesbaar.17 Dat de tekening was bedoeld
om als voorbeeld voor een prent te dienen, blijkt uit het feit dat de orde van de Kousenband
op de prent om prins Maurits’ juiste linkerbeen is weergegeven en op de tekening dus om
zijn rechterbeen.18 Het blijkt verder ook uit het feit dat de velden in de wapenschilden even-
eens geheel gespiegeld zijn getekend en dus pas in prentvorm de correcte versie tonen. 

Op de prent d’Grote Seeff komt een aantal belangrijke verschillen voor ten opzichte van de
Rechtveerdighe Sifte. Het meest opvallend zijn de drie koorden waarmee Justitia de zeef vast-
houdt. Bovendien is het merkwaardig dat de orde van de Kousenband op de prent d’Grote Seeff
ontbreekt. Maurits draagt hier onder beide knieën gewone gestrikte kanten kousenbanden.
Verder staat midden-onder de uitgezeefde personen in plaats van ‘vergift’ het woord ‘be-
renvel’ te lezen. Er zijn nog vele andere kleine verschillen. Bijvoorbeeld de opstaande rand
en de gaten in de zeef, een kraagvorm en de lansen op de achtergrond.19

Er is eveneens verschil in technische uitvoering. De Rechtveerdighe Sifte vertoont een fraaie
en precieze lijnvoering, de schaduwpartijen lopen mooi over naar het licht en de details zijn
met liefde weergegeven. D’Grote Seeff heeft een wat grovere lijnvoering en minder geraffi-
neerde schaduwpartijen, die bovendien donkerder zijn aangezet. Ook de verhoudingen ko-
men anders over. Vooral de hoofden van Oldenbarnevelt en Maurits lijken groter, mogelijk
door het net even minder precies overtrekken van het voorbeeld, door wijze van graveren en
door de plaatsing van de schaduwpartijen. Op de Rechtveerdighe Sifte zijn bijzonder fraaie, ge-
kalligrafeerde letters gebruikt, met veel lussen en krullen. Hierbij steken de inscripties op
d’Grote Seeff maar magertjes af.
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14 Royalton-Kisch, Album, 60.
15 Onder de figuur van Justitia staat ‘Eendracht maect macht’, naast haar hoofd staat links ‘Justi’ en rechts ‘tia’.
16 Meestal wordt dit geschreven als Honi soit qui mal y pense. Op de prent d’Grote Seeff staat mal .i. pensi.
17 De woorden mal en i zijn te lezen als mall en zijn op de prent weergegeven als mael pense, zonder i.
18 Royalton-Kisch, Album, 60.
19 De in profiel weergegeven tweede man van links in de zeef draagt op d’Grote Seeff een platte kraag, maar op de beide ande-

re afbeeldingen een plooikraag. Nog enkele andere voorbeelden: de tekst in de wolken; de vorm en schaduw van de wol-
ken; de helmen van de soldaten; de piccadillekens aan het wambuis van de ruggelings door de zeef vallende man; de arm
en de mouw van Oldenbarnevelt; de rand, de nageltjes en textuurweergave van de zeef.



Opmaak en zetsel van de teksten verschillen nogal. Onder Rechtveerdighe Sifte staat de tekst
verdeeld over drie kolommen in romeinlettertype. Daarboven staat over de volle breedte de
titel.20 De tekst is ondertekend met JO PEAN en de slotregel, ook over de volle breedte, luidt:
‘VVt Amsterdam, voor de goede Patriotten ghetrou, die beminnen Gods Kerck, en ‘t Landt,
metten Prins van Nassou’. Om de tekst heen is een sierrand geplaatst. Het pamflet d’Grote
Seeff, waarvan de tekst ondertekend is met V.E.G.B., is gezet in gotisch schrift.21 Op beide
pamfletten is gebruik gemaakt van gepaard eindrijm. Rijmsoort, stijl en woordkeus geven
weinig aanknopingspunten voor het ophelderen van de signaturen. 

De afgebeelde personen en de historische situatie 
In de oorlogvoering tegen de Spanjaarden werd al in een vroeg stadium gebruikt gemaakt
van het gedrukte woord om ideeën en standpunten te verspreiden. Gecombineerd met
‘plaatjes’ deed men een beroep op emoties. Zo versterkten tekst en beeld elkaar op ideale
wijze. Om de boodschap op een pamflet goed te laten overkomen werd het wereldbeeld
neergezet in simpele termen van ‘goed’ en ‘slecht’. Liefst in overdreven vorm.22

Dat is eveneens het geval bij de zeefprenten van Adriaen van de Venne. Het onderwerp van
het pamflet is de staat van het land, die in gevaar komt door de Arminianen en door Olden-
barnevelts politiek. Er is maar één oplossing: Oldenbarnevelt en de Arminianen moeten ver-
dwijnen en Maurits zal dat met hulp van zijn familie en de Staten-Generaal tot stand bren-
gen. Alles wat met Maurits en met de contraremonstranten te maken heeft, is goed. Olden-
barnevelt en de remonstranten zijn slecht. Wat de goeden en de slechten zijn, moet in een
oogopslag duidelijk zijn. Daarom staat er bijna altijd een inscriptie op een dergelijke poli-
tieke prent. Ook zijn de individuen meestal te herkennen aan hun attributen en kleding. 

Op de prenten zijn, behalve de figuur van Justitia, alleen groepen benoemd. Rechts staat
de ‘Nassouwsche Kracht’ van drie man sterk, links een groep van zeven personen, de ‘Mo-
gende Macht’. Kennelijk werd het niet nodig gevonden om de afzonderlijke figuren te be-
noemen. Zij moeten dus voor het toenmalige publiek makkelijk te herkennen of te plaatsen
zijn geweest. De ‘Nassouwsche Kracht’ zijn kennelijk de prinsen van Nassau. Maar welke
prinsen betreffen het hier? Zij zijn immers niet afzonderlijk benoemd. Het antwoord is een-
voudig te vinden in de tekst onder de prent van de Rechtveerdighe Sifte. Maurits wordt ten to-
nele gevoerd als de grote held. Bij de opsomming van verrichte handelingen worden de na-
men van de overige twee leden van het huis van Nassau vermeld: ‘Nassou, Graeff Willem,
met Graeff Ernst’ die aan het zeven zijn.23

Naast de tekst geven ook de portretten, de kleding en zelfs ook enige voorwerpen diverse
aanwijzingen voor een interpretatie.24 De voorste figuur rechts naast de zeef op de Rechtveer-
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20 ‘Verclaringhe van IVSTITIA, Ende levendighe verthooninghe van t’ghene over veel jaren gheschiet is, als mede het ghene
noch teghenwoordich gheschiet’.

21 Jo Pean zou een soort strijdkreet kunnen zijn. Io was een vreugdekreet en péan is een oud Frans woord voor een lof- of
krijgszang.

22 D.R. Horst, De opstand in zwart-wit. Propagandamateriaal uit de Nederlandse opstand 1566-1584 (Amsterdam 2000. Dissertatie
VU) 6-10. 

23 Een deel van de tekst luidt: ‘Oock sagh ick op de aerd’ van volck een groot ghetal, Nassou, Graeff Willem, met Graeff Ernst
bovenal’. De Atlas van Stolk vermeldt Maurits, Willem Lodewijk en Frederik Hendrik. Frederik Muller noemt alleen ‘Mau-
rits en eenige Prinsen ter regterzijde’.

24 Willem Jacobsz Delff, schoonzoon van Michiel van Mierevelt, maakte vele gravures naar Mierevelts portretten. W. Kloek,
‘Maurits en de beeldende kunst’ in: Cat. tent. Maurits, Prins van Oranje (Amsterdam 2000) 139-159, 143. Van Mierevelt moet
meerdere keren in de gelegenheid geweest zijn om Maurits van nabij te zien, omdat zijn prototype bij het ouder worden



dighe Sifte laat inderdaad geen twijfel, dat is Maurits. Zijn wapenschild staat boven zijn
hoofd. Hij draagt de op 4 februari 1613 uitgereikte Orde van de Kousenband.25 Bovendien
lijkt zijn profiel op een portret dat eveneens in de Atlas van Stolk voorkomt en waarop bo-
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telkens aangepast werd. 
25 J. den Tex, Johan van Oldenbarnevelt (Den Haag 1980) 201. Royalton-Kisch, Album, 60. De orde wordt onder de linkerknie

gedragen. Op de tekening is de kousenband op het rechterbeen getekend, een bewijs dat, gezien de overige zorgvuldig
uitvoering van details, de tekening bedoeld was als voorbeeld voor een gravure. 

Afb. 3. Prent d’Grote Seeff, eind 1617, begin 1618. Ontwerp Adriaen van de Venne, graveur onbekend.
Gravure, 26 (met tekst 40) x 35 cm. o.a. Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.Prent d’G-
rote Seeff, eind 1617, begin 1618. Ontwerp Adriaen van de Venne, graveur onbekend. Gravure, 26 (met
tekst 40) x 35 cm. o.a. Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.



vendien praktisch dezelfde tekst voorkomt als op de Rechtveerdighe Sifte.26 Dit portretje betreft
de en profil weergegeven kop van de prins met de tekst: ‘Mavritius.P

r
Dorangie’.27 Be-

halve de gelijkenis en de overeenkomsten in de tekst, is de houding van hoofd en lichaam en
ook de kleding op het portretje en op de Rechtveerdighe Sifte vrijwel hetzelfde.28 Dat Van de
Venne over een lijkend portret van Maurits kon beschikken, blijkt uit het feit dat hij in 1618
of eerder portretten van Maurits en Frederik Hendrik schilderde.29 Gezien het grote formaat
en de representatieve functie, moeten we niet op voorhand uitsluiten dat Maurits niet voor
dit portret geposeerd kan hebben.30 De kleding op dit schilderij komt tot in het detail over-
een met de kleding op de prenten. De hoed heeft weliswaar een andere versiering, maar het
model van de kledingstukken, de kraag, de manchetten en het dessin van de stof zijn vrijwel
identiek.31 Ook het gedraaide handvat met knop van het zwaard komt overeen. Het schilde-
rij toont een penning aan een lint. Dat is de bij de orde van de Kousenband horende St. Jo-
rispenning.32 De orde van de Kousenband was een zeer prestigieuze onderscheiding, die
men op portretten vol trots liet afbeelden. Op de prent de Rechtveerdighe Sifte is wel een lint te
zien, maar niet de penning. Dat was ook niet nodig omdat de kousenband zelf duidelijk
zichtbaar is. De kousenband is in feite een soort riempje met een gesp waarop de tekst Honi
soit qui mal y pense.33 Deze ceintuurvorm omcirkelt eveneens het wapenschild van Maurits, dat
rechtsboven is afgebeeld. Het is merkwaardig dat op de prent d’Grote Seeff de orde van de
Kousenband om Maurits’ been ontbreekt, terwijl deze wel voorkomt om het wapenschild.
Het blijft gissen naar de reden hiervan. Was het een slordigheidje van de graveur? Die optie
is niet zo aannemelijk, want de graveur van deze prent hanteert weliswaar een lossere stijl,
maar is zeker niet slordig te noemen. Besefte hij niet dat het een ordeteken betrof en verving
hij daarom dat rare riempje door een fatsoenlijke kousenband?
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26 Van Stolk, Atlas, nr. 1389. Boven het kader staat in gotische letters ‘Justitia ende levendighe verthooninghe van ‘t gheen
over veel Jaren gheschiet/ als mede noch teghenwoordich geschiet’. Onder de afbeelding staat ‘Uyt Amsterdam voor de
goede Patriotten ghetrou, Die beminnen Gods Kerck, t’Lant, metten Prins van Nassou, Anno 1618’. De tekst op Rechtveer-
dighe Sifte: zie noot 20. Onderaan: ‘VVt Amsterdam, voor de goede Patriotten ghetrou, Die beminnen Gods Kerck, en ‘t
Landt, metten Prins van Nassou’.

27 W. Kloek, ‘Maurits en de beeldende kunst’ in: Cat. tent. Maurits. (Amsterdam 2000), 152, cat.nr. 30. 
28 Waarschijnlijk zouden de twee afbeeldingen op hetzelfde voorbeeld teruggevoerd kunnen worden. 
29 Bol, Van de Venne, 69. Van de Venne zou in 1618 of iets eerder, portretten van Maurits en Frederik Hendrik geschilderd heb-

ben, waarvan Willem Jacobsz. Delff gravures maakte. Deze werden in 1618 bij Adriaens broer Jan Pietersz. in Middelburg
uitgegeven met privilege van de Staten-Generaal van 18 augustus 1618. Cat.tent. Vorstelijk Vertoon aan het hof van Frederik Hen-
drik en Amalia (Den Haag, Haags Historisch Museum 1997-1998) 198. Hier wordt het schilderij van Maurits circa 1616 ge-
dateerd. Kloek, ‘Maurits en de beeldende kunst’ in: Cat. tent. Maurits. (Amsterdam 2000), 152. Van de Venne zou voor het
gegraveerde portret van Maurits met de hoed bij Van Mierevelt te rade zijn gegaan. De geschilderde versie zou wel eens na
het midden van de eeuw kunnen dateren.

30 M. Tiethoff-Spliethoff, ‘Representatie en rollenspel. De portretkunst aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia’ in: Cat.
tent. Vorstelijk Vertoon (Den Haag 1997-1998) 161-201, 163. Volgens Tiethoff-Spliethoff had Maurits een hekel aan poseren.
Hij zou voor Van Mierevelt slechts één keer, in 1607, geposeerd hebben.

31 Portret van Maurits, circa 1618, doek 130 x 103 cm. Den Haag, Koninklijk Huisarchief, Inv.nr. SC/249. Het betreft een wam-
buis met korte schootpandjes, een ceintuur in de taille met afhangende lip en knopen middenvoor; een over de schouder
teruggeslagen mantel, aan de binnenzijde een breder streepdessin dan de buitenkant; een knielange pofbroek. Het des-
sin is een horizontale streep met een gestileerd rankenmotief. In o.a.: Cat.tent. Maurits (Amsterdam 2000) 284.

32 Op de rand staat het motto Honi soit qui mal y pense. Binnen de rand is de heilige Joris te zien is die de draak verslaat. De
heilige Joris was (en is nog steeds) de beschermheilige van de orde. 

33 G. Baudartius, Memorien ofte cort verhael de ghedenckweerdighste soo kercklijcke als wereltlijcke gheschiedenissen van Nederlant (2de
druk; Arnhem 1624) vijfde boek, fol. 18. De orde van de Kousenband die Maurits in 1613 uitgereikt kreeg, bestond uit ‘de
Garter vol kostelijcke Diamanten’ (..) ‘Sijnde van blaeu fluweel, ontrent eenen vinger breet, als eenen mans riem’ (..), en
uit een ‘seer costelicke Bagge vol schoone Diamanten, in de welcke costelijck is ghevrocht eenen Ridder, die men Sint Jo-
ris noemt (..), welcke medalie hangende aen een blaeu zijden sluyer (..)’.



De middelste prins is Willem Lodewijk, Maurits’ neef en vertrouweling en zijn rechter-
hand in krijgszaken. Hij was tot zijn dood in 1620 stadhouder van Friesland.34 De afgebeel-
de persoon vertoont overeenkomsten met het portret van Willem Lodewijk uit 1604 dat in
Van Mierevelts atelier ontstond.35 De ietwat vlezige kop is in driekwart stand; voorhoofd,
jukbeen en baard vormen een verticale lijn en de vorm van de kinbaard is bijna vierkant. 

Lang werd verondersteld dat Frederik Hendrik de achterste persoon voorstelde.36 Goed le-
zen van de tekst van de Rechtveerdighe Sifte had al veel eerder het juiste antwoord kunnen ople-
veren. Daar staat namelijk: ‘Oock sagh ick op de aerd’ van volck een groot ghetal, Nassou Gra-
eff Willem, met Graeff Ernst bovenal’. Graaf Ernst is Ernst Casimir (1573-1632), de jongere
broer van Willem Lodewijk.37 De tekst onder de prent d’Grote Seeff geeft geen namen, wel al-
gemene aanduidingen: ‘die de seef vast houen/ Sijn Staten van het Lant/ en’t Huys van ‘t eel
Nassouwen’. De eerste die opperde dat het hier Ernst Casimir betreft, is Royalton-Kisch. Hij
voerde echter als reden hiervoor niet de tekst aan, maar beargumenteerde dat Frederik Hen-
drik al in 1617 duidelijk had gekozen voor de remonstranten en zodoende op een antire-
monstrants pamflet niet afgebeeld zou zijn.38 Toetsen we de tekstuele aanwijzing op over-
eenkomsten met het beeld, dan kan de afgebeelde persoon inderdaad Ernst Casimir zijn. Deze
figuur oogt jonger dan Maurits en Willem Lodewijk. Maurits was in 1618 eenenvijftig jaar oud,
Willem Lodewijk achtenvijftig, terwijl zijn broer Ernst Casimir (pas) vijfenveertig jaren telde.
Vergelijken we de afbeelding van Ernst Casimir op de zeefprenten met zijn portret, zoals dat
bijvoorbeeld is afgebeeld in La Genealogie des Illustres Comtes de Nassau, dan kunnen we zeker spre-
ken van enige gelijkenis.39 Die is vooral gelegen in het nogal breed op de oren uitgolvende haar,
de dun ogende borstelige snor en het puntige sikje. Ook de iets gebogen neus komt overeen.
Op dit portret is Ernst Casimir duidelijk een jonge man, net als op de beide zeefprenten. 

We kunnen ons eventueel nog afvragen welke andere leden van het Huis van Nassau in
aanmerking zouden kunnen komen om op de zeefprenten te figureren. Vier zonen van Jan
van Nassau kozen voor een militaire loopbaan in de Republiek.40 Afgezien van Willem Lo-
dewijk en Ernst Casimir waren dat Filips en Lodewijk Günther. De eerste was echter al in
1595 overleden, Lodewijk Günther stierf in 1604.41 De overige drie broers uit deze tak (de zo-
nen van Jan van Nassau), Johan, George en Johan Lodewijk speelden in de Nederlanden
geen rol van betekenis.42 Filips Willem, de ‘echte’ prins van Oranje, sleet zijn leven min of
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34 Willem Lodewijk (1560-1620) was een zoon van Jan de Oude, oudste broer van Willem de Zwijger. Hij werd in 1584 stad-
houder van Friesland. A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau (Amsterdam 2000) 215. Maurits’ hele carrière zou zonder
Willem Lodewijk ondenkbaar zijn. 

35 Atelier van Michiel Jansz. van Mierevelt: Portret van Willem Lodewijk van Nassau, 1604. Rijksmuseum Amsterdam.
36 Van Stolk, Atlas, nr. 1389.
37 Van Deursen, Maurits, 215, Maurits beschouwde familiebanden als zeer belangrijk. A.Th. van Deursen, Maurits in: Nas-

sau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan de Rijn, 1979) 105. Ernst Casimir noemde zijn in 1619 gebo-
ren tweede zoon naar Maurits. In 1620 volgde hij Willem Lodewijk op als stadhouder van Friesland. Daarvoor was hij de
Gelderse luitenant-gouverneur.

38 Royalton-Kisch, Album, 60. Zie ook: Den Tex, Oldenbarnevelt (1980) 224. Op 23 juli 1617 ging Maurits voor het eerst open-
lijk naar een dienst in de net gekraakte Kloosterkerk in Den Haag. Frederik Hendrik en zijn moeder Louise de Coligny
bleven echter ter kerke gaan in de hofkapel, waar de remonstrant Uytenboogaert predikte. 

39 J. Orlers, La Genealogie des illustres Comtes de Nassau.. (enz.) (2de druk; Amsterdam 1616) z.fol.nr. De prent is in potlood ge-
nummerd: 4. 

40 Van Deursen, Maurits, 93.
41 Filips, geboren in 1566, was gouverneur van Nijmegen. Van Deursen, Maurits, 93. Ernst Casimir werd samen met zijn

jongste broer Lodewijk Günther (1575-1604) naar het Friese hof gestuurd om zijn opvoeding te voltooien. 
42 P.C.A. Geyl, Christofforo Suriano, resident van de serenissime republiek van Venetië in Den Haag 1616-1623 (Den Haag 1913) 99,14. De

kinderen van de twee eerst genoemden komen eventueel ook nog in aanmerking, omdat zij al oud genoeg waren om iets te



meer in gevangenschap en overleed in 1618. Wat betreft de tweede generatie: daar was het
maar moeizaam mee gesteld. Maurits was niet getrouwd, Willem Lodewijk had geen kinde-
ren en de eerste zoon van Ernst Casimir werd pas in 1612 geboren. Het is duidelijk dat er voor
de ‘Nassouwsche Kracht’ geen andere kandidaten zijn dan Maurits, Willem Lodewijk, Ernst
Casimir en Frederik Hendrik. Waarbij we op grond van de tekst, het portret en het religieu-
ze argument, Frederik Hendrik kunnen uitsluiten.

De zeven mannen die de ‘Mogende Macht’ representeren, staan onder een wapenschild waar-
in de wapens van de zeven Provinciën zijn ondergebracht. D’Grote Seeff betitelt de zeven man-
nen als ‘menich treff’lijck man’ en even verderop als ‘Staten van de Lant’. De tekst op de Recht-
veerdighe Sifte spreekt over: ‘En noch veel Heeren trou uyt Zee-lant sonder schroemen, Met
seven mannen vroet, die ick hier niet can noemen’. De heren zonder schroom, ofwel zonder
vrees, zijn in het gezelschap van zeven wijze mannen, die niet genoemd kunnen worden. Zij
vertegenwoordigen ongetwijfeld de zeven Staten, ook al gelet op het wapenschild en de in-
scriptie ‘Mogende Macht’ op de prent. De leden van de Staten-Generaal lieten zich na 1609
aanspreken met Hare Hoog Mogenden.43 De zeven wijze mannen worden in de tekst van de
Rechtveerdighe Sifte niet bij name genoemd. Welke rol speelde de Staten-Generaal eigenlijk in
dit geheel? Konden zij iets uitrichten tegen Oldenbarnevelt? Het antwoord luidt ja en nee. De
Staten-Generaal had zeven stemmen, voor elke provincie één, plus de landsadvocaat. Holland
stond uiteraard onder diens directe invloed, maar ook Utrecht en Gelderland waren nog lang
pro-Oldenbarnevelt. Daar de vertegenwoordigers van de noordelijke provincies vaak verstek
lieten gaan, was een meerderheid voor Oldenbarnevelt snel bereikt.44 Het was dus zaak voor
Maurits om de provincies mee te krijgen voor zijn standpunt en op ieders aanwezigheid aan
te dringen. Dan zouden de stemmen in zijn voordeel kunnen uitvallen. In dit licht is het niet
vreemd dat men hoopte dat de Staten-Generaal een ommekeer teweeg kon brengen. In 1617
was die meerderheid er nog niet en was het zodoende ook niet mogelijk die te benoemen. Dat
de zeven mannen personificaties van de zeven Staten zouden voorstellen, lijkt gezien het vrij-
wel geheel ontbreken van personificaties op de zeefprenten niet zo voor de hand te liggen.
Bovendien worden de zeven provincies altijd als vrouwen afgebeeld.45

In de hele tekst van de Rechtveerdighe Sifte staan maar drie woorden in hoofdletters weer-
gegeven: Mauritius, Zee-lant en Justitia. Dat Maurits en gerechtigheid in de strek-
king van het verhaal een belangrijke rol vervullen, is duidelijk. Maar Zeeland? De trouwe he-
ren zonder vrees uit Zeeland kunnen de figuren en de soldaten op de achtergrond voorstel-
len. Gerekruteerd uit de vele fanatieke contraremonstranten die Zeeland telde. Zeeland was
bovendien Maurits’ eigen provincie, waar hij de eerste edele was.46 De ontwerper van de
prent, namelijk Adriaen van de Venne, woonde ook in Zeeland. 

In en onder de zeef zijn eveneens enige figuren afgebeeld met zeer persoonlijke trekken.
Deze personen hebben in de afbeelding geen naamsvermelding. De tekst van de Rechtveer-
dighe Sifte vertelt ons dat de zeef gevuld is met ‘menschen veelderhande/ die neerstich had-
d’gepoocht te bringhen haer in schande’ met het doel om ‘Siften ‘t quae uyt ‘t goe’. De tekst
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kunnen betekenen in het Staatse leger of de Nederlandse politiek. Maar alleen Johan Ernst (1582-1617), een neefje van Wil-
lem Lodewijk, koos voor een carrière in de Republiek. Hij werd eveneens opgevoed aan het hof van zijn oom in Friesland. 

43 Van Deursen, Maurits, 229. 
44 Israel, Dutch Republc, 293. Van Deursen, Maurits, 254. In maart 1617 werd Gelderland nog druk bewerkt door Maurits.
45 Zie bijvoorbeeld de prent t’Arminiaens Testament. Personificaties van de Staten, zoals hier het geval zou moeten zijn, zijn mij

niet bekend. Zie: Cat.tent. Maurits, 103.
46 Maurits liet zich in de Staten van Zeeland door Jacob de Malderé vertegenwoordigen. 



onder d’Grote Seeff maakt gewag van ‘menschen alderhande/ Van d’Heeren van de Ste’en/ de
grootste vande lande’. De mensen in de zeef behoren kennelijk niet tot een vast omschreven
groep, zoals bijvoorbeeld de leden van de Staten-Generaal. De heren van de steden zijn de
pensionarissen van de steden en de grootste van het land kan slaan op de grootste steden in
het land. Hugo de Groot was pensionaris van Rotterdam, Rombout Hogerbeets pensiona-
ris van Leiden en Gilles van Ledenbergh was secretaris van de Staten van Utrecht. Slaat de
formulering ‘de grootste vande lande’ op Oldenbarnevelt? Of zou dat te veel eer zijn voor de
door velen gehate staatsman? Toch was hij in 1617 nog steeds de belangrijkste leidsman van
de Republiek, ook in contraremonstrantse ogen. Het bindend element van de groep in de
zeef is hun slechtheid, het brengen van schande. Wat verderop, bijna aan het eind van de
tekst van d’Grote Seeff staat te lezen wat men nu precies aan het uitzeven is: ‘hoemen tans sift
een soort van volck die w’arminianen noemen’. Hier komt de aap uit de mouw. Men is be-
zig de Arminianen en hun invloed uit de samenleving te verwijderen. Op de prenten staan
onder de doorgezeefden nog een toevoeging. Het woord vergift op de Rechtveerdighe Sifte en
Beren vel op d’Grote Seeff. Het laat geen twijfel, de Arminianen vormden het vergif in de samen-
leving en Oldenbarnevelt was voor de contraremonstranten een ruwe, ongelikte beer.

De duidelijkst uitgebeelde figuur op de prenten is onmiskenbaar Oldenbarnevelt. Hij valt
als eerste door de zeef. Velen in de Republiek beschouwden rond 1617, 1618, de macht van
Oldenbarnevelt als een slechte zaak. Afgezien van zijn remonstrantse voorkeurspolitiek,
speelden nog andere motieven een rol bij deze negatieve visie op de landsadvocaat. Hij zou
heulen met de vijand, omdat hij steun zocht bij het katholieke Frankrijk en hij zou uit zijn op
een vrede met Spanje, die onder andere vrijheid van godsdienstuitoefening voor de katho-
lieken beoogde.47 Vergelijken we portretten van Oldenbarnevelt met de afbeelding op de
zeefprenten, dan is er wel gelijkenis, maar minder overtuigend dan het geval is bij de ‘Nas-
souwsche’ heren. De zeefprenten tonen een vrij rond hoofd, terwijl dat op andere afbeel-
dingen wat langwerpiger is. Hij draagt een jas met bontrand, een model dat door juristen en
geleerden veel gedragen werd.48 Ook de overige kledingstukken komen overeen met kleding
waarin hij vaker afgebeeld is en wat past bij een oudere (burger)man: eenvoudige donkere
kleding zonder veel opsmuk. 

De anderen moeten Oldenbarnevelts medestanders zijn, de Arminianen. Samen met Ol-
denbarnevelt werden Hugo de Groot, Hogerbeets en Ledenberg gearresteerd. De tweede
man onder de zeef ziet men op de rug. Het haar lijkt van een lichte kleur en het hoofd oogt
jong en glad.49 Dit zou Hugo de Groot (1583-1645) kunnen zijn. In 1618 was hij 35 jaar, nog
jong dus. Aangezien het gelaat enigszins afgewend is en veel schaduw vertoont, is het lastig
vergelijken met andere portretten van De Groot. Net onder de rand van de zeef is een derde
hoofd te zien: een wat oudere man met rimpels en een ietwat forse neus. Het afgebeelde
hoofd is veel kleiner dan dat van Oldenbarnevelt en ook minder uitgewerkt. Daardoor is het
moeilijk te bepalen wie hier bedoeld is, maar Hogerbeets (1561-1625) lijkt een aannemelijke
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47 Van Deursen, Maurits, 240.
48 J.H. der Kinderen-Besier, Spelevaart der mode. De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1950). Dit is de

zestiende-eeuwse tabbaard, die ook door oudere heren en geestelijken gedragen werd. J. den Tex, Oldenbarnevelt (Haarlem
1966) IV, 65. Bijna alle portretten van Oldenbarnevelt zijn terug te voeren op het portret dat Michiel van Mierevelt van hem
maakte in 1616 en waarop hij zo’n mantel aan heeft. Zie: Cat.tent. Maurits, 187.

49 Hugo de Groot was blond, zoals het portret van Jan van Ravensteyn uit 1599 laat zien. Paneel, diam. 30cm. Foundation
Custodia (coll. F. Lugt) Institut Néerlandais, Parijs. Zie Cat. tent. Dawn of the golden age. Northern Nederlandish art 1580-1620
(Amsterdam Rijksmuseum 1993-1994) cat.nr. 54.



keuze. In 1618 was deze 57 jaar oud en vergeleken met andere afbeeldingen komen de neus-
vorm en het korte haar aardig overeen.50

Nog vier personen zitten boven in de zeef, zij zijn nog niet helemaal doorgezeefd. Twee daar-
van zijn slechts summier aangeduid, de overige twee lijken pogingen tot echte portretten. De
man geheel rechts is het meest duidelijk. Dit moet wel de 68-jarige Ledenberg (1550-1618) zijn,
met zijn kalende hoofd.51 Kopstukken van de grootste steden van het land zijn in beeld gebracht:
Hugo de Groot van Rotterdam, Ledenberg van Utrecht en Hogerbeets van Leiden. 

De figuur van Justitia wordt afgebeeld met haar vaste attributen en met haar naam in gro-
te letters ter weerszijden van haar hoofd. D’Grote Seeff vermeldt expliciet dat zij de zeef vast-
houdt, en dat doet zij op de voorstelling dus letterlijk. De vermelding van het vasthouden
komt niet voor in de tekst van de Rechtveerdighe Sifte en (dus) ook niet op de bijbehorende gra-
vure. Waaruit we kunnen afleiden dat de prent van d’Grote Seeff aangepast werd om hem met
de tekst overeen te laten komen. 

Op beide voorstellingen komen drie gehelmde mannen voor, terwijl de lansen de aanwe-
zigheid van troepen suggereren. Geen van beide teksten vermeldt concreet iets over soldaten
die bij het uitzeven van de kwade krachten aanwezig waren of daarbij geholpen zouden heb-
ben, of het moet de volgende regel uit de Rechtveerdighe Sifte zijn: ‘En noch veel Heeren trou uyt
Zee-lant sonder schroemen’. Soldaten zal men niet snel als heren aanduiden, maar moge-
lijk moeten heren zonder vrees toch soldaten kunnen voorstellen. Als we ons trachten te ver-
plaatsen in de tijd, is het weergeven van troepen wel te begrijpen. Zij waren het instrument,
waarmee Maurits de in de tekst genoemde heldendaden verrichtte. Misschien waren het wel
Zeeuwse soldaten waarmee Maurits in 1617 het garnizoen in Den Briel verving. 

Een interessant item dat op de Rechtveerdighe Sifte in woord en beeld aan bod komt zijn de
uit de zeef vallende muntstukken: ‘Daer viel oock sommich ghelt, alsoo ick conde mercken’.
Dit onopvallende detail is interessant vanwege de politieke interpretatie die eraan gegeven
kan worden. Vermoedelijk verwijst dit geld naar de – mogelijk met opzet – verspreide ge-
ruchten over omkoping. De remonstranten zouden door Spanje betaald worden om een
voor Holland onvoordelige vrede te sluiten.52 Op sommige (latere) prenten is dit zelfs het
hoofdonderwerp. De Gulden Legende van den Nieuwen St. Jan uit 1618 toont een op een altaar
staand borstbeeld van Oldenbarnevelt met een vette geldbuidel in de hand; de Gouden Blaes-
Balck, eveneens 1618 gedateerd, laat zien hoe een Spanjaard en een jezuïet met een blaasbalg
geldstukken in de schoot werpen van Oldenbarnevelt en enige remonstranten; en op de na
13 mei 1619 vervaardigde Afbeeldinghe van den ouden ende nieuwen tijdt staat een grote spaar-
pot.53 In de tekst van het pamflet de Rechtveerdighe Sifte sluit een andere verwijzing naar geld
hierbij aan: ‘O Iudas hertich volck! Door gelt-giericheyt blint’. Deze regel laat weinig aan de
verbeelding over. De Arminianen verkopen, net als Judas, hun ziel aan de vijand, verblind
door het geld dat hun geboden wordt om het land te verraden. Ook op d’Grote Seeff komt het
woord omkoping voor: ‘De stemmen cocht men om/ men maeckt een nieu verbont’. Deze
regel figureert in een opsomming van de ‘misdaden’ van de Arminianen. Het is de vraag of
het te ver gezocht is om te veronderstellen dat deze omgekochte stemmen het aannemen van
de Scherpe Resolutie mogelijk maakten. Want vooral het tot stand komen ervan werd als on-
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50 Zie afbeelding in: Baudartius, Memorien, fol. 60-61.
51 Ibidem, fol. 60-61.
52 Van Deursen, Maurits, 255. Den Tex, Oldenbarnevelt (1966) III 397-398. Deze geruchten werden vooral in Zeeland verspreid.
53 Muller, Historieplaten, nrs. 1370, 1371, 1373.



terecht ervaren. Van tevoren had namelijk een soort beraad plaatsgevonden, waarin men een
meerderheid vóór de resolutie had bekokstoofd. En een dergelijke manier van factievorming
was destijds ongehoord en zette veel kwaad bloed.54

Het motief van de zeef
Het meest opvallende onderdeel op de prenten is de enorme zeef. Het afbeelden van een zeef
om uit te drukken dat niet-gewenste elementen uit een samenleving dienen te verdwijnen,
komt zelden voor. Zover ik heb kunnen nagaan verschijnt dit motief pas rond 1617-1618 op
slechts enkele prenten en steeds in verband met de figuur van Maurits. Een prent uit circa 1618,
getiteld Den Nieuuen Barne Valschen Handel toont Maurits staande op een toren, die de zeef Hooch
Nodich schudt. De zeef wordt vastgehouden door een hand uit de wolken. Dit onderdeel maakt
deel uit van een grotere, complexe voorstelling.55 Deze compositie komt eerder voor, name-
lijk al in 1598. Maar hier ontbreekt de toren met de zeefschuddende Maurits.56 Beide zijn zin-
neprenten op de vredesvoorstellen van Spanje. Het detail met de zeef is overgenomen van de
prent t’Arminiaens Testament, een 1618 gedateerde gravure, zo mogelijk nog ingewikkelder van
voorstelling dan Den Nieuuen Barne Valschen Handel. Ook hier is de zeef niet de hoofdvoorstel-
ling, maar de Piramide of Tombe, opgebouwd uit de overmeesterde remonstrantse steden.57 Er
bestaat ook een gespiegelde, verkleinde variant, eveneens t’Arminiaens Testament geheten.58 Mau-
rits schudt vanaf de transen een zeef die wordt opgehouden door een hand uit de wolken der
Vromen Hulp genaamd. Aan de andere kant van de zeef helpt een zwevende arm met het schud-
den.59 De eerstgenoemde versie van het t’Arminiaens Testament is van S. de Fries en bijgewerkt
door C.J. Visscher, met vermelding ‘gedruckt in’t Jaer 1618’. In de tekst wordt zelfs een da-
tum genoemd: 16 oktober. Dit geeft een goed uitgangspunt om de politieke strekking van t’-
Arminiaens Testament met die van de zeefprenten te vergelijken. De inscriptie onder de voeten
van de maagden op t’Arminiaens Testament geeft al aan dat het gedaan is met de Arminianen,
want ‘De Vry-vereende Landen (zijn) Triumpherende over haer Subyte en wonderlycke Ver-
lossinghe’. En onder de gevallen steden staat nog eens duidelijk: ‘Dat hof is uyt’. Vrij vertaald
kunnen we dus zeggen dat in oktober 1618 de overwinning van de contraremonstranten vast-
staat en de Verenigde Provincies verlost zijn van de Arminianen en Oldenbarnevelt. Zoals ook
de keuze van de scènes in de piramide laten zien.60 Bovendien staan op de voet van de toren
geketende waardgelders en in de lucht verdrijft vader Tijt Twist, Gewelt en Bedroch.61 De uitge-
zeefde figuren zijn Wagghelmutsen ofwel twijfelaars, de laatste restjes Arminianen die ook moe-
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54 Den Tex, Oldenbarnevelt (1966) III, 491-495. Het was bovendien vlak voor het zomerreces van de Staten en de leden wilde
graag naar huis. Enkele leden waren al vertrokken.

55 Van Stolk, Atlas, nr. 1394. Muller, Historieplaten, nr. 1368. Een in de lucht zwevende ‘Tijt’ verjaagt ‘Twist’ en ‘Bedroch’. Ver-
der komen o.a. voor Oldenbarnevelt, Uytenbogaert en de stad Utrecht. 

56 Muller, Historieplaten, nr. 1086 d, supplement. ‘Bedekte Tiranni’ als priester verkleed nadert de Hollandse Leeuw. Rechts
de toren met Maurits, boven zijn hoofd de tekst Je Main Tiendrai.

57 Muller, Historieplaten, nr. 1329a: er bestaan diverse varianten van deze prent.
58 Van Stolk, Atlas, nr. 1348. Muller, Historieplaten, 1330. Op deze prent zijn nogal wat veranderingen aangebracht. Er bestaat

tevens een eerdere versie van de piramide, getiteld: Pyramis Pacifica (Muller, Historieplaten, nr.1270). Dit is een zinneprent
op het Bestand en kan daardoor in het jaar 1609 gedateerd worden. Hierop komt dezelfde toren voor, maar zonder de
zeefschuddende Maurits.

59 Om de arm worden de zeven pijlen der zeven Provinciën op zijn plaats gehouden door een lint met de tekst Concordia res
perva crescun(t).

60 Elke stad toont zijn kenmerkende gebeurtenissen. In Utrecht bijvoorbeeld wordt het afdanken van de waardgelders weer-
gegeven.

61 Dezelfde scène komt ook voor op Den Nieuuen Barnevalschen Handel.



ten verdwijnen. De Verscheyde Natien staan goedkeurend toe te kijken. Woord en beeld laten
de politieke situatie van oktober 1618 zien. 

Een geheel ander beeld van prins Maurits die ongewenste figuren uitzeeft, is te zien op
een prent getiteld Laest Nassov vri wannen es kan nichts schaden, Dan das wannen, ist ihm gaer wol
geraten.62 Maurits houdt hier als enige persoon de zeef vast, een soort wan met handvatten in
mandvorm. Er zijn negen toeschouwers, onder wie Frederik Hendrik en Willem Lodewijk.
Van de uit de zeef vallende personen is Van Ledenberg te herkennen aan het pennenmesje
waarmee hij in september 1618 zelfmoord pleegde. Op de achtergrond een als door de blik-
sem getroffen vallende figuur, waarschijnlijk Oldenbarnevelt. Gezien het motief van het
pennenmesje, kan deze prent niet vóór 19 september 1618 gemaakt zijn, de dag waarop Le-
denberg zelfmoord pleegde. Bovendien is de aanwezigheid van Frederik Hendrik in 1618 be-
ter te plaatsen dan in 1617.

Waarschijnlijk is Van de Venne de eerste die het motief van de zeef in de beeldende kunst
invoerde. Dit was geen kunstzinnige noviteit, maar het gevolg van het letterlijk illustreren van
de tekst. Veel navolging heeft dit niet gehad. De enkele prenten waarop een soortgelijke zeef
voorkomt, zoals t’Arminiaens Testament, zijn, naar het zich laat aanzien, op dit voorbeeld ge-
baseerd. 

De tekst
Tekst en afbeelding van beide prenten vormen een hechte eenheid. De afbeelding illustreert
zo getrouw de inhoud van het geschrevene dat we ervan uit kunnen gaan dat de tekst de ba-
sis vormt. Nu zijn er niet alleen twee verschillende prenten, maar ook twee verschillende
teksten. Deze zijn weliswaar in opbouw en inhoud ongeveer gelijk, maar in hun woordkeu-
ze zeker niet. Hoe kan dit verschil verklaard worden? Waarom werd er voor het tweede pam-
flet een andere graveur en een andere schrijver aangetrokken? Omdat men kennelijk niet
(meer) beschikte over het zetsel en de koperplaat, maar toch aan een mooie en actuele prent
geld wilde verdienen door hem geschikt te maken voor een groter publiek. Waren de koper-
plaat en het zetsel echter door de drukker zelf vernietigd, dan was het meestal politiek ge-
voelig materiaal, gericht tegen het gevestigde gezag.63 Na de arrestatie eind augustus 1618
van Oldenbarnevelt was dat Maurits. In het jaar 1617 had Oldenbarnevelt echter nog genoeg
autoriteit om zo’n prent niet te tolereren. Daarom is het van belang het pamflet te dateren,
omdat juist in 1618 het gezag wisselt. Oldenbarnevelt wordt op 29 augustus 1618 gear-
resteerd.64 De situatie was in september dus radicaal veranderd. De noodzaak om na sep-
tember 1618 een dergelijke prent te maken, zal niet zo groot zijn geweest, omdat de ‘droom’
waarover gesproken wordt toen al voor een deel bewaarheid was. 

Nu spreekt de tekst op de Rechtveerdighe Sifte wel van een tijdstip, maar helaas niet van een
jaar. Dat tijdstip staat vermeld in de eerste regel en luidt: ‘Nu onlangs in der Maent Septem-
ber lest gheleden’. Het pamflet zou dus na de maand september gemaakt kunnen zijn, maar
was dat 1617 of 1618? Als we de tekst geloven, dan zou men kunnen concluderen dat, gezien
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62 Muller, Historieplaten, nr. 1362. Van Stolk, Atlas, nr. 1391
63 Israel, Dutch Republc, 439; C.E. Harline, Pamphlets, printing, and political culture in the early Dutch Republic (Dordrecht, Boston,

Lancaster 1987) 127, 182; I. Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw
(Den Haag 1998) 108,109,113,114. Na het drukken van verboden drukwerk vernietigden de drukkers zelf vaak het zetsel
en de bijbehorende correspondentie. Verklikkers kregen een beloning en huiszoekingen vonden regelmatig plaats.

64 Den Tex, Oldenbarnevelt (1980) 241-243.



de politieke situatie van september 1618, de drang om een dergelijke prent te maken niet zo
groot meer was. Terwijl de wens Oldenbarnevelt en de remonstranten te stoppen, in 1617
nog zeer groot was. 

Ook weersomstandigheden zouden tot een datering kunnen leiden. De volgende drie
pamfletregels geven daarover informatie: ‘Ginck ic tot mijn vermaeck, de velden groen be-
treden, Die Flora hadd’ besaeyt met blomkens veelderley/ Sephyrus soetelijck blies ghelijck
als inden Mey’. Slaan we Buisman erop na met zijn gegevens over het weer in de Lage Lan-
den, dan blijkt dat de zomer van 1617 kil was en de herfst droog. De herfst van 1618 is we-
derom droog.65 De tekst van het pamflet duidt op een zachte, warme herfst, dat hoeft droog
niet uit te sluiten. Van Deursen daarentegen noemt de zomers van 1615, 1616 en 1617 lange,
hete zomers.66 ‘Lang’ zou in het geval van een hete zomer kunnen betekenen dat het in sep-
tember nog steeds lekker weer was. Maar de zomer van 1618 was kennelijk niet lang en heet,
dus ook september niet. Al met al nogal tegenstrijdige informatie waarmee we niet veel op-
schieten. Afgaande op de gegevens van Buisman, kan het zowel in de herfst van 1617 als van
1618 aangenaam weer zijn geweest. Moeten we Van Deursen geloven, dan komt alleen de
herfst van 1617 in aanmerking voor de septembermaand zoals die op het pamflet beschre-
ven is. Daar we ervan uit kunnen gaan dat d’ Grote Seeff later werd vervaardigd, is het begrij-
pelijk dat de maker de verwijzing naar tijd en weer wegliet. Misschien moet ook de moge-
lijkheid, dat mooi weer in september overdrachtelijk bedoeld was, niet geheel worden uit-
gesloten. In dat geval behoren 1617 en 1618 beide tot de mogelijkheden, want in het najaar
van 1617 hóópt iedereen dat het met Oldenbarnevelt gedaan is en in 1618 wéét iedereen dat
het zo is.

De politieke situatie geeft dus een goede indicatie voor de datering. Beide teksten leggen
aan de hand van veel historische informatie uit, dat de Arminianen de zo zwaar bevochten ge-
rechtigheid weer in gevaar konden brengen. Wanneer de ikpersoon uit zijn droom wakker
schrikt, geeft hij iedereen het advies goed na te denken: ‘Dus oordeelt by u selfs, men magh
hier niet veel segghen’. Uit het tweede deel van deze regel blijkt dat men zich kennelijk nog
niet zo heel openlijk over deze zaken kon uitlaten. Deze voorzichtige formulering zou toch
wat overbodig zijn na de arrestatie van Oldenbarnevelt, wiens naam zelfs niet wordt genoemd
terwijl hij al in 1617 op straat beledigingen nageroepen kreeg en in de eerste maanden van het
jaar 1618 in pamfletten persoonlijk aangevallen wordt.67 Dit alles zou pleiten voor een date-
ring in de herfst van 1617. Bovendien ontstond, gedurende de weken die volgden op de Scher-
pe Resolutie van 4 augustus 1617, in brede kringen het gevoel dat Maurits de macht zou grij-
pen en Oldenbarnevelt en de Arminianen ten val zou brengen. Dat gevoel werd gevoed door
een oproer in begin september 1617 te Delft, waarbij de Arminiaanse magistraten uit hun amb-
ten gezet werden.68 Maurits zelf trad eind september eindelijk handelend op en begaf zich naar
Den Briel om daar het garnizoen te vervangen. Het ‘uitzeven’ was dus al aan de gang.69 Ook
in Leiden was de magistraat bang voor oproer en besloot het centrum geheel af te grendelen
met een houten ommuring.70 Min of meer dezelfde situatie treffen we aan in 1618. Maurits
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65 J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen IV (Franeker 2000) 319, 325. 
66 A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Assen 1974) 323.
67 Den Tex, Oldenbarnevelt (1980) 223,243.
68 Israel, Dutch Republc, 442,443.
69 Israel, Dutch Republc, 442,443. Israel plaatst dit ingrijpen van Maurits in oktober. Van Deursen, Maurits, 264. Van Deursen

geeft september aan. Baudartius, Memorien, 9de boek, fol 67. Baudartius vermeldt dat Maurits met zijn broer Frederik
Hendrik op de laatste dag van september naar Den Briel ging, om de volgende dag terug te keren naar Den Haag.



moest nog veel aanhangers van Oldenbarnevelt verwijderen en vervangen door contrare-
monstranten. De Arminianen waren nog geenszins geheel uit beeld verdwenen. Dat zou de
voorzichtigheid van het pamflet kunnen verklaren, ware het niet dat soortgelijk drukwerk uit
dezelfde periode een heel andere toon aanslaat, zoals bijvoorbeeld het op oktober 1618 ge-
dateerde t’Arminiaens Testament, Den Arminiaenschen Dreck-waghen en de Warminiaen. Daarin wordt
op niet mis te verstane wijze uitgebeeld dat Oldenbarnevelt en de Arminianen monsterlijk uit-
schot zijn.71 De Gulden Legende van den Nieuwen St. Jan schildert de gewezen advocaat van Hol-
land af als een katholieke heilige met een vette geldbuidel.72 Ook de Gouden Blaes-balck uit 1618
legt het accent op het Spaanse geld dat Oldenbarnevelt en zijn makkers uit de blaasbalg op-
vangen, terwijl de Dood zit af te wachten.73 In Den Haag werd in september 1618 zelfs een pam-
flet verspreid, dat opriep tot moord op Maurits.74 Men zou hierop een heftiger reactie verwachten
dan de toch vrij keurige Rechtveerdighe Sifte. 

D’Grote Seeff spreekt in de inleiding over de ondergaande zon en de donkere lucht als de ik-
persoon in gepeins verzinkt. Waarschijnlijk is dit een overdrachtelijk beeld van de situatie
op dat moment, in 1617, in Nederland. In het najaar van 1618 was die lucht al aardig opge-
klaard met de gevangenneming van Oldenbarnevelt en de remonstrantse leiders. D’Grote Seeff
gaat dieper in op de vredesvoorstellen die ‘dwingelant’ Oldenbarnevelt aan het bekokstoven
zou zijn, zonder echter zijn naam te noemen. Voorstellen voor een vrede die schadelijk is en
‘t land in rep en roer brengt, mede omdat men een nieuwe leer wil invoeren. De tekst spreekt
ook van het aannemen van waardgelders: 

En socht een nieuwe leer met loosheyt in te voeren
Men stal de Prins sijn eer/ o Godt vergeten mont:
Die eerst seyd’dat Nassou na t’Lants voochdije stont
Quistgelders nam men aen/ om met gewelt te dwingen
Dat d’ouwe trouwe Geus een ander liet sou singhen.

Dit zou kunnen duiden op de situatie zoals die was na de Scherpe Resolutie. Dit besluit werd
verordend op 4 augustus 1617, als laatste poging van de Staten van Holland om greep op de
situatie te krijgen. De maatregel die de meeste weerstand opriep was het instellen van waardgel-
ders. Deze – niet-reguliere – soldaten moesten de orde in de steden handhaven en trouw zwe-
ren aan de overheden die hen betaalden.75 Bovendien werd de Scherpe Resolutie gezien als
een vernedering voor prins Maurits, die in feite geen zeggenschap meer had over een deel van
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70 Israel, Dutch Republc, 442. Van deze Arminiaanse Schans zijn diverse prenten gemaakt. Zie Muller, Historieplaten, nr. 1327b,
1328-1330, en Van Stolk, Atlas, 1345-1348.

71 Den Arminiaenschen Dreck-waghen: Van Stolk, Atlas, 1380; Muller, Historieplaten, nr. 1352a, b, c. Twee met Nederlandse tekst
en een met Franse tekst, alle gedateerd 1618. In de kar zitten remonstrantse predikanten en theologen, die zich richting
Rome begeven, hoewel een van de paarden richting Oldenbarnevelt wil afslaan. Warminiaen: Van Stolk, Atlas, nr. 1384;
Muller, Historieplaten, nr. 1355a. De Warminiaen stelt een monster voor en een van de opschriften luidt: ‘De nieuwsgieri-
ge hoop,’t Veelhoofdich Wonderdier, Verliest nu al syn cracht, door Godes recht bestier’. 

72 Muller, Historieplaten, nr. 1370.
73 Ibidem, nr. 1371.
74 Van Deursen, Bavianen, 359. ‘Isser niet een Brutus te vinden?’ Wie Maurits doodt is geen moordenaar maar een verlosser.
75 Israel, Dutch Republc, 441; Den Tex, Oldenbarnevelt (1980) 225, 226. Twee andere belangrijke maatregelen waren: verbod

voor de Hoven van Justitie om zich te bemoeien met de magistratuur van de steden en het reguliere leger (onder leiding
van Maurits) moest gehoorzamen aan bevelen van de stad of staten waar zij gelegerd was. Den Tex, Oldenbarnevelt (1966)
III, 471. Al sinds honderd jaar bestond de praktijk van het aannemen van waardgelders in gevallen van nood.



de troepen. Dat men de waardgelders op een gegeven moment ‘quistgelders’ ging noemen,
ligt wel voor de hand. In de ogen van contraremonstranten waren zij een verkwisting, die zwaar
op het budget van de steden drukte. Deze term wordt in ieder geval ook door Baudartius ge-
bruikt als de ontslagen waardgelders in augustus 1618 wegtrekken uit Leiden.76 Maar of deze
term dan nieuw is, of al langer in gebruik, is niet geheel duidelijk. 

Iedereen weet dat men bezig is de Arminianen te ziften, die onlangs de prins een toontje
lager wilden doen zingen: ‘Ick denck een yeder weet/ en hoort wel daechlijcks hoemen/
Tans sift een soort van volck die w’arminiaenen noemen. Dat onlancx setten wou ons Prins
op lager trap’. De derde regel en vooral het woord ‘onlancx’ is in feite alleen maar te koppe-
len aan de Scherpe Resolutie. Maurits werd door deze maatregelen in wezen op een zijspoor
gezet. Zou men in oktober 1618, meer dan een jaar later, nog van ‘onlangs’ spreken? Dan zit
Oldenbarnevelt al een maand in arrest (29 augustus 1618) en zijn ook de overige kopstukken
gevangen gezet of gevlucht. Het was iedereen duidelijk dat Maurits en de contraremon-
stranten de overwinning zouden boeken. Er is op dat tijdstip geen sprake van een situatie
waarin Maurits ‘onlangs’ een vernedering te slikken had gekregen. Het feit dat men elke dag
hoort over het ziften van de Arminianen, zou kunnen zinspelen op de acties van Maurits in
oktober 1618 om de remonstrantse magistraten te vervangen. Echter, hierboven is al aange-
toond dat ook in september 1617 al enig ziften plaats vond. 

Conclusie
Terwijl tot op heden beide prenten circa 1618 werden gedateerd, heb ik met een analyse van
tekst en beeld willen aantonen dat er een preciezere datum mogelijk is. Vergelijken we bo-
vendien de zeefprenten met gedateerde en soortgelijke afbeeldingen, dan blijkt eveneens
dat de Rechtveerdighe Sifte beter past bij oktober 1617 dan 1618. Het pamflet d’Grote Seeff zal iets
later, of eventueel nog in de eerste maanden van het jaar 1618 uitgegeven kunnen zijn. 

Leggen we de prenten en de tekening naast elkaar, dan wordt duidelijk dat de voorteke-
ning geheel overeenkomt met de Rechtveerdighe Sifte en dat alle afwijkingen alleen voorkomen
op d’Grote Seeff. D’Grote Seeff is een vrije kopie van de Rechtveerdighe Sifte. Mogelijk zijn de pren-
ten ook voor een verschillend publiek bedoeld, zoals uit het zetsel, keuze van lettertype,
zorgvuldigheid van de afdruk te interpreteren valt. Het eerste pamflet is zeer verzorgd en
door een bekende kunstenaar ontworpen. Later werd een nieuwe versie gepubliceerd voor
een wellicht wat breder publiek.

Drie personen zijn met zekerheid te identificeren, Maurits, Willem Lodewijk en Ernst Ca-
simir. De zeven heren aan de andere kant van de zeef zijn de leiders van de provincies in de
Staten-Generaal. Waarom zij niet aangeduid kunnen worden, zoals de tekst van de Recht-
veerdighe Sifte ons mededeelt, is niet geheel opgehelderd – misschien omdat de Staten in 1617
niet bepaald eensgezind waren. Holland en Utrecht waren nog pro Oldenbarnevelt en de
meerderheid voor Maurits kon vaak door afwezigheid van de noordelijke Staten niet bereikt
worden. Wat precies de rol is van de ‘Heeren trou uyt Zee-lant’ blijft vaag. 
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76 Baudartius, Memorien, 10de boek, fol. 60. Begin juli 1618 keurden de Staten-Generaal het afdanken van de waardgelders
goed.



De Rollen omgekeerd
Engels-Nederlandse technische samenwerking bij de aanleg van het
Noordzeekanaal

De opening van het Noordzeekanaal in november 1876 was een gebeurtenis van nationale trots die
werd bezongen door de dichter Alberdinck Thijm.1 Dat de aanleg niet alleen een Nederlandse aangele-
genheid was, bleef in Nederland op zijn best op de achtergrond. In het buitenland was dat niet zo want
in april 1880 besteedde het Engelse Institution of Civil Engineers uitvoerige aandacht aan ‘The Am-
sterdam Ship canal’.2 Tijdens de discussies merkte de ingenieur Redman op dat alle grote waterstaats-
werken in Engeland, zoals het droogleggen van de Fens en de aanleg van havenwerken aan de Engelse
zuidkust, waren uitgevoerd door Hollanders en dat nu Engelsen het grootste waterstaatswerk in Hol-
land hadden aangelegd. Dit artikel gaat over deze onbekende rol van de Engelse ingenieurs en aanne-
mers bij de aanleg van het Noordzeekanaal.3

Holland als een technisch Mekka
In de zeventiende en de achttiende eeuw was Holland een technisch Mekka. Daarvoor was
het vooral Vlaanderen dat technische kennis exporteerde naar bijvoorbeeld Engeland.4 Vele
buitenlanders bezochten ons land om kennis te nemen van de stand van de techniek, zoals
bijvoorbeeld Leonhard Christoph Sturm die in 1697 een technische studiereis van zes weken
door Holland maakte. In 1696 was hij professor geworden aan de Ritterakademie in Wol-
fenbüttel, waar adellijke jonge mannen hun opleiding kregen. Twee jaar later bezocht hij
opnieuw Holland waar hij in Amsterdam een moddermolen bekeek en Zaandam waar hij de
sluizen, en zaag- en oliemolens bezocht. Vooral de oliemolens hadden zijn bijzondere be-
langstelling. In 1718 verscheen zijn Vollstandige Mühlen-baukunst waarin uitvoerig aandacht is
besteed aan Hollandse molens. Het boek zou in de volgende honderd jaar verschillende ma-
len herdrukt worden.5

Jur Kingma

1 Het feestgedicht van J.A. Alberdingk Thym voor de maaltijd bij het de opening van het Noordzeekanaal had de volgende
strofe:
Ja, ja! Nog zijn we u waard, o voorgeslachten!
En neemt dit uur geen Vondel hier het woord:
Wat Shakespeare waart aan d’andere Noordzee boord?
Het is genoeg – dat, met vereende krachten,
We, uw God getrouw, u volgen! Voort ! Steeds voort!
Geciteerd o.a in het voorwoord van G.M. Greup, Drie-kwart eeuw Noordzeekanaal (Amsterdam 1951). 

2 H. Hayter, ‘The Amsterdam Ship canal’ in: Proceedings Institute of Civil Engineers session 1879-1880, part IV, section I, paper 1667
(London 1880).

3 Een eerdere versie van dit verhaal verscheen in augustus 2000 in een gezamenlijk themanummer van de bladen Met Stoom
en Anno 1961 van respectievelijk de vereniging Zaans Industrieel Erfgoed en van de Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis. Sindsdien heeft nader onderzoek in Engelse bronnen plaats gevonden. Over de verschillen tussen de rollen en taa-
kopvattingen van de Nederlandse ingenieur Justus Dirks en de Engelse consultant Sir John Hawkshaw verschijnt een ar-
tikel in het blad Erfgoed van bedrijf en techniek. Met dank aan Dr. Richard Hills, Mike Clarke, Paul Salter en Mrs Carol Mor-
gan, archivist van The Institution of Civil Engineers, voor hun hulp bij het vinden van informatie. 

4 H.W. Dickinson en A.A. Gomme, ‘Netherlands contribution to Gt. Britain’s engineering and technology to the year
1700’. Overdruk uit: Archives Internationalis d’Histoire des Sciences, Vol. 11 (1950) 356-377. Oorspronkelijk een voordracht op
8 mei 1949 tijdens de Summer Meeting van de Newcomen Society in Nederland. 

5 M. Mende ‘Sturms Vollstandige Mühlen-Baukunst’, een toelichting bij een foto-mechanische herdruk van de vijfde druk uit
1815 van Leonhardt Christoph Sturms Vollstandige Mühlen-Baukunst (Hannover 1991). 



De Engelsman John Smeaton is de grondlegger van de oudste ingenieursorganisatie ter
wereld, het instituut van civiele ingenieurs. Hij was aanvankelijk jurist maar volgde later een
opleiding tot instrumentmaker. Dit bracht hem in contact met leden van de Royal Society,
de belangrijke academie van wetenschap in Engeland. Hij was een veelzijdig man en hield
zich bezig met de verbetering van het scheepskompas en de log. In 1752 of 1753 begon hij
te experimenteren met wind- en watermolens en vanaf 1754 ontwierp hij ook stoommachi-
nes. Hij was goed op de hoogte van de stand van de techniek in Holland dat toen toonaan-
gevend in Europa was op het gebied van kustverdediging, haven-, sluizen-, kanalen- en mo-
lenbouw. Hij kende de Hollandse molenboeken en andere publicaties. Zijn reis door de Lage
Landen was bedoeld om zijn boekenkennis aan te vullen. Hij vertrok op 15 juni 1755 uit Lon-
den en bezocht Frans Vlaanderen, Ieperen, Brugge, Nieuwpoort en Oostende waar hij
pieren, havens en molens bezocht. Via Zeeuws Vlaanderen en Zeeland reisde hij naar Rot-
terdam waar hij de hoogste molen van Holland bezocht, een nieuwe korenmolen op het
Westerhoofd waarbij de stelling 20 meter boven de begane grond lag. Via Delft en Den Haag
reisde hij naar Leiden waar de Hortus Botanicus op het programma stond. Op de universiteit
had hij een gesprek met Professor Musschenbroeck en in het Pesthuis bezocht hij een zeer
geheime machine die bedoeld was om de Haarlemmermeer droog te malen. Hij mocht er
niet inkijken maar hij kwam tot de conclusie dat het een poging tot een perpetuum mobile
moest zijn. Op woensdag 2 juli bezocht hij in Haarlem het grootste orgel ter wereld. Toen
hij via Halfweg naar Amsterdam reisde, zag hij de Zaanstreek met zijn molens. ‘From the Dike
between Sperendam and the Halfwegen, one has a full view of Sandam where there is as some say 800,
others say 1200 Windmills; those mills being then, most of them, agoing, exhibited the most extraordi-
nary Sight I have ever seen. The whole Town seems as it where alive or like a large Anthill, every part of
which is in Motion.’ In Amsterdam bezocht hij het stadhuis, een synagoge, stadsvuilwater-
molens, het rasphuis, een moddermolen en hij zag scheepskamelen. Hij maakte een uit-
stapje naar de zeesluizen van Muiden die in alle molen- en architectuurboeken stonden en
naar de Zaanstreek waar hij op vrijdag 4 juli aan kwam en een aantal molens bezocht. Met
de trekschuit reisde hij terug naar Rotterdam en werd er rondgeleid door Steven Hoogen-
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dijk. Op zondag 13 juli verliet hij Den Briel op weg naar Engeland.6

De Eddystone vuurtoren van Smeaton wordt beschouwd als een mijlpaal in de geschiede-
nis van de civiele techniek. John Smeaton zou gedurende zijn loopbaan een aantal belang-
rijke vaarwegen verbeteren en bruggen en havens bouwen en de stoommachine van Newco-
men verbeteren. In Londen was hij het middelpunt van een club van bruggen- en kanalen-
bouwers die op vrijdagavond bijeen kwamen in the Queen’s-Head taveerne. Zij noemden
zich ingenieurs en de club werd in een echte vereniging om gezet. Het was het begin van een
organisatie van de mannen van de technische praktijk.7

Een andere bezoeker was de Schotse ingenieur Robert Stevenson, de bouwer van de be-
roemde Bell Rock vuurtoren Hij bezocht in 1817 en in 1829 Nederland. In dat laatste jaar
kreeg hij van Koning Willem I een gouden medaille.8

Holland als importeur van Engelse kennis
Naast exporteur was Holland importeur van technische kennis. Deze import had vooral be-
trekking op techniek die samenhing met de stoommachine. De stoommachine was in En-
geland ontwikkeld als een pompwerktuig voor toepassing in mijnbouw. Savery demon-
streerde al in 1699 op Hampton Court zijn machine aan koning-stadhouder Willem III. 9

In 1728 werd in opdracht van Willem ’s-Gravenzande in Engeland een werkend model
van een stoompomp gemaakt voor het Leidsch Fysisch kabinet.10 De verdere geschiedenis
van de komst van de vuurmachine naar Nederland is uitvoerig beschreven in Stoombemaling
in Nederland.11 Het gebruik van stoomkracht in bemaling culmineerde in de droogmaking
van de Haarlemmermeer met behulp van drie grote stoomgemalen waarvan de stoomma-
chines en de pompen waren geleverd door Harvey & Fox uit Hayle. 

Verschillende Engelse machinebouwers beproefden hun geluk in de Nederlanden zoals
John Cockerill in Luik en Thomas Ainsworth en John Dixon in Twenthe. Ook de gemeente-
lijke gasfabrieken maakten soms gebruik van Engelse technici. Richard Trevithick, de uit-
vinder van de hoge druk stoommachine, had na zijn werkzaamheden als stoompompen-
bouwer voor de mijnen in Cornwall een avontuurlijk bestaan in Zuid-Amerika. In juli 1828
bezocht hij zijn neef Nicolas Harvey, die werkzaam was op de werf van de Nederlandse
Stoomboot Maatschappij in Rotterdam. Naar Engeland schreef hij een brief over een grote
droogmakerij in Holland. In Londen werd daarvoor een maatschappij opgericht die een
stoompomp bij Harvey liet bouwen. De pomp werd in 1829 in een ijzeren romp geplaatst.
Een conflict tussen de directeuren leidde er toe dat de onderneming werd afgelast en de
pomp werd gesloopt.12 Het is niet duidelijk welke droogmakerij werd bedoeld. Verder wil-
de hij met baggermolens de Rijn uitdiepen en met de baggerspecie de Zuiderzee dempen. 

Bij de aanleg van de eerste spoorwegen in Nederland werd gebruik gemaakt van uit En-
geland geïmporteerde technische kennis en ook moderne scheepsbouwtechniek werd ge-
ïmporteerd uit Engeland.
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6 John Smeaton’s diary of his Journey to the Low Countries 1755, introductie door A. Titley (Leamington Spa 1938).
7 S. Smiles, Lives of the Engineers. Harbours, Lighthouses, Bridges, Smeaton and Rennie (London 1874) 81-180. 
8 J. Leslie en R. Paxton, Bright Lights. The Stevenson Engineers 1752-1971 (Edinburgh 1989) 30-31.
9 R.L. Hills, Power from Steam (Cambridge 1989) 16.
10 P.de Clercq, Het Leidsch Fysisch kabinet (Leiden 1989) 52.
11 K. van der Pols en J.A. Verbruggen, Stoombemaling in Nederland (Delft 1996).
12 H.W. Dickinson en A. Titley, Richard Thevithik. The engineer and the man (London 1934).



Wonderen der techniek
De industriële revolutie leidde tot een toenemende belangstelling voor techniek. Stoomtrei-
nen, bruggen, stoomboten, kanalen en stuwdammen werden vaak afgebeeld in populaire
bladen. De Titan kranen, die werden ingezet bij de bouw van pieren overal te wereld, kon-
den nagebouwd worden met Meccano bouwdozen.13 Het boek Wonders of engineering14 uit
1929 geeft een hele lijst van havens die toen beschermd werden door pieren en golfbrekers.
Veel in Engeland maar ook Madras, Alexandrië, Boulogne, Colombo en Kaapstad. De
schrijver legt de oorsprong van de moderne pieren bij de pier van Dover waar betonblokken
van 40 ton werden gebruikt. Deze pier kwam in 1871 gereed.

De problemen van de aanleg van pieren in zee en van golfbrekers waren al bestudeerd
door Jan Blanken. Hij was in het bezit van de Franse vertaling van het standaardwerk van de
Zweed Daniel Thunberg uit 1774 over de constructie van waterkeringsmuren en havendam-
men. Het is in feite een verslag van de aanleg van de Zweedse oorlogshaven Karlskrona. In
1778 probeerde de Franse ingenieur L. A. de Cressart met behulp van houten caissons een
golfbreker te Cherbourg te maken. De bekende Engelse ingenieur John Rennie had van 1812
tot 1841 nodig om de havendam te Plymouth te voltooien. In 1797 ondernam de Inspecteur
van Waterstaat Jan Blanken een reis naar Frankrijk waar hij o.a. de havens van Brest, Lorient,
Cherbourg bezocht en gesprekken voerde met een groot aantal Franse collega’s. Hij inte-
greerde deze kennis in de plannen voor de aanleg van de marinehaven aan het Nieuwe Diep
en het marinearsenaal te Antwerpen 15 Er is verder in Nederland nauwelijks ervaring opge-
daan met de bouw met dergelijke constructies in de Noordzee.

Het tijdperk waarin het Noordzeekanaal werd aangelegd wordt beschouwd als de perio-
de waarin de grondslag werd gelegd voor de internationale reputatie van de Hollandse bag-
geraars en waterbouwkundigen.16 De eerder gememoreerde uitspraak van Redman lijkt in
tegenstelling met het beeld dat wij hebben van Nederland als natie van waterbouwers. In dit
artikel wil ik de rol van Engelse ingenieurs en ondernemers bij grote Nederlandse water-
staatkundige werken in de negentiende eeuw onderzoeken. Centraal hierin staat de aanleg
van het Noordzeekanaal. Maar daarvoor waren Engelsen al betrokken bij andere water-
staatkundige en infrastructurele werken. 

Over de wijze van bekostigen en de technische aspecten van het kanaal is van te voren zeer
langdurig gediscussieerd in pers en parlement en er zijn veel deskundigen aan te pas gekomen.
Dat was gerechtvaardigd want de aanleg van het kanaal werd gehinderd door ernstige finan-
ciële en grote technische problemen. Voordat de eerste spade in de grond was gestoken was er
dus een enorm maatschappelijk debat geweest over de voor- en nadelen van de verschillende
aspecten van het kanaalplan. Die discussies zijn vergelijkbaar met ons debat over de Betuwe-
lijn, de aanleg van de vijfde start- en landingsbaan van Schiphol en de HSL Oost en Zuid.

Ik wil de activiteiten van de Engelse ingenieurs en aannemers/projectontwikkelaars in
Nederland proberen te plaatsen in de context van de maatschappelijke en technische ont-
wikkelingen van de negentiende eeuw. 
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13 Engels constructiespeelgoed uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Ook populair geworden in de rest van Europa. 
14 E. Hawks, Wonders of Engineering (London 1929) 55-68.
15 P. Lombaerde ‘Maritieme arsenaalsteden tussen 1750 en 1850’ in De Physique existentie dezes Lands. Jan Blanken, inspecteur-ge-

neraal van Waterstaat (1755-1838) (Amsterdam, 1987) 141-164.
16 W.R.F. van Leeuwen, ‘Waterbouw’ in H.W. Lintsen (red.) Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moder-

ne samenleving 1880-1890 deel III (Zutphen 1993) 233-249.



Ten slotte wil ik de enige opmerkingen maken over de sociale aspecten van dit grote infra-
structurele werk.

Het tijdperk der grote infrastructurele werken
Behalve het Noordzeekanaal werd in het derde kwartaal van de negentiende eeuw een hele
reeks grote infrastructurele werken uitgevoerd: spoorbruggen over de grote rivieren, aan-
leg van de Nieuwe waterweg, rivierverbetering, uitbreiding van het spoorwegnet. Bij deze
werken werd nog lang vast gehouden aan het systeem dat het werk in vele kleine kavels
werd uitbesteed. Voor het op diepte brengen van de havenmond van de Nieuwe Waterweg
zag de overheid in deze aanpak vele problemen, en koos er daarom voor het project als een
geheel aan te besteden. Dit legde de basis voor de moderne Nederlandse natte aannemerij.
Van belang is ook dat de theoretische kennis en de mogelijkheid om te werken met experi-
mentele modellen zeer gering was. De werken werden grotendeels met ervaringskennis uit-
gevoerd.17

Ook in het buitenland werden grote infrastructurele werken uitgevoerd. Het Suezkanaal
is zeer bekend maar ook de aanleg van een groot aantal dokhavens in bijvoorbeeld Londen
en Liverpool kan hiertoe worden gerekend. 

Het tijdperk van de grote kanalen begon met het Suezkanaal dat in 1869 werd geopend.
In 1872 volgde de Nieuwe Waterweg en in 1876 het Noordzeekanaal. Daarna kwamen in
1884 het Morskoy kanaal van Kronstadt naar St.Petersburg en in 1882 het kanaal van Corin-
the. Vanaf 1887 tot 1894 werd het Manchester Ship Canal aangelegd en van 1887 tot 1895 het
Kieler Kanal. Het tijdperk van de grote kanalen werd afgesloten met de opening van het Pa-
namakanaal in 1914. Deze grote kanaal- en havenwerken waren nodig vanwege de ontwik-
keling van de stoomscheepvaart. De technische en economische eisen die stoomschepen
aan havenvoorzieningen stelden verschilden wezenlijk van zeilschepen. De schaalvergro-
ting wordt geïllustreerd met de beroemde schepen van I.K. Brunel. In 1838 kwam Brunel’s
‘Great Western’ (1320 ton, 64 meter lang) in de transatlantische vaart. In 1843 volgde zijn ‘Gre-
at Britain’ (3450 ton, 88 meter lang); het eerste transatlantische schip met ijzeren romp en
schroef-voortstuwing. De ‘Great Eastern’ (18915 ton 207 meter lang) kwam in 1859 in de vaart
maar was een project dat vooruit liep op de technische en commerciële mogelijkheden van
die tijd. In 1850 telde de Engelse handelsvloot al 1200 stoomschepen.18

Het Noordzeekanaal
Het Noordzeekanaal heeft de geografie van Holland indringend veranderd en bracht in het
laatste deel van de 19de eeuw nieuwe welvaart in Amsterdam en de Zaanstreek. Over de ge-
schiedenis van het kanaal is in de loop van de jaren veel geschreven. In het algemeen wordt
vaak opgemerkt dat men toch al veel eerder de duinen van de Breesaap had kunnen door-
steken. Verder woedden in de 19de eeuw heftige discussies voor of tegen private aanleg en
voor of tegen sluizen. De literatuur in het verleden heeft vooral betrekking op de politieke en
economische aspecten van de kanaalaanleg. In 1901 verscheen een klein boekje: Herinnerin-
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17 van Leeuwen, ‘Waterbouw’, 233-249.
18 K.T. Rowland, Steam at Sea (Newton Abbot 1970), F.V. van Oosten, Schepen onder stoom (Bussum 1972), W.A. Baker en Tre
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gen aan de openstelling van het Noordzeekanaal en van de haven van IJmuiden 1 november 1876-1901.19

Bij het vijftigjarig bestaan verscheen het gedenkboek van Dr. M. G. de Boer. Het hoofdstuk
‘De doorgraving van Holland op zijn smalst’ telt 57 bladzijden, maar van arbeidsonrust of
de aanwezigheid van Engelsen wordt niet gesproken. Het gaat vooral over financiële pro-
blemen van de kanaalmaatschappij, controversen tussen Amsterdam en het Rijk en er wor-
den slechts Nederlandse ingenieurs genoemd.20 In hetzelfde jaar gaf de Vereeniging tot Ver-
edeling van het Volksvermaak voor de schooljeugd een klein boekje uit met geschiedenis
van het kanaal.21

De herdenkingen van het honderdjarig en het honderdvijfentwintigjarig bestaan van het
kanaal waren eveneens aanleiding tot een groot aantal publicaties.22

De voorgeschiedenis
Eeuwenlang kampte Amsterdam met een tekortschietende verbinding met de Noordzee
voor grote schepen. Oost-Indiëvaarders werden pas vol beladen op de rede van Texel.
Scheepskamelen tilden de grote schepen over de ondiepte van Pampus. In 1824 werd het
Groot Noordhollandsch Kanaal aangelegd. Maar door de komst van grotere stoomschepen
in het midden van de 19de eeuw voldeed dit al spoedig niet meer. Er kwamen allerlei plan-
nen om op deze nieuwe maritieme ontwikkelingen in te spelen. In 1848 stelden de heren
Faddegon en Kloppenburg voor dat het IJ zou worden afgesloten van Diemen tot Durger-
dam. Het IJ moest worden ingepolderd en door deze nieuwe polder zou een kanaal naar de
Noordzee aangelegd moeten worden. Verder moest er een dijk van Enkhuizen naar Staveren
worden gelegd, de Zuiderzee ingepolderd en de IJssel over de Veluwe worden verlegd naar
Amsterdam.

In 1850 vroeg de voormalig luitenant der genie W. A. Froger een voorlopige concessie aan
voor een verbinding van Amsterdam met de Noordzee. De Zuiderzee zou afgesloten worden
tussen Marken en de mond van de Eem. Vandaar zou een kanaal lopen naar de Rijn. Het IJ
zou worden drooggelegd en er zou een kanaal naar de Noordzee worden aangelegd. De
kosten voor het kanaal zouden worden verdiend met de opbrengst van de inpolderingen. 

De plannen volgden elkaar op maar Amsterdam bleef zoeken naar wegen om het IJ open
te houden naar de Zuiderzee.23
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19 Gemeentearchief Amsterdam (hierna GAA) Archief Amsterdamse Kanaalmaatschappij toegangsnummer 316 inventa-
risnummer 36.
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23 M.G. Greup, Drie-kwart eeuw Noordzeekanaal (Amsterdam 1951) 7-28.



Twijfels en vragen aan deskundigen
Amsterdam had al een langdurige voorgeschiedenis van weerstand tegen de afsluiting van
het IJ. Reeds in 1820 werd door Koning Willem I overwogen het IJ af te dammen. De Koning
had hier twee bedoelingen mee. De scheepvaart zou gedwongen worden door het Noord-
hollandsch Kanaal te gaan en de aanslibbing van het IJ zou tot stilstand worden gebracht.
Op verzoek van de Koning schreef de Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen in
1823 een prijsvraag uit over de consequenties van de afsluiting van het IJ. De plannen van de
prijswinnaars Goudriaan en Mentz werden samengevoegd tot een groots concept. Dat be-
helsde afdamming van het IJ, een zeevaartkanaal van het IJ naar Marken, een afwaterings-
kanaal door Holland op zijn smalst, drooglegging van de Haarlemmermeer, gedeeltelijke
inpoldering van het IJ en aanleg van een verversingskanaal van Weesp naar Amsterdam om
de grachten door te kunnen spoelen. Amsterdam verzette zich krachtig tegen de afsluiting
van het IJ. De Koning zette zijn zin door en in 1826 werden de eerste aanbestedingen ge-
houden voor de aanleg van het kanaal naar Marken. Filarski wijst er op dat Amsterdam ge-
lijk had omdat het, gezien de stand van de techniek in die dagen, niet mogelijk was het plan
te realiseren. De stad Amsterdam had al eens eerder veel schade ondervonden van een lang-
durige afsluiting van de sluizen in Muiden en Vreeswijk en was dus bevreesd afhankelijk te
worden van kanalen met sluizen.24 Uiteindelijk werden de kanaalwerken stop gezet en de
schuld op de waterstaatsingenieur Goudriaan afgeschoven.

Het verzet van Amsterdam tegen de afsluiting van het IJ bleef lang aanhouden. In 1862
had de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid – een belangrijk lobby-
orgaan van de vooral Amsterdamse handelswereld – de regering opmerkzaam gemaakt op
het rapport van Huet over een open doorgraving van de Breesaap en de aanleg van een ka-
naal zonder sluizen. Zij stelde toen een commissie van waterstaats- en maritieme deskundi-
gen in die zich over het plan Huet moest buigen aan de hand van de volgende vragen:
1. Is eene vrije gemeenschap van Amsterdam met de Noordzee langs de kortsten weg verkieslijk boven eene

verbetering van het Noord-Hollandsch Kanaal, en is dus een open zeegat door Holland-op-zijn smalst
wenschlijk in het belang van de Hoofdstad en Vaderland?

2 kan niet een zeegat voor Amsterdam tegen een vijandelijken aanval worden verdedigd, even goed als een
zeegat bij Texel?

3 Zal de mond van zulk zeegat, bij eene breedte van 1000 Ned.ellen, bereikbaar zijn voor groote schepen,
onder ongunstige omstandigheden?

4 Mag de diephouding van dit zeegat verwacht worden van de werking van eb en vloed, in verband met
de werking van de Zuiderzee als spuikom?

8 Zouden, bij behoorlijke voorzorgen tegen overstroming, wegens hogere vloeden, de lagere ebben bij eene
openen doorgraving te verkrijgen, voor- of nadelig zijn voor de belangen van de verschillende polders en
waterschappen aan het IJ gelegen?

9 Mag, met het oog op de bekende gegevens, de thans gebruikelijke middelen van uitvoering en het groo-
te nationale belang, het maken van een zeegat voor Amsterdam als een financieel bereikbare zaak wor-
den beschouwd. 

Het is wel duidelijk dat Amsterdam zich niet had neergelegd bij de regeringsplannen, ook
nu de Amsterdamse Kanaal Maatschappij inmiddels een concessie had gekregen voor de
aanleg van een kanaal met sluizen.
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De deskundigen hadden grote moeite om tot een unaniem oordeel te komen over vraag
4. Met name de vorming van zandbanken buiten de haven kon niet worden uitgesloten. En
ook over vraag 9 kwam de commissie niet tot unanimiteit.

De Nederlandse Landaanwinningsmaatschappij en het Kanaal door Zuid Beveland
Opvallend is dat bij de plannen voor de aanleg van het Noordzeekanaal geen lessen zijn ge-
trokken uit de problemen rond de Nederlandse landaanwinningsmaatschappij en de aanleg
van het kanaal door Zuid-Beveland. In 1846 kreeg de Nederlandse aannemer D. Dronkers
een concessie voor de aanleg van de Zeeuwsch-Limburgse Spoorweg van Vlissingen naar
Helmond. Hiervoor zou het Kreekrak worden afgedamd en worden voorzien van een
scheepvaartkanaal. De kosten van de aanleg van het kanaal en de spoorweg zouden worden
verdiend met een inpoldering van 14.000 hectare van het verdronken land van Zuid-Beve-
land. De concessie werd in 1851 overgedragen aan de Nederlandsche Maatschappij tot in-
dijking van de ondiepten en aanwassen in de Oosterschelde. De aanleg van het kanaal werd
opgedragen aan de Engelse aannemer Thos Hutchings & Co te Londen. De aannemer was
ook grootaandeelhouder in de landaanwinningsmaatschappij. In 1852 werd met de aanleg
van het kanaal begonnen. Als consultant trad op Sir John Rennie. Hij schreef in zijn auto-
biografie dat de Belg Von Alstein hem benaderde om een kanaal aan te leggen ten westen
van Bergen op Zoom om het scheepvaartverkeer van en naar de Schelde te verbeteren. Hij
schreef dat de Hollandse regering het kanaal wel wilde, maar het niet zelf wilde aanleggen
en graag een concessie wilde uitgeven voor het kanaal, bedijking en een verbindingsdam
van Beveland met het vasteland. Er werd een Belgisch-Engelse maatschappij opgericht
waarvan Von Alstein de directeur was en Rennie ‘engineer-in-chief’. De Nederlandse aan-
nemer Dronkers werd onderaannemer. In december 1851 bezocht Rennie de toekomstige
bouwplaats en een jaar later werd in juni 1852 de eerste spade gestoken in het bijzijn van een
van de prinsen van Oranje. Rennie schreef dat de maatschappij het recht kreeg tot landaan-
winning maar dat een adviescommissie vast stelde wat ingepolderd mocht worden. Rennie
was het niet eens met het advies van de commissie omdat het gebied te groot was en te veel
onvruchtbare zandgronden zou bevatten. Verder was er een conflict met de Hollandse inge-
nieurs over de vorm en grootte van de dijken. Hij wilde terugtreden maar Von Alstein en
Hutchings hadden toegestemd in de voorstellen van de commissie. Rennie bleef gedurende
enige tijd wonen in een boot in Bath. Hutchings had zijn partner Brown gezonden om direct
toezicht te houden. Rennie was van oordeel dat Brown er niets van begreep en Dronkers
maar zijn gang liet gaan. Hij vond het letterlijk weggegooid geld. ‘I never saw such gross mis-
management in my life’. Er waren tussen de twaalf en dertien honderd man aan het werk. Hij
deed een beroep op Hutchings om zelf ter plaatse de zaken ter hand te nemen. Niemand wil-
de naar hem luisteren. Toen Hutchings eindelijk zelf kwam kijken was het hem duidelijk.
‘When he visited the works he held up his hands in astonishement, and saw that he was a ruined man’25

De aannemer concentreerde zich al snel op de landaanwinning. Stormen vernielden in 1852
en 1853 de dijken en in 1853 trok de aannemer zich terug. Omdat de aannemer in beta-
lingsproblemen kwam werd het werkvolk opstandig. De Nederlandse regering stuurde 300
soldaten en twee gewapende kotters om de orde te herstellen. Een groot deel van het werk-
volk werd ontslagen en men ging verder op kleinere schaal maar het mocht Hutchings niet
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baten.26 Daarna werd het werk gegund aan de Engelse aannemer Peto & Betts.
Na het fiasco in 1852 en 1853 consulteerde men vele deskundigen in Nederland en Enge-

land. George Parker Bidder bracht in 1853 een rapport uit over de toestand van de inpolde-
ringen. Parker Bidder en Robert Stephenson, een andere bekende Engelse ingenieur, werden
aangetrokken als consultant. De inpoldering verliep verder voorspoedig en in 1857 werd Par-
ker Bidder benoemd tot directeur van de landaanwinningsmaatschappij. En ondanks meer-
dere tegenslagen in de vorm van dijkdoorbraken bleef hij directeur tot 1877.27 Hij was een
veelzijdige ingenieur met een goede reputatie. Hij werd later, even als Sir John Rennie, voor-
zitter van het Institution of Civil Engineers. Rennie wijdt nog uitvoerige aandacht aan de
koortsen in de Hollandse delta. De Hollanders namen hier tegen koffie, regelmatig een ‘bit-
ter’ bestaande uit gentiaan, kinine en gin en ze hielden de hele dag de pijp in de mond. Hij
prefereerde het Engelse recept van een goede portwijn met kinine. Verder schrijft hij dat het
duur en nutteloos was om al die eilanden te bedijken. Hij wilde liever alle zeegaten sluiten om
de kosten te drukken en land aan te winnen. Ook stelde hij voor de Zuiderzee in te polderen.
Verder had hij nogal wat merkwaardige gedachten om het inklinken door droog malen tegen
te gaan; regelmatig onderwater zetten zodat zich nieuw slib kon afzetten. Maar de Holland-
se ingenieurs wilden veel te veel vast houden aan de in zijn ogen traditionele werkwijze.28

In 1858 was het kanaal bijna gereed maar de aannemer was in financiële problemen ge-
komen zodat het werk opnieuw was gestaakt. De beide Bathpolders werden in 1856 en 1862
opgeleverd door de Engelse aannemer. Het rijk nam in 1860 het onvoltooide kanaal over van
de aannemer en trof een regeling. De voltooiing werd opgedragen aan de Rotterdamse aan-
nemer P. van Limburgh & Co. Op 11 oktober 1866 werd het kanaal geopend.29

De maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen liet de aannemer Albers het traject
Roosendaal-Vlissingen aanleggen. De spoorlijn werd op 1 juli 1868 geopend.30

Hier was dus een privé-onderneming die een belangrijk infrastructureel werk zou aan-
leggen dat bekostigd moest worden uit landaanwinning. De geschiedenis van dit project
laat zien dat dit een zeer risicovolle onderneming was. Hoewel hier het hele scenario voor
de aanleg van het Noordzeekanaal lag, speelde de kennis over de problemen met dit project
geen rol in de discussie rond de aanleg van het Noordzeekanaal.

De bekostiging van de kanalenaanleg
Veel problemen bij de aanleg van kanalen hadden te maken met wijze van financiering. De
overheid koos voor de uitgifte van een concessie voor een werk waarvan men eigenlijk de
technische consequenties niet goed kon overzien. Ik wil daarom iets uitgebreider ingaan op
de voorgeschiedenis van infrastructurele werken in de 19de eeuw. Ten behoeve van de aan-
leg van infrastructurele werken had de overheid in de Negentiende eeuw keuze uit twee mo-
dellen: de onteigening ten algemene nutte en het concessiestelsel.31

In eerste instantie werd gekozen voor bekostiging uit de Rijksbegroting. Koning Willem
I heeft het initiatief genomen tot de aanleg van een groot aantal kanalen. Vanaf 1815 werden
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in het nieuwe Verenigd Koninkrijk een groot aantal kanalen aangelegd zoals het kanaal
Mons-Condé, het havenkanaal van Middelburg, de Willemsvaart, het kanaal Brugge-Sluis,
de noodsluis van Vreeswijk, renovatie van het kanaal Brugge-Oostende en aanleg van de
havenwerken te Oostende. Maar de overheid kwam al snel in de problemen bij de aanleg van
het Noordhollandsch Kanaal want een kanaal met een dergelijke afmeting was nog nergens
ter wereld gebouwd. Hoewel de eerste aanbesteding in 1817 plaats vond, werd de financie-
ring pas goed geregeld met de staatslening van 1822. In 1823 weigerde het parlement de be-
kostiging van het Zederikkanaal uit Rijksmiddelen. Ook de voltooiing van het kanaal Gent-
Terneuzen moest door de staat ter hand worden genomen.32

Dit probleem van onmogelijke financiële planning speelde ook in het buitenland. De aan-
leg van het Gloucester-Sharpness zeekanaal begon in 1793. Door herhaald geldgebrek
kwam het kanaal pas gereed in 1827.33

Met het aantreden van Thorbecke ging de Nederlandse staat zich terugtrekken op wat de
liberalen zagen als kerntaken. Het rijk stootte een groot aantal taken af, hetzij naar de lage-
re overheden zoals provincies en gemeenten, hetzij naar de burgers zelf. Men name spoor-
wegen werden een testcase voor de nieuwe economische vrijheid.34

De discussie over de staatsaanleg versus privé aanleg van infrastructurele werken werden
nog tot lang in de negentiende eeuw gevoerd; vooral naar aanleiding van de aanleg en ex-
ploitatie van spoorwegen. ‘Toen de eerste spoorwegen in Europa waren aangelegd en in exploitatie
werden gebracht, gold de theorie van het laisser faire in sterke mate. Ook de exploitatie beschouwde men
als een soort industrie, waarbij ’t mogelijk zou zijn het troetelkind uit die dagen, de leer der vrije mede-
dinging, ten troon te heffen.’ Aldus een academisch proefschrift uit 1889.35

Engelse en andere plannen voor het Noordzeekanaal
In 1847 werd onder leiding van Sir John Rennie in de vergadering van het Institution of Ci-
vil Engineers uitvoerig gedebatteerd over paper No. 750 ‘Description of the Great North Holland
canal, with an account of the Mode or gaining Land from the Sea by polders, and the Art of building with
Fascine works, and an Account of the Works at Nieuwediep’ door George Briant Wheeler Jackson.
In de discussie wordt het Noordhollandsch Kanaal vergeleken met het Caledonian Canal.
Ook wordt de aandacht gevestigd op het kanaal van Gent naar Terneuzen. Sir John Rennie
merkte op dat hij zelf een uitvoerig bezoek aan het Noordhollandsch Kanaal had gebracht
en dat hij samen met Jan Blanken het kanaal van Gent naar Terneuzen had bezocht.36

In 1853 werd een variatie op het plan Froger gelanceerd. Het werd opgesteld door twee
Engelse ingenieurs van de Amsterdamse Duinwaterleiding Maatschappij: Bland W. Croker37

en Charles Burn. Zij werden gesteund door de latere notaris G. J. Jäger en door de heer Ja-
cob van Lennep, voorzitter van de Amsterdamse Duinwaterleidingmaatschappij en zijn
schoonzoon Jhr. C. Hartsen. In het plan bleef het IJ open. Amsterdam voelde ervoor maar
de adviseurs van de regering zoals de Inspecteur van de Waterstaat Van der Kun en de
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Hoofdingenieur Storm Buysing waren ronduit negatief ten opzichte van een open IJ.
De commissies en plannen volgden elkaar in rap tempo op. Behalve over de afsluiting van

het IJ was er steeds veel discussie over de financiering van het kanaal. In 1859 werd een wets-
ontwerp ingediend voor de aanleg van een kanaal op staatskosten. Dat werd in 1860 inge-
trokken en vervangen door een wet die de aanleg van het Noordzeekanaal en de Nieuwe Wa-
terweg regelde. Het kanaal moest langs de noordkant van het IJ lopen zodat ook Zaandam
ervan kon profiteren. De regering oefende zware druk uit op Amsterdam om in te stemmen
met de afsluiting van het IJ want inpoldering was noodzakelijk voor de financiering. Uitein-
delijk werd voor private financiering gekozen waarbij de staat een dividendgarantie voor 15
jaar gaf. In 1863 werd een NV opgericht om de concessie uit te voeren.Omdat men in Am-
sterdamse handelskringen erg sceptisch was over het plan, kreeg de Kanaalmaatschappij
het kapitaal niet bij elkaar. De oplossing werd gevonden in medewerking van de Engelse
aannemer Henry Lee and Sons die gedeeltelijke betaling in aandelen zou ontvangen.

De aanleg van het Noordzeekanaal
Nadat de concessie in 1861 was verleend werd er begonnen met de voorbereiding. De tech-
nische leiding kwam bij de Kanaalmaatschappij in handen van de ingenieur Justus Dirks,
die hiertoe was vrijgesteld door Rijkswaterstaat. De eerste sectie ingenieur voor de werken
ten oosten van Amsterdam was J.G. van Gendt Jr en voor de werken ten westen van Amster-
dam was dat K. van Rijn. De aannemer werd Henry Lee and Sons te Westminster. De firmant
was Henry Lee Jr die in 1823 in Finsbury werd geboren. Zijn vader Henry had een aanneme-
rij met zijn oom John Lee. In 1847 trad John Lee uit het bedrijf en werd Henry Lee Jr opge-
nomen als firmant. Hij had vooral belangstelling voor de technische kant van de uitgevoer-
de werken. Vanaf 1847 was hij betrokken bij de aanleg van de Dover Admirality Pier. Het ge-
bruik van grote betonblokken van Portland cement was toen een geheel nieuwe ontwikke-
ling. Hij ontwikkelde een van de eerste machinale betonmixers en was betrokken bij de
bouw en aanleg van een groot aantal infrastructurele werken in Engeland, zoals het Money-
Order Office van het General Post Office, spoorwegen, Harwich Breakwater, droogdokken,
pakhuizen, fundering. Henry Lee was verder betrokken bij de bovenbouw voor vele forten
zoals Breakwater fort in Plymouth en Fort Sheerness maar ook waterwerken en gashou-
ders.38 Op verzoek van de Engelse aannemers werd Sir John Hawkshaw te Londen aange-
steld om bindende uitspraken te doen indien er sprake zou zijn van geschillen tussen de
aannemer en de Kanaalmaatschappij. Hij werd voor spoed eisende zaken vertegenwoordigd
door de Nederlandse ingenieur J. Waldorp.39

De aannemer ging voortvarend te werk en in een brief van 19 december 1866 lieten de aan-
nemers aan de Kanaalmaatschappij weten dat de ingenieur J. C. Watson was belast met de lei-
ding van het werk.40 In 1871 gaf Dirks aan het KiVi een uitvoerig verslag van de voortgang van
de aanleg van het kanaal aan de vooravond van een excursie naar de havenwerken.41 Hij ging
uitvoerig in op de voorgeschiedenis en de vele adviescommissies. De IJmuidense voorhaven
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was ontworpen door Sir John Hawkshaw. Een adviescommissie van minister Thorbecke ad-
viseerde een wijziging van de richting van de haven-as. Dat advies werd gevolgd in het defi-
nitieve ontwerp dat in maart 1866 door de minister van Binnenlandse zaken werd goedgekeurd.
Voor samenstelling van de pieren werd gekeken naar Engelse voorbeelden: het Admirali-
teitshoofd te Dover, de forten op de rede van Spithead en het fort achter de zeebreker van Ply-
mouth. Het waren in feite zware zeemuren die in de bodem ingekast werden. Er waren ook
andere Engelse modellen zoals de pieren Portland en Holyhead waar een brede basis van stort-
steen werd gebruikt. Men koos voor het model van Dover omdat dat zich had bewezen en om-
dat Henry Lee and Sons in Dover er ervaring mee opgedaan had. In 1867 vernielden stormen
het reeds gebouwde deel van het noorderhoofd. Men koos toen voor een model dat het midden
hield tussen de modellen van Dover en Holyhead. Het lukte ook niet om van een kunstmatig
eiland te werken. Daarom werden de grote houten kranen ontworpen die de betonblokken in
zee zetten. Er werd ook uitvoerig melding gemaakt van de fabricage van de betonblokken waar-
van men er tot mei 1871 al 15.163 stuks had gemaakt. Er waren in de Wijkermeer op dat mo-
ment vier stoombaggermolens werkzaam. Twee waren er gebouwd in Luik en twee kwamen
van Renfrew in Schotland. De baggermolens waren via een pijpleiding zelflossend. Het systeem
werd op verzoek van de Engelse ingenieur Hartley door opzichter van de kanaalwerken Burt
ook in de praktijk gebracht bij de werken aan de Sulinamond van de Donau. Voor de aanleg
van de dijken van de droogmakerijen was een van de baggermolens omgebouwd tot mudcar-
rier die baggerspecie op een ‘plaatketting’ stortte en zo de modder 35 meter verder bracht ten
behoeve van de aanleg van dijken voor de droogmakerijen. Het was ontworpen naar een voor-
beeld van een baggermolen die in gebruik was bij de aanleg van het Suezkanaal. Verder maak-
te men bij de aanleg van de dijken gebruik van een stoomkraan die zandschouwen loste. 

Voor de aanleg van de Zuiderzeesluizen had Hawkshaw in 1865 een cirkelvormige kist-
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Afb. 2. De bouwput van het sluis van IJmuiden. Dit is het stuk van de werkzaamheden dat nog met
handkracht is uitgegraven. Uit: M.G. de Boer, De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee
(Amsterdam 1926). 
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Afb. 3. De fabriek in Velzen waar de betonblokken werden gemaakt voor de pieren. Later zou op
deze plaats de papierfabriek van VGZ komen. Uit: M.G. de Boer, De haven van Amsterdam en haar ver-
binding met de zee (Amsterdam 1926). 

Afb. 4. Doorsnede door pier met betonblokken tegen de zeezijde. Uit: H. Hayter, ‘The Amsterdam
Ship canal’.



dam geadviseerd. Eenzelfde model had hij gebruikt bij de aanleg van de toegangssluis van
de dokhaven in Hull. Dirks had deze werken in 1867 bezocht. De kistdam gaf veel proble-
men omdat de ondergrond bij Schellingwoude van een andere samenstelling was als in
Hull. Ondanks deze problemen waren de sluizen in 1871 gereed. Waren er bij de aanleg van
de Oranjesluizen grote technische problemen te overwinnen, de zeesluizen in IJmuiden
werden vier jaar te vroeg opgeleverd omdat bleek dat men niet hoefde te heien.

De ontwikkeling van de kanaalwerken laat een serie conflicten zien tussen Kanaalmaat-
schappij, gemeente, regering en aandeelhouders. Reeds in 1868 moest de regering de Ka-
naalmaatschappij financieel te hulp komen. Amsterdam vroeg voortdurend aan de regering
de kanaalwerken over te nemen. De regering vond geen reden om in te grijpen bij de Ka-
naalmaatschappij. Amsterdam koos in 1875 eieren voor zijn geld, sloot vrede met de Ka-
naalmaatschappij en zette deze gelijk in voor een kongsi tegen de regering. 

Inschakeling van Hollandse aannemers
Het kanaal werd opgeleverd op 1 november 1876. De havengeul van de voorhaven was nog
onvoldoende op diepte. In 1877 werd aannemer P.A.Bos opgedragen anderhalf miljoen ku-
bieke meter uit de havenmond te zuigen en baggeren. Hij kreeg hiervoor de beschikking
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Afb. 5. Plattegrond Oranje sluizen. Uit: H. Hayter, ‘The Amsterdam Ship canal’.



over het baggermaterieel van Henry Lee and Sons en van de Kanaalmaatschappij. De Engel-
se aannemer werd in 1878 afgekocht. Voor de verdere uitdieping van de voorhaven had P. A.
Bos in 1878 twaalf zandzuigers, acht baggermolens, achtenvijftig klepschouwen en negen-
tien sleepboten in gebruik. Het duurde nog tot eind 1880 voor de havengeul op diepte was. 

In 1881 werd de aannemer L. Kalis Hzn opgedragen de havengeul verder te verdiepen. Eind
1882 was het zover dat deze overal 250 meter breed en 8,50 meter beneden Nieuw Amster-
dams Peil was.42 De voltooiing van het kanaal was alleen mogelijk dankzij grootschalige in-
zet van mechanische middelen. Bij eerdere kanalenaanleg speelde mechanisatie nog een be-
perkte rol. Bij de aanleg van het Zederikkanaal in 1824 werden drieduizend polderjongens,
tweeënvijftig paarden en vijf kettingmolens ingeschakeld en bij de aanleg van het Noordhol-
landsch Kanaal waren dit vijfduizend man, 328 paarden, vijftien kettingmolens, negen mod-
dermolens, zes baggervlotten en 696 vaartuigen voor de afvoer van baggerspecie.43

In april 1880 besteedde het Engelse Institution of Civil Engineers uitvoerige aandacht aan
‘The Amsterdam Ship canal’.44 Er werd een korte geografische introductie gegeven en daar-
na werd uitvoeriger stil gestaan bij de voorgeschiedenis van de plannen. Door financiële
problemen had de aanleg twaalf jaar geduurd. De meeste kosten hadden gezeten in de aan-
leg van de pieren. Omdat de onderhoudskosten van met name de pieren zeer hoog bleken
kwam het in 1881 tot een schikking waarbij de kanaalwerken werden overgedragen aan de
staat. De totale kosten hadden Fl. 40 miljoen bedragen.45

In 1883 verzocht de Manchester Ship Canal Company per brief aan de Amsterdamse Ka-
naalmaatschappij om inlichtingen: het reglement, het jaarverslag en andere financiële ge-
gevens. In een brief van 21 oktober 1886 werd de Kanaalmaatschappij per brief bedankt voor
het toezenden van het financieel jaarverslag 1881. De Manchester Ship Canal Company
maakte melding van het feit dat ze er niet in geslaagd waren om te komen tot een openbare
uitgifte van aandelen. En dat men nu ging proberen op een andere manier kapitaal te ver-
werven. Daarom wilde men opnieuw een recent financieel jaarverslag van de Amsterdamse
Kanaalmaatschappij hebben ter bestudering.46

Engelse trots en Amerikaanse bewondering
Ook van de discussies in de vergadering van het Institution of Civil Engineers over het
Noordzeekanaal is uitvoerig verslag gedaan. J. Fogerty had vaak in Holland gewerkt als in-
genieur. Hij merkte op dat de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de aanleg van de ha-
ven van IJmuiden een technisch unicum was. Hij kon zich heel goed voorstellen dat men
lang had geaarzeld. Hij merkte op dat er al een tweede stoomgemaal bij Paardenhoek bij de
Oranjesluizen was bijgebouwd. Amsterdam had een groot probleem nu de grachten niet
meer werden doorgespoeld door de beweging van eb en vloed. Het tweede gemaal bij
Paardenhoek kon mogelijk dit probleem oplossen. De heer Redman merkte op dat alle gro-
te waterstaatswerken in Engeland waren uitgevoerd door Hollanders zoals het droogleggen
van de Fens en de aanleg van havenwerken aan de Engelse zuidkust en dat nu Engelsen het
grootste waterstaatswerk in Holland hadden aangelegd.

94 De Rollen omgekeerd

42 Wortman, Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal 44-45.
43 Filarski, Kanalen van de Koning-Koopman 56.
44 Hayter, ‘The Amsterdam Ship canal’. 
45 Greup, Drie-kwart eeuw Noordzeekanaal 29-35.
46 GAA, Archief Amsterdamse Kanaalmaatschappij, toegangsnummer 316, inventarisnummer 5 en 6.



Sir John Hawkshaw nam ook deel aan de discussie. Hij deelde mede dat dankzij de ope-
ning van het kanaal het aantal schepen dat Amsterdam aandeed van 2000 in 1875 opliep tot
4013 in 1879. De tonnage ging omhoog van 800.000 naar 1.368.895. De belangrijkste over-
weging voor een kanaal met sluizen had te maken met het lagere kanaalpeil dat nodig was
om voldoende regenwater uit de omringende boezems te opnemen. 

De aanleg van het Noordzeekanaal trok belangstelling uit de hele wereld. In verband met
de voorgenomen aanleg van een spoorweg en kanaal door de Midden-Amerikaanse land-
engte van Tehuantepec had een delegatie van The Corps of Engineers of the United States
Army een studiereis naar Europa gemaakt. Dit kanaal is er niet van gekomen. Het was een
van de plannen die later tot de aanleg van het Panamakanaal leidden. De delegatie was on-
der de indruk van het Noordzeekanaal en hun rapport begint met: ‘Even among the gigantic
engineering works of the present age, prolific as it is, those of the North Sea Ship Canal will take high rank,
not only from their extent and difficulty of execution, but from the important results that will eventually
accrue to Amsterdam as a port and Holland as a country’.47 Er wordt uitvoerig ingegaan op de voor-
geschiedenis en de Engelse kennis die is ingebracht bij de bouw van de pieren. Het ging met
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Afb. 6. Plattegrond zeesluizen van IJmuiden. Uit: H. Hayter, ‘The Amsterdam Ship canal’.



name om de kennis opgedaan bij de bouw van de pier te Dover en de forten Horse Sand,
Spitbank en Breakwater. De vloot zandzuigers en baggermolens trok ook de aandacht even-
als de bouw van de afsluitdijk van Schellingwoude tot de Paardenhoek met de aanleg van de
Oranje Sluizen en het stoomgemaal.

In Nederland was men wat zuinig met de lof. Vooral het nationale karakter van de onder-
neming werd benadrukt. Velen waren waarschijnlijk teleurgesteld over het feit dat het ka-
naal sluizen had bij IJmuiden en Schellingwoude. Nog in 1891 werd in het gedenkboek van
het Koninklijke instituut van Ingenieurs verzucht ‘Een denkbeeld, stouter dan dat, hetwelk aan het
tot uitvoering gekomen plan ten grondslag lag, mag hier ten slotte niet geheel onvermeld blijven; het is dat
van een open doorgraving indertijd voorgestaan door de ingenieur A.Caland en waarvoor ingenieur Huet
jarenlang heeft geijverd: de Noordzee voor Amsterdam! Geen schutsluis meer voor IJmuiden en geen enkele
meer van de drie bruggen die thans het kanaal overspannen! Het denkbeeld heeft tot nu toe in de oogen der
deskundigen geen genade mogen vinden. Wie zal zeggen, hoe, als het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
zijn honderd jarig feest viert, de inzichten zullen zijn?’.48
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Afb. 7. Doorsneden van een Hutton zandzuiger, ontworpen door de Engelse ingenieur Hutton die
belast was met de aanleg van de sluizen van IJmuiden en de havenmond. Deze zuigers werden aan-
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weg. Uit: H. Hayter, ‘The Amsterdam Ship canal’.



De sociale kant
Recent werd een historische roman gewijd aan de arbeidsomstandigheden bij de aanleg van
het kanaal.49 Dit aspect is in de oudere geschiedschrijving onderbelicht gebleven. In het ge-
denkboekje van Greup, dat bij het vijfenzeventigjarige bestaan van het kanaal werd uitgeven,
komen de arbeidsomstandigheden bij de aanleg van de kanaalwerken niet voor. In het ge-
denkboek van 1901 wordt een boekje uit 1866 aangehaald: ‘Wanneer wij ons duinwaarts begeven,
dan zien wij leven, waar vroeger stilte, landelijke rust heerschte: een volksplanting van 1200 arbeiders,
onder wie velen hunnen vrouwen derwaarts voerden, leefde even benoorden het vreedzaam Velzen in hut-
ten en huisjes, in leemen stulpen en meer nette gebouwtjes en arbeidt rusteloos voort met spade en kar, met
paard en locomobiel, op een wijze die den bezoeker gewis belang inboezemt als hij een werkdag kiest; dan
zijn de tapperijen, koffie- en bierhuizen, leeskamers en winkels ledig, maar in duin en veld krioelt de ge-
hele schaar als een nijvere doch goed geregelde kolonie van mieren dooreen.’50

De Velzer gemeentearchivaris Siebe Rolle begon de gedenkkrant die bij het eeuwfeest ver-
scheen met de cholera-epidemie van 1866. In Velzen sloeg deze zowel toe onder arbeiders
werkzaam aan de aanleg van de spoorweg Haarlem-Uitgeest als onder de kanaalwerkers. Er
was toen geen kennis over oorzaak en verspreidingswijze. De maatregelen van het toenma-
lige openbaar bestuur, zoals terugzending van de arbeiders naar Brabant, zal de epidemie
eerder hebben verergerd. In Velzen stierven 32 personen aan de cholera; 31 arbeiders in
werkhutten en 1 persoon in een deftig huis in het dorp. In 1867 sloeg de epidemie toe in
Zaandam. De kleine gemeente Velzen had grote problemen met de opvang van de slachtof-
fers van de epidemie. ‘Hoezeer het in een zeker opzigt voor de gemeente hard genoemd mag worden dat
in deze aangelegenheid niet vanwege het rijk, de kanaalmaatschappij of den aannemer, is voorzien ge-
worden, en daardoor de kosten voor rekening der gemeente zijn gebracht, heeft de gemeenteraad, in aan-
merking genomen hebbende dat door de kanaalmaatschappij geene zorgen hoegenaamd voor het zieke en
verminkte werkvolk besteed worden, in het belang van de openbare gezondheid in de gemeente, en ter lief-
de der menschheid, over het bezwaar willen heenstappen, en zelve zich deze zaak aangetrokken, in het ver-
trouwen dat bij het eventueel uitbreken dier geduchte ziekte, de behandeling der lijders voor rijks-rekening
zoude kunnen plaats hebben.’51

Verder maakt hij melding van het Velzer schandaal waarbij de Engelse stalbaas John
Marrs werd belegerd door opstandig werkvolk. Toen rijksveldwachters en een detachement
dragonders hem probeerde te ontzetten schoot hij per ongeluk een dragonder dood. Een
polderwerker stal een zwaard van een dragonder en sloeg daarmee Marrs op het hoofd. De
boze polderwerkers staken vervolgens het buiten Wijkeroog waar Marrs kantoor hield, in
brand.52

In 1868 werden de kanaalwerken wegens geldgebrek tijdelijk stil gelegd waardoor er me-
teen ernstige armoede was bij de kanaalwerkers. Ook dit probleem kwam op het bordje van
de kleine gemeente Velzen.53 Er waren al eerder rellen geweest bij bedijkingen in Zeeland tij-
dens de aanleg van het Kanaal door Zuid Beveland en bij de aanleg van het Groot Noordhol-
landsch Kanaal. Bij de aanleg daarvan werd de aannemer Huijskens vermoord. 

‘Polderjongens’ trokken in groepen van 12 tot 20 man van werk naar werk. Hun leiders

De Rollen omgekeerd 97

49 C. van Braam, De Woede van Abraham (Amsterdam 2000).
50 GAA Archief Amsterdamse Kanaalmaatschappij, toegangsnummer 316, inventarisnummer 36. pag. 19.
51 Rolle, 100 jaar Noordzeekanaal en IJmuiden, 3-5.
52 Ibidem, 6.
53 Ibidem, 8.



heetten putbazen die onderhandelden met aannemers. Een putploeg bestond uit een put-
baas, 20 gravers en 10 kruiers. De putbaas maakte afspraken met de aannemer en betaalde
wekelijks uit in de zoetelaarskeet. Ploegen namen een stuk van het werk aan, de put, tegen
een bepaald loon. De aannemer moest zorgen voor onderdak, brandstof en drinkwater.
Men leefde in primitieve keten of stallen. De vrouw van de putbaas zorgde voor eten en drin-
ken en soms voor kleding. Groepen polderjongens waren gevreesd om hun uitspattingen en
losbandigheid. Na de moord op de aannemer Huijskens besloot de Koning om troepen te
stationeren in de buurt van grote kanaalwerken.54

Ook bij de aanleg van de spoorwegen waren soms rellen uitgebroken.55 Bij de aanleg van
de Rhijnspoorweg waren er in 1841 rellen in Ede en Bennekom toen door slecht weer niet ge-
werkt kon worden en er dus geen loon werd betaald. In 1843 waren er rellen in Renswoude
wegens loonproblemen. De problematiek met deze trekkende arbeiders speelde de hele ne-
gentiende eeuw.

Deze trekkende arbeiders moesten een soort pas bij zich hebben waarop een aannemer
verklaarde dat zij tot zijn werkvolk behoorden. Zij kregen een gebied aangewezen waarin zij
zich vrij mochten bewegen. Zonder pas werden zij als vagebond beschouwd en behandeld.
Zij mochten niet worden gehuisvest in logementen maar werden onder gebracht in kampe-
menten. De verzorging was vaak in handen van zoetelaars; vrouwen die een winkeltje dre-
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54 Filarski, Kanalen van de Koning-Koopman 61-63.
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Afb. 8. Nagebouwde Kanaalgravershut in het IJmuider Zee en Havenmuseum.



ven in huishoudelijke artikelen, soep, etenswaren, drank en tabak. Dit was afgekeken van
het leger waar men de marketentsters kende. Bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart ver-
diende een arbeider 40 cent per dag op vier kubieke meter verplaatste grond. Vanwege het
handwerk waren grote aantallen arbeiders noodzakelijk. Een schatting leert dat er aan de
Zuid-Willemsvaart 7000 man hebben gewerkt. Een ruzie over een opmeting van een put
leidde in 1822 bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart tot ernstige ongeregeldheden die tot
de inzet van de marechaussee noopten. Er werden extra marechausseebrigades gestatio-
neerd in Helmond, Asten, Nederweert en Lierop.56

Van Venetiën schrijft dat het Engelse dorp in Velzen 300 bewoners kende. In 1867 waren
er 1150 grondwerkers betrokken bij de aanleg van het Noordzeekanaal. Hij schrijft dat er
werd gewerkt volgens het systeem van de putploegen. De lonen varieerden van ƒ1,- tot ƒ1,50
per dag en konden oplopen tot ƒ 2,50. Dit was een hoger loon dan industriearbeiders en
landarbeiders kregen.57

Het is duidelijk dat Nederlandse wetgeving nog niet voorzag in regulering van de uitwas-
sen in deze arbeidsomstandigheden. Frankrijk had deze zaken al eerder veel beter geregeld.
In Engeland kon de krappe arbeidsmarkt en onderlinge solidariteit bij de navvies een deel
van de onrechtvaardigheden opvangen. 

De rollen omgedraaid
Veenendaal is uitvoerig in gegaan op de kennisoverdracht naar Nederland op het gebied van
de spoorwegtechniek. Volgens zijn studie was er aanvankelijk geen inbreng van buiten-
landse ingenieurs en aannemers bij de aanleg van de Nederlandse spoorweg. De eerste
spoorweg werd ontworpen door Nederlandse ingenieurs en aangelegd door een Neder-
landse aannemer. De Rhijnspoorweg werd tussen 1854 en 1856 gebouwd door Thomas
Brassey en de Centraalspoorweg Utrecht-Amersfoort-Zwolle-Kampen werd in 1863-1865
aangelegd door een Franse aannemer. Veel belangrijker waren studie- en inspectiereizen.
De meeste ingenieurs hadden gewoon in Delft of Breda gestudeerd. Van benoeming van
buitenlanders in leidinggevende functies was nauwelijks sprake. De adviezen van buiten-
landse ingenieurs speelden aanvankelijk een belangrijke rol. Buitenlandse handboeken en
tijdschriften speelden waarschijnlijk een belangrijke rol.58

Voor de havenontwikkeling in Nederland is een dergelijk onderzoek nog niet gedaan. Ge-
zien de langdurige openbare discussie over de open dan wel gesloten havenmond bij IJmui-
den lijkt het er op dat de benodigde kennis in Nederland niet breed voorhanden was. Ook de
kennis van de aanleg van havenhoofden en cofferdamconstructies moest uit het buitenland
worden geïmporteerd. Sir John Rennie, Sir John Hawkshaw en George Parker Bidder waren
Engelse consultants die hun brede ervaring ook in Nederland ten nutte maakten. De rol van
de consultants bij kennisoverdracht is zeker een nadere studie waard. Ook de internationa-
le netwerken van ingenieurs speelden waarschijnlijk een belangrijke rol bij de kennisover-
dracht. Zo was Justus Dirks na zijn werk aan het Noordzeekanaal betrokken bij het oplos-
sen van problemen in de Spaanse Guadalquiver. Zijn activiteiten bij de Panamakanaalcom-
missie zijn al genoemd. Verder adviseerde hij in België, Denemarken en Chili. En later vroeg
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Ferdinand de Lesseps hem advies over de verbreding van het Suezkanaal.59 Deze ingenieurs-
netwerken verdienen een nadere studie. De studie wordt overigens belemmerd door het feit
dat er weinig biografieën van Nederlandse ingenieurs zijn.60 Hoewel er in Engeland wel een
rijke traditie op het gebied van de ingenieursbiografie is zijn er ook lacunes die blijken uit
het ontbreken van biografieën van Sir John Hawkshaw en Sir John Rennie. Ook de plaats die
de aanleg van het Suezkanaal had in de ontwikkeling van de technische en organisatorische
mogelijkheden voor een grootschalige kanaalaanleg dient nader bestudeerd te worden.
Tenslotte was de Nederlander Conrad voorzitter van de internationale ingenieurs advies-
commissie van het Suezkanaal-studiecomité.61 Het is wel duidelijk dat de aanleg van het
Noordzeekanaal ook een belangrijke stimulans voor technische innovatie was.

De aanleg van het Noordzeekanaal en de haven van IJmuiden zijn op te vatten als een van
de eerste grootschalige werken op het gebied van nieuwe verkeersvoorzieningen waar toe-
passing van mechanisatie de hoofdrol speelde. Voor het project werden nieuwe werktuigen
uitgevonden zoals de Hutton zandzuiger, de Titan kraan en de drijvende persbuis vanuit
omgebouwde baggermolens. Ook de betontechniek voor het maken van de grote blokken
voor de aanleg van de pieren was nieuw evenals het grootschalig gebruik van centrifugaal-
pompen bij het droogmaken van de nieuwe polders. Engelse kennis en ervaring speelden
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Afb. 9. Aanleg van het Noorderzeehoofd, IJmuiden 1868 (G.A. Amsterdam, Collectie Hendrichs).
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Afb. 10. De bouw van het Noordzeekanaal 1868, de doorgraving van de Breesaap. Links een zand-
trein, rechts een baggermolen aan het werk Op deze foto zijn ten minste vijf rookpluimen van
stoomtuigen zichtbaar. Litho door J.C.Greive (Collectie Zee- en havenmuseum IJmuiden).

Afb. 11. Een gezelschap Amsterdamse dames en heren brengt een bezoek aan de aanleg van het ka-
naal. Een schilderij van Verschuur Jr, 1867 (Collectie Museum Beeckestijn Velzen-Zuid).



een sleutelrol in deze ontwikkeling. In hoeverre Engelse organisatiekunde van belang was
is niet duidelijk.

De Engelse aannemer heeft weinig plezier aan zijn Hollandse avontuur beleefd zoals
blijkt uit zijn overlijdensbericht: ‘Most people in Holland refused to believe that the work would ever
be completed, and they consequently declined to support it financially; but they have known the satisfac-
tion of seeing large oceansteamers pass through the canal direct to Amsterdam direct from the colonies. This
contract, the affairs of which were not cleared up until 1880, no doubt told greatly upon Mr. Lee; his
health became far from good, so much indeed as to make him disinclined to enter into further heavy
contract.’62

Iets van de animositeit klinkt ook door in ‘K for Keizersgracht, the seat of our woes’. Dit
is een regel uit een gedicht geschreven door Alicia van Tuyll van Serooskerken, geboren
Watson, een dochter van een van de Engelse ingenieurs. Aan de Keizersgracht was het kan-
toor van de Amsterdamse Kanaal Maatschappij.63

Conclusies
Er is alleen bij de uitgraving van de bouwput voor de sluizen van IJmuiden en van de door-
graving van de Breesaap op een wat grotere schaal gebruik gemaakt van ongeschoolde ar-
beid. Bij een kanaallengte van 23,7 kilometer bedroeg de lengte van de ontgraving in Velsen
59080 meter en bij Buitenhuizen 750 meter.64 Er was een uitvoerige toepassing van mecha-
nisatie bij de bouw van het Noordzeekanaal. Een litho van de doorgraving van de Breesaap
door  J.C. Greive uit 1867 laat vijf rookpluimen zien van stoomtuigen. De aanleg van het ka-
naal werd vooral uitgevoerd door geschoolde arbeiders zoals metselaars, timmerlieden,
rijswerkers en dergelijke. 

De sociale problemen lijken beperkt tot het begin van het project toen financiële proble-
men van de Kanaalmaatschappij af en toe tot het staken van het werk leidden. In die zelfde
tijd heerste ook een cholera epidemie. De aanleg van het Noordzeekanaal bracht het onver-
mogen van de Nederlandse sociale instituties aan de dag om in tijden van economische
tegenwind een menswaardige opvang voor de ‘polderjongens’ te regelen. In Frankrijk was
de overheid actief in het beschermen van de arbeiders en in Engeland speelde de onderlin-
ge solidariteit van de navvies een belangrijke rol. De ‘Velzer toestanden’ laten zien hoe in
Nederland een kleine gemeente, waar toevallig een groot werk werd uitgevoerd, de klos
werd. Deze gemeente moest een beroep doen op de liefdadigheid van elders.

Wortman noemt nadrukkelijk de Engelse technische innovaties. M. G. de Boer, de schrij-
ver van het gedenkboek in 1926, droeg een erg nationalistische visie uit die paste in het wereld-
beeld van de Amsterdamse reders. Deze visie is te omschrijven als de ‘Hollands Glorie Visie’.
Korteweg heeft de rol van de zeesleepvaart als nationaal symbool onderzocht en wijst ook op
andere nationale symbolen zoals de luchtvaart.65 In die reeks nationale symbolen zouden ook
‘De mannen van Sliedrecht’ passen en de mailschepen die op Indië voeren. In zo’n nationa-
listisch zelfbeeld is voor de bijdragen van buitenlandse concurrenten geen plaats.

De beslissing van Caland om bij het op diepte brengen van de Nieuwe Waterweg te bre-
ken met het eeuwenoude systeem van aanbesteding in kleine kavels heeft er toe bijgedragen
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dat in de Nederlandse aannemerij voldoende schaalgrootte kon ontstaan om de aanleg van
grote projecten aan te kunnen pakken. Het uitdiepen van de havenmond van IJmuiden was
een van de eerste voorbeelden. 

De aanleg van het Noordzeekanaal verlegde de grenzen van de toenmalige stand van de
techniek. Dat was overigens ook zo bij de forten Horse Sand en Spit Bank waar Sir John
Hawkshaw ook consultant was voor de fundering. Met de aanleg van deze zeeforten werd in
1864 begonnen om een verwachte bedreiging van de vlootbasis Portsmouth door de Franse
kanaalvloot het hoofd te kunnen bieden. Spit Bank kwam pas in 1878 gereed en Horse Sand
in 1880. Fort St. Helens was zelfs in het zand weggezakt en moest op een steviger onder-
grond opnieuw worden gebouwd.66 Nog vele jaren moest ook bij IJmuiden worden geëxperi-
menteerd met de bescherming van de pieren met steeds grotere betonblokken.67 Overschrij-
dingen van het budget bij grootschalige waterbouwkundige en infrastructurele projecten
zijn ook nu nog heel gewoon. Bij de aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde
werd het budget met 80 procent overschreden en bij de Betuwelijn is momenteel ook al spra-
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Afb. 12. De voorzijde en de achterzijde van het eerste gedenkboek uit 1901. Het belang van het kanaal
wordt in grafiekjes op de omslag van het boek duidelijk gemaakt. (G.A. Amsterdam, Collectie Hen-
drichs).



ke van forse overschrijdingen. Het is duidelijk dat nu en vroeger de bekostiging van deze
grootschalige werken te riskant was voor ondernemingen die winst moeten maken.

Kennis van waterbouw is vele eeuwen een Hollands exportartikel. In de tweede helft van
de negentiende eeuw waren de rollen omgedraaid en importeerde Holland Engelse kennis.
Deze nieuwe kennis werd geïntegreerd in de Hollandse waterbouwtraditie en in de twintig-
ste eeuw opnieuw tot exportproduct. 
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Jeroen Jansen e.a. (red.), Tijd en de zeventiende-
eeuwse cultuur, Themanummer De Zeventiende
Eeuw 17,1 (Hilversum: Verloren, 2001, 72 blz.,
ISBN 90-6550-654-4, €15,90)

Het cultuurhistorische tijdschrift De Zeventiende
Eeuw gaat al zo’n achttien jaar mee en speelt een
belangrijke rol in de kruisbestuiving tussen (cul-
tuur)historici en literatuurhistorici. Het organi-
seert ook elk jaar een congres over aspecten van de
zeventiende eeuw in de Nederlanden, en het con-
gres van 2000 had als thema de ‘tijd’ – al zou
ondergetekende liever spreken van tijdsbeleving,
want dat laatste is nu waar de vijf opgenomen arti-
kelen in meer of mindere mate over gaan. Zoals al-
tijd het geval is met bundels en bundelingen rond
een bepaald thema, wisselt de mate waarin de ver-
schillende auteurs erin geslaagd zijn, het thema
van het congres een plaats te geven in hun eigen
onderzoek. In het artikel van H.L.Houtzager over
een experiment van Reinier de Graaf ligt de nadruk
noodgedwongen minder op tijd dan in dat van
Hessel Miedema over tijdsbeleving in Karel van
Manders Schilderboeck. Miedema’s artikel – sim-
pelweg en wat misleidend ‘Karel van Manders tijd’
geheten (p. 29-39) – gaat van alle artikelen het
diepst in op het begrip tijd, niet alleen bij Karel van
Mander maar ook bij contemporaine fysici, die, zo
blijkt uit Miedema’s artikel, van mening verschil-
den over de vraag wat tijd dan wel is, en of die
eigenlijk wel bestaat, anders dan in het hoofd van
de mens. 

Jeroen Salman gaat in zijn bijdrage ‘Troebelen
en tijdsordening. De actualiteit in zeventiende-
eeuwse almanakken’ (p. 3-17) in op het gebruik
van de almanak. Deze diende niet alleen als ‘agen-
da’ maar ook als ‘dagboek’ in de meest letterlijke
zin van het woord: een geheugensteun voor de ge-
bruiker, die de volgeschreven almanak op den
duur nodig had voor zijn morele en materiële
winst- en verliesrekening. E.K. Grootes neemt in
‘Toekomstbeelden in Nederlandse historiespelen
uit de zeventiende eeuw’ (p. 18-28) de veranderen-
de plaats van het ‘toekomstbeeld’ in zeventiende-
eeuwse toneelstukken onder de loep. De zeven-
tiende-eeuwse toneelschrijvers voelden zich daar
steeds onbehaaglijker bij naarmate de vormve-
reiste van eenheid van tijd, plaats en handeling in
een toneelstuk steeds dwingender werd. Ze losten
dit probleem op door het ‘toekomstbeeld’ te laten
uitspreken door een bovennatuurlijk wezen of het
als voorspellend droombeeld van een van de ac-

teurs op te laten treden. H.L. Houtzager gaat in
‘Het tijdgebonden experiment van Reinier de
Graaf in de ontwikkeling van het voortplantings-
onderzoek. Een beknopt overzicht’ (p. 40-49) in
op de ontwikkeling van de kennis over de voort-
plantingsorganen in de zeventiende eeuw, en be-
schrijft de observaties van Reinier de Graaf met be-
trekking tot zwangere konijnen. M. van Otegem
tenslotte gaat in ‘Tijd, snelheid, afstand; de me-
chanica van het pamflet’ (p. 50-61) in op de snel-
heid waarmee pamfletten – en dus het nieuws –
verspreid werden in de Republiek. Hij breekt een
lans voor het belang van mondelinge nieuwsver-
spreiding en wijst op de rol van de predikanten als
opinion makers. In zijn ogen waren pamfletten dus
niet zozeer bedoeld voor de gewone man – tot nu
toe de communis opinio onder historici – als wel voor
de predikanten, die de vaak religieus gekleurde
pamfletten toepasten in hun preken. Een interes-
sante gedachte, hoewel die mijns inziens nog wel
wat meer onderbouwing behoeft. 

Hoe abstract het concept ‘tijd’ ook is, de in De
Zeventiende Eeuw gepubliceerde artikelen zijn stuk
voor stuk geslaagd in het belichten van een aantal
aspecten van zeventiende-eeuwse tijdsbeleving.
En over tijd en tijdsbeleving gesproken: het con-
gres over tijd vond plaats op 25 augustus 2000, de
artikelen verschenen in nummer 1 van jaargang 17
(= 2001), deze recensie werd geschreven in februa-
ri 2002 en verschijnt in het zomernummer van Hol-
land. Een zeventiende-eeuws pamflet deed er aan-
zienlijk minder lang over om bij de lezer terecht te
komen, waaruit maar weer eens blijkt dat eenen-
twintigste-eeuwers niet noodzakelijkerwijs ‘snel-
ler’ leven dan zeventiende-eeuwers.

Henk Looijesteijn 

José Gonsalves de Mello, Nederlanders in Brazilië,
1624-1654. De invloed van de Hollandse bezetting
op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië (Zut-
phen: De Walburg Pers, 2001, 288 blz., ISBN 90-
5730-174-1 €22,95) (Vertaling uit het Portugees
door G.N. Visser en opnieuw bewerkt door B.N.
Teensma. Oorspronkelijke uitgave: Tempo dos Fla-
mengos: Influência da ocupaçâo holandesa na vida e cul-
tura do norte do Brasil (Rio de Janeiro, 1947). 

Kort na de publicatie van een inventaris van in Neder-
land bewaarde bronnen betreffende Nederlands-Bra-
zilië verscheen bij de Walburg Pers een bewerkte ver-
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taling van het boek van José Antônio Gonsalves de
Mello onder de titel Nederlanders in Brazilië. Wellicht
luiden in ons land de twee publicaties een verhoog-
de belangstelling in voor Nederlands-Brazilië. Van
de inventaris (M. Galindo en L. Hulsman, Guia de fon-
tes para a história do Brasil holandês (Brasília en Recife
2001) is dat niet zo snel te verwachten omdat zij in
het Portugees is geschreven en inventarissen wek-
ken doorgaans bij een groter publiek weinig aan-
dacht. Bij lusitanisten en bij historici met begrip van
de Portugese taal, zou dat anders kunnen liggen. Snel
zullen zij zich afvragen waarom de Nederlandse aan-
wezigheid in Brazilië zo weinig aandacht in de va-
derlandse geschiedschrijving heeft gekregen, hoe-
wel er in archieven en bibliotheken hier te lande veel
oorspronkelijk materiaal over te vinden is. Het ant-
woord is gauw gevonden. De Nederlanders verble-
ven er maar kort (1634-1654), zeker in vergelijking
met Oost-Indië en de onderneming draaide uit op een
mislukking. Daarnaast, waren Recife en Olinda
(deelstaat Pernambuco) tot machtige steden uitge-
groeid van het kaliber van New York, mogelijk had-
den ondernemers en politici onderzoek naar het
Nederlandse verleden van deze plaatsen gestimu-
leerd met fondsen. Het gebrek aan succes voor onze
voorvaderen in Brazilië mag voor de Nederlandse we-
tenschapper geen reden zijn om dit deel van de ko-
loniale geschiedenis nagenoeg te negeren en de hui-
dige politieke en economische betekenis van Noord-
oost-Brazilië evenmin. Al is de Nederlandse bezet-
ting maar kort geweest, zij was niettemin een be-
langrijke en unieke ervaring in de Nederlandse ex-
pansiegeschiedenis die meer aandacht verdient dan
tot heden aan haar is besteed.

De publicatie van dit boek maakt eens te meer
duidelijk hoe beperkt de Nederlandse aandacht
voor Nieuw-Holland in Brazilië is. Een oorspron-
kelijk Nederlands modern historisch overzicht
ontbreekt. Het boek van Gonsalves de Mello, een
studie uit 1942 is naast de vertaling van Charles
Boxers The Dutch in Brazil het enige werk in het
Nederlands dat een algemeen overzicht biedt over
de Nederlandse suikerkolonie.

Het boek van De Mello is in een aantal opzich-
ten een verouderde studie met stilistische, compo-
sitorische en methodische gebreken. Zo zijn de
vele citaten uit Nederlandse zeventiende-eeuwse
bronnen hinderlijk, vooral als ze herhaald worden.
De omvang van de hoofdstukken is zeer oneven-
wichtig. Het eerste hoofdstuk omvat 102 pagina’s
terwijl het derde er maar 21 telt. Onderwerpen ko-
men in het ene hoofdstuk deels aan bod en duiken

in een ander weer op om nogmaals halfslachtig te
worden behandeld. In de hoofdstukken zelf
springt de auteur van ene onderwerp naar het an-
dere. Erger nog, het boek heeft geen inleiding
waarin de auteur uitlegt wat het onderwerp van
zijn studie is, hoe hij zijn onderwerp zal bestude-
ren, waarom hij zijn studie is aangevangen en wat
hij ermee beoogt. Uit de titel van het boek zou men
het onderwerp kunnen afleiden. Maar als de in-
vloed van de Hollandse bezetting op het leven en
de cultuur, en dan in de breedste zin van het
woord, van Noord-Brazilië werkelijk het onder-
werp van het boek is, houdt de lezer een onbevre-
digend gevoel over. Dat komt met name doordat
aan het boek evenmin conclusies zijn toegevoegd
waarin De Mello expliciet had kunnen vermelden
welke invloed de Nederlanders hebben gehad.

Pas op bladzijde 89 krijgen we een idee van wat
de schrijver wil. In navolging van de opvattingen
van de beroemde Braziliaanse socioloog Gilberto
Freyre meent De Mello dat in Nederlands Brazilië
twee kolonisatievormen, een stedelijke en een op
het platteland georiënteerde, op kunstmatige wij-
ze met elkaar in contact stonden, waarbij de stad
trachtte te heersen over het platteland waar de Por-
tugese suikerboeren woonden. Hoewel de Hollan-
ders erop uit waren de suikerproductie in hun
greep te krijgen, zijn zij daar echter uiteindelijk
niet in geslaagd doordat zij met name de kennis
misten die de Portugezen door jarenlange ervaring
hadden vergaard. De Hollanders lieten het platte-
land in handen van de Pernambucanen en ver-
zuimden permanente volksplantingen te stichten.
Door het ontbreken van eigen boeren konden de
Noorderlingen zichzelf niet voeden. Het ontbrak
hun ook aan aanpassingsvermogen. Hardnekkig
bleven ze vasthouden aan hun oude gewoontes en
traditionele dieet.

De Nederlanders konden, als ze dat al nastreef-
den, geen goede verstandhouding met de al voor
hun komst aanwezige bevolkingsgroepen opbou-
wen. Hollandse maatregelen voorzagen in een
strikte scheiding tussen de bevolkingsgroepen die
in de praktijk ook hun beslag kregen. De Mello
meent dat de Portugezen veel soepeler waren in
hun feitelijke contacten met de andere bewoners
van Brazilië dan de Nederlanders. Hij refereert
daarbij aan de optimistische visie van Freyre op de
Braziliaanse samenleving die Brazilië voorstelde
als een land van verbroederde negers, indianen en
blanken. Latere studies hebben echter aangetoond
dat in het Portugese koloniale Brazilië weinig
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sprake is geweest van een multiculturele samenle-
ving en dat bevolkingsgroepen niet alleen door de
wet, maar ook werkelijk van elkaar gescheiden
leefden.

Ondanks alle gebreken roept het boek een le-
vendig beeld op van een koloniale samenleving die
voortdurend onder spanning stond als gevolg van
allerlei gevaren die haar van buitenaf en van
binnenuit bedreigden. Waren het niet de Portuge-
se strijdkrachten, die de Nederlanders te land en
ter zee aanvielen, dan waren het wel de aan het
Nederlands gezag onderworpen Portugese suiker-
boeren die in opstand kwamen. Hoewel ook ge-
vluchte slaven een bedreiging vormden en de be-
vriende Tapuia indianen de Nederlanders angst in-
boezemden, waren honger en ziekte grotere vijan-
den. B.N. Teensma die het boek in goed leesbaar
Nederlands vertaalde, zegt dat het als historisch
monument niet genoeg gewaardeerd kan worden
onder andere omdat het twee generaties lokale
historici in Pernambuco tot leidraad is geweest.
Laten we hopen dat het in Nederland een aanzet is
tot meer belangstelling voor Nederlands Brazilië.

Maurits Ebben

Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht.
Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Bu-
chelius en Petrus Scriverius (Hollandse Studiën
37) (Hilversum: Verloren, 2001, 368 blz., ISBN 90-
70403-48-X, €27,00)

Dit is een welkom boek. Het werd als proefschrift
verdedigd (UvA, voorjaar 2001) en draagt daar de
kenmerken van, maar het laat zich goed lezen en is
zelfs – spaarzaam maar relevant – geïllustreerd.
Het vraagt met een zekere verve aandacht voor
twee geleerden, de Utrechtse Buchelius (1565-
1641) en de Hollandse Scriverius (1576-1660), anti-
quaren, nijvere bronnenverzamelaars en –onder-
zoekers, vorsers, commentatoren, uitgevers, en
als zodanig ambachtslieden. Die laatste hoedanig-
heid eist de auteur met veel nadruk voor hen op.
Haar titel is programmatisch, zelfs wat polemisch:
zij beoogt voor haar protagonisten een cultuur-
historische herwaardering. Die opzet is ambitieus
en vraagt om een serieuze reactie.

Buchelius en Scriverius waren vooral geïnteres-
seerd in het oudere (vaderlandse) verleden, zij wa-
ren geen chroniqueurs van de eigen tijd zoals Bor
en Van Meteren. Daardoor hebben ze niet gedeeld

in de achting van latere eeuwen voor ‘directe bron-
verschaffers’. De meeste waardering hebben ze
genoten als bezorgers van middeleeuwse kronie-
ken; daarvan waren en zijn Buchelius’ Beka en Scri-
verius’ Oude Goutsche Chronycxken de bekendste. Dat
hun editiepraktijk echter maar een deel vormde
van hun activiteiten, dat hun oudheidkundige eru-
ditie veel verder strekte en hen pas dáárdoor tot
een bepaald geleerdentype stempelde, wordt in dit
boek goed duidelijk. Ik zie drie voordelen in de
manier waarop de auteur haar omvangrijke stof
presenteert: de constructie in de vorm van para-
llelle levens, de inbedding van de twee hoofdper-
sonen in geleerde netwerken, en de specifieke do-
cumentatie in Bijlage 3. Om met die laatste te be-
ginnen: deze rubriceert de volledige teruggevon-
den correspondentie van Buchelius (met zo’n ze-
ventig personen) en van Scriverius (met zo’n hon-
derd personen) met datum, incipit, vindplaats en
eventuele uitgave. Deze schat van materiaal verant-
woordt in de eerste plaats veel uit het boek zelf, zo-
als de werking van de genoemde netwerken, maar
kan ook voor volgend onderzoek zijn nut hebben.
Wat de parallelle levens betreft: deze opbouw van de
Stichtse en de Hollandse antiquaar naast én tegen-
over elkaar geeft het boek extra spankracht: het
gaat hier weliswaar om personen, maar ook om
een type.

Nu had het type van de antiquaar rond 1600 al
een lange geschiedenis, die zich toen al kenmerk-
te door een schommelende waardering voor deze
‘strandjutter’, om Buchelius zelf te citeren. In haar
eerste hoofdstuk geeft Langereis een uitvoerige
‘Geschiedenis van een genre en van een karika-
tuur’, die van Varro via de humanisten tot in de ne-
gentiende eeuw loopt en ver buiten de Lage Lan-
den gaat. Instructief, maar buiten proportie:
wreekt zich hier de praktijk dat een zich nog inle-
zende AIO meteen al een eerste hoofdstuk moet
presenteren? – Dan volgen twee hoofdstukken
over de geleerdenlevens van eerst Buchelius en ver-
volgens Scriverius, en hier openbaart zich de am-
bitie die de auteur in haar titel samenvat. We ken-
nen nu het antiquarische geleerdentype in zijn al-
gemeenheid, maar juist deze twee mannen be-
schikten over meer eigenschappen dan ijver, inte-
resse en eruditie: ze waren vaklieden. Dit kenmerk
wordt door het hele boek heen op verschillende
wijzen benadrukt. De beide antiquaren hadden een
‘onderzoeksmethode’ (p. 21); Buchelius bood een
‘beknopte handleiding voor de toepassing van de
humanistisch historische methode op de Neder-
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landse middeleeuwse tekstoverlevering’ (p. 284);
beiden hebben zij ‘belangrijke bijdragen geleverd
aan de ontwikkeling van het vak van de historicus’
(p. 291). Worden deze claims voldoende onder-
bouwd? – Naar de smaak van deze recensent niet:
het is duidelijk dat Scriverius erudiete bloemlezin-
gen uit de Hollandse verhalende bronnen uitgaf,
maar voorbeelden van zijn ‘methode’ ontbreken.
Eigenlijk gaf Hugenholtz die al in 1986 veel expli-
cieter aan: Scriverius gebruikte zijn gezonde ver-
stand, hij zocht naar de oudste bron, en hij toetste
zijn visie aan die van zijn humanistische tijdgeno-
ten. Maar die werkwijze kende zijn beperkingen en
bezwaren, en het woord ambacht valt bij Hugen-
holtz niet.

Maar misschien ligt dat anders voor Buchelius?
Voor hem toont Langereis in elk geval aan dat hij
niet alleen een sterk gevoel voor anachronisme
had, maar dat ook theoretisch fundeerde (p. 68).
Gaf zijn ‘empirische veldwerk op het gebied van de
archeologie’ (p. 291), gevoegd bij het feit dat hij
kon tekenen, hem misschien een kritische voor-
sprong op Scriverius? Dat hij goed was in de de-
structie van oorsprongsmythen weten we uit ande-
re bron.2 Dit is echter niet Langereis’ conclusie.
Wanneer het om de vroegste geschiedenis van ‘Ba-
kermat Batavia’ en om de wording van het graaf-
schap Holland gaat (Hoofdstukken 5 tot en met 7)
ziet zij een polemiek waarin: ‘De Utrechtse geleer-
de [meende dat] de graven het bisdom van zijn
landen [hadden] beroofd en werden zij om die re-
den beoorloogd door de leenheer van de bisschop-
pen, de Duitse keizer.’ (p. 290). Dacht Buchelius
dus Sticht-centrisch, voor Scriverius was het on-
denkbaar dat ‘Holland’ ooit aan het bisdom onder-
worpen was geweest. Het gaat er hier nu niet om
hoe de twee die strijd uitvochten, maar wel om de
manier waarop Langereis deze weergeeft: zij doet
alsof Buchelius in de verdediging is, dat hij bron-
nen aanvoert: ‘om te bewijzen dat de bisschop van
Utrecht oorspronkelijk een keizerlijk leenman was
geweest,’ dat hij ‘oppert’ dat de wereldlijke macht
van de bisschoppen zich over Over- en Nedersticht
had uitgestrekt (p. 275-276 en 290). In wezen had
hij natuurlijk het historisch gelijk aan zijn zijde. In
zoverre was zijn positie steviger dan die van Scrive-
rius: hij kende zijn Beka, die hij immers zou uitge-
ven, en hij wist bijgevolg dat Beka een historisch
Groot-Holland met als hoofdstad Utrecht had gezien.
Langereis verwringt Beka als zij zegt dat die het
bisdom duidelijk ondergeschikt achtte aan het
graafschap (p. 268) – en dus verwringt zij ook Bu-

chelius positie tot een defensieve waar die in onze
ogen eerder ‘historisch objectief’ is. Misschien
had de bereisde Stichtse kanunnikzoon ook een
bredere belangstelling: zo was hij geïnteresseerd
in de Hollandse stedengeschiedenis (Dordrecht,
Haarlem), wist hij daar veel van af en deelde hij zijn
documentatie ruimhartig uit. Scriverius bleef let-
terlijk en figuurlijk binnen Holland.3

Het is goed dat het stof van de heren is afge-
veegd: het wordt nu stof voor overpeinzing.

Bunna Ebels-Hoving

1 F.W.N. Hugenholtz, ‘Zeventiende-eeuwse historische
kritiek, bekeken door de ogen van een mediëvist’, in:
H.B. Teunis en L. van Tongerloo eds., Middeleeuwen tussen
Erasmus en heden, Amsterdam en Dieren, 1986, p. 59-61.

2 H. Kampinga, Opvattingen over onze vaderlandse geschiedenis
bij de Hollandse historici der 16e en 17e eeuw, Utrecht, 19802,
p. 89.

3 Dat Buchelius een in meer opzichten interessante figuur
was blijkt ook uit de recente dissertatie van Judith Poll-
mann, Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus
Buchelius (1565-1640), Amsterdam, 2000. Een vergelij-
king van Pollmanns en Langereis’ werk is hier niet op
zijn plaats.

E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse (red.), Arnout
Hellemans Hooft, Een naekt beeldt op een mar-
more matras seer schoon. Het dagboek van een
‘grand tour’ (1649-1651) (Egodocumenten 23)
(Hilversum: Verloren, 2001, 231 blz., ISBN 90-
6550-181-9, €20,00) 

Deel 23 in de reeks Egodocumenten bestaat uit een edi-
tie van het reisdagboek van Arnout Hellemans Hooft,
een van de zonen van P.C. Hooft (Arnout voerde de
achternaam van zijn moeder Leonora Hellemans).
Grabowsky en Verkruijsse hebben sinds 1994 aan
deze editie gewerkt. Ze betrokken een groot aantal
studenten Historische Letterkunde van de Univer-
siteit van Amsterdam bij de voorbereidingen. Het re-
sultaat van alle inspanningen is een integrale tekst-
editie van Arnouts reisdagboek in de originele ze-
ventiende-eeuwse spelling, waar nodig verduidelijkt
door een ingehouden annotatie in de vorm van voet-
noten en aangevuld door een personenregister met
biografische informatie achter in het boek. Verta-
lingen van passages in het Latijn en andere vreem-
de talen zijn in de bijlagen te vinden. De tekst wordt
begeleid door kaarten waarop Arnouts reis is uitge-
stippeld en een aantal afbeeldingen van beschreven
bezienswaardigheden.
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Grabowsky en Verkruijsse geven in hun inlei-
ding van bijna 50 pagina’s een schets van het leven
van Arnout en zijn familie en leveren achtergrond-
informatie over de fenomenen grand tour en reis-
dagboek. Zoals zoveel zonen van de vroegmoder-
ne Europese elite ging Arnout na zijn studietijd op
reis om zich voor te bereiden op zijn toekomstige
functie in het openbare leven als koopman of be-
stuurder. De grand tour diende de jongelui de nodi-
ge wereldwijsheid en beschaving bij te brengen.
De meeste reizen – ook die van Arnout – hadden
als einddoel Italië, land van Romeinse oudheid en
renaissance. Onderweg hadden de reizigers gele-
genheid om zich te bekwamen in de regels van de
etiquette en conversatie in de omgang met hogere
kringen, en om vreemde talen te leren, culturele
evenementen bij te wonen, lessen te nemen bij ver-
maarde paardrij- en dansleraren, kunstverzame-
lingen en antieke monumenten te bezoeken of ge-
renommeerde geleerden te ontmoeten. In een
reisdagboek dienden zij verslag uit te brengen van
al deze ervaringen. Grabowsky en Verkruijsse leg-
gen het allemaal nog eens uit, waarbij ze zich voor
een deel baseren op het standaardwerk van A.
Frank-Van Westrienen, De groote tour uit 1983.

Bovendien gaan Grabowsky en Verkruijsse ook
in op minder verheven reisdoelen, zoals funshop-
ping in het modieuze Italië: in Rome kon Arnout
‘twee dosijn paer halve francipan handtschoenen’
niet laten liggen (p. 21). Een nog belangrijker reis-
doel was de inwijding in de liefde. De tekstbezor-
gers laten zien hoe de tour vele jongens in staat
stelde om ver van huis en zonder verdere verplich-
tingen seksuele ervaring op te doen. Van onschul-
dig geflirt met de dochters van de Geneefse ban-
kier Calandrini tot hoerenbezoek in Italië: de an-
ders vrij kort van stof blijvende Arnout is hierover
uitvoerig, hoewel hij zijn bordeelervaringen heeft
vermeld in geheimschrift. De tekstbezorgers heb-
ben hun best gedaan dit schrift te ontcijferen (zie
hun bijlage 2), maar bekennen dat Arnout ze op
enkele cruciale punten vooralsnog te slim af is ge-
weest. Het maakt het verslag van hun ontcijferpo-
gingen des te spannender.

Uit zowel het reisdagboek als de inleiding kan
worden opgemaakt dat Arnout een reiziger zonder
bijzondere intellectuele interesses moet zijn ge-
weest. Zijn dagboek wordt gekenmerkt door rede-
lijk beknopte aantekeningen van feitelijke of anek-
dotische aard. Hij bezocht veel kunstverzamelin-
gen en historische monumenten, maar dat was nu
eenmaal gebruikelijk op een educatiereis. Ook no-

teerde hij vlijtig de namen van plaatselijke bestuur-
ders en schonk hij de nodige aandacht aan het op-
gedofte uiterlijk van hoogwaardigheidsbekleders,
‘maar tot enige analyse van de politieke situatie
kwam hij niet’ (p. 32), terwijl dat idealiter wel in
een reisdagboek thuishoorde. En in Milaan en Pa-
rijs bezocht Arnout de schouwburg, maar in zijn
dagboek verzuimde hij te noteren welke stukken
hij daar had gezien (p. 38).

Als het om de katholieke godsdienst ging was
Arnout echter uitvoerig. Ook fortificaties en wa-
penarsenalen konden op zijn volle aandacht reke-
nen; misschien maakte Arnout deze opvallende
aantekeningen wel in opdracht van derden, sugge-
reren de tekstbezorgers (p. 29). De meeste aante-
keningen maakte Arnout in Duitsland, Italië en
Zwitserland. Het laatste deel van zijn reis voerde
Arnout door Frankrijk; over dit land vermeldde hij
haast niets van belang (p. 19).

Wat nu precies de reden voor uitgave van juist
dit reisdagboek is geweest wordt uit deze publica-
tie niet duidelijk. De vele aardige anekdotes en
rake observaties van Arnout maken het dagboek
beslist tot aangenaam leesvoer. Maar wellicht wa-
ren er aanvullende redenen om deze tekst in de
reeks Egodocumenten op te nemen. De lezer moet er
naar raden, zo ook ondergetekende. Arnouts reis-
verslag geeft, afgaande op de inleiding van de
tekstbezorgers, een goed beeld van de doorsnee
zeventiende-eeuwse grand tour. Die was in de prak-
tijk immers een stuk pretentielozer dan de theore-
tische traktaten over het intellectuele doel van de
educatiereis zouden doen vermoeden, zoals Gra-
bowsky en Verkruijsse in hun inleiding laten zien
(p. 7-10). Zij constateren in deze inleiding meer-
malen dat Arnouts voorkeuren en desinteresses
gedeeld werden door het gros van de reizigers –
hoewel zij een uitzondering maken voor Arnouts
belangstelling voor het katholicisme. Terecht no-
teren zij dat zijn betrokkenheid toch ‘verder [lijkt]
te zijn gegaan dan alleen toeristische nieuwsgie-
righeid’ (p. 35): hij kuste zelfs de voeten van paus
Innocentius X (volgens Arnout: ‘een swaerlijvigh
heer, noch taemelijk frisch; hij heeft een vratjen
aen sijn kin’, p. 103).

Daarbij komt tot slot nog dat met dit reisdagboek
de dagelijkse praktijk van de zeventiende-eeuwse
grand tour tot leven wordt gewekt. Arnouts preoccu-
paties met reisafstanden, vervoermiddelen, wissel-
koersproblemen, rovers, oplichters, en oncomfor-
tabele herbergen waar men het bed diende te delen
met wildvreemden geven een mooie indruk van de

Boekbesprekingen 109



vele praktische problemen waarvoor de vroegmo-
derne toerist zich gesteld zag.

Sandra Langereis

F. van Ingen m.m.v. U. Maché en V. Meid (red.), Phi-
lipp von Zesen, Sämtliche Werke XVI: Beschreibung der Stadt
Amsterdam (Berlin en New York: Walter de Gruyter,
2000, 627 blz., ISBN 3-11-016471-X, ca. 325 euro)

De uit de omgeving van het Duitse Wittenberg af-
komstige Philipp von Zesen (1619-1689) publiceer-
de in 1664 een vrij omvangrijke Beschreibung der Stadt
Amsterdam, in zijn Hoogduitse moedertaal. Von Ze-
sen verbleef toen al ruim twintig jaar in de stad in de
hoedanigheid van consul. Amsterdam vereerde hem
in 1662 met het poorterrecht. In zijn voorwoord, ge-
richt ‘an die Amstelinnen, die schönsten und her-
lichsten Töchter des gesamten Niederlandes’,
schreef Von Zesen aan zijn boek te zijn begonnen uit
dank voor deze burgerschapverering.

De door F. van Ingen bezorgde editie van de stads-
beschrijving bestaat uit een nauwgezette transcrip-
tie van Von Zesens tekst zoals die in 1664 door de Am-
sterdamse boekdrukker Joachim Noschen - toen nog
in gotische drukletter - werd uitgegeven. De origi-
nele interpunctie is rechtstreeks overgenomen. Aan-
gezien tevens het gebruik van ‘Duitse komma’s’
(schuine strepen) is gekopieerd, oogt het resulte-
rende tekstbeeld voor moderne lezers enigszins on-
rustig. Een nieuwe index ontbreekt; in plaats daar-
van is de oorspronkelijke index overgenomen.

Achterin de nieuwe editie is een bijlage opgeno-
men (p. 597-627) met Duitse vertalingen van
Nederlandse en Latijnse citaten in het werk van Von
Zesen. Bij deze citaten heeft de tekstbezorger Von
Zesens bronnen vermeld; er wordt voornamelijk ver-
wezen naar de stadsbeschrijving van Olfert Dapper.
Het is jammer dat Van Ingen zijn onderzoek naar Von
Zesens bronnen heeft beperkt tot de herkomst van
genoemde citaten. Eerder is in de door Van Ingen ge-
redigeerde bundel Philipp von Zesen 1619-1969. Beiträge
zu seinen Leben und Werk (Wiesbaden 1972) door K.F.
Otto jr namelijk geopperd dat Von Zesens beschrij-
ving weinig meer zou zijn dan een parafrasering van
Dappers werk. J. van der Zande heeft daar in zijn ar-
tikel ‘Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór
Wagenaar’ (Holland 17 (1985) 218-230, m.n. p. 224)
tegenin gebracht dat Von Zesen óók de stadsbe-
schrijvingen van Johannes Pontanus en Melchior
Fokkens aanhaalde. Over dit vraagstuk wordt in de

voorliggende editie noch in de bijlage noch in het
korte Nachwort met de verantwoording van de tekst-
bezorger (p. 579-594) uitsluitsel gegeven.

De nieuwe editie bevat aantrekkelijke reproduc-
ties van alle ruim 70 kopergravures uit de originele
uitgave, afgedrukt op (uitvouwbaar) glanspapier. De
prijs liegt er niet om: ca. 325 euro. Voor die prijs zou
de particuliere koper wellicht liever een facsimile-uit-
gave met een mooie lederen boekband wensen. De
nieuwe editie van deze stadsbeschrijving verschijnt
echter als een deel in de reeks verzamelde werken van
Von Zesen en dankt daaraan zijn grijze stofomslag.

Stadsbeschrijvingen vormden een zeer populair
genre in de 17de-eeuwse Republiek; iedere stad van
enige betekenis kon vroeg of laat bogen op een eigen
beschrijving. Tegenwoordig worden deze stadsbe-
schrijvingen door in lokale geschiedenis geïnteres-
seerde vrijetijds- en vakhistorici nog steeds geraad-
pleegd, niet alleen vanwege de mooie anecdotes en
verhalen die in deze oude drukken zijn te vinden, maar
ook omdat men ze bestudeert als serieuze bron voor
het plaatselijke verleden. Vroegmoderne stadsbe-
schrijvingen vormen echter verraderlijke lectuur voor
historici. De beschrijvingen ogen betrouwbaar om-
dat ze tot stand zijn gekomen volgens de regels van
de humanistische oudheidkundige geschiedschrij-
ving. Dit hield in dat de 17de-eeuwse stadsbeschrij-
vers veel nadruk legden op het presenteren van aller-
hande feitenmateriaal, op het verantwoorden van hun
bronnen en op het geven van vaak omvangrijke cita-
ten uit oude archiefstukken en kronieken. Tegelij-
kertijd echter liepen in dit genre werkelijkheid en
fantasie onvermijdelijk in elkaar over, omdat de hu-
manistische stadsbeschrijvers hun woonplaats wil-
den eren door de lezers een groots heden en verleden
voor te schotelen. Vaak waren overigens niet alleen
de teksten, maar ook de afbeeldingen van de stad en
zijn gebouwen in sterke mate geïdealiseerd.

Voor historici is het dan ook een gemis dat in deze
nieuwe editie een inleiding over de betekenis van Von
Zesen als geschiedschrijver en over de karakte-
ristieken van het genre waarbinnen hij werkzaam
was geheel ontbreekt. Omdat Von Zesens tekst let-
terlijk is gereproduceerd en door Van Ingen nau-
welijks van commentaar is voorzien, biedt deze
peperdure nieuwe uitgave de historicus weinig extra-
’s vergeleken met de originele 17de-eeuwse druk die
in verschillende Nederlandse universiteitsbiblio-
theken – wel in die moeizaam lezende gotische druk-
letter natuurlijk – is te raadplegen.

Sandra Langereis
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Kees van der Wiel en Jan Zijlstra, Paradijs der run-
deren. Geschiedenis van de rundveeverbetering in
Noord-Holland (Wormerveer: Coöperatieve
Rundveeverbeteringsorganisatie Noord-Holland
(kortweg RON en Stichting Uitgeverij Noord-Hol-
land, z.j. [2001], 424 blz., ISBN 90-71123-59-6,
€47,87)

Op pagina 226 van dit monumentale boek kijkt de
koe Trijntje 37 ons aan. Zij is een van de bijna vijf-
honderd Noord-Hollandse koeien die in haar leven
meer dan 100.000 kilo melk produceerden. Zo’n fe-
nomenale melkproductie kwam in Noord-Holland
tien keer zo vaak voor als in de rest van Nederland.
De eerste koe die deze grens overschreed, was de ze-
ventienjarige Clazina 48 in 1959. Nog tien andere
koeien, geboren in de jaren 1940, evenaarden deze
prestatie. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd
begonnen met kunstmatige inseminatie, en zestig
koeien uit dit decennium haalden de 100.000 kilo.
In de jaren zestig waren het er honderdeneen en in
de jaren zeventig eenennegentig. Vanaf de jaren
tachtig werd steeds meer met Amerikaanse Hol-
steinstieren gefokt. Meer dan tweehonderd koeien
geboren in de jaren tachtig haalden meer dan
100.000 kilo productie. Om zo’n productie luister bij
te zetten, stuurden de veehouder en zijn gezin kaar-
tjes rond met een foto van de koe, en vierden de
grensoverschrijding met buren, familie en kennis-
sen. De recordkoe stond naast de kring genodigden
op vers stro, werd toegesproken door de burge-
meester en de voorzitter van de fokvereniging, en
haar foto kwam in de krant.

Zowel de groei in de productiviteit van de koei-
en, die een steeds groter aantal van dit soort feest-
jes mogelijk maakt, als de economie van het vee-
teeltbedrijf, de gebruiken en de petite histoire ko-
men in dit boek aan de orde. Het bestaat uit twee
delen. Het eerste deel biedt een geschiedenis van
veeteelt, veeboeren en hun organisaties, door
historicus Kees van der Wiel. De aanleiding tot het
schrijven van het boek is de herdenking van het feit
dat in 1896 de eerste veefokvereniging in Neder-
land is opgericht. De geschiedenis van de Noord-
Hollandse rundveehouderij wordt echter in het
eerste deel teruggevoerd tot de zeventiende eeuw.
Het tweede deel is van de hand van Jan Zijlstra,
oud-consulent voor de rundveehouderij in Noord-
Holland, en behandelt de geschiedenis van de
rundveestapel. Hoewel de aanloop van dit deel in
de late negentiende eeuw begint, is de aandacht
vooral gericht op de periode vanaf 1945. Hoewel de

beide delen dus niet dezelfde periode behandelen
en bovendien een duidelijk eigen accent hebben, is
er ook veel overlap. Voor de lezer zou het plezieri-
ger geweest zijn indien beide auteurs samen één
lopende tekst hadden geproduceerd. Door het ge-
bruik van kaderteksten heeft het boek toch al een
enigszins verbrokkeld karakter gekregen, ook al
verlevendigen ze de tekst wel.

Het hoofdbetoog handelt dus over de ontwikke-
ling van de veestapel, het boerenbedrijf en de fok-
verenigingen. Het houden van een of meer dorps-
stieren was al langer een collectief aspect van de
Noord-Hollandse veehouderij. Daarmee hadden
de Noord-Hollandse boeren al uitstekend vee ge-
fokt. In de jaren 1880 werden op spectaculaire wij-
ze Noord-Hollandse runderen geëxporteerd naar
Noord-Amerika, waar ze zeer gewild waren. Vanaf
het eind van de negentiende eeuw droegen de fok-
verenigingen bij aan verdere verhoging van kwa-
liteit en melkproductie. De productie en het fok-
ken werden in de twintigste eeuw wetenschappe-
lijker, steeds meer geadministreerd, en grootscha-
liger. Er kwamen daardoor steeds minder boeren,
en na een hoogtepunt in de jaren 1950 liep het aan-
tal leden van de fokverenigingen sterk terug. Een
eeuw na de export van Noord-Hollands vee naar
Noord-Amerika kwamen in de jaren 1980 nakome-
lingen daarvan terug om het zaad te leveren voor
verdere voortgang. Het succes van deze hele ope-
ratie brengt ons in een heden van melkquotering
en handel in melkquota.

Dit hoofdbetoog wordt ondersteund door een
schat van zeer diverse informatie, die op een aan-
trekkelijke wijze wordt opgedist, zowel in de tekst
als in de talrijke illustraties. Boerderijvorm, onder-
wijs, financiële gegevens uit bedrijfsboekhoudin-
gen, onderwijs, gezondheid, melkmachines, de
techniek van de kaasmakerij, wedstrijden en stam-
boeken passeren zo de revue. Trijntje 37 en Cla-
zina 48 vinden we terug in het register van runde-
ren dat het boek afsluit. Het is een geslaagd werk.
Dit boek is een must voor iedere liefhebber van
koeien, en wie nog geen liefhebber van koeien
was, zal het door dit boek worden.

De Noord-Hollandse boeren fokken via de stie-
ren. Een goede koe wordt liever niet verkocht, ter-
wijl een stier in het tijdperk van kunstmatige inse-
minatie tienduizenden nakomelingen kan heb-
ben. In het tweede deel van het boek staan dan ook
de stambomen van stieren centraal. Opvallend is
dat bij het fokken en het kiezen van preferente stie-
ren uitgegaan werd van een bepaald uiterlijk, niet
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van de melkproductie van de dochters. Enige rela-
tie met goede melkproductie is er uiteraard wel. In
ieder geval zijn de koeien die meer dan 100.000
kilo melk produceerden vaak niet alleen in de
vrouwelijke, maar ook in de mannelijke lijn ver-
want. Maar dezelfde lijst laat ook zien dat er geen
direct verband bestaat tussen het aantal dochters
met veel melkproductie en de mate waarin met een
bepaalde stier werd gefokt. Het was in de periode
voor de computer niet gemakkelijk om snel vast te
stellen van welke stier de nakomelingen veel melk
gaven. Maar ook als dat wel bekend was, konden
uiterlijke kenmerken de doorslag geven bij de be-
oordeling van een stier. Zo wordt over de Frans-
stieren, een geslacht stieren afstammend van de
legendarische stier Frans, gezegd: ‘Bij de meeste
stond de productie buiten kijf, vooral de melk,
soms was het vetgehalte iets terughoudend. Als
stierenfokker waren ze echter vaak minder gewild.
De zonen waren vooral op jonge leeftijd wat laat-
rijp en niet zelden wat vrouwelijk van snit.’ Wie
zo’n citaat leest en zich er rekenschap van geeft dat
het keuren van koeien en stieren aan mannen was
voorbehouden, ziet wellicht nog de mogelijkheid
van een verdergaande analyse van genderverhou-
dingen rond de veehouderij dan in dit boek wordt
geboden. Het boek beschrijft wel de discussie over
melkgift en uiterlijke keurkenmerken, laat de evo-
lutie van de voorkeuren zien, en ontkomt daarbij
niet aan de conclusie dat mode daarbij een rol
speelde. In de achttiende eeuw had het vee in
Noord-Holland nog allerlei kleuren. Wellicht was
het ook slechts een modieuze voorkeur die maakte
dat vanaf het eind van die eeuw het zwartbonte vee
dat wij nu typisch Hollands vinden de overhand
kreeg. 

A.F. Heerma van Voss

K.C. van den Ende e.a. (red.), Hodshon Huis.Be-
woningsgeschiedenis en restauratie (Bussum:
Uitgeverij THOTH, 2001, 143 blz., ISBN 90-6868-
297-0, €20,50)

Het jaar 2001 gold als het ‘Jaar van het interieur’. Er
zijn dan ook toen diverse publicaties verschenen
over het Nederlandse binnenhuis. In wel de meest
prestigieuze daarvan, ‘Leven in toen’, worden hon-
derd van de meest bijzondere Nederlandse inte-
rieurs behandeld. Daaronder is begrijpelijkerwijze
ook het interieur van Spaarne 17 te Haarlem, wel-

licht beter bekend als het Hodshon Huis, naar de
achternaam van degene die opdracht gaf tot de
bouw.

Catharina Cornelia (Keetje) Hodshon werd op
elfjarige leeftijd wees. Op haar tweeëntwintigste
verjaardag kreeg zij de beschikking over een zeer
groot vermogen, namelijk de erfenis van haar
ouders. Vader Hodshon was een zeer gefortuneer-
de doopsgezinde handelaar in lijnwaad. Keetjes
doopsgezinde opvoeding verhinderde haar niet
om twee jaar later, in 1793, het buiten Oud-Ber-
kenroede onder Heemstede aan te kopen. In het
zelfde jaar gaf zij tevens de zeer gerenommeerde
bouwmeester Abraham van der Hart de opdracht
een stadshuis aan het Spaarne te ontwerpen. Na de
voltooiing van dit pand bleef zij er wonen tot aan
haar dood in 1829. Daarna was het huis achtereen-
volgens eigendom van de Amsterdamse bankier
Adriaan van der Hoop en van de uit Gent afkom-
stige ‘grondeigenaar’ Guillaume Desiré Poelman.
Vervolgens werd het in 1841 aangekocht door de
huidige eigenaar, de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen. Deze vereniging heeft het gebouw
en het interieur steeds met veel respect behandeld.
De belangrijkste wijziging die zij heeft laten uit-
voeren, is wel de bouw van een vergaderzaal aan de
achterzijde, niet lang na de vorige eeuwwisseling.

In 1996 besloten de directeuren van de Maat-
schappij een aantal van de belangrijkste ruimten
van hun zetel te doen restaureren. In 2000 werd
een vervolgopdracht verleend .Het hier besproken
boek is in de eerste plaats een verantwoording van
die restauratie. Prof. dr. C.A. van Swigchem, eme-
ritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit en emi-
nent kenner van het werk van architect Van der
Hart, schrijft over ‘Het Hodshon Huis stilistisch
bekeken’ (p.38-59). Hij doet dat op een van hem
bekende wijze: geïllustreerd met vlotte krabbels
van eigen hand. Zijn eindconclusie is dat wij hier te
doen hebben met: ‘Een geheel, dat op unieke wijze
het verband demonstreert tussen vormgeving en
leef- en wooncultuur.’ (p. 58). Hij is ook medeau-
teur van de opstellen waarin de diverse gerestau-
reerde vertrekken na elkaar worden behandeld en
waarvan de overige auteurs allen daadwerkelijk bij
de restauratie betrokken zijn geweest. 

Deze restauratie was in zoverre uitzonderlijk dat
constructief herstel slechts in beperkte mate nodig
was. Het ging vooral om het verwijderen van vuil, in
hoofdzaak veroorzaakt door de vroegere verwarming
met turf- en kolenkachels, en het terugvinden en ver-
volgens opnieuw toepassen van de oorspronkelijke

112 Boekbesprekingen



kleurstellingen. Wie de opgenomen kleurenfoto’s
van de huidige situatie bekijkt, zal wel niet aarzelen
het resultaat spectaculair te noemen. Dit geldt zeker
voor de zogenaamde Blauwe Zaal: ‘architectonisch
(gezien) het hoogtepunt van de reeks van staatsie-
vertrekken op de bel-etage’ (p.105), met haar ver-
fijnde stucdecoratie.

Tot slot een enkele opmerking naar aanleiding
van een in alle opzichten wélverzorgd boek over
een uniek stadspaleis. Deze is niet als kritiek be-
doeld. Het is jammer dat er kennelijk zo weinig
bekend is over de ‘bewoningsgeschiedenis’ in de
periodes- Van der Hoop en -Poelman. Het zou, bij-
voorbeeld, interessant zijn om te weten of de be-
roemde schilderijencollectie-Van der Hoop, die
thans als bruikleen van de stad Amsterdam in het
Rijksmuseum wordt bewaard, ooit geheel of ge-
deeltelijk in het huis heeft gehangen. Overigens is
wel bekend, en dat wordt ook in dit boek vermeld,
dat het huis later een naturaliënkabinet heeft ge-
herbergd, dat uiteindelijk voor een deel naar de
verzamelingen van ‘Artis’ is verhuisd.

Ph.M. Bosscher

P.R. Moree e.a. (red.), NETwerk, Jaarboek Visse-
rijmuseum 2001 (Jaargang 12) (Vlaardingen: Vere-
niging Vrienden van het Visserijmuseum te
Vlaardingen, 2001, 79 blz., ISSN 0925-7475,
€11,32)

De hoofdschotel van deze aantrekkelijk ogende en
rijk geïllustreerde uitgave wordt gevormd door een
viertal opstellen betreffende de Nederlandse visse-
rij en visverwerkingindustrie in de ruimste zin van
het woord. Jan Assenberg behandelt de haring-
jagerij, in het bijzonder zoals deze in de negen-
tiende eeuw vanuit Vlaardingen werd bedreven
(p.7-33). Het gaat hierbij om het bedrijf van (zeil-,
later ook wel stoom-) schepen die tijdens de
vangstperiode haring in vaten van vissende buizen
of loggers overnamen om deze vervolgens in de
haven van bestemming af te leveren. Een bijzonde-
re rol viel daarbij toe aan de als eerste in Vlaardin-
gen binnenkomende jager, uit welks lading tradi-
tioneel een deel aan het Koninklijk Huis werd aan-
geboden (naar Assenberg vermeldt, ging in 1814
ook ‘presentharing’ naar de Russische Tsaar). Het
weinig omvangrijke archief van de haringjagerij in
het Vlaardinger stadsarchief, Assenbergs belang-
rijkste bron, bevat vrijwel uitsluitend negentiende-

eeuwse stukken. Daarom ligt in zijn artikel de na-
druk ook op de negentiende eeuw. Vooral wordt
veel vermeld over de periode na 1857, toen onder
het regime van een nieuwe Visserijwet het bedrijf
bevrijd werd van wat de auteur aanduidt als ‘knel-
lende banden’. Toen verviel ook de dwang om te
participeren in de jagerij. Later bleek dit het begin
van het einde: in 1892 was voor het laatst sprake
van haringjagerij in de overgeleverde vorm. Onder
de illustraties bij dit stuk zijn diverse interessante
negentiende-eeuwse afbeeldingen van de traditio-
nele haringbuis. Het sterkst trof mij echter de titel-
prent van een boekje uit 1847. Deze prent docu-
menteert dat in de jaren 1846-‘48 Zr. Ms. rader-
stoomschip ‘Cerberus’ als haringjager fungeerde.

Frits Loomeijer, die recent afscheid nam als di-
recteur van het Visserijmuseum laat zijn licht
schijnen over de Nederlandse vismeelindustrie
(p.35-58). Hij toont aan dat, in tegenstelling tot ve-
ler mening, men in Nederland lange tijd actief is
geweest op het gebied van de verwerking van visaf-
val en ondermaatse of ‘doorgedraaide’ vis tot vis-
olie en vismeel. Dat men tot nu toe het vroegere be-
staan van deze bedrijfstak in Nederland min of
meer doodzweeg, hangt volgens Loomeijer daar-
mee samen dat haar activiteit als nadelig wordt be-
schouwd voor het milieu en overlast veroorzaakt.
Inderdaad, de geur van de Texelse ‘puffabriek’
hangt deze recensent, bij wijze van spreken, nog in
de neusgaten! Loomeijer presenteert zijn werk be-
scheiden als een ‘begin’. Toch heeft hij al zeer veel
gegevens bijeen gebracht. Belangwekkend vind ik
zijn mededelingen over de nauwe relatie tussen de
IJmuider vismeelfabriek ‘De Toekomst’ en een
economische gigant als de SHV. Die relatie liep
‘via’ de VEM (Vereenigde Exploitatie Maatschap-
pij). Aan het eind van de jaren 1920 was deze VEM
volgens de auteur uitgegroeid tot: ‘een van Euro-
pa’s grootste visserijmaatschappijen’ (p. 41).

Nico Mos en Rob Beekhuizen behandelen de
geschiedenis van de stalen motorschoener ‘Vigi-
lanter’ (p.59-62). Deze werd in de jaren 1920 ge-
bouwd voor de Rotterdamse magnaat D.G. van
Beuningen. Na ernstige schade te hebben geleden
tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit schip
drastisch verbouwd om als vissersvaartuig dienst
te gaan doen. Als zodanig heeft het nog ruim tien
jaar gevaren, onder Nederlandse en korte tijd ook
onder Ierse vlag.

Het laatste artikel is van de hand van Jan P. van
de Voort (p. 63- 66). Hij beschrijft een facet van de
bedrijfsgeschiedenis van ‘Sal. Frenkel’s Handel
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Maatschappij’, vanaf oktober 1940 bekend onder
de naam ‘Zuid-Hollandsche Metaal Maatschap-
pij’. Tot de vele soorten artikelen die deze firma
verhandelde, behoorden ook afgedankte visnet-
ten. Deze werden kennelijk meestal per kilo wer-
den verkocht om vruchtbomen en -struiken te be-
schermen tegen hongerige vogels. Salomon Fren-
kel overleed in juni 1940. Hij was – zo mogen wij
aannemen – van Joodse afkomst. Dat gegeven
maakt nieuwsgierig naar de achtergrond van de
zojuist vermelde naamsverandering en de verdere
lotgevallen van zijn onderneming. Helaas worden
wij daarover niet wijzer. 

Aan deze uitgave is duidelijk zorg besteed. Toch
is de redactie tekort geschoten bij het persklaar
van de teksten. Vooral de eerste twee artikelen
worden ontsierd door enkele slordigheden (bij-
voorbeeld op p. 35 en op p. 46).

Ph.M. Bosscher

René Cleverens, De Koningsvleugel. Geschiede-
nis van de particuliere appartementen in het Paleis
Noordeinde (Hilversum: Verloren, 2001, 173 blz.,
ISBN 90-6550-659-4, €23,00)

Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat na het
voltooien van een belangrijke restauratie door
middel van een publicatie openbaar verantwoor-
ding wordt afgelegd betreffende het verrichte
werk. Daarbij wordt meestal ook ruime aandacht
besteed aan de lotgevallen van het object in
kwestie vóór de restauratie. Een fraai voorbeeld
van dit genre is de monografie die Adriaan Vlie-
genthart recent wijdde aan de transformatie van
Het Loo van paleis tot museum (Apeldoorn: Stich-
ting Paleis het Loo, 1999).

Het hier te bespreken boek is te beschouwen als
een dergelijke verantwoording betreffende de zo-
genaamde Koningsvleugel van het Paleis Noord-
einde (dat wil zeggen de rechtervleugel van het
neoclassicistische complex dat men ziet vanaf de
Haagse Prinsessewal). Deze vleugel is als het ware
gebouwd met de rug gekeerd naar het Oude Hof.

Al voordat het Verenigd Koninkrijk tot stand
was gekomen, werd besloten het Oude Hof in te
richten als winterverblijf voor de Soevereine Vorst.
Dit besluit kreeg extra urgentie nadat het huidige
België bij Nederland was gevoegd. De vrees rees
toen namelijk dat koning Willem I zou kiezen voor
Brussel als permanente winterresidentie. Hij kon

daar immers beschikken over het comfortabele en
modern ingerichte paleis van Laken. De nieuwe
woonvleugel – gebouwd en ingericht onder lei-
ding van de bouwmeesters Ziesenis en De Greef –
werd in november 1817 door de koninklijke familie
betrokken. Toen na 1830 een einde kwam aan de
gewoonte dat het hof om het jaar de winter in
Brussel doorbracht, werd hij het normale winter-
verblijf voor de drager van de kroon. Met uitzonde-
ring van de regeringsperiode van koning Willem
II, die de voorkeur gaf aan het Paleis Kneuterdijk,
bleef deze situatie bestendigd tot het vertrek van
koningin Wilhelmina in mei 1940. Na de Tweede
Wereldoorlog is het paleis niet meer door de ko-
ninklijke familie bewoond. De ‘uitgesproken he-
kel’ (p. 18) die koningin Wilhelmina had aan het
gebouw speelde hierbij stellig een rol. Bovendien
werd het voormalige Oude Hof in 1948 getroffen
door een verwoestende brand. Daarna, van 1952
tot 1977, diende het Paleis Noordeinde als huis-
vesting van het Institute of Social Studies. Toen in
1969 werd besloten dat Den Haag weer Residentie
zou worden, braken betere tijden aan voor het
langzamerhand bepaald uitgewoonde paleiscom-
plex. Paleis Noordeinde zou immers gaan funge-
ren als ‘werkpaleis’ voor de koningin. Als zodanig
werd het, na een grondige restauratie, op Prinsjes-
dag 1984 in gebruik genomen.

Na een inleiding, die ik hierboven beknopt heb
samengevat, behandelt Cleverens achtereenvol-
gens alle vertrekken op de eerste verdieping en de be-
gane grond van de Koningsvleugel. Aan de hand van
archiefstukken en contemporaine afbeeldingen
wordt ingegaan op hun vroegere en huidige be-
stemming. Die heeft in het verleden niet zelden ge-
wisseld, wat zeer begrijpelijk is wanneer men weet
dat het Paleis Noordeinde onder koning Willem II
bijvoorbeeld hoofdzakelijk fungeerde als ‘logeer-
paleis’. Hierbij krijgen decoratie en meubilering rui-
me aandacht. Een enkele van de vele afbeeldingen
heeft betrekking op de huidige situatie, nu de Ko-
ningsvleugel bureaus van de hofhouding herbergt.

De auteur van dit boek heeft in het verleden va-
ker gepubliceerd over soortgelijke onderwerpen.
Het resultaat vond niet altijd even grote waarde-
ring, ook niet bij ondergetekende. Vooral daarom
ben ik verheugd ditmaal als mijn oordeel te kun-
nen geven dat Cleverens ons op alleszins verant-
woorde wijze confronteert met vele decennia vor-
stelijke wooncultuur.

Ph.M. Bosscher
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Hond & Baas 

Hollanders en hun honden: een cultuur-
geschiedenis

Tot en met 27 oktober 2002 is in het Haags Histo-
risch Museum en Teylers Museum in Haarlem de
cultuurhistorische tentoonstelling Hond & Baas te
zien. De ontwikkeling van de relatie tussen mens
en hond komt in beide musea uitgebreid aan de
orde. Schilderijen, beeldhouwwerken, prenten, te-
keningen, boeken, archeologische vondsten, ge-
bruiksvoorwerpen en films geven een gevarieerd
beeld van de verschillende functies die de hond in
onze samenleving heeft en heeft gehad. Bij de ten-
toonstelling Hond & Baas is een gelijknamige, rijk

geïllustreerde publicatie verschenen die de relatie
tussen mens en hond vanaf de prehistorie tot he-
den in Nederland behandelt.

In Teylers Museum wordt het ontwikkelings-
proces van gebruiksdier naar gezelschapsdier ge-
toond. Het ontstaan van de hond uit de wolf en de
grote verscheidenheid aan soorten en rassen die
daaruit ontstond, komen uitgebreid aan de orde.
De hond is het vroegst gedomesticeerde dier en
geen enkel ander beest is zo op de mens gericht als
hij. In de loop van zijn turbulente geschiedenis
hebben we van hem gemaakt wat we wilden: wach-
ter, jager, hoeder, speurder, troetelbeest en pronk-
dier. Ook nu nog is de hond één van de meest ge-
houden huisdieren in Nederland. Er zijn in Neder-
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Afb. 1. Christus afdalend in het
voorgeborchte der hel. Zuid-
Nederland ca. 1430, eikenhout,
97,8 x 58,9 cm. Rijksmuseum
Amsterdam.



land ruim anderhalf miljoen honden waarvan een
groot aantal gehouden wordt als gezelschapsdier
of statussymbool. Maar ook zijn er in de huidige
samenleving blindengeleidehonden, waakhon-
den, reddingshonden en speurhonden die hun nut
aan de mens dagelijks bewijzen.

In het Haags Historisch Museum staat de
beeldvorming van de hond centraal. Begrippen als
haat en liefde bepalen het verbond tussen mens en
hond dat in de tentoonstelling wordt verbeeld. Tot
de 19de eeuw gingen positieve en negatieve gevoe-
lens over hem hand in hand. De hond kon zowel
symbool staan voor hoge deugden als lage driften.
In de bijbel en klassieke mythologie wordt zijn
trouwe en waakzame karakter geprezen, maar va-
ker nog wordt hij getypeerd als een onrein en dui-
vels dier. Zo schilderde Lucas van Leyden rond
1526 op zijn drieluik ‘Het Laatste Oordeel’ een gro-
te hellemond waaromheen verschillende duivelse
honden op twee poten lopen.1 En op het eikenhou-
ten middeleeuwse devotiestuk ‘Christus afdalend
in het voorgeborchte der hel’ wordt het voorpor-
taal van de hel verbeeld door een wijd opengesper-
de hondenbek waaruit een oranjerode vlammen-
zee wordt gespuugd.

Na 1800 voeren vooral warme gevoelens voor de
hond de boventoon. De economische functie van
de gebruikshond verdween grotendeels. Door de
toenemende industrialisering en verstedelijking
was de noodzaak om honden als arbeidskracht te
gebruiken nauwelijks meer aanwezig. In plaats
van een op praktisch nut gebaseerde relatie ont-
stond bij de brede burgerij een liefdevolle vriend-
schapsband met de hond. In deze periode zien we
dat de hond in kinderboeken regelmatig als een
trouwe speelkameraad optreedt. En voor de bur-
gerlijke huiskamers werden in groten getale schil-
derijen en beeldjes van mooie, aandoenlijke hon-
den gemaakt. De hond heeft sindsdien vooral het
imago van gezelschapsdier en speelkameraad dat
associaties oproept met huiselijkheid, vriend-
schap en ontspanning.

In dit artikel worden enkele honden naar voren
gehaald die in de geschiedenis van Holland een
prominente rol hebben gespeeld.

Lage driften
In de klassieke mythologie komen geregeld bloed-
dorstige honden voor die er op uit zijn lichamen
aan stukken te scheuren en vervolgens naar
binnen te schrokken. In de Ilias van Homerus roept
de oude Priamus bijvoorbeeld klagend uit: ‘ten-

slotte zal het dan ook mijn beurt zijn om te sneu-
velen door speer, pijl of steen, en dan zullen de
hongerige honden mij op mijn eigen erf verslin-
den. Ja, mijn eigen honden, die mijn huis bewaak-
ten, die ik te eten gaf van mijn tafel, zullen zich
dronken drinken aan het bloed van hun meester’.2

Het bekendste verhaal uit de Oudheid waaruit
de diepgewortelde vrees spreekt verscheurd te
worden door de eigen honden, is dat van de jager
Actaeon in Ovidius’ Metamorfosen. Actaeon ziet bij
toeval de kuise Artemis en haar nimfen tijdens het
baden en wordt door de godin ontdekt. Artemis
ontsteekt in woede omdat Actaeon haar naakt en
onbedekt gezien heeft. Voor straf verandert ze
hem in een hert, waarop hij wegrent. Zijn eigen
jachthonden jagen hem op. Wanhopig wil hij uit-
roepen: ‘Ik ben het, Actaeon, herken toch jullie
baas!’, maar zijn stem is weg. Actaeon wordt ver-
scheurd door zijn honden. 

Deze wrede mythe was in de 16de eeuw bij de
gegoede stand zeer geliefd. In 1579 verbeeldde de
Zuid-Nederlandse kunstenaar Joos de Beer het
drama op een schilderij.3 De maagdelijke Artemis
is afgebeeld op de rand van een marmeren fontein.
Een van haar nimfen houdt een doek op om haar af
te drogen, terwijl een andere nimf Artemis’ voeten
wast. Actaeon, door het badende gezelschap juist
betrapt, zit met twee dogachtige honden in een
boom. Onder de boom kijkt een witte jachthond
dreigend naar de jager op, klaar om hem aan te val-
len. Op Actaeons hoofd groeit een klein gewei, het
eerste begin van zijn gedaantewisseling. 

Gelijk noch helemaal ongelijk aan de mens
bleek de hond een onuitputtelijke bron om het
menselijk gedrag te karakteriseren. Zijn aanwezig-
heid op een schilderij, tekening en sculptuur is
vaak een symbolische verwijzing of knipoog naar
de kijker. Honden werden uitermate geschikt ge-
vonden om onbetamelijke en aanstootgevende vle-
selijke lusten van mensen te verbeelden. 

Een 17de-eeuws schilderij van Philips Wouwer-
man toont een edelman te paard die zijn hoed af-
neemt voor een oude vrouw, een zogenaamde kop-
pelaarster, en een jonge wulpse deerne.4 Het oude
wijf maakt met haar hand een lokkend gebaar, ter-
wijl de jonge schone de edelman verleidelijk aan-
kijkt. Het is duidelijk dat de ruiter op jacht is, want
hij heeft drie grote windhonden bij zich. Twee van
hen lopen rechts voor het paard, maar één blijft
achter om te poepen. Het beest zit in de richting
van de vrouwen en kijkt over zijn linkerschouder
naar zijn baas. Het beeld van dit dier dat onbe-
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schaamd zijn behoefte doet, verwijst naar het on-
betamelijke gedrag waartoe de dames de man pro-
beren over te halen. De toeschouwer blijft in het
ongewisse of de jager deze kans zal benutten.

Hoge deugden
In de 9de eeuw voor Christus werd de spreekwoor-
delijke en bovenmenselijke trouw van de hond
voor het eerst door Homerus in het episch gedicht
de Odyssee bezongen. Argos, de hond van Odys-
seus, herkende als enige zijn vermomde baas, die
twintig jaar van huis was geweest. Odysseus had
de jachthond zelf afgericht, maar voordat hij veel
plezier aan hem kon beleven, moest hij naar Troje
vertrekken. Pas toen het zieke, verwaarloosde
beest na lange tijd zijn meester had teruggezien,
kon hij rustig sterven. De stokoude hond kwispel-
de nog even met zijn staart en blies zijn laatste
adem uit. Ontroerd pinkte de anders zo stoere
Odysseus een traan weg.5

Sindsdien zijn verhalen over trouwe en held-
haftige honden een regelmatig terugkerend thema
in de literatuur.6 Plinius de Oudere (23-79 na Chr.)
verhaalde in zijn Naturalis Historia over de trouwe

hond van de vermoorde Jason de Lyciër. Het on-
troostbare dier weigerde uit verdriet te eten en te
drinken waardoor hij uiteindelijk stierf. Een varia-
tie op deze historie komt voor in de mythe over
Pyrrhus, de koning van Epirus (eerste helft 3de
eeuw voor Chr.). De koning trof langs de kant van
de weg het lijk van één van zijn hoge militairen
aan. Naast het lichaam van de vermoorde officier
hield een hond vastberaden de wacht. Het dier
werd door de koning geadopteerd en na een tijd
week de hond niet meer van zijn zijde. Op de dag
dat de strijdkrachten door de koning gekeurd
moesten worden lag de hond aan zijn voeten. Toen
de moordenaar van zijn voormalige baas voorbij
kwam, herkende de hond hem onmiddellijk. Het
dier blafte herhaaldelijk en keek daarbij regelma-
tig naar de koning. Daarop besloot de koning de
betreffende militair te ondervragen. Dankzij het
aanhoudend geblaf van de hond bekende de man
en werd ter dood veroordeeld.

In andere klassieke heldenverhalen ging de
trouw van honden zelfs zo ver dat zij bereid waren
om samen met hun baas te sterven. De hond van de
Romeinse militair Sabinus sprong het lijk van zijn
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Afb. 2. De honden van Floris V, Charles Rochussen, 1847. Stedelijk Museum Amsterdam.



baas achterna toen het in de Tiber werd geworpen.
Het wanhopige dier probeerde tevergeefs zijn le-
venloze meester uit het water op het land te trekken. 

De Griekse schrijver Plutarchus (50-124 na
Chr.) verhaalde dat honden zich langs de kust ver-
zamelden als hun bazen over zee waren vertrok-
ken. De hond van de veldheer Xanthippos zag zó
op tegen een dreigende scheiding van zijn baasje
dat hij met het schip mee zwom naar het eiland Sa-
lamis, waar hij van uitputting overleed.

De windhonden van Floris V
Niet alleen in de Oudheid, maar ook in de Middel-
eeuwen werden verhalen over trouwe honden en
hun heldhaftige bazen naar de tijdgeest aangepast
en verteld. Geheel volgens deze traditie schreef de
geschiedschrijver Melis Stoke in zijn Rijmkroniek
van Holland uit 1305 over de windhonden van de
Hollandse graaf Floris V (1254-1296).7 De dieren
volgden de graaf waar hij ook ‘ghinc of stont’. Zij
waren getuige van de kidnapping van Floris tijdens
de valkenjacht en, enkele dagen later, van zijn ge-
welddadige dood. De dieren weken geen moment
van Floris’ lichaam en lagen daar ‘alst [zoals een]
kijnt [kind] biden [bij zijn] vader’. Tevens volgden
ze de doodskist toen deze naar Alkmaar werd ver-
scheept. Eenmaal aangekomen in de Grote Kerk
verbleven zij negen maanden aan het voeteneinde
van de baar waarop het gebalsemde lichaam lag.
De honden zouden zeker gestorven zijn ‘ten waar
dat men ze tegen hun wil daar van bracht en met

geweld hun monden openbrak om daar zoete
melk in te druppelen’. 

Dit verhaal over grenzeloze hondentrouw sprak
in de 19de eeuw nog altijd tot de verbeelding.
Charles Rochussen maakte in 1847 een historie-
stuk waarop negen afbeeldingen met Stokes rijm-
tekst staan. En op een aquarel van zijn hand zien
we de oude, bedroefde dienaar van de graaf met de
twee aangelijnde honden achter de begrafenis-
stoet lopen.8 Illustrator J.H. Isings hield dit drama
levendig door het maken van de schoolplaat De ge-
vangenneming van Floris V. Op de voorgrond kijken
de honden machteloos toe hoe hun baas wordt
overmeesterd.

De mopshond van Willem van Oranje
Hoe anders was de alerte hond van Prins Willem
van Oranje die volgens de overlevering een aanslag
op het leven van zijn baas wist te voorkomen. Vol-
gens het verslag van Sir Roger Williams (1540-
1595), een officier in dienst van Willem van Oran-
je, was het beest altijd bij de Prins in de buurt.9 Op
een septembernacht in 1572, tijdens een onver-
wachte aanval van de Spanjaarden op het leger-
kamp van de Prins, likte het beest zijn baas in het
gezicht en blafte onrustig. Hierdoor werd Willem
net op tijd wakker. Hij sprong op zijn paard, dat al-
tijd voor hem gereedstond, en kon zich ternauwer-
nood in veiligheid brengen. De wachters en mili-
tairen die vlak na hem ontwaakten konden niet
meer vluchten en werden allen gedood.
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Afb. 3. Het wyt beroemt geslacht,
van Nassou of Orangien, Cornelis
Visscher, eerste helft 17de eeuw.
Atlas van Stolk, Rotterdam.



Williams vertelde dat hij zijn aanvoerder vaak
had horen zeggen dat hij zonder zijn hond niet
meer in leven zou zijn: ‘For I heard the Prince say
often, that as he thought, but for a dog he had been
taken’. Willem en zijn aanhangers waren het dier
zeer dankbaar: ‘Ever since, until the Princes dying
day, he kept one of the dogs race; so did many of

his friends and followers’. 
Over zijn uiterlijk meldde Williams: ‘most or all

of these dogs were white little hounds, with crooked
noses, called Camuses’. Camus betekent stomp-
neuzig in het Frans, destijds de taal van het hof. Waar-
schijnlijk was de hond van Willem van Oranje een
kleine witte dogachtige jacht- en gezelschapshond. 
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Afb. 4. Willem de Zwijger op
zijn praalbed, Hendrick de Key-
ser, ca. 1613, terracotta model,
10,5 x 61,5 cm. Rijksmuseum,
Amsterdam.



Het is bekend dat destijds Chinese dogjes door
de VOC-schepen naar Nederland werden ge-
bracht. Natuurlijk waren deze exotische dieren al-
leen voor de zeer welgestelden bereikbaar. Op een
17de-eeuwse gravure waarop drie generaties Oran-
jes staan, zit zo’n soort hond naast Willems echt-
genote Louise de Coligny. 

Verschillende kunstenaars en schrijvers hebben

bijgedragen aan de mythe rond de Oranjehond. In
1613 plaatste Hendrick de Keyser een marmeren
hondje op het grafmonument van de Prins in de
Nieuwe Kerk van Delft. Het dier ligt met open ogen
rustig aan de voeten van zijn gebeeldhouwde baas.
De hond heeft hangende oren, een gespierd lijf en
is gladharig. Hij is middelgroot en heeft nog het
meeste weg van een brak, een meutehond die ge-
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Afb. 5. De aanslag op prins Willem I in het Prinsenhof te Delft, Egbert Lievensz. van der Poel, olieverf op
paneel, 49,5 x 40 cm. Rijksmuseum Amsterdam.



bruikt werd voor de drijfjacht op vossen, everzwij-
nen en edelherten.10

Hoewel het destijds gebruikelijk was om een
stenen leeuw of hond op het graf van een overle-
den adellijk persoon te plaatsen, meenden velen
dat het hier om de hond van de prins zelf ging. 

Egbert van der Poel (1621-1664) schilderde de
situatie zoals die geweest zou zijn vlak voordat Bal-
thazar Gerards de Prins doodschoot. Willem daalt
de trap in het Prinsenhof in Delft af, terwijl zijn
hond hem alarmerend toeblaft. Opvallend is dat
het dier hier zwart is en een vrij spitse snuit heeft. 

In 1642 beschreef P.C. Hooft het verhaal over de
hond van de Prins in zijn Nederlandsche Historiën. Hij
schreef dat tijdens de nachtelijke aanval honderden
manschappen werden gedood en dat de ‘getrouwheit
van eenen hond, die door ’t gerucht aan ’t huylen raak-
te, voorts op zijn aangezight sprong, en hem met
krabben wekte’, het leven van prins Willem I redde.

In de loop der tijd werd het verhaal almaar
mooier en ging het meer en meer op dat van Floris
V lijken. Zo schreef Dirk van Bleyswijk in zijn Be-
schrijvinge der stad Delft (1667) dat het dier na de
dood van de Prins niet van zijn zijde week en wei-
gerde te eten en drinken. Een eeuw later was dit
topos nog springlevend: een pamflet uit 1753
meldde dat de trouwe hond ‘uitgehongerd en ver-
doofd op het graf van zijn vorst stierf’.11

In 1778 schreef de Zutphense predikant J.F.
Martinet dat de hond van Willem van Oranje ‘dee-
zen Held van den dood, en ’t lieve Vaderland van
een der grootste onheilen’ redde.12

Ook in de 19de eeuw was de nagedachtenis aan
deze trouwe hond nog springlevend. Een anonie-
me schrijver die verontwaardigd protesteerde te-
gen de invoering van de muilkorf voor honden
dichtte in een pamflet: De trouwe Hond van d’eedlen
Zwijger, / Den nooit volprezen held en krijger, / Den Red-
der van ons plekje grond / Werd naast zijn heer een plaats
gewezen, / Omdat hij waakte, trouw in ’t rond. / Zoo werd
een’ braven Hond voor dezen, / Tot hulde en eer van ons ge-
slacht, / Verdiende hulde en eer gebragt.13

Tenslotte werd eind 19de eeuw het uiterlijk van
de Oranjehond onder handen genomen en naar de
heersende mode aangepast. De hond kreeg korte-
re poten, een minder gespierd lijf en een nog plat-
tere snuit. Om hem een menselijk, rond gezicht te
geven werden zijn oren zeer dicht bij de schedel af-
gesneden. Binnen enkele decennia was de kleine
vechthond van de Prins veranderd in een aandoen-
lijke, koddige mops.14 Dit troeteldier werd niet
meer met de Prins geassocieerd.

De kunstenaar Louis Royer plaatste op het
standbeeld van Willem I, dat op 5 juni 1848 op het
Plein in Den Haag werd onthuld, een kooi-
kerachtig hondje aan de voeten van de Prins.15 In de
televisieserie Willem van Oranje (1982-1983) van
Walter van der Kamp wordt de Prins, gespeeld
door Jeroen Krabbé, eveneens vergezeld door een
kooiker. Maar volgens het 19de-eeuwse kinder-
boek Beroemde honden was het ‘een klein spagnolet-
hondje dat des nachts altijd op het bed van de stad-
houder lag’.16

De keeshond van de patriotten
In het laatste kwart van de 18de eeuw verschijnt de
keeshond, het zinnebeeld van de republikeinsge-
zinde patriotten, als tegenpool van de prinsgezin-
de mops op het politieke strijdtoneel. Het hoe en
waarom van dit embleem is verre van duidelijk.
Het is zelfs onbekend of de patriotten het zelf heb-
ben gekozen, of dat hun oranjegezinde tegenstan-
ders dit als eerste hebben verzonnen. Deze verwar-
ring bestond al bij de 18de-eeuwers zelf. 
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Afb. 6. Willem van Oranje, L. Royer, 1848, litho.
Haags gemeentearchief.



Eén van de verhalen is dat naam en vignet ont-
leend zijn aan de Dordtse raadpensionaris en pa-
triottenleider Cornelis Gijselaar wiens roepnaam
‘Kees’ was. Deze Kees had een spitshond die hem
overal vergezelde. Hierdoor werd het dier in de
volksmond als Kees’ hond aangeduid. Vrij snel
daarna werden ook Kees’ partijgenoten Keeshon-
den genoemd en als zodanig afgebeeld. 

In het geschrift Gevallen van een Keeshond in Neder-
land uit 1790 spreekt een anonieme auteur deze
verklaring nadrukkelijk tegen: ‘Verre de meesten
weten niet vanwaar deze naam is hergekomen,
men gist ernaar, en men misleid zig, vooral wan-
neer men deze naam afleid van den Dordtschen
Cornelius’. De auteur belooft de zaak ‘ter goeder
trouw’ uit de doeken te doen. 

Volgens hem kwam een spitshond, Kees ge-
naamd, na veel omzwervingen in Delft terecht.
Daar zag hij dat de kapitein van het exercitiege-
nootschap van de patriotten ‘wat zijn gelaat betrof,
zeer veel zweem had naar een keeshond’. Vanwege
deze treffende gelijkenis week de hond niet meer
van zijn zijde. Hierdoor ontstond bij de manschap-
pen de gewoonte om de hond ‘spotswijze weleens
den naam van kapitein, en den kapitein dien van
Kees’ te geven. Al snel verspreidde deze gewoonte
zich en werd iedereen die onder zijn commando
stond ‘Kees’ genoemd. Niet lang daarna werden
alle patriotten als ‘Kezen’ aangeduid.

De orangistische schrijver Willem Bilderdijk
(1756-1831) gaf in zijn Geschiedenis des Vaderlands een
geheel andere uitleg. Hij meende dat de naam af-
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Afb. 7. Omslag van Beroemde
honden door Beecher Stowe,
Haarlem, 1868, Koninklijke Bi-
bliotheek, Den Haag. Rechtson-
der is de hond van Willem van
Oranje afgebeeld.



komstig was van de landverrader Jan Kees, die in
de 17de eeuw leefde. Weer anderen meenden dat
de naam verwees naar de in 1672 vermoorde Cor-
nelis (Kees) de Witt. De volksdichter ‘de School-
meester’ rijmde in 1861 over dit nog altijd onopge-
loste raadsel: ‘Of het de hond van De Witt was of
van De Groot, Ik zou ’t je niet kunnen zeggen, al
sloeg je me dood’.17

De temperamentvolle en waakse spits werd hét
symbool van de republikeinsgezinde patriotten.
Hij werd zowel afgebeeld op propagandapamflet-
ten als op spotprenten. Op een anonieme gravure
verspreid door de republikeinen wordt een kees-
hond gelauwerd voor het beeld van de vrijheid; on-
der de afbeelding wordt zijn edele, vriendelijke en
moedige karakter geroemd.18 De aquarel Vivat de
Keesen is een allegorie op de vasthoudendheid van
de patriotten en toont een waakse keeshond voor
zijn hok.19

De spotprent Dapperheid der Kezen uit 1787 daar-
entegen vergelijkt de patriotten met copulerende
keeshonden.20 En het pamflet De Gewapende Kees
vraagt spottend: ‘wie de slaaf wenst te wezen van
een Hond’? De kunstenares Maria Margaretha la
Fargue, die regelmatig in opdracht van prins Wil-
lem V werkte, gaf op een miniatuurschilderij haar

commentaar. Zij portretteerde een kleine jongen,
getooid met een oranje sjerp en een oranje versie-
ring aan zijn hoed die een ‘patriottenhondje’ dres-
seert.21 Kortom zelfs een kind is een ‘Kees’ de baas. 

De patriotten lieten zich door deze spottende
ironie niet ontmoedigen, integendeel, zij identifi-
ceerden zich zo sterk met de keeshond, dat zij hem
op kostbare sieraden lieten afbeelden. Zij droegen
deze tekens vaak aan een rood, wit, blauw lint op
hun kleding zodat zij elkaar als politieke gelijkge-
zinden konden herkennen. Al snel volgde er een
verbod op het dragen van deze tekens. Als gevolg
daarvan werden de penningen en spelden kleiner
zodat ze makkelijker te verbergen waren. Ze wer-
den nu alleen nog in vertrouwde situaties aan
geestverwanten getoond. Zo waren er kleine af-
beeldingen van keeshonden in omloop, die in het
deksel van een zakhorloge pasten. Ook andere
voorwerpen die niet direct in het zicht vielen of die
in de privé-sfeer werden gebruikt, zoals pijpuitha-
lers, tabaksdozen en theeserviezen, waren met
keeshondjes versierd. Sommige van deze geheime
politieke insignes hadden opschriften als ‘Ik byt
op myn tyd’ en verwezen naar de waakzaamheid
van de patriotten die hun kans afwachtten om de
macht te grijpen. 
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Afb. 8. Keeshond, 18de eeuw. Haags Historisch Museum.



Binnenskamers dronken gegoede patriotten el-
kaar toe uit glazen waarop een keeshond stond ge-
graveerd. Oranjegezinde broeders hadden op hun
beurt gebruiksvoorwerpen waarop de trotse mops
was afgebeeld. Maar ook kwam het voor dat zij het
symbool van de patriotten op de korrel namen.
Dan werd er op bijeenkomsten gedronken uit gla-
zen waarop een keeshond was gegraveerd die lam-
lendig op een kussen ligt.

De modelmaker J.J. Kandler (1706-1775) ver-
vaardigde mallen waarmee gedurende de 18de
eeuw in de Duitse Meissen porseleinfabriek hon-
derden porseleinen mopshonden werden gebak-
ken, die in ons land gretig aftrek vonden. Ook
mopsen van Delfts aardewerk waren geliefd. 

Mops- en keeshonden waren soms zo politiek
beladen dat een eigenaar, afhankelijk van de poli-
tieke situatie van dat moment, het risico liep als
verdachte te worden verhoord. In 1780, toen stad-
houder Willem V nog vrij stevig in het zadel zat,
waren er volgens de Engelse toerist William
Beckard in de stad Utrecht zoveel mopshonden dat

hij niet op straat kon lopen zonder over hen te
struikelen.22 In die tijd deden eigenaars van kees-
honden er verstandig aan om hun dier binnens-
huis te houden of weg te doen. Opvallend is dat de
afgebeelde republikeinse keeshonden altijd groot
en wit zijn. Meestal zijn ze als poedels geknipt; van
de vacht is alleen de kraag en het topje van de staart
niet weggeschoren. De hond heeft hierdoor een
verzorgd uiterlijk en lijkt door zijn lange manen op
een leeuw. 

Na 1815, als alle politieke onrust in ons land
voorbij lijkt te zijn en Willem I tot koning is ge-
kroond, verdwijnt de symboliek rond de mops en
de keeshond. Toch zou het enige tijd duren voor-
dat de politieke beeldspraak uit het collectieve ge-
heugen was verdwenen. De uitdrukking ‘Hij is van
het hondje gebeten’ werd nog in de eerste helft van
de 20ste eeuw gebruikt. De uitdrukking betekent
dat de betreffende persoon zich verbeeldt erg be-
langrijk te zijn en verwijst naar de tijd dat de patri-
otten (Kezen) verwaandheid werd verweten. 

En in 1863, ruim een halve eeuw na de heftige
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Afb. 9. Insigne met keeshond,
tweede helft 18de eeuw. Haags
Historisch Museum.



strijd, gebruikt de Schoolmeester in het gedicht De
Mop en de Kees de volgende dialoog: ‘Een Kees, zoo
verwaand als een pauw’ vraagt aan de Mop: ‘Gaat
het je nog altijd gelukkig in Holland?’ waarop de
mopshond antwoordt: ‘Ja, perfect manke sneeuw-
bal! Maar met jou gaat het krukkig.’23
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