
4|
2002       

nummer 4

34e jaargang * 2002



Holland, Historisch Tijdschrift is een driemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland, die voorts
Holland, Archeologische Kroniek en de reeks Hollandse Studiën uitgeeft. De uitgaven komen tot stand mede dankzij fi-
nanciële steun van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland en het project Regionale Ge-
schiedbeoefening Zuid-Holland. Holland, Historisch Tijdschrift en Archeologische Kroniek worden kosteloos aan de le-
den toegezonden. Voor de Hollandse Studiën gelden speciale ledenprijzen/ledenkortingen.

Redactie
C.H.L.I. Cools, M.J.M. Damen, D. Damsma, K. Goudriaan, M. Hell, J. Hendriks, S. Langereis, H. Looijesteijn, T.
de Nijs, A. Schmidt, R. van Venetië, P. Vlegels, I. van der Vlis, C. van Weele, A. Willemsen.

Kopij voor Holland, Historisch Tijdschrift en Hollandse Studiën moet conform de richtlijnen van de redactie voor stijl,
notenapparaat en dergelijke in tweevoud worden ingediend bij de redactiesecretaris van Holland, mevr. A.
Schmidt, Adelaarsweg 35h, 1021 BP Amsterdam, ariadneschmidt@xs4all.nl. De richtlijnen van de redactie zijn
verkrijgbaar bij de redactiesecretaris, of kunnen worden geraadpleegd op de website: www.verenigingholland.nl.
Publicaties ter bespreking of aankondiging in Holland gaarne zenden aan de boekenredacteur: C.H.L.I. Cools,
p/a vakgroep Geschiedenis, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

Historische Vereniging Holland
De Historische Vereniging Holland stelt zich ten doel de belangstelling voor en de beoefening van de geschiede-
nis van Noord- en Zuid-Holland in het bijzonder in haar regionale en lokale aspecten te bevorderen.

Secretariaat: mevr. K. Gils, Gouden Leeuw 820, 1103 KS Amsterdam.
Ledenadministratie: M.G. Rotteveel, p/a Rijksarchief in Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem,
telefoon 023-5172702.
Contributie: €25,– per jaar voor gewone leden (personen) en buitengewone leden (instellingen), na ontvangst
van een acceptgirokaart te storten op postgirorekening nr. 339121 ten name van de Historische Vereniging Hol-
land te Haarlem. Zij die in de loop van een kalenderjaar lid worden, ontvangen kosteloos de in dat jaar reeds ver-
schenen nummers van Holland.
Losse nummers: €3,50, dubbele nummers €7,–, vermeerderd met €1,50 administratiekosten voor een enkel
nummer, €2,50 voor meerdere nummers of voor een dubbel nummer. Losse nummers kunnen worden besteld
door overmaking van het verschuldigde bedrag op postgirorekening nr. 3593767 ten name van de penning-
meester van de Historische Vereniging Holland, afd. verkoop publicaties te Haarlem, onder vermelding van het
gewenste.
Hollandse Studiën: delen in de serie Hollandse Studiën en het Apparaat voor de geschiedenis van Holland kunnen op de-
zelfde wijze worden besteld als losse nummers van Holland. Gegevens over de publicaties van de Vereniging zijn
regelmatig te vinden in de rubriek ‘Verkrijgbaar via Holland’ achterin het tijdschrift.

De redactie van Holland heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te re-
gelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de eind-
redacteur, H. Looijesteijn wenden. Wallerweg 20, 1764 HS Breezand, hlooijesteijn@zonnet.nl.

Foto omslag: Dankbare moeder en kinderen bedanken Samuel van Houten voor het Kinderwetje, 1874.
Collectie IISG, Amsterdam.

ISSN 0166-2511

© 2002 Historische Vereniging Holland. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden vermenigvul-
digd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Holland, Historisch tijdschrift



34e jaargang nr. 4, 2002

Aan dit nummer werkten mee:
Marjan de Kruik (1982) studeert Economie & Geschiedenis aan de Utrecht School of Economics, faculteit van de Uni-
versiteit Utrecht. Adres: Enny Vredelaan 159, 3584 ZE Utrecht; M.J.deKruik@students.uu.nl.

Henk van der Linden (1922) is mede-oprichter en eerste voorzitter van de Historische Vereniging Holland. Tevens is
hij oud-hoogleraar Nederlandse Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van der Linden publi-
ceerde over diverse onderwerpen; een overzicht daarvan is te vinden in ‘Nederlandse waterschappen en hun recht in
historisch perspectief’, verschenen in de Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt Instituut, nr. 37 (Nijmegen
1997). Adres: De Genestetlaan 25, 6891 CR Rozendaal.

Henk Looijesteijn (1973) is eindredacteur van Holland. Hij studeerde Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam en werkte onder meer als assistent-onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede-
nis en het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Hij is freelance historicus. Adres: Wallerweg 20, 1764 HS
Breezand; hlooijesteijn@zonnet.nl.

Peter Stabel (1962) is verbonden als onderzoeker aan de Universiteit Leiden (IUAP-project stadsgeschiedenis) en is
gastprofessor aan de Universiteit Gent. Hij doceerde Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis en
Stadsgeschiedenis aan de universiteiten van Gent, Boulogne-sur-Mer en Philadelphia, en promoveerde in 1994 op
een proefschrift over patronen van verstedelijking in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Vlaanderen. Hij publi-
ceert over stadsgeschiedenis, sociale en economische geschiedenis en culturele geschiedenis van de late Middeleeu-
wen en de vroege Moderne Tijd. Adres: G. Callierlaan 16, B 9000 Gent, België. 

Patrick Vlegels (1974) is redacteur van Holland. Hij studeerde Middeleeuwse Geschiedenis en Culturele Studies te
Amsterdam en werkt als beleidsmedewerker bij de Directie Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen. Adres: Herensingel 51, 2315 LZ Leiden; patrick.vlegels@hetnet.nl.

Jaco Zuijderduijn (1976) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij als Assistent in Oplei-
ding verbonden aan de Universiteit Utrecht en bereidt hij een dissertatie voor over kapitaalmarkt en rentevoet in mid-
deleeuws Holland. Het hier gepubliceerde artikel is een bewerking van zijn gelijknamige doctoraalscriptie. Adres:
Prins Bernhardlaan 318, 2224 VP Katwijk; jacozuijderduijn@hotmail.com

Omslagontwerp: Het Lab, Arnhem.
Productie: Uitgeverij Verloren, Postbus 1741, 1200 BS Hilversum, telefoon 035-6859856,
fax 035-6836557, e-mail info@verloren.nl.

Inhoud 

Jaco Zuijderduijn

De secrete vroedschap. Een informeel Leids adviescollege tussen 1530 en 1551 207

Marjan de Kruik 

Kinderarbeid in de Vlaardingse haringvisserij 226

Peter Stabel

Holland in de Middeleeuwen. Een regio ontdekt haar geschiedenis 242

Boekbesprekingen 250

Tastbaar Verleden

Henk van der Linden

Priester Hendrik in Jacobswoude
Eerbetoon aan een middeleeuwse pionier en de scheppers van ons Groene Hart 264

Patrick Vlegels en Henk Looijesteijn

Binnenlopen. Privé-handel en smokkel 266

Inhoud van de 34e jaargang 269



De secrete vroedschap
Een informeel Leids adviescollege tussen 1530 en 1551

Achterkamertjespolitiek was ook in laat-middeleeuws Leiden aan de orde van de dag. Het Leidse stads-
bestuur liet zich regelmatig adviseren door een aantal oud-burgemeesters. Dit college van oud-burge-
meesters noemde men de secrete vroedschap. Het betrof een informeel college dat de inspraak van Leidens
officiële adviesorgaan, het raadscollege, ondermijnde. De secrete vroedschap vergaderde achter gesloten
deuren met de burgemeesters en soms ook in tegenwoordigheid van de schout en schepenen. Dit college
adviseerde over financiële, geheime en spoedeisende zaken die speelden op een bovengewestelijk, ge-
westelijk of regionaal niveau. 

Hoewel er aanwijzingen zijn dat Leiden halverwege de 15de eeuw al een dergelijk college kende, komt
de secrete vroedschap pas vanaf 1530 regelmatig in de bronnen voor. Na 1551 verdwijnt dit informele
college voorlopig weer uit het zicht. In dit artikel wordt nagegaan wat de secrete vroedschap nu precies
inhield. Daarmee wordt voor het eerst licht geworpen op een informeel college dat achter de schermen de
belangrijkste politieke beslissingen nam en niet eerder op aandacht van historici heeft kunnen rekenen.
Op deze wijze wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de kennis van het middeleeuwse stadsbestuur.1

Inleiding
Tussen 1530 en 1551 liet het Leidse stadsbestuur zich regelmatig adviseren door de secrete
vroedschap. Dit college bestond voornamelijk uit oud-burgemeesters, die vanwege hun be-
stuurservaring op informele wijze hun mening mochten geven over gewichtige kwesties. In
dit artikel wordt de secrete vroedschap voor het eerst centraal gesteld. Na de beschrijving
van het middeleeuwse stadsbestuur volgt een uiteenzetting van een autonomiekwestie tus-
sen het Leidse stadsbestuur en de centrale overheid. Deze kwestie, waarbij het waarschijn-
lijk ging om enkele ketters die door de Leidse schepenen onvoldoende hard waren aange-
pakt, illustreert de unieke positie van de secrete vroedschap. Vervolgens zal nagegaan wor-
den wat de secrete vroedschap nu precies inhield en op welke wijze zij functioneerde. Daar-
na zal uit de doeken gedaan worden in welke gevallen dit college werd geraadpleegd. Ten-
slotte zal, aan de hand van de pogingen die het stadsbestuur in 1545 en 1546 ondernam om
de ambachtsheerlijkheid Zoeterwoude te kopen, het functioneren van de secrete vroedschap
geïllustreerd worden. 

Het middeleeuwse stadsbestuur
Leiden werd in de late middeleeuwen door twee colleges bestuurd: het gerecht en de raad.
Het gerecht omvatte de schout, schepenen en burgemeesters, de raad bestond grotendeels
uit ervaren oud-bestuurders, die als adviseurs van het gerecht optraden.

De schout diende als vertegenwoordiger van de landsheer de openbare orde te handhaven
en toezicht te houden op de naleving van de stedelijke keuren (door het stadsbestuur vast-
gestelde regels). In Leiden waren acht schepenen actief, die jaarlijks op 25 juli vervangen
werden. Zij verzorgden de officiële uitvaardiging van de keuren, waren met de rechtspraak
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1 Dit artikel is gebaseerd op de gelijknamige doctoraalscriptie geschreven voor de Universiteit Leiden. Met dank aan Sjoerd
Bijker.



belast en hadden een soort notariële functie in de zin dat zij allerhande transacties, testa-
menten en overeenkomsten dienden te bekrachtigen. De vier burgemeesters waren verant-
woordelijk voor het dagelijks bestuur. Zij regelden zaken als de stedelijke financiën, de op-
vang van wezen, de verdedigingswerken en toezicht op de nijverheid, en controleerden de
kwaliteit van allerlei levensmiddelen. 

Het gerecht werd bijgestaan door een adviescollege. In contemporaine bronnen werd de
term ‘vroedschap’ meestal gebruikt om dit raadscollege mee aan te duiden. Door een bete-
kenisverschuiving van deze term aan het begin van de 16de eeuw lijkt het mij echter niet
raadzaam deze benaming over te nemen, en in het vervolg de term ‘raad’ te gebruiken.2 De
raad bestond in principe uit oud-gerechtsleden, en was dus een adviescollege dat uitblonk
in bestuurservaring. Oud-bestuurders waren tussen 1385 en 1510 de enigen die zitting in de
raad hadden. Naast het adviseren van het gerecht hadden de raadsleden de taak jaarlijks op
10 november de nieuwe burgemeesters te kiezen. 

In 1510 kreeg ook het stedelijke kiescollege, de Veertigraad, het recht de raadsvergade-
ringen bij te wonen en deel te nemen aan de burgemeestersverkiezing. Deze Veertigraad was
in 1449 ingesteld, om jaarlijks zestien personen voor het schepenambt te nomineren. De
landsheer (of diens plaatsvervanger, de stadhouder), koos uit deze zestien voorgedragen
personen vervolgens acht schepenen. Als één van de veertig leden van het kiescollege over-
leed, mochten de overgebleven leden iemand als vervanger aanwijzen. Dit systeem wordt
coöptatie genoemd. Vanaf 1510 stelde de landsheer de schout aan. Daarnaast verkoos de
landsheer de schepenen uit de voordracht van de zestien kandidaten die de Veertigraad jaar-
lijks opstelde. De leden van de raad kozen ook na 1510 nog jaarlijks de nieuwe burge-
meesters. Vanaf 1510 konden ook poorters zonder ervaring als stadsbestuurder raadslid
worden, als zij tot Veertigraad gekozen werden.3

‘Angaende een saecke merclicken angaende tprofijt deser stede’
Op 18 december 1531 kwam een selecte groep Leidse bestuurders bijeen om te spreken over
een belangrijke kwestie. Aanwezig waren de schout, vier burgemeesters, zeven schepenen en
zeven oud-burgemeesters.4 Onderwerp van gesprek was een bijzondere vangst: een aantal sol-
daten van de Deense koning in ballingschap, Christiaan II, was op Allerheiligenavond (31 ok-
tober) in het St. Aachtenklooster buiten Leiden in hechtenis genomen en in de stad vastgezet. 

Christiaan II, die was getrouwd met Isabella, de zuster van Karel V, was in 1513 koning
van Denemarken geworden. Tien jaar na zijn aantreden kwamen Deense edelen onder lei-
ding van Christiaans oom, Frederik van Holstein, tegen de koning in opstand. Christiaan
vluchtte naar Zeeland waarna zijn oom hem opvolgde als koning Frederik I. In 1531 tracht-
te Christiaan met hulp van de Hollanders zijn troon te heroveren. Na een mislukte belege-
ring van een kasteel buiten Oslo werd hij echter gevangengezet.5
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2 Over deze betekenisverschuiving C.J. Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap. Een informeel Leids adviescollege tussen
1530 en 1551’ (doctoraalscriptie Universiteit Leiden 2002) 22-23.

3 Over het middeleeuwse stadsbestuur H. Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden 1420-1510 (Leuven/Apel-
doorn 1996) 40-68; J.W. Marsilje, Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode ±1390-1477 (Hilver-
sum 1985) 20-24, 48-59.

4 Gemeentearchief Leiden (GAL) SA I 384, vroedschapsresolutie van 18 december 1531. Aangezien de foliëring van de
vroedschapsresoluties per jaar opnieuw begint, terwijl de vroedschapsboeken periodes van enkele decennia beslaan, heb
ik ervoor gekozen te verwijzen aan de hand van de datering van de resoluties. 

5 J.D. Tracy, Holland under Habsburg rule 1506-1560. The formation of a body politic (Berkely/Los Angeles/Oxford 1990) 106-108.



De krijgslieden die Christiaan weer op de troon hadden moeten helpen, struinden eind
1531 in Holland rond. Waarschijnlijk waren zij na zijn gevangenneming per schip terugge-
keerd naar Holland, en moesten zij maar zien hoe de winter te overleven. Een aantal van hen
werd net buiten Leiden opgepakt. De plaats van de arrestatie, het St. Aachtenklooster, is op-
merkelijk. Waarschijnlijk waren de soldaten opgepakt vanwege hun geloof. Er deden na-
melijk geruchten de ronde dat Christiaan II Luthers was en misschien werd zijn krijgsvolk
daar ook van verdacht.6

De Leidse schepenen waren van plan de gevangenen na een verhoor vrij te laten. In-
middels was er echter een brief aangekomen waarin de Leidenaren opgedragen werd de
krijgslieden in hechtenis te houden, zodat zij later naar Den Haag vervoerd en daar gehoord
zouden kunnen worden. Dit verzoek ging echter tegen de Leidse privileges in. De Leidse
schepenen hadden de gevangenen immers niet schuldig bevonden en gelast hen vrij te la-
ten. De Leidse bestuurders verwachtten dat het overdragen van de gevangenen tot onrust on-
der de bevolking zou leiden, en besloten hen voorlopig nog vast te houden. Nadat de solda-
ten gedagvaard waren om in Den Haag te verschijnen (hun zaak zou dienen op 21 december)
openden de Leidenaren het overleg met de centrale overheid. Mr. Willem Uuyten Agger, de
Leidse pensionaris7, reisde op 17 december naar Den Haag om daar met enkele bestuurders
te spreken. Hij sprak onder meer met mr. Gerrit van Assendelft, die voorzitter van de Raad
van Holland was, en met mr. Vincent Cornelisz., die voorzitter van de Rekenkamer was. Zij
waren van mening dat de gevangenen het beste naar Den Haag gebracht konden worden. De
Haagse bestuurders vreesden namelijk dat het land zich anders de woede van de keizer op
de hals zou halen. De Leidse burgemeesters riepen hierop het gerecht én de secrete vroed-
schap bijeen, om te beslissen of de gevangenen al dan niet naar Den Haag gestuurd zouden
worden. Men vreesde dat de zaak als een precedent gebruikt zou kunnen worden om in de
toekomst vaker de stedelijke schepenbank buitenspel te zetten. Besloten werd dat twee bur-
gemeesters samen met enkele anderen naar Den Haag zouden reizen. Daar zouden zij pro-
beren het vonnis van de Leidse schepenen staande te houden. Het resultaat van de bespre-
king zouden de afgevaardigden nog dezelfde dag aan de secrete vroedschap meedelen.

De volgende dag brachten de burgemeesters mr. Willem van Oij en Jan Klaas Aalwijnsz.
verslag uit van het overleg in Den Haag. Zij hadden ervoor gepleit het vonnis van de Leidse
schepenen te respecteren en hadden daartoe uit de stedelijke privileges geciteerd. Hierop
hadden de Haagse bestuurders gezegd: ‘...zoude ghij de keizerlijke majesteit zijn resort wil-
len benemen ende zijn recht verbieden, ghij zoude vallen in groter indignacie vande keizer-
lijke majesteit...’.8 Daarnaast hadden zij de Leidenaren gewezen op de mogelijke kosten die
verdere tegenwerking met zich mee zou brengen, een argument waar de bewindslieden van
de verarmde stad beslist gevoelig voor waren. Zij hadden de Leidenaren dan ook met klem
aangeraden de gevangenen naar Den Haag te sturen. Hierop besloten het gerecht en de se-
crete vroedschap toch maar toe te geven aan de Haagse eisen. 

Het is opmerkelijk dat de meeste leden van het officiële adviescollege, de Leidse raad, niet
werden ingelicht over de problemen tussen het stadsbestuur en de centrale overheid. Zelfs
enkele maanden nadat de kwestie was opgelost, in februari 1532, waren de meeste raadsle-
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6 J.P. Ward, ‘The cities and states of Holland 1506-1515. A participative system of government under strain’ (ongepubli-
ceerde dissertatie 2001) 207.

7 De pensionaris was degene die de stad naar buiten vertegenwoordigde.
8 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 18 december 1531.



den nog niet op hoogte gebracht. Zij waren gepasseerd ten faveure van het selecte groepje
raadsleden dat tevens zitting had in de secrete vroedschap.

De secrete vroedschap
In de periode 1530-1551 werd regelmatig melding gemaakt van adviserende groepjes raads-
leden. Zij staan in de bronnen omschreven als ‘cleyne vroescip’, ‘secrete vroescip’, ‘nota-
belste vanden vroescap’ of werden aangeduid als personen die door de burgemeesters als
raadgevers ontboden werden.9 Door de vermeldingen van deze adviescolleges in de vroed-
schapsresoluties (resoluties van de raadsvergaderingen) te vergelijken met de dagvaartver-
slagen van pensionaris Jacob de Milde, kan aangetoond worden dat men verschillende ter-
men gebruikte om één verschijnsel mee aan te duiden.

Onder de secrete vroedschap verstond men een aantal personen dat de burgemeesters ad-
viseerde. Dit blijkt uit een vroedschapsresolutie uit 1545. In de aanhef staat vermeld dat de
burgemeesters ‘die van de secrete vroeschappe’ bijeengeroepen hadden. Pensionaris Jacob
de Milde stelde nog tijdens dezelfde vergadering dat deze bijeengeroepen was, omdat de
raad op een eerdere bijeenkomst niet tot overeenstemming had kunnen komen. Daarom
had de raad ‘tselfde geleyt tot laste vanden burgermeesteren mitten geenen die zijluijden
daer over tot hoeren raede roepen zullen’.10

Een vergelijking tussen de vroedschapsresolutie van 31 augustus 1543 en het verslag van
Jacob de Milde maakt duidelijk dat ‘cleyne vroescip’ en ‘secrete vroescip’ synoniemen zijn.
In de vroedschapsresolutie staat vermeld dat de secrete vroedschap vergaderd was om over
de bede te overleggen, terwijl de pensionaris van de ‘cleyne vroescip’ sprak.11 Ook de ‘nota-
belste vanden vroescepe’ zijn dezelfden als de secrete vroedschap. Zij komen in voor in een
resolutie uit 1537; men sprak toen van de ‘notabelste ende secreetste vander vroescepe’.12

De hier genoemde termen hadden in de periode 1530-1551 betrekking op één en hetzelf-
de verschijnsel, zij sloegen op personen die als adviseurs van de burgemeesters optraden.
Tussen 1530 en 1551 zijn er 42 resoluties van vergaderingen van de secrete vroedschap over-
geleverd.13

De vergadering van de secrete vroedschap
Wanneer werd de secrete vroedschap nu bijeen geroepen? De vergaderingen vonden, net als
die van de raad, niet frequent plaats.14 De secrete vroedschap lijkt een soort college van ge-
specialiseerde raadgevers te zijn geweest, dat bijeengeroepen werd door de burgemeesters
(en een enkele keer door de schout15). Hiervoor hadden de burgemeesters de instemming
van de raad niet persé nodig, hoewel zij die soms wel degelijk kregen. 

Meestal werd de secrete vroedschap gehoord over de instructies die men zou geven aan de
Leidse gedeputeerden die de vergadering van de Staten van Holland zouden bijwonen. Deze
gedeputeerden, bestaande uit de Leidse pensionaris en eventueel één of meerdere andere af-
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9 Ik heb ervoor gekozen de term ‘secrete vroedschap’ te gebruiken, omdat deze in de periode 1530-1551 het meest in de
bronnen wordt gebruikt.

10 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 25 september 1545.
11 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 31 augustus 1543; GAL SA I 1218 verslagen dagvaarten 1530-1555 f. 152 v.
12 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 27 april 1537.
13 Zie voor een overzicht hiervan Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap’, 100-102.
14 Ibidem, 35 noot 111.
15 GAL SA I 384, inliggende notitie tussen de vroedschapsresoluties van 10 november 1547 en 6 augustus 1548.



gevaardigden, hadden maar weinig speelruimte. Zij werden erop uitgestuurd door het stads-
bestuur met een duidelijke instructie waarvan zij niet mochten afwijken. Het gerecht en de
raad bepaalden het beleid, de gedeputeerden dienden de Leidse opvattingen in principe
slechts over te brengen. Alleen als zij daar de uitdrukkelijke toestemming voor hadden,
mochten zij naar eigen inzicht onderhandelen en beslissingen nemen.16 Dit principe leidde
tot een zeer trage besluitvorming op landelijk niveau; als de Staten van Holland vergaderden,
hoefde maar één van de Staten dwars te liggen, om de hele vergadering huiswaarts te doen
reizen om ruggespraak te plegen. Onderhandelingen over belangrijke zaken, zoals de toe-
kenning van een bede (een financiële bijdrage aan de landsheer), konden hierdoor maanden
duren. De secrete vroedschap werd vaak ingeschakeld als de Leidse gedeputeerden terug-
keerden om ruggespraak te plegen. De raad stemde er meestal op voorhand al mee in dat de
secrete vroedschap gedurende de onderhandelingen een adviserende rol zou spelen. Als de
instructie die in samenspraak met de raad was opgesteld niet geaccepteerd zou worden door
de Statenvergadering, dan zouden de burgemeesters met enkele raadslieden een nieuwe in-
structie opstellen. Meestal werd het voornemen de secrete vroedschap in te schakelen als
volgt verwoord: als de onderhandelingen zouden vastlopen en de gedeputeerden zouden
terugkeren om te overleggen, ‘...soe wes alsdan bijden burgermeesteren, mitten gheenen die
zyluyden daer over tot hoeren raede roepen zullen, geconcludeert ende gesloeten sel worden,
dat tselfde zijnen voirtganc zal hebben ende van waerden gehouden zel worden’.17

Als oud-burgemeesters waren de leden van de secrete vroedschap bijzonder bedreven in fi-
nanciën en diplomatie.18 Daarom maakte het stadsbestuur graag gebruik van hun expertise als
er onderhandeld moest worden over een bede. Wellicht speelde ook mee dat men het meren-
deel van de raadsleden wilde ontlasten door alleen de secrete vroedschap bijeen te roepen. De
burgemeesters bepaalden meestal wie zij als raadslieden zouden oproepen. Soms kozen zij er-
voor alleen de schepenen te raadplegen. Zij konden ook alleen de secrete vroedschap bijeen-
roepen en de schepenen passeren.19 Meestal kozen de burgemeesters er echter voor de sche-
penen en de secrete vroedschap te ontbieden. De schout, die immers de vertegenwoordiger van
de landsheer was, werd lang niet altijd uitgenodigd een dergelijke vergadering bij te wonen. 

Naast de schout, de schepenen, de raad en de secrete vroedschap konden de burge-
meesters nog een aantal andere stedelijke groeperingen om advies vragen. Zo konden de
burgemeesters de Rijkdom ontbieden, die bestond uit vermogende poorters die niet tot de
bestuurskring behoorden. Ook de clerus, landeigenaren en bepaalde beroepsgroepen kon-
den bijeengeroepen worden. Waarschijnlijk trachtte het stadsbestuur zich vooral te verze-
keren van een zeker draagvlak door regelmatig met allerlei belangengroeperingen te over-
leggen. De burgemeesters waren hiertoe in feite niet verplicht, en konden in theorie het hele
ambtsjaar volmaken zonder de schout, de schepenen, de secrete vroedschap, de raad of an-
dere belangengroeperingen om advies te vragen. De bewindslieden dienden er echter voor
te waken de stedelijke elite niet van zich te vervreemden, allereerst om de lieve vrede te be-
waren, en daarnaast om een kans te maken als burgemeester herkozen te worden.20
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16 H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van
Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) (z.p. 1991) 191-192.

17 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 22 februari 1542.
18 Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap’, 64-68.
19 Ibidem, 36 noot 117, 118.
20 Ibidem, 36-37.



De samenstelling van de secrete vroedschap
In principe maakten alleen de oud-burgemeesters deel uit van de secrete vroedschap. De schout
en de schepenen werden niet tot de secrete vroedschap gerekend.21 Tussen 1530 en 1551 wer-
den echter twee personen tot de vergadering van de secrete vroedschap toegelaten die op dat
moment nog geen oud-burgemeesters waren: Frans Gerritsz. Goel en Jacob Deyman. Omdat
zij afwijken van het algemene patroon lijkt het zinvol eens bij dit tweetal stil te staan.

Frans Gerritsz. Goel (1485-1558) was lakenhandelaar en brouwer. Hij begon zijn ambte-
lijke carrière in 1519, toen hij waardijn werd.22 In 1521 werd hij tot Veertigraad verkozen, en
een jaar later slaagde hij erin het schepenambt te bemachtigen. Op dat moment was hij zo’n
37 jaar oud. Hij zou in totaal 17 maal het schepenambt bekleden, en werd eenmaal (in het
ambtsjaar 1546-1547) tot burgemeester verkozen. Hij was twaalf maal als rogiermeester be-
trokken bij het afhoren van de tresoriersrekeningen.23 Gedurende zijn ambtelijke loopbaan
bekleedde hij ook enkele lagere ambten.24

Op het eerste gezicht lijkt Frans Gerritsz. Goel een persoon die de stap naar de absolute
bestuurlijke top nooit echt heeft kunnen maken. Hij was al 25 jaar raadslid en had al twaalf
maal het schepenambt bekleed toen hij burgemeester werd, en hij slaagde er niet in dit ambt
voor een tweede keer te bekleden. Het lange wachten op het burgemeestersschap wijst be-
paald niet op een stormachtige carrière. Op 30 juli 1546 werd Frans echter wel betrokken bij
overleg tussen de burgemeesters en de secrete vroedschap. Destijds maakte hij geen deel uit
van het gerecht, en werd hij als raadslid zonder ervaring als burgemeester tot de vergadering
toegelaten. Voordat hij enkele maanden later, op 10 november 1546, uiteindelijk tot burge-
meester werd verkozen, woonde hij zeven vergaderingen van de secrete vroedschap bij.

Frans Gerritsz. Goel beschikte in 1546 natuurlijk wel over een schat aan ervaring: zijn
twaalf ambtsjaren als schepen en zijn ervaring als kerkmeester en waardijn hebben onge-
twijfeld bijgedragen tot het besluit om hem uit te nodigen om de vergadering van de secre-
te vroedschap bij te wonen. Hij had eveneens ervaring als gedeputeerde ter dagvaart. Tussen
1535 en 1546 trad hij namelijk tienmaal op als vertegenwoordiger van de stad. Op financieel
gebied was hij evenmin een onbekende, voor 1546 was hij namelijk al zeven keer als rogier-
meester aangesteld.

Frans Gerritsz. Goel was vanaf 1537 acht jaar lang onafgebroken schepen geweest. Toen
hij vanaf medio 1545 tijdelijk niet meer deel uitmaakte van het gerecht, verdween er dus een
vertrouwd gezicht. De secrete vroedschap was er, zo lijkt het, op gericht de ervaring van oud-
bestuurders ook buiten de raadsvergadering om beschikbaar te houden. Regelmatig vielen
bekwame bestuurders buiten het gerecht, zij zouden dan in feite alleen in de raadsvergade-
ring gehoord kunnen worden. Er was echter behoefte aan informeel overleg tussen burge-
meesters en raadgevers, waarbij als criterium vooral ervaring als burgemeester gebruikt
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21 Zie bijvoorbeeld GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 12 mei 1532; GAL SA I 384, vroeschapsresolutie van 17 septem-
ber 1538.

22 De waardijns werden door het stadsbestuur aangesteld als keurmeesters die toezicht moeten houden op de kwaliteit van
de vervaardigde lakens (N. W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidse lakenindustrie I. De middeleeuwen (veertiende tot zestiende
eeuw) (Den Haag 1908), 153-155).

23 Jaarlijks werd er een aantal raadsleden als rogiermeester aangesteld. Zij moesten de rekeningen van de twee tresoriers
(die de stedelijke schatkist beheerden) controleren.

24 S.A. Lamet, Men in government. The patriciate of Leiden 1550-1600 (Massachusetts 1979) 398; G. van Rijckhuysen, Wapenkaart
behelzende alle de wapens en namen van de edele groot achtbare heeren veertigen des stad Leyden (Leiden 1758); Zuijderduijn, ‘De se-
crete vroedschap’, 105.



werd. Het is echter goed denkbaar dat Frans Gerritsz. Goel zich voor 1546 als schepen al had
weten te onderscheiden als een uitstekend bestuurder, en daarom in dat jaar werd uitgeno-
digd voor de vergaderingen van de secrete vroedschap. Dat Goel inderdaad een zeer be-
kwaam bewindsman moet zijn geweest, blijkt wel uit het feit dat hij als enige schepen op 29
maart 1542 een vergadering van de secrete vroedschap bijwoonde.25

De stadssecretaris Jacob Deyman is de tweede persoon die een uitzondering op de regel
vormt. Hij volgde in 1531 de secretaris Hendrik Florisz. op, nadat die was overleden. De im-
portantie van het secretarisambt blijkt overduidelijk uit de reactie van het stadsbestuur op de
dood van deze Hendrik Florisz.: zodra het overlijden van de secretaris bekend geworden
was, werd in allerijl een raadsvergadering bijeengeroepen. Burgemeester Willem van Oij
verwoordde toen het belang een stadssecretaris te hebben als volgt: ‘Ende alsoe deze stede
zonder secretarijs niet wel en mach staen, mer van noode zel wesen, tot vordernisse zoe van-
der stede zaecken als vander justicie wegen ende oick om te expedieren den vreemde luijden
ende den poorters deser stede van hoere affaieren, eenen anderen secretarijs in zijn plaetse
te eligieren...’.26 De raad koos op 30 juni 1531 Jacob Deyman als opvolger van Hendrik Flo-
risz. Als secretaris diende Jacob Deyman de notulen van de vroedschapsvergadering bij te
houden en de resoluties op te tekenen. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het rond-
sturen van de stukken, en droeg hij er zorg voor dat belanghebbenden op de hoogte ge-
bracht werden van besluiten. Hij bewaarde de schuld- en rentebrieven van de stad, zorgde
voor het opmaken van de stadsrekeningen, ontwierp de nieuwe keuren en ordonnanties en
gold als plaatsvervanger van de pensionaris op de Statenvergadering. 

Uit de bovenstaande taakomschrijving blijkt eigenlijk al waarom Deyman tot de vergade-
ring van de secrete vroedschap toegelaten werd: hij diende immers de resoluties op te stel-
len. Daarnaast wist hij als secretaris precies wat er op politiek gebied speelde. Voorts had
Deyman ervaring als gedeputeerde: in de periode 1530-1551 ondernam hij 92 maal een
dienstreis. Ook maakte hij als secretaris de stadsrekeningen op en hij werd daarom in de pe-
riode 1530-1551 zestien maal als rogiermeester aangesteld. Op het moment dat Deyman als
secretaris aantrad, was hij nog niet zo ervaren. Waarschijnlijk woonde hij de vergaderingen
van de secrete vroedschap aanvankelijk alleen bij als notulist. In een resolutie uit 1542 wordt
Deyman namelijk pas voor het eerst genoemd als lid van de secrete vroedschap.27 Op dat mo-
ment was de secretaris ruim tien jaar in dienst en was hij een zeer ervaren stadsbestuurder.
Waarschijnlijk groeide Deyman geleidelijk in deze rol. Net als Frans Gerritsz. Goel, lijkt hij
dan ook vooral vanwege zijn ervaring, en minder vanwege de centrale positie die hij binnen
het stadsbestuur innam, als adviseur gebruikt te zijn. Geen van beiden werd immers vanwe-
ge een ambtelijke promotie tot de secrete vroedschap toegelaten.

Een vastomlijnd college
Was de secrete vroedschap nu een vastomlijnd college, of kozen de burgemeesters, al naar
gelang de situatie, zelf de secrete vroedschappen uit? Het gegeven dat Frans Gerritsz. Goel en
secretaris Jacob Deyman tot de vergadering toegelaten werden lijkt op een wisselende samen-
stelling te wijzen. Daarnaast wordt in de vroedschapsresoluties regelmatig gesteld dat de bur-
gemeesters zelf mochten bepalen wie zij als raadgevers uitkozen. Desondanks bestaan er aan-
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25 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 24 maart 1542.
26 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 30 juni 1531.
27 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 14 februari 1542.



wijzingen dat het duidelijk was wie wel en niet tot de secrete vroedschap behoorden. Zo wordt
het college in een resolutie als volgt omschreven: ‘[de burgemeesters hebben] bij hem geroepen
enighe vanden secrete vroescappe ende andere omme te adviseren...’.28 Blijkbaar kon er onder-
scheid gemaakt worden tussen de secrete vroedschappen die door de burgemeesters werden
opgeroepen, en anderen die de vergadering bijwoonden. 

Dat de secrete vroedschap een vaste samenstelling kende blijkt ook uit een resolutie van
2 februari 1545. Gerecht en secrete vroedschap waren bijeen op het stadhuis. Aanwezig wa-
ren de schout, twee burgemeesters, zeven schepenen en drie leden van de secrete vroed-
schap.29 Men sprak onder meer over de aankoop van het ambacht Zoeterwoude. Er moest ie-
mand genomineerd worden die zich met de aankoop bezig zou gaan houden. Men conclu-
deerde dat degene die door de aanwezigen en door Jacob van der Does, Jan Frans Gijs-
brechtsz. (de absente burgemeesters), Adriaan Jansz. (de absente schepen), Jacob Klaasz.
houtkoper en Klaas Reyer Klaasz. genomineerd zou worden, de post zou gaan bekleden.
Het lijkt erop dat men de beslissing pas wilde nemen als iedereen aanwezig was. Naast de
ontbrekende burgemeesters en schepen, worden twee andere personen genoemd. Waar-
schijnlijk completeerden zij de secrete vroedschap, die op 2 februari 1545 dan bestond uit de
volgende vijf personen: Jacob Klaasz. houtkoper, Klaas Reyer Klaasz., Jan Reyersz., Jan
Klaas Cornelisz. en Gerrit Boeckelsz. Buytewech. Zij waren de oud-burgemeesters die op
dat moment buiten het gerecht vielen.

Een juridisch geschil dat in 1564 voor het Hof van Holland diende, maakt eveneens dui-
delijk dat de secrete vroedschap slechts uit oud-burgemeesters bestond. De zaak was aan-
gespannen door de Leidse schout Klaas van Berendrecht, die zich op deze wijze toegang tot
de vergaderingen van de secrete vroedschap hoopte te verwerven. De burgemeester Gerrit
Boeckelsz. Buytewech moest in Den Haag zijn herhaalde weigeringen verdedigen om de
schout de vergaderingen van de secrete vroedschap bij te laten wonen.

De lezing van de schout mag er zijn. Op een koude oktoberdag liep hij langs het stadhuis,
en hoorde dat er een vergadering was. Hij ging de vergaderkamer binnen om zich te warmen
aan het vuur dat men daar stookte. Zich nietsvermoedend koesterend bij de haard, werd hij
plots door de pensionaris gesommeerd de zaal te verlaten, omdat de burgemeesters daar
‘met haere secreeten raede’ aan het vergaderen waren. Het moge duidelijk zijn dat we feite-
lijk met een soort proefproces te maken hebben. De schout wilde daarom ook van geen wij-
ken weten; hij ging op zijn eigen plaats zitten en verklaarde dat de burgemeesters geen be-
slissingen mochten nemen zonder hem te raadplegen. Hierop besloot de voorzittende bur-
gemeester, Gerrit Boeckelsz. Buytewech, de vergadering te beëindigen. De volgende dag
verstoorde de schout echter weer een bijeenkomst van de secrete vroedschap. Hij ging weer
op zijn plaats zitten en sprak aanvankelijk geen woord. De pensionaris verzocht hem weer
de zaal te verlaten. De schout bleef echter rustig zitten en vroeg de aanwezigen privileges te
laten zien waaruit zou blijken dat hij de vergadering niet mocht bijwonen. De burgemeesters
dachten dat wel voor elkaar te kunnen krijgen. De secrete vroedschap was echter een infor-
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28 GAL SA I 1218 f. 108v (verslag van de vergadering van de secrete vroedschap op 16 augustus 1542). Met de ‘andere’ wer-
den waarschijnlijk de beide schepenen Jan Reyersz. en Frans Gerritsz. Goel bedoeld.

29 Te weten Klaas van Berendrecht (de schout), Klaas Adriaansz., Jonge Dirk Jan Reyersz. (burgemeesters), Frans Gerritsz.
Goel, Jacob Cornelisz. Gorter, Jacob Jansz. van der Graft, Klaas Cornelisz. de Wilde, Gerrit Aalbrechtsz., Quirijn
Allertsz., Jan Huigenz. (schepenen), Jan Reyersz., Jan Klaas Cornelisz., Gerrit Boeckelsz. Buytewech (secrete vroed-
schappen).



meel college, dat nergens in de stedelijke privileges en keuren genoemd staat. De bewijs-
voering van de burgemeesters maakte dan ook geen enkele indruk op de schout en deze
bracht de kwestie voor het Hof van Holland.30

Er zijn enkele interessante bronnen overgeleverd die betrekking hebben op de zaak die de
Leidse schout in 1564 aanspande. Zo is er een drietal getuigenverklaringen ten bate van de
burgemeesters. Oud-burgemeester Klaas Reyer Klaasz., op dat moment ongeveer zeventig
jaar oud, verklaarde dat hij verschillende keren de kleine of secrete vroedschap bijeen had la-
ten roepen. Dit college kwam bijeen ‘...omme aldair te tracteren zaecken de thresorie der
selver stede aengaende ende andere zaicken acceleratie ende secrete coincatie vereyschen-
de...’. Klaas van Berendrecht was volgens deze getuige nooit opgeroepen, en van andere
oud-burgemeesters had hij begrepen dat het nooit gebruikelijk was geweest ook de schout
tot de vergadering toe te laten. De klerk Pieter Colijn Eliasz. verklaarde eveneens dat het niet
gebruikelijk was de schout toe te laten tot de vergadering van de secrete vroedschap. Verder
legden enkele stadsboden een verklaring af dat zij nog nooit anderen dan de oud-burge-
meesters hadden bericht dat er een vergadering van de secrete vroedschap op de agenda
stond.31 Tenslotte blijkt de aparte status van de oud-burgemeesters uit een vroedschapsre-
solutie uit 1531: toen het stadsbestuur destijds Jacob Deyman als nieuwe stadssecretaris aan-
nam, stelde zij een commissie samen die een arbeidscontract diende op te stellen. Promi-
nente leden van deze commissie waren onder meer de ‘wijlen burgemeesteren’, ofwel de
oud-burgemeesters die duidelijk als aparte groep omschreven staan.32
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30 GAL SA I 55, stukken betreffende het schoutambt 1564. 
31 Idem.
32 De commissie bestond uit de schout Gerrit van Lokhorst, de schepenen Floris Jacobsz. en Frans Gerrit Doenz., en Bou-

wen Willemsz., Willem van Lodenstein, Ambrosius Colen en Jan Reyersz. ‘uuyter vroscepe wijlen burgermeesteren’ (GAL
SA I 384, vroedschapsresolutie van 30 juni 1531).

Afb. 1. Het stadhuis van Leiden. uit het Staetbouc van Salomon Davidsz. van Dulmanshorst en Jan
Pietersz. Dou, Leiden 1588-1597. Collectie en foto: Gemeentearchief Leiden.



Een geheim college
Als de middeleeuwers het hier centraal gestelde college omschreven, gebruikten zij zowel
termen die op het ingeperkte karakter daarvan wijzen (‘cleyne vroescap’, ‘notabelen vanden
vroescap’) als een term die daarnaast ook geheimhouding doet vermoeden (‘secrete vroe-
scap’). Hoe moet de term ‘secreet’ in dit verband nu geïnterpreteerd worden? Was er echt
sprake van achterkamertjespolitiek, of sloeg ‘secreet’ toch meer op het besloten karakter?

Er zijn enkele aanwijzingen dat de besluiten van de secrete vroedschap aanvankelijk niet
geopenbaard werden. Op 9 februari 1532 werd het volgende in de raadsvergadering meege-
deeld over de gevangen soldaten van Christiaan II: ‘Voert is geopent bij monde van meester
Willem van Oy voorn., hoe dat omtrent een vierendeel jairs geleden, die jegenwoirdige bur-
germeesteren mitten burgermeesteren van tvoirgaende jaer ende mit andere die voirtijts
burgermeesteren zijn geweest, mit eenige gehandelt ende getracteert hebben zekere mer-
clike zaecke, grotelicken angaende tprofijt ende welvaeren deser stede mitsgaders den poer-
ters ende inwoenders van dien, welcke zaecke om verscheyden redenen alsnog niet en be-
hoert geopenbaert te wezen...’.33

Inderdaad waren er inmiddels meer dan drie maanden voorbijgegaan sinds de krijgslie-
den waren opgepakt. Volgens het bovenstaande fragment had men nog geen ruchtbaar-
heid aan deze zaak gegeven. Dat de Leidse poorters nog niet ingelicht waren over het inci-
dent lijkt vrijwel zeker, maar wat wisten de andere raadsleden van de zaak? Uit de resolutie
blijkt nergens dat zij over de strubbelingen met de centrale overheid ingelicht waren: mr.
Willem van Oij, die het woord voerde, stelde slechts dat er sprake was van een zeer ge-
wichtige zaak, waarvoor de stad twintig pond Vlaamse groten aan kosten had gemaakt. De
vraag was of de raad zou instemmen met deze uitgave; men ging echter niet inhoudelijk op
de zaak in.34

Op 9 maart 1545 werd in een raadsvergadering de aankoop van de ambachtsheerlijkheid
Zoeterwoude besproken. De stad probeerde de heerlijkheid te kopen om zo de concurrentie
van de buitennering (de vlak buiten de stad gevestigde ondernemingen die met de stedelijke
nijverheid concurreerden) te kunnen aanpakken. Over de onderhandelingen werd onder
meer het volgende gezegd: ‘Soe dat die burgermeesteren tselfde secretelicken geopenbaert
ende te kennen gegeven hebben die vande secrete vroescepe, om redene dairtoe dienende
die upt believen vande grote vroeschepe tzelfde geadvoyeert ende zeer profitelick gedocht
heeft, om te coepen ten profijte dezer stede...’.35 Nu kan het woord ‘secretelicken’ zowel ‘ge-
heim’ als ‘afzonderlijk’ betekenen. In bovenstaande tekst zouden beide betekenissen van
toepassing kunnen zijn; een geheim overleg of een (van een deel van de raad) afgezonderd
overleg.

Ook op 30 september 1531 kwam de raad bijeen. Onderwerp van gesprek was een som
geld die Christiaan II van de Staten van Holland geëist had. Men had het volgende besloten:
‘[dat] die burgermeesteren mitten gedeputeerde dezer stede vorder zouden coinceren om
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33 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 9 februari 1532.
34 Idem. Eenzelfde principe staat verwoord in een resolutie van 25 oktober 1539. Toen bracht pensionaris Jacob de Milde

verslag uit van zijn reis naar de Landdag in Kampen, waar hij overleg pleegde over een conflict over lijfrenten. Over deze
kwestie zou het gerecht zich buigen, ‘ende alsoe tzelfde is een swaere zaecke van quade consequentie dat dair omme tself-
de wel behoert te blijven ende gehouden te worden onder eedt gelijck verclaert worde zulcx te doen...’ (GAL SA I 384,
vroedschapsresolutie van 9 februari 1539).

35 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 9 maart 1545.



breder last te hebben, twelck om zaicken elcx niet en behoirde bekent te wesen...’.36 In dit
geval is het duidelijk dat geheimhouding toch wel degelijk kon meespelen. Desondanks
kwamen de resoluties van de secrete vroedschap in het vroedschapsboek terecht, waarin
ook de resoluties van de raad stonden opgetekend. Er zijn aanwijzingen dat de raadsleden
wanneer zij daar behoefte aan hadden een blik in het vroedschapsboek konden werpen.37

Hoe valt dit dan te rijmen met het geheime karakter van de secrete vroedschap? Het lijkt erop
dat de notulen van de vergaderingen van de secrete vroedschap pas later in het vroed-
schapsboek werden verwerkt. Daardoor hoefde het stadsbestuur het boek niet van een deel
van de raadsleden af te schermen. Omdat de secretaris in het vroedschapsboek ruimte open-
liet voor de resoluties van de secrete vroedschap, kon het stadsbestuur zo lang als zij nood-
zakelijk achtte, wachten met het opschrijven van deze resoluties. Door de besluiten van de
secrete vroedschap niet direct in het vroedschapsboek te schrijven, voorkwamen de burge-
meesters ook dat zij direct vastzaten aan een besluit. Het idee dat hetgeen op schrift gesteld
werd, ooit nog wel eens tegen betrokkenen gebruikt zou kunnen worden, zou ook wel eens
meegespeeld kunnen hebben. In 1488 verwoordde de Leidse raad dit principe als volgt:
‘...gescriven brieven die bliven...’.38

De verslagen van de bijeenkomsten van de secrete vroedschap zijn meestal direct achter
de resolutie te vinden, waarin werd besloten dit college bijeen te roepen. Als de burge-
meesters ertoe overgingen een zaak helemaal buiten de raad om af te handelen, konden zij
ervoor kiezen zelf te bepalen wanneer zij de resoluties in het vroedschapsboek zouden af-
schrijven. Door te wachten met het omzetten van de notulen in een resolutie, konden de bur-
gemeesters een zaak als de autonomiekwestie over de soldaten van Christiaan II geheim
houden.39 Ook andere kwesties waarover de secrete vroedschap zich boog, vereisten waar-
schijnlijk geheimhouding. Daarbij valt te denken aan de Haagse gevangenschap van de ket-
ter Reyer Willemsz., poorter van Leiden, in 1544.40 Geheimhouding was waarschijnlijk even-
eens noodzakelijk toen de secrete vroedschap zich moest buigen over het afbreken van
kloosters buiten de stad. Natuurlijk was dit, net als ketterij, een uiterst gevoelige kwestie.41

Dat de schout Klaas van Berendrecht in 1564 geen toegang tot de vergadering van de secre-
te vroedschap kreeg, wijst natuurlijk eveneens op het geheime karakter van sommige
onderwerpen.
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36 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 30 september 1531.
37 Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap’, 41.
38 GAL SA I 382 vroedschapsresolutie van 17 april 1488: ‘Item van te scriven te Machelen enen brieve van danckbairheden

dat zij onsen genadigen heere, hertoge Philips, wel ende getruweliken bewairt hebben ende noch bewaren willen. Item
hier op is geconsenteerd mondeliken danckbairheden te doen ende bewijsen sonder dair of te scriven, want gescriven
brieven die bliven’.

39 Aangezien er op 9 februari 1532 nog in zeer gereserveerde termen over de zaak werd gesproken ten overstaan van de
vroedschap, mag ervan uitgegaan worden dat op dat moment de resolutie van de secrete vroedschap (van 18 december
1531) nog niet openbaar gemaakt was. Ook in de 17de eeuw was het niet ongebruikelijk dat de secretaris er pas na verloop
van tijd toe overging de notulen in resoluties om te zetten (Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad III, 176-177; Zuijderduijn,
‘De secrete vroedschap’, 42 noot 151).

40 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 20 november 1544. De secrete vroedschap behandelde deze zaak op 25 novem-
ber en besloot de ketter niet in Den Haag voor de Raad van Holland terecht te laten staan.

41 In 1542 vreesde men een inval van de Geldersen onder leiding van de krijgsheer Maarten van Rossum. Daarom werden de
Hollandse steden verplicht hun verdedigingswerken gereed te maken en de gebouwen net buiten de stad af te breken. 



Een aparte bestuurskring
Het beeld dat zich aftekent, is er één van een beperkt groepje bestuurders (gerecht, pensio-
naris en secrete vroedschap) dat het grootste deel van het stedelijk beleid bepaalde en zich
slechts af en toe van de steun van de raad verzekerde.42 Er bestond een redelijk intensieve in-
formatie-uitwisseling tussen de pensionaris (en eventueel andere gedeputeerden) en de
burgemeesters. Deze konden vervolgens zelf kiezen wat ze met de hen meegedeelde infor-
matie deden; die met het gerecht, de secrete vroedschap of de raad bespreken. De raad lijkt
zo ongeveer de laatste instantie geweest te zijn waartoe de burgemeesters zich richtten. Een
belangrijk deel van de raadsleden medio 16de eeuw had geen bestuurservaring, en was
daarom bepaald niet onmisbaar als er belangrijke beslissingen genomen moesten worden.
Veel raadsleden zaten trouwens toch niet op wekelijkse vergaderingen te wachten. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit het verzuim tijdens raadsvergaderingen, dat gedurende de hele late Middel-
eeuwen voorkwam.43

Dat de burgemeesters van personen zonder bestuurservaring niet veel zinvol commen-
taar hoefden te verwachten, blijkt wel uit het volgende. In 1511 hadden de burgemeesters een
raadsvergadering bijeengeroepen, waarop ook de Rijkdom present was. Onderwerp van ge-
sprek was een buitengewone bede van 50.000 pond, die opgebracht moest worden door het
gewest Holland. De raad kwam overeen voor te stellen 41.000 pond op te brengen, maar de
Rijkdom had een veel eenvoudiger oplossing: zij stemde domweg tegen de bede.44 Daarbij
verloren de leden van de Rijkdom de onderhandelingsstructuur van middeleeuws Holland
natuurlijk helemaal uit het oog. Als Leiden als enig lid van de Staten zo’n hard standpunt
zou innemen, zou de bede er toch wel komen, en liep de stad ook nog eens de kans wrevel
op te wekken bij de stadhouder of de landsheer. Dit kon er toe leiden dat de stad een relatief
groot deel van de buitengewone bede zou moeten bijdragen.

De secrete vroedschap werd in vrijwel alle bekende gevallen geraadpleegd over het beleid
op bovengewestelijk, gewestelijk of regionaal niveau. Met name het overleg op bovenge-
westelijk niveau verliep steevast stroef, doordat de Leidenaren politiek niet veel gewicht in
de schaal legden.45 Daarnaast ging het de stad economisch niet voor de wind. Waarschijn-
lijk konden de ambtenaren in Den Haag medio 16de eeuw de Leidse argumenten wel dro-
men; keer op keer wezen zij weer op de ‘sobre nering’ waaronder de stad gebukt ging. Aan-
gezien de stad meestal als één van de laatste toegaf aan de eisen van de centrale overheid,
kende Leiden een vrij hectisch diplomatiek verkeer. De Leidse gedeputeerden hielden zich
daardoor soms maandenlang met de bede bezig. 

Men koos ervoor niet iedere keer dat een gedeputeerde in Leiden terugkeerde om rugge-
spraak te plegen, de gehele raad bijeen te roepen. Op deze wijze ontstond er een aparte be-
stuurskring, bestaande uit het gerecht en de secrete vroedschap, die het dagelijkse externe
beleid vorm gaven. In de praktijk kwam het er meestal op neer dat de burgemeesters aan het
begin van de onderhandelingen over de bede de raad nog wel inschakelden. Nadat zij dit col-
lege enkele malen bijeengeroepen hadden, bedankte de raad voor de eer en gaf het de bur-
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42 Deze visie op de raad is ook terug te vinden bij Van Mieris, die het volgende stelde: ‘...de Leden van deeze Vergaderinge
[de raad] worden zoo dikmaal beroepen, als Burgermeesteren ten dienste van het gemeene Land, of van de Stad, oorbaar
vinden...’ (F. Van Mieris, Beschryving der stad Leyden... (Leiden 1762) 375).

43 Marsilje, Het financiële beleid, 54-55; H.G. Hamaker, De middeneeuwsche keurboeken van de stad Leiden (Leiden 1873) 290, 356).
44 Ward, The cities and States of Holland, 61.
45 Tracy, Holland under Habsburg rule, 81.



gemeesters de volmacht om in het vervolg het gerecht en de secrete vroedschap over het te
volgen beleid te laten beslissen. Op deze wijze werden de raadsleden die weinig kaas gege-
ten hadden van de landelijke politiek ontlast. 

Het is lastig om de concrete invloed die de 16de-eeuwse raad op het stadsbestuur had te
reconstrueren. Voor de 15de eeuw vergeleek Marsilje de raad met een hedendaagse ge-
meenteraad die vrijwel uitsluitend uit oud-wethouders zou bestaan. Hij meent dan ook dat
het zwaartepunt in de relatie tussen het gerecht en de raad bij de laatste lag: de raad was heel
wat talrijker dan het gerecht, de meeste raadsleden waren meerdere keren burgemeester of
schepen geweest en doordat zij vrijwel alles aan de orde lieten komen, waren zij optimaal
geïnformeerd.46 Vergelijken we deze omschrijving met de situatie medio 16de eeuw, dan val-
len direct enkele verschillen op. Het getalsmatige overwicht van de vroedschapsleden (raad-
sleden met ervaring als gerechtslid) ten opzichte van het gerecht was in de loop van de 15de
en 16de eeuw afgenomen, totdat het halverwege de 16de eeuw verdwenen was.47 De raads-
vergaderingen werden bijgewoond door het gerecht, tien tot vijftien oud-gerechtsleden en
tien tot vijftien Veertigraden zonder bijzonder veel bestuurservaring. Van dit geringe aantal
oud-gerechtsleden was een deel alleen schepen geweest en dit ambt lijkt in de 16de eeuw al
veel aan betekenis ingeboet te hebben. De inspraak van degenen die raadsleden waren zon-
der bestuurservaring lijkt medio 16de eeuw ook al beperkt geweest te zijn. Zij traden niet op
als gedeputeerden of rogiermeesters. Sommigen kwamen alleen opdagen als ze daadwer-
kelijk hun stem mochten laten horen: bij de verkiezing van de burgemeesters en tresoriers,
of bij het opstellen van de dubbeltallen voor de schepenverkiezing.48 De burgemeesters had-
den halverwege de 16de eeuw daarom niet veel tegenwind te duchten: zij betrokken de
schout, schepenen en oud-burgemeesters relatief veel bij het bestuur. Het deel van de raad
dat hier buiten viel, was zowel wat omvang als wat politiek gewicht betreft niet in staat het
de burgemeesters al te lastig te maken.

Voorts lag het initiatief om de raadsvergadering bijeen te roepen bij de burgemeesters. Zij
waren niet verplicht de raad regelmatig te doen vergaderen en konden in principe zonder de
instemming van dit adviescollege regeren.49 Natuurlijk kregen burgemeesters die de raad
van zich vervreemdden de rekening gepresenteerd bij de eerstkomende burgemeestersver-
kiezingen. Waarschijnlijk hing de frequentie van de raadsvergaderingen dan ook vooral af
van het gewicht van de besluiten die de burgemeesters dienden te nemen. Er bestond een ze-
kere spanning tussen de mogelijkheid het beleid door een klein groepje ervaren bestuurders
en oud-bestuurders te laten vaststellen en de noodzaak een breed draagvlak voor het beleid
te creëren. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van tabel 1. Jaren waarin de burge-
meesters het noodzakelijk vonden zich regelmatig van de steun van de raad te verzekeren,
werden afgewisseld met jaren waarin zij de raad nauwelijks op de hoogte hielden van hun
beleid.
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46 Marsilje, Het financiële beleid, 57.
47 Rond 1550 waren er steeds zo’n 25 gerechtsleden en oud-gerechtsleden. Van hen hadden er steeds 13 zitting in het ge-

recht, zodat gesteld kan worden dat er ongeveer evenveel zittende bestuurders waren als oud-gerechtsleden in de raad
(Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap’, 10-11 tabel 1.1).

48 Ibidem, 49.
49 J.J. Orlers, Beschrijvinge der stadt Leyden...(Leiden 1641) 587; Hamaker, De middeneeuwsche keurboeken, 290, 356; Zuijderduijn,

‘De secrete vroedschap’, 49 noot 179. 



Tabel 1. Aantal raadsvergaderingen per ambtsjaar (1529-1551)50

1529-1530 10 1540-1541 4
1530-1531 15 1541-1542 10
1531-1532 7 1542-1543 16
1532-1533 8 1543-1544 8
1533-1534 4 1544-1545 9
1534-1535 6 1545-1546 2
1535-1536 7 1546-1547 5
1536-1537 10 1547-1548 2
1537-1538 3 1548-1549 6
1538-1539 7 1549-1550 4
1539-1540 4 1550-1551 4

De burgemeesters stelden de agenda van de raadsvergadering op en bepaalden dus welke
onderwerpen wel en niet aan bod zouden komen. Van een rondvraag aan het einde van de
vergadering, waarin één van de raadsleden een kritische vraag had kunnen stellen, is mij
niets bekend. Alle behandelde onderwerpen werden door de schout, een burgemeester, de
pensionaris of secretaris aan de orde gesteld, inbreng van anderen kwam niet voor. Over het
overleg en de stemronde die na het aan de orde stellen van een zeker onderwerp plaatsvon-
den, is maar weinig bekend. Volgens Marsilje nam men in de 15de eeuw besluiten bij meer-
derheid van stemmen.51 In de meeste gevallen zullen het gerecht en de raad dezelfde ideeën
gehad hebben, zeker in de eerste helft van de 16de eeuw, toen de stad vooral het principe van
de hand op de knip heiligde. Uit de resoluties blijkt dat de raad vooral bijeengeroepen werd
om een breed draagvlak voor de besluiten te creëren. Op 4 februari 1544 stelden de burge-
meesters bijvoorbeeld het volgende: ‘...ende alzoe die burgermeesteren tselfde tot hoere
laste niet en hebben begeren te dragen buyten consent van die vande vroescepe is dair omme
hier up gevraecht hoere goetdunken ende believen...’.52

De Leidse burgemeesters waren uiteindelijk verantwoordelijk voor het beleid. Zij betrok-
ken hun mede-gerechtsleden en de oud-burgemeesters vrij intensief bij de besluitvorming.
De resterende raadsleden werden veel minder nauw bij het beleid betrokken, en werden
vooral geacht in te stemmen met wat door het gerecht en de secrete vroedschap werd voor-
gesteld.

De ‘grootste gemene deler’
In tabel 2 zijn de onderwerpen weergegeven waarover de secrete vroedschap geraadpleegd
werd. Op basis van deze gegevens is het mogelijk het werkterrein van de secrete vroedschap
af te bakenen. De oud-burgemeesters werden vooral tijdens de bede-onderhandelingen in-
geschakeld. De buitennering kwam ook relatief veel aan bod tijdens vergaderingen van de
secrete vroedschap. Voor alle onderwerpen geldt dat ze op een bovengewestelijk, geweste-
lijk of regionaal niveau speelden. Het stadsbestuur zette in dergelijke gevallen gedeputeer-
den in, die door de burgemeesters geïnstrueerd werden. 
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50 Bron: GAL SA I 384, vroedschapsresoluties 1529-1551. 
51 Marsilje, Het financiële beleid, 57.
52 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 4 februari 1544.



Tabel 2. Door de secrete vroedschap behandelde onderwerpen 
(51 agendapunten 1530-1551)53

Onderwerp N %
Bede 28 55%
Buitennering 7 14%
Diversen54 6 12%
Gewestelijke belasting op 4 8%
gebruiksgoederen
Jurisdictie op gewestelijk niveau 4 8%
Stadsverdediging55 2 4%

De al eerder aangehaalde verklaring van Klaas Reyer Klaasz. dat de secrete vroedschap de
burgemeesters adviseerde in financiële kwesties en geheime en spoedeisende zaken, komt
voor het overgrote merendeel overeen met de onderwerpen die in de tabel staan.56 Zo is het
financiële aspect overduidelijk van toepassing op de bede en de belasting op gebruiksgoe-
deren. Wat geheimhouding betreft heb ik eerder al enkele voorbeelden gegeven, zoals het
juridische geschil betreffende de soldaten van Christiaan II.

Een voorbeeld van een spoedeisende zaak is in 1537 te vinden. De secrete vroedschap ver-
gaderde op 8, 9, 11 en 12 april over de bede. Tussentijds deden gedeputeerden ook nog Den
Haag aan om met de andere Staten te overleggen!57 In dit geval werd er in korte tijd veel ver-
gaderd, waarbij de gedeputeerden soms direct na het overleg alweer naar Den Haag ver-
trokken om het Leidse antwoord in te brengen. Door een informele vergadering van de se-
crete vroedschap te beleggen werd de besluitvorming wellicht versneld. 

De secrete vroedschap adviseerde de burgemeesters over zaken die op bovengewestelijk,
gewestelijk en regionaal niveau speelden. Waarschijnlijk was dit voor Klaas Reyer Klaasz. zo
vanzelfsprekend dat hij dit niet in zijn getuigenverklaring opnam. Zijn opmerking dat de se-
crete vroedschap voornamelijk werd ingeschakeld in financiële kwesties, en zaken die
spoedeisend waren of geheimhouding vereisten, verliest daarmee niets aan waarde, maar
moet volgens mij toch wel in de context van het overleg op bovengewestelijk, gewestelijk en
regionaal niveau geplaatst worden. 

De strijd tegen de buitennering
Het functioneren van de secrete vroedschap kan geïllustreerd worden aan de hand van de
pogingen die het Leidse stadsbestuur in de jaren veertig ondernam om de ambachtsheer-
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53 Zie voor een verantwoording van deze tabel Zuijderduijn, De secrete vroedschap, 52 noot 184.
54 Onder de categorie diversen vallen onder meer het voornemen onder de gewestelijke ambtenaren enkele ‘vrienden’ te

kopen (GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 2 april 1551) en de vergroting van het Leidse lakenlood, een maatregel die
gericht was op de uitvoer van textiel (GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 26 september 1538). 

55 Wat de stadsverdediging betreft vergaderde de secrete vroedschap eenmaal over een bevel van Maria van Hongarije om
kloosters en bomen die net buiten stad stonden af te breken (GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 27 augustus 1543).
Een andere vergadering had de aanstelling van ene Hendrik van Nieholt als kapitein van de schutterij als onderwerp. Hij
was geen Leidenaar en was waarschijnlijk door gedeputeerden benaderd (GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 2 au-
gustus 1542).

56 Alleen de kwesties betreffende het lakenlood en de aanstelling van een kapitein van de schutterij lijken niet overeen te
komen met het door Klaas Reyer Klaasz. geschetste beeld.

57 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 5 april 1537. Ook op 11, en 14 juli 1543 vergaderde de secrete vroedschap, terwijl
de raad vergaderde op 8 en 13 juli (GAL SA I 384, vroedschapsresoluties 8 en 13 juli).



lijkheid Zoeterwoude te kopen. De Hollandse steden voerden op dat moment al eeuwenlang
een verwoede strijd tegen de buitennering, omdat deze ondernemingen op het platteland
hun producten relatief goedkoop konden aanbieden.58 De Hollandse stadsbesturen zagen
dit als valse concurrentie voor de stedelijke industrie. Hiertegen namen zij maatregelen zo-
als het verbieden binnen een zekere afstand van de stad bepaalde nijverheid te bedrijven en
de invoering van accijnzen buiten de stad. In 1531 slaagden de Hollandse steden erin de ‘or-
der op de buitennering’ af te dwingen. De invoering hiervan betekende een verbod om
brouwerijen, weverijen, looierijen, grote timmerwerkplaatsen voor sluizen en nog meer
soorten ondernemingen op het platteland op te richten. Dergelijke vormen van nijverheid
zouden voortaan alleen nog in de steden bedreven mogen worden. In de praktijk bleek de
‘order op de buitennering’ echter nauwelijks effectief. Ook de afspraken die met ambachts-
heren gemaakt werden om dan tenminste geen lakennijverheid toe te staan (zoals de over-
eenkomst die de stad en de ambachtsheer van Leiderdorp in 1541 sloten), lijken onvoldoen-
de soelaas geboden te hebben.59

De volgende stap van de steden mag rigoureus genoemd worden: zij probeerden am-
bachtsheerlijkheden op te kopen. Leiden kwam in de jaren veertig van de 16de eeuw in con-
flict met Cornelis van Zwieten, de ambachtsheer van Zoeterwoude, die weigerde op te tre-
den tegen de buitennering. Stad en ambachtsheer voerden aanvankelijk verscheidene pro-
cessen, totdat Van Zwieten overleed. De voogden van zijn zoon Adriaan zagen zich gecon-
fronteerd met een forse schuldenlast, en gingen ertoe over de heerlijkheid voor 5000 Karo-
lusgulden aan Leiden te verkopen.60 Toen er echter enkele problemen rezen, onder meer
over de verdeling van de boetes, zag de stad geen andere mogelijkheid dan de zaak af te bla-
zen.61 De problemen met de centrale overheid, die verderop besproken worden, zorgden er-
voor dat de stad de heerlijkheid na enkele maanden alweer moest verkopen. Met de nieuwe
ambachtsheer kwam men nog wel overeen dat deze de buitennering in zijn gebied niet meer
zou toelaten. Pas aan de einde van de 16de eeuw zou de stad erin slagen de ambachten Zoe-
terwoude, Leiderdorp en Oegstgeest in handen te krijgen.62

De aankoop van het ambacht Zoeterwoude was een belangrijk agendapunt voor het stads-
bestuur. In 1545 en 1546 stopte men hier veel tijd en geld in. Gedurende de onderhandelin-
gen met de erven Van Zwieten en de centrale overheid speelde de secrete vroedschap een be-
langrijke rol. Op 3 februari 1545 vergaderden het gerecht en de secrete vroedschap om ie-
mand aan te wijzen die namens de stad met Zoeterwoude beleend zou worden. Deze zou
door de gerechtsleden en secrete vroedschappen gekozen worden uit hun gelederen. Daar-
naast overlegden de aanwezigen hoe zij de aankoop zouden kunnen financieren. Men vatte
het plan op het geld te lenen, waarbij het schoutambt als onderpand zou dienen. Tenslotte
besloten de aanwezigen dat de burgemeesters met hun adviseurs uiteindelijk zouden mo-
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58 E.C.G. Brünner, De order op de buitennering van 1531. Bijdragen tot de kennis van de economische geschiedenis van het graafschap Hol-
land in den tijd van Karel V (Utrecht 1918) 116-117.

59 H.A. Van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechts-
gebied tot het einde van de gouden eeuw. Deel I, Beschrijving (Leiden 1975) 228-229; Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad II, 243-
245; Posthumus, De geschiedenis van de Leidse lakenindustrie I, 143. 

60 Dit bedrag is vergelijkbaar met de som geld die de stad bijdroeg aan de jaarlijkse bede.
61 Het ambacht werd door de Van Zwietens in leen gehouden van de graaf van Holland. Zij verkochten het aan Leiden. Ver-

volgens moest de stad nog wel door de landsheer officieel met het ambacht beleend worden. 
62 Posthumus, De geschiedenis van de Leidse lakenindustrie I, 143-145; Brünner, De order op de buitennering van 1531, 167-170; H.F.K.

van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (z.p. 1984) 145.



gen bepalen hoe de financiering verder afgehandeld zou worden.63

Het stadsbestuur liet er geen gras over groeien; een maand later waren mr. Gerrit van As-
sendelft en Cornelis Suys, twee leden van de Raad van Holland, akkoord gegaan met de
plannen. Hierop besloten het gerecht en de secrete vroedschap het ambacht te kopen. De se-
crete vroedschap had al ingestemd met het sluiten van een lening van 4000 Karolusgulden.64

Nadat de burgemeesters op 9 maart 1545 de raadsvergadering bijeengeroepen hadden en
aan de aanwezigen de stand van zaken meegedeeld was, stemde ook de raad in met hetgeen
het gerecht en de secrete vroedschap al uitgevoerd hadden. Hier blijkt overduidelijk de in-
spraak die de raadsleden hadden; zij mochten slechts achteraf instemmen met voldongen
feiten. Tenslotte gaven de raadsleden de burgemeesters en hun adviseurs opnieuw een vrij-
brief om in het vervolg naar eigen goeddunken te handelen.65

Vervolgens zwijgen de resoluties maandenlang over de aankoop van Zoeterwoude.66 Op
30 juli 1546 riepen de burgemeesters de schepenen en de secrete vroedschap weer bijeen om
over de aankoop te spreken. Er waren problemen gerezen over de verdeling van de boetes
die de stad, als ambachtsheer van Zoeterwoude, zouden toevallen. De centrale overheid wil-
de de bestaande verdeelsleutel wijzigen. Het was gebruikelijk dat de boetes verdeeld werden
onder de landsheer, de baljuw en de ambachtsheer. Toen de stad de heerlijkheid aankocht,
besloot de centrale overheid echter dat de inkomsten uit de rechtspraak anders verdeeld
moesten worden. Tot groot ongenoegen van de Leidenaren zou de stad minder toebedeeld
krijgen. Zowel de Raad van Holland als de Rekenkamer hadden een verdeelsleutel voorge-
steld. De aanwezigen besloten dat alleen het voorstel dat door de Raad van Holland was in-
gediend acceptabel was. Als de centrale overheid bij het overleg over de boeteverdeling voor
het voorstel van de Rekenkamer zou kiezen, zou de Leidse pensionaris de belening met het
ambacht Zoeterwoude moeten afslaan.67

Op 14 augustus bespraken de burgemeesters, de schepenen en de secrete vroedschap de
Jobstijding die hen vanuit Brussel bereikt had: pensionaris Jacob de Milde schreef dat hij er
niet in geslaagd was op basis van de instructie van het gerecht en de secrete vroedschap de
zaak af te ronden. De aanwezigen besloten dat De Milde nog mocht proberen met behulp
van smeergeld de zaak te redden.68 Het aanbieden van steekpenningen mocht echter niet ba-
ten en op 27 augustus was de pensionaris weer in Leiden. De centrale regering had inder-
daad het voor de stad ongunstige advies van de Rekenkamer overgenomen, waarop de pen-
sionaris de hele zaak afgeblazen had. De burgemeesters, schepenen en secrete vroedschap
betreurden de gang van zaken zeer, vooral gezien het geld en de energie die men in de hele
onderneming gestoken had.69

Hiermee was de bemoeienis van de secrete vroedschap met het ambacht Zoeterwoude
echter nog niet ten einde: toen Willem van Alkmade in juli 1547 het ambacht Zoeterwoude
van de stad kocht, trachtten de Leidse burgemeesters met hem afspraken te maken over de
buitennering. De heer van Alkmade wilde wel meewerken, waarschijnlijk in ruil voor een
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63 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie 3 februari 1545.
64 GAL SA I 424 f 352.
65 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie 9 maart 1545.
66 Op 2 oktober 1545 bespraken de burgemeesters en de secrete vroedschap de kwestie nog wel, maar welke besluiten zij

toen daarover namen, vermeldt de bron niet (GAL SA I 384, vroedschapsresolutie 1 oktober 1545).
67 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie 30 juli 1546.
68 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie 14 augustus 1546.
69 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie 27 augustus 1546.



korting op de prijs: uiteindelijk zou hij slechts 1500 Karolusgulden voor de heerlijkheid be-
talen.70 Dit voorstel legden de burgemeesters vervolgens voor aan de secrete vroedschap, die
besloot dat de burgemeesters zelf maar moesten zien wat zij in dit geval zouden doen.71 Op
9 september stemde de raadsvergadering in met hetgeen de burgemeesters, op advies van
de secrete vroedschap, al uitgevoerd hadden.72

De jaren 1545-1546 moeten voor de Leidse burgemeesters grotendeels in het teken van de
aankoop van de ambachtsheerlijkheid Zoeterwoude gestaan hebben. Uit de resoluties van
de secrete vroedschap blijkt een intensief overleg met de stadhouder, leden van de Raad van
Holland en de erfgenamen van Cornelis van Zwieten. De Leidse raad beleefde daarentegen
een tweetal niet overdreven drukke jaren; in het ambtsjaar 1544-1545 werd negen maal ver-
gaderd, in 1545-1546, slechts tweemaal.73 Gedurende de beslissende maanden, juli en au-
gustus 1546, kwam de raad helemaal niet bijeen! Dat de Leidse raad zeker niet het beleid be-
paalde moge duidelijk zijn. De burgemeesters namen zelfs de ingrijpende beslissing om van
de belening met Zoeterwoude af te zien zonder de raad daarover te consulteren. Hetzelfde
geldt voor het besluit om de heerlijkheid met een enorm verlies te verkopen aan Willem van
Alkmade in juli 1547.74

Besluit
De secrete vroedschap duikt in de periode 1530-1551 schijnbaar vanuit het niets op in de
bronnen. De Leidse oud-burgemeesters werden in deze jaren vrij intensief bij het bestuur
van de stad betrokken, waarbij de nadruk lag op financiële, geheime en spoedeisende zaken
die speelden op een bovengewestelijk, gewestelijk of regionaal niveau. De invloed van de se-
crete vroedschap ging ten koste van het officiële adviesorgaan, de raad. Hoewel het moge-
lijk is dat de schijnbaar toegenomen activiteiten van de secrete vroedschap aan veranderin-
gen in de bronnen toegeschreven moeten worden, is het zeker niet uitgesloten dat de op-
komst van de oud-burgemeesters veroorzaakt is door de uitbreiding van de taken van de Sta-
ten van Holland in de eerste helft van de 16de eeuw. Zo gingen de Staten zich destijds inten-
sief bemoeien met de organisatie van de landsverdediging, de Hollandse handelsbelangen
en de beveiliging van de haringbuizen.75 In de Statenvergaderingen kregen de gedeputeer-
den daardoor te maken met allerlei nieuwe en in veel gevallen lastige onderwerpen. Gezien
deze uitbreiding van het takenpakket van de Staten van Holland is het goed voor te stellen
dat de Leidse burgemeesters (die verantwoordelijk waren voor het beleid van de stad in de
Statenvergaderingen) steeds vaker advies van de oud-burgemeesters nodig hadden. 

Het college van oud-burgemeesters lijkt overigens al voor 1530 bestaan te hebben. Zo ver-
melden enkele 15de-eeuwse bronnen een ‘kleine vroedschap’.76 Ook na 1551 genoten de
Leidse oud-burgemeesters nog een bijzondere status. Zo kende men in de 17de eeuw het
college van consulaire heren. Volgens Hendrik Brouwer, die in de 17de eeuw zelf lid van de
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70 Brünner, De order op de buitennering van 1531, 169.
71 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 14 juli 1547.
72 GAL SA I 384, vroedschapsresolutie van 9 september 1547.
73 Namelijk op 23 juli en 10 november, de dagen waarop de raad wel bijeen moest komen om respectievelijk de schepenno-

minaties op te stellen en de burgemeesters te verkiezen (zie tabel 1).
74 Zie voor een uitgewerkt voorbeeld van het functioneren van de secrete vroedschap tijdens bede-onderhandelingen in 1542

Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap’, 55-60.
75 Tracy, Holland under Habsburg rule, 208-217.
76 Brand, Over macht en overwicht, 55; Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap’, 33-34.



Leidse raad was, ging het om burgemeesters en oud-burgemeesters die tevoren overleg
pleegden over hetgeen men tijdens de raadsvergadering naar voren zou brengen. Brouwer
wijst er overigens uitdrukkelijk op dat een dergelijk college noch in de privileges en keuren,
noch in de stedelijke registers voorkwam.77

Het is tenslotte zeker niet uitgesloten dat vergelijkbare colleges van oud-burgemeesters
ook in andere steden bestaan hebben. Een bron uit 1444 maakt het aannemelijk dat ook
Haarlem en Gouda een secrete vroedschap of een vergelijkbaar college kenden.78 Dit is nau-
welijks verwonderlijk, aangezien er ook in andere steden wel de behoefte zal hebben be-
staan om bekwame en ervaren oud-bestuurders op informele wijze bij het stedelijk beleid te
betrekken.
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77 R.C.J. van Maanen, Archief der secretarie van de stad Leiden II 1575-1816, inleiding; Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad III,
139, 164-165; H. Brouwer, De Regeeringh van Leyden (ms. van omstreeks 1660 GAL LB 2323 en 2325). De secrete vroedschap
komt ook voor in vroedschapsresoluties uit de tweede helft van de 16de eeuw: GAL SA I 386 resolutie 10 december 1564;
28 juni 1565; 20 juni 1565; 5 augustus 1565; 6 september 1565. 

78 Het betreft een memoriaal van het Hof van Holland. De Raad van Holland had de bestuurders van Haarlem, Leiden en
Gouda op het matje geroepen vanwege onlusten die uitgebroken waren nadat men enkele accijnzen verhoogd had. De
stedelijke afgevaardigden verklaarden onder meer dat de accijnsverhogingen door de vroedschap (de raad) waren vastge-
steld, en wel door de grote vroedschap, en niet alleen door de kleine vroedschap waren goedgekeurd. Blijkbaar onder-
scheidde men in de drie genoemde steden een kleine vroedschap van de raad (P.A.S. van Limburg Brouwer, Boergoensche
charters 1428-1482 (Amsterdam/Den Haag 1869) 73; geciteerd door Brand, Over macht en overwicht, 55 en noot 88; Zuijder-
duijn, ‘De secrete vroedschap’, 33). In Haarlem kende men in ieder geval een college van oud-gerechtsleden dat werd
onderscheiden van de raad (J.W. Marsilje, ‘Aspecten van de Haarlemse vroedschap in de middeleeuwen’ in: H. Brokken
e.a. (eds.), Hart voor Haarlem. Liber amicorum voor Jaap Temminck (Haarlem, 1996), 72-84, aldaar 76-77). 



Kinderarbeid in de Vlaardingse haringvisserij

Kinderarbeid was tot ver in de 19de eeuw schering en inslag in de Hollandse steden. Kinderen werden
geacht aan het gezinsinkomen bij te dragen, aangezien de meeste volwassen arbeiders onvoldoende kon-
den verdienen om een gezin te onderhouden. Het Kinderwetje van Samuel van Houten uit 1874 moest
een einde maken aan kinderarbeid. In deze wet werd bepaald dat kinderen onder de twaalf jaar voort-
aan niet meer mochten werken, behalve in veld- of huisarbeid. De meeste kinderen werkten in fabrieken,
vandaar dat de nadruk binnen de historische literatuur ook op deze sector ligt. Er kwam echter ook kin-
derarbeid voor in andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld in de haringvisserij. Vlaardingen was in de 19de
eeuw een visserijstad bij uitstek. In dit artikel zal Van Houtens Kinderwet getoetst worden aan deze niet
persé voor de hand liggende bedrijfstak, omdat de wet voornamelijk gericht was op fabrieksarbeid.
Naar de relatie tussen de wet en de haringvisserij is nog geen onderzoek verricht.

Kinderarbeid, het verschijnsel en de kritiek1

Tegenwoordig komt kinderarbeid in Nederland niet meer voor, maar vroeger werkten er in
elke bedrijfstak kinderen. Zij waren goedkoop en werden geacht het vuile, ongezonde en
soms gevaarlijke werk op te knappen. Voor een loon dat niet hoger was dan een paar cent
per uur moesten kinderen twaalf tot veertien uur per dag werken. Dergelijke arbeid werd
moreel niet verwerpelijk geacht, alhoewel de arbeidsomstandigheden zeker in de loop van
de 19de eeuw door de opkomende industrialisatie verslechterden. In spinnerijen deden kin-
deren in grote getale in een kleine ruimte zonder daglicht zeer eentonig werk. Ook in de ka-
toenindustrie en de fabrieken kwam kinderarbeid voor. Heel weinig mensen waren zich be-
wust van deze omstandigheden. Anderen sloten er de ogen voor. In de tweede helft van de
19de eeuw gingen steeds meer stemmen op om de overheid in te laten grijpen in dergelijke
problematiek. De zogenaamde vraagstukken van de sociale kwestie stonden vanaf dat mo-
ment hoog op de politieke agenda, en de regering voerde enquêtes uit. De Nederlandse re-
gering handelde hiermee naar buitenlands voorbeeld, waar al maatregelen genomen waren
ter bestrijding van de kinderarbeid.

De regering gaf in 1841 opdracht tot het houden van een enquête naar de arbeidsomstan-
digheden van kinderen in fabrieken. De gouverneurs der provincies kregen opdracht om ge-
gevens te verzamelen over het soort werk dat kinderen deden, waar ze dat deden en met hoe-
veel, wanneer ze werkten en wat ze er mee verdienden. De vragen werden doorgespeeld aan
de gemeentebesturen die na lange tijd allemaal antwoordden. De uitkomst van deze enquê-
te was dat een beperking van kinderarbeid wenselijk was, maar er gebeurde uiteindelijk
niets. Evenmin na 1841, toen de regering nog een aantal onderzoeken liet uitvoeren. Het
tegenovergestelde was hoorbaar: kinderarbeid werd verdedigd. Vanuit de kerk bestond de
overtuiging dat kinderarbeid bepaald werd door het lot en dat men het moest zien als een
zegen van God. Kinderarbeid mocht daarom niet verboden worden. De liberalen dachten er
net zo over, alleen formuleerden zij het anders. Volgens hen had de overheid alleen tot taak
te zorgen voor de veiligheid. Ook werkgevers hadden hun belangen, aangezien kinderen als

marjan de kruik

1 Deze paragraaf is een samenvatting van de boeken van J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in de 19e eeuw (Bussum 1967) en J.C.
Vleggeert, Kinderarbeid 1500-1874. Van berusting tot beperking (Assen 1964).



goedkope arbeidskrachten onmisbaar waren in deze tijden van economisch herstel. De nij-
verheid had net een slechte periode achter de rug. Er waren in de afgelopen periode veel be-
drijven opgezet, maar deze floreerden niet. Kinderarbeid was een manier om toch goedkoop
te blijven produceren.

Hoofdonderwijzer G.B. Lalleman uit Moordrecht was één van de personen die in deze pe-
riode wèl voor de kinderen opkwam. In het plaatsje Moordrecht vlakbij Gouda werkten vele
kinderen in de touwslagerij. Lalleman vergeleek hun situatie met slavernij. Hij bracht in een
artikel in 1855 de situatie in Gouda en omgeving onder de aandacht en pleitte voor kosteloos
onderwijs, gekoppeld aan een leerplicht. Ook de arts S. Sr. Coronel publiceerde veel over
kinderarbeid. Hij stelde voornamelijk de erbarmelijke gezondheidstoestanden aan de kaak.

In de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelde de economie zich gunstig door de in-
dustrialisatie, maar de kinderarbeid verdween niet. De zogenaamde arbeidsparadox zorgde
juist voor een toename. De opkomst van het fabriekswezen deed de kinderarbeid dalen, om-
dat er meer machinaal gebeurde. Maar aan de andere kant nam de kinderarbeid toe, omdat
het werk eenvoudiger was geworden. De industrialisatie had zich nog onvoldoende ontwik-
keld om kinderarbeid terug te dringen. Omdat de kinderarbeid nu ook in fabrieken een rol
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begon te spelen, kwam er meer kritiek op. Het ging zelfs zo ver dat de Maatschappij ter Be-
vordering van Nijverheid een prijsvraag uitschreef. De vraag was of een wet ter bescherming
van het kind wenselijk zou zijn. Er kwam geen enkel antwoord binnen. In 1853 werd de
prijsvraag nog een keer uitgeschreven, maar opnieuw bleven reacties uit. In de jaren tussen
1841 en 1860 werden er veel maatregelen bedacht door mensen uit het land. Geen enkele van
deze maatregelen is uitgevoerd, maar de regering wilde wel weten hoe erg het nu precies
met de kinderarbeid gesteld was, waartoe in 1860 een tweede grote regeringsenquête werd
gehouden. De opzet was nagenoeg gelijk aan die van 1841, maar het resultaat ook. Kinder-
arbeid bleef de norm en het schoolbezoek was ver onder de maat. Ouders vonden het be-
langrijker dat hun kinderen inkomsten binnenbrachten dan dat ze een goede opleiding
volgden. De belangstelling voor kinderarbeid groeide na 1860 wel, maar vooral bij artsen,
onderwijzers en fabrikanten. Leidse fabrikanten verenigden zich en dienden in 1861 een ver-
zoek in voor beschermende maatregelen. Fabrikanten hadden wel baat bij kinderarbeid,
maar ze vreesden dat ze de arbeidskracht van de kinderen op deze manier ‘verpestten’. De
regering ging echter nog steeds niet tot actie over.

De Leidse fabrikanten waren in die jaren niet de enigen die een verzoek tot maatregelen
indienden. Vele mensen verenigden zich en boden de regering petities aan. Het gevolg was
dat er in 1863 een regeringscommissie werd gevormd die een gedetailleerd onderzoek
moest uitvoeren naar kinderarbeid. Dit onderzoek nam jaren in beslag en richtte zich op de
kinderen die werkzaam waren in fabrieken. Hoe oud waren ze, welk werk verrichtten ze, wat
waren hun lonen en werktijden en wat was de invloed van de arbeid op hun algehele ont-
wikkeling? Het onderzoek vond plaats onder 7223 arbeiders en leidde tot de conclusie dat
beperking van kinderarbeid niet noodzakelijk was. Het protest vanuit het land laaide weer
op. Dit kwam ook vanwege de toename van publicaties betreffende het schoolverzuim.
Hieruit bleek dat het schoolbezoek verminderd was en de huisarbeid juist toegenomen. Er
klonk echter niet alleen protest. Opvallend was dat juist de arbeiders positief tegenover kin-
derarbeid stonden. Zij konden immers geen inkomsten missen. Verder waren arbeiders
zich er nog niet van bewust dat ze eigen rechten hadden, waardoor ze deze niet ten volle be-
nutten. Het Nederlandsch Schoolverbond deed een onderzoek naar het onderwijs dat arbei-
derskinderen genoten.2 Het aantal respondenten was zeer klein, maar het onderzoek was er
niet minder belangrijk om. In de haringvisserij bijvoorbeeld bleken jongens van zeven, acht
of negen jaar oud mee te varen als scheepsmaatje. Kinderarbeid was van grotere betekenis
dan velen dachten. Het Schoolverbond kwam met een aantal voorstellen om kinderarbeid te
beperken. Een van die voorstellen was het invoeren van de leerplicht; dit zou echter pas in
1901 doorgang vinden. In 1872 gebeurde er nog steeds niets. Men constateerde elke keer op-
nieuw dat het slecht gesteld was met de kinderarbeid, maar de regering ging nooit op de
voorstellen tot maatregelen in.

De Kinderwet van Mr. Samuel van Houten3

Het liberale kamerlid Samuel van Houten bracht aan het eind van de 19de eeuw verandering
in de situatie. Vanaf 1871 vroeg Van Houten aandacht voor het onderwerp kinderarbeid. Vol-
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2 Bedoeld wordt het Rapport over het onderwijs der kinderen, die in of voor fabrieken arbeiden (1872).
3 De paragraaf is gebaseerd op G.M. Bos, Mr. S. van Houten. Analyse van zijn denkbeelden, voorafgegaan door een schets van zijn le-

ven (Purmerend 1952) 48-102.



gens Van Houten werd de waarde van arbeid bepaald door de waarde van de eerste levens-
behoeften en het nut dat daar mee samenhing. Dit hing weer af van vraag en aanbod. In zijn
tijd speelde de vraag of de staat ter bevordering van de welvaart mocht ingrijpen in het eco-
nomisch leven en mocht trachten het nut van de verschillende sociale groepen, in het bij-
zonder dat van de arbeiders, te vergroten. Van Houten ontwikkelde een eigen theorie als ant-
woord op deze vraag.

Volgens hem waren er twee klassen te onderscheiden, die van het kapitaal en van arbeid.
Er bestond een gemeenschappelijk belang, vermeerdering van de productie, en een tegen-
strijdig belang, verdeling van de geproduceerde rijkdommen. Van Houten was tevens van
mening dat de staat in deze kwestie zoveel mogelijk neutraal moest blijven, maar daar kwam
in de praktijk niets van terecht. De kapitaalklasse werd in verschillende opzichten bevoor-
deeld. Het zogenaamde coalitieverbod bepaalde dat werknemers zich niet mochten vereni-
gen en werkgevers wel. Zo stond de arbeider alleen in zijn eis om een hoger loon; hij kon
geen druk uitoefenen op de werkgevers. De coöperaties die er waren, werden door de staat
tegengewerkt. Ook de belastingwetgeving zorgde voor een scheve verhouding, aangezien
de heffing voor iedereen gelijk was. Een laatste belangrijk punt is dat onderwijs voor de rij-
kere mensen kunstmatig goedkoop gehouden werd. Van Houten was voor doorvoering van
het beginsel van vrijheid en gelijkheid, maar de staat moest uiteindelijk wel kunnen ingrij-
pen. Een van de beoogde middelen was de beperking van de kinderarbeid.

Van Houten bracht de kwestie op 23 november 1871 in de Tweede Kamer ter sprake. Hij
stelde voor om loonarbeid voor kinderen beneden een bepaalde leeftijd te verbieden. Mi-
nister Thorbecke was hier tegen. Naar zijn idee ontwikkelde de kwestie zich positief en was
overheidsingrijpen ongewenst. Hij hield vast aan de conclusie van de commissie van 1863.
Van Houten stond daar lijnrecht tegenover. Ze werden het niet eens en Thorbecke sloot de
discussie door te zeggen dat als hij zo graag een wet wilde, hij zelf maar het initiatief moest
nemen. Van Houten kreeg hierbij geen steun vanuit de Kamer.

De kwestie bleef bijna een jaar onaangeroerd, maar op 22 november 1872 kwam het
onderzoek van het Nederlandsch Schoolverbond in de Kamer ter sprake. Daar bleek duide-
lijk dat er van de minister op het punt kinderarbeid niets te verwachten viel en dat Van Hou-
ten zelf initiatief moest nemen. Op 27 februari 1873 diende hij dan ook een wetsvoorstel in,
dat uiteindelijk resulteerde in de Kinderwet. Er was nog een extra bepaling in opgenomen,
namelijk dat de leerplicht ingevoerd moest worden. Elke gemeente voor zich moest ambte-
naren aanstellen die toezicht hielden op naleving van de leerplicht.4 De meningen in de
Tweede Kamer waren nog immer verdeeld, wat leidde tot een grote reeks aanpassingen. Het
voorstel om kinderen een bepaald aantal uren onderwijs te laten volgen werd bijvoorbeeld
geschrapt. Men beschouwde dit als een verkapte vorm van leerplicht en daar was men het
niet mee eens. Het aangepaste voorstel kreeg op 5 mei 1874 goedkeuring van de Tweede
Kamer. De Eerste Kamer keurde de plannen goed op 1 juli 1874 en op 19 september 1874 was
de Kinderwet een feit. Voortaan mochten kinderen jonger dan twaalf jaar niet meer werken,
tenzij zij huis- of veldarbeid verrichtten.
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4 Extra bepaling die in de Kinderwet niet meer is terug te vinden, maar die wel in het oorspronkelijke voorstel stond: ‘Bur-
gemeester en wethouders zijn bevoegd om vergunning te verlenen om jongens van 10 tot 12 jaren in fabrieken ten arbeid
te stellen, mits: 1. zij niet langer dan zes uren elken werkdag en niet tusschen acht uur des avonds en zes uur des morgens
arbeiden; 2. hun minstens gedurende drie uren elken werkdag onderwijs worde gegeven; 3. aan alle verder aan de ver-
gunning te verbinden voorwaarden worde voldaan. De verleende vergunning kan te allen tijde worde ingetrokken.’



Opvallend is dat Van Houten niet zozeer begaan was met het lot van de kinderen, maar
met dat van de volwassen arbeiders. Zijn standpunt was dat het nut van de arbeiders toenam
als de kinderarbeid beperkt werd. Het was goed dat de kinderen er op vooruit gingen door
zijn wetsvoorstel, maar het was voor Van Houten niet de hoofdreden. Zijn overtuiging was
dat latere arbeidsgeneraties meer zouden kunnen presteren als ze in hun jeugd niet te vroeg
begonnen met werken, dat er een grotere vraag naar volwassen arbeidskrachten zou ont-
staan als kinderarbeid beperkt zou worden en dat het voor de arbeiders minder voordelig
zou zijn om kinderen voort te brengen. Er zouden immers geen inkomsten meer binnenko-
men via de kinderen als zij niet mochten werken. Het hebben van kinderen werd dus min-
der voordelig en dat zou een gunstige invloed hebben op de vraag naar arbeiders en hun
loon.

Haringvisserij
Veel mensen leefden in Nederland van de haringvisserij, totdat het tij in de 19de eeuw keer-
de. De concurrentie vanuit Schotland nam toe en de technieken en voorwerpen die in Neder-
land gebruikt werden, raakten verouderd.5 De omvang van de haringvisserij nam daardoor
af. Er vond concentratie plaats in en rond twee belangrijke vissersplaatsen: Scheveningen en
Vlaardingen. Als casus voor dit onderzoek hadden beide plaatsen kunnen dienen. De reden
dat voor Vlaardingen is gekozen, is het feit dat de haringvisserij in Vlaardingen omvangrij-
ker was dan in Scheveningen. In de verslagen ‘omtrent de Staat der Zeevisscherij’ staat
Vlaardingen bovenaan als het gaat om vangsten.6

De haringvisserij bepaalde in de 19de eeuw het Vlaardingse straatbeeld. Aan de kade bij
de haven was het een en al bedrijvigheid, waar werkende kinderen een onderdeel van uit-
maakten. Sommige werkzaamheden binnen de haringvisserij werden zelfs standaard uitge-
voerd door kinderen. Deze beroepen komen in het navolgende aan bod, evenals de verdien-
sten die kinderen hadden. Kortom, wat betekende het voor een kind om te werken binnen
de Vlaardingse haringvisserij?

Kinderen in bedrijf7

Vissersjongens gingen rond hun tiende jaar voor het eerst met hun vader mee op zeereis. Dit
gebeurde niet uit vrije wil, maar uit pure noodzaak. Het verlichtte de situatie thuis, want er
was iemand minder om te voeden. Een kind verdiende per reis gemiddeld ƒ 15,, terwijl de
wekelijkse uitgaven ƒ 7,65 per gezin bedroegen.8 Het loon lijkt misschien veel, maar een reis
duurde gemiddeld een week of acht (een schip voer drie keer uit in een periode van 23 we-
ken). Een kind bracht per week dus hooguit twee gulden binnen.9 Er waren echter ook voor-
delen verbonden aan het werken op zee. De jongen kreeg aan boord goed te eten en had
eigenlijk meer leefruimte dan thuis. Een vissersjongen kreeg natuurlijk niet meteen de rang
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van matroos. Er heerste een strikte hiërarchie aan boord en iemand die voor het eerst mee-
ging, kreeg de taak van afhouder. Dit hield in dat hij moest helpen bij het uitzetten van de
vleet (alle netten) en ook bij het binnenhalen van de netten. Daartoe zat hij onder in het ruim
en zorgde er voor dat de netten recht het schip op gingen. Na het binnenhalen van de haring
moesten alle ingewanden eruit worden gehaald, het zogenaamde haringkaken. Dit behoor-
de niet tot de taak van de afhouder, maar hij moest wel zorgen dat er steeds voldoende ha-
ring was voor de kakers. Ook moest hij gekaakte haring naar de warbak brengen om ze daar
in te zouten. Als iedereen was voorzien moest de afhouder het dek schrobben en brandstof
halen voor het fornuis. En ook al was hij nog zo jong, hij moest gewoon meedoen, dus vroeg
slapen en om drie uur ’s nachts weer op.

In de wintermaanden kon de jongen naar school of mee met de beugvaart, de wintervis-
serij op kabeljauw en schelvis. De taak aan boord bij de beugvaarders was dan die van prik-
kenbijter. Als aas voor de vis werden namelijk levende prikken gebruikt. Het aas moest in le-
ven blijven, maar dit maakte het moeilijk om het aan de haken te bevestigen. Daarom
moesten alle prikken voordat ze aan de haken bevestigd werden, verdoofd worden. De prik-
kenbijter beet in de kop van de prik, waardoor wat bloed vrijkwam. Als beloning kreeg de
jongen meestal een vijg tegen de vieze smaak.

Na een halfjaar als prikkenbijter of schooljongen begon het nieuwe zomervisseizoen. De
afhouder van het jaar ervoor was inmiddels gepromoveerd tot reepschieter. Zijn werkzaam-
heden bestonden uit het helpen in de kombuis en het inwerken van de nieuwe afhouder. Na
reepschieter volgde nog de taak van ‘jongste’ en ‘oudste’. Deze eerste taak hield in dat de
jongen steeds meer verantwoordelijkheden kreeg bij het bepalen van de koers en aan het
roer staan. De ‘jongste’ was amper twaalf jaar oud als hij deze taken kreeg. De ‘oudste’ liep
mee met de matrozen. Hij hielp met het ophalen van de netten, moest haring kaken en liep
met de wacht mee. Als een jongen al deze rangen doorlopen had, was hij een volwaardig ma-
troos. Daar gingen dus echter vier jaren van kinderarbeid aan vooraf.

Niet iedereen vond werk op zee. De jongens die aan de kade bleven, gingen aan het werk
als kuiper. Zij maakten tonnen waar de gevangen haring in bewaard werd. Ook hier gold
weer dat de jongen eerst allerlei rangen doorliep voordat hij volwaardig kuiper was. In het
begin werkte hij gewoon als koffiejongen en moest hij alle vervelende klusjes opknappen als
schoonmaken en boodschappen doen. De werkweek kon oplopen tot tachtig of zelfs hon-
derd uur en de jongen verdiende slechts ƒ1,50 per week.

De vissersmeisjes werkten allemaal als nettenboetster. Zij repareerden de netten die
terugkwamen van de haringvangst; het werk vond het hele jaar door plaats. Dit werk deden
de meisjes al als ze net acht of negen jaar oud waren. Zij werkten zoveel mogelijk buiten,
staand op een veld. Als het echt te koud werd, zaten ze binnen op de boetzolder. Weken van
tachtig uur waren ook hier heel normaal. Het loon was twee cent per uur.10 De meisjes be-
gonnen net als de jongens in een lage rang, als koffiemeisje. Ook zij moesten boodschap-
pen doen en schoonmaken. Sommige meisjes werden naar een rijke Vlaardingse familie ge-
stuurd om daar te helpen in de huishouding. Dat leverde net iets meer op dan het werk van
nettenboetster, maar dat geluk was slechts voor enkelen weggelegd. Als je eenmaal werk
had als boetster dan bleef je dat ook je hele leven. Alleen in de periode dat de kinderen op-
gevoed moesten worden, werd van een boetster niet verwacht dat ze werkte. Echt vrij was ze
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niet, want kinderen opvoeden was hard werken – zeker met een partner die een deel van het
jaar op zee zat.

Vlaardingse vissersgezinnen
Om de relatieve waarde van de inkomsten uit kinderarbeid te kunnen begrijpen, zal nu stil-
gestaan worden bij de economische situatie van vissersgezinnen. Niet alleen kinderen, maar
ook mannen en vrouwen droegen hun steentje bij aan het gezinsinkomen. Hoe hoog was dit
en welke uitgaven konden de gezinnen hiervan doen? In de 19de eeuw kwam er steeds meer
aandacht voor onderwijs als middel om uit de armoede op te klimmen. Was iets dergelijks
bij Vlaardingse gezinnen ook al gemeengoed, of investeerden zij nog niet in het human capi-
tal van hun kinderen?

Inkomen
Aan de hand van het inkomen kunnen gezinnen in principe bepalen hoeveel ze sparen en
hoeveel ze van het inkomen consumeren. Voor de Vlaardingse vissersgezinnen lag dat iets
anders. Zij konden niet rekenen op een vast inkomen per maand, wat veroorzaakt werd door
een drietal factoren.11

In eerste instantie voeren de vissers ‘op deel’ en ontvingen zij een deel van de opbrengst,
de zogenaamde besomming. De opbrengst verschilde natuurlijk per schip. Op de afslag –
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11 D.J. van der Veen, ‘Levensstandaard van vissersgezinnen’, 103-121.

Afb. 2. Groep van vijf nettenboetsters bezig met het herstellen van haringnetten. Drie vrouwen zijn
aan het boeten, een jong meisje windt garen. Een ander schenkt koffie uit een grote ketel. De vrouw
rechts achteraan is gekleed in Vlaardingse klederdracht. Foto: P. Dijkers. (Stadsarchief Vlaardingen)



de visveiling – golden verschillende prijzen. Aan het begin van de teelt (vangsttijd) bijvoor-
beeld was de prijs van de vis zeer hoog en was het dus zaak om zoveel mogelijk vis binnen te
halen.

Naast de variabele besomming ontvingen de vissers emolumenten in natura of geld. Deze
neveninkomsten kenden geen vaste hoogte en werden onregelmatig uitgekeerd. Te denken
valt aan de verdeling van het resterende proviand van een reis of de opbrengst van de beug-
vaart (visvangst in de winterperiode). De hoogte van deze emolumenten kon per schipper
verschillen en je wist van tevoren nooit hoe hoog dit inkomensdeel zou worden.

Tenslotte speelt mee dat de haringvisserij seizoensgebonden was. De teelt liep van 24 juni
tot begin november en duurde in totaal 23 weken. In deze periode was het inkomen redelijk
vanwege de besommingen en de emolumenten. De winterperiode daarentegen was lastiger
door te komen. De haringvisserij lag stil, en aan de beugvaart namen veel minder schepen
deel. Een groot aantal vissers was daarom in de winter werkloos. Het inkomen dat zij in de
zomer verdienden was niet genoeg om een gezin het hele jaar van te onderhouden. Zij stuur-
den de kinderen er dus op uit om te gaan bedelen, alhoewel dit verboden was. Sommige kin-
deren hadden nog wel werk als prikkenbijter op de beugvaart of als nettenboetster, maar het
geld dat ze daarmee verdienden was onvoldoende om van te leven. Daar kwam nog bij dat
sommige kinderen in de winter weer terug gingen naar school.12

Binnen het vissersbedrijf kwamen nauwelijks vakverenigingen voor, wat ook een verkla-
ring kan bieden voor het lage loon dat vissers verdienden. De vissers waren arm en elk in-
komen was welkom; veel tijd om aan arbeidsomstandigheden te denken hadden ze niet.
Daar kwam nog bij dat ze op deel voeren, zodat ze zich eerder ondernemer dan arbeider
voelden. Verder was er geen klassenbewustzijn. Acties kwamen nauwelijks voor. Een van de
weinige is de actie van 1880. Toen waren er plannen om de stille afslag af te schaffen. Daar
waren de vissers het niet mee eens, aangezien zij voor hun inkomen vreesden. Tenslotte
mag ook de macht van de reders niet ongenoemd blijven. Vissers zaten verspreid over ver-
schillende schepen en hadden tijdens het werk dus weinig contact met andere vissers. Over-
stappen naar ander werk was niet eenvoudig, omdat de vissers slechts in de zomer werkten.
Bij ontslag was er te weinig tijd om ander werk te zoeken. Vissers bleven dus steeds bij de-
zelfde reder, omdat het geld hard nodig was ter overleving in de winter. Er bleef voor vissers
weinig over ter vrije besteding, vanwege de vele vaste lasten als huishuur, de kosten voor ver-
warming en verlichting, maar ook voedsel en drank. Om enige zekerheid op te bouwen voor
de oude dag konden vissers nog een bijdrage apart houden voor het zieken- en begrafenis-
fonds. Ongeveer 80% van het inkomen ging zodoende op aan vaste lasten.13

Onderwijs
Vlaardingse visserskinderen moesten hard werken binnen het bedrijf, maar het seizoensge-
bonden karakter van het werk had wel een gunstig effect op de onderwijskansen. In de win-
ter konden de meeste kinderen gewoon naar school, behalve degenen die op de beugvaart
voeren. De meeste kinderen zaten op de Tusschen- of Kostelooze school.14 Het schoolgeld
was hier laag, tien cent per week. In principe zaten de kinderen hier tot hun twaalfde jaar,
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maar velen werden al eerder van school gehaald om mee te helpen in het bedrijf. Als we de
ontwikkelingen van het schoolverzuim in Vlaardingen onder de loep nemen, valt op dat het
schoolverzuim het hoogst was in het derde kwartaal van het schooljaar: op het moment dat
het visserijseizoen van start ging.15 Kinderen verlieten overigens niet alleen de school om te
gaan werken, zij trokken ook massaal naar de kade als er een nieuw schip de haven binnen-
kwam. Vlaardingen had aan de toren van de Grote Kerk een rode bal hangen. Arriveerde er
een nieuw schip, dan werd de bal gehesen en verlieten veel kinderen (vooral jongens) de
schoolbanken om te gaan luisteren naar de verhalen van de schippers en om te kijken of ze
nog een vers harinkje konden bemachtigen. Eigenlijk kwam het aan de kade goed van pas
dat de kinderen spijbelden. Het schip kon snel gelost en vervolgens weer te water gelaten
worden voor een nieuwe reis. De schepen waren vrij groot en liepen vaak vast tegen de oe-
vers aan de overkant. De jongens moesten dan heel hard heen en weer lopen over het dek zo-
dat het schip los raakte en zo kwam hun aanwezigheid goed van pas. Niemand vertelde hen
dat ze eigenlijk naar school moesten.16

Een laatste reden voor het hoge schoolverzuim moet gezocht worden bij de ouders. Veel
ouders zagen het nut van een goede opleiding niet in. Ieder extra inkomen telde en ze zorg-
den er dus voor dat kinderen ergens wat konden bijverdienen. Hier gold de zogenaamde
‘dubbeltjesregel’.17 Dit hield in dat ouders niet inzagen dat de inkomensderving van nu
ruimschoots terugverdiend zou worden als de kinderen naar school geweest waren. Ze ke-
ken alleen naar de korte termijn en lieten hun kinderen dus zoveel mogelijk werken.

Een vissersjongen kon na het lager onderwijs naar de Visserijschool. In Vlaardingen werd
deze in 1889 opgericht. Het was de bedoeling dat jongens in de wintermaanden de school
bezochten, als zij toch geen werk in de haringvisserij hadden. Hier leerden zij van alles over
de zeevaart. Het duurde even voordat het vertrouwen van de vissers gewonnen was. Zij gin-
gen er vanuit dat jongens het meeste zouden leren op zee, niet in de schoolbanken. Door
allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen de haringvisserij zagen ouders langzamerhand ech-
ter toch wel in dat alle belangrijke informatie niet langer doorgegeven kon worden van va-
der op zoon. Na een jaar of tien bezochten heel wat jongens de school.18 Meisjes kwamen
hier trouwens niet. Zij volgden wel lager onderwijs, maar konden geen vervolgopleiding kie-
zen. Na hun schooltijd gingen zij aan de slag in het vak van nettenboetster. Er werd ook jong
getrouwd in de 19de eeuw, zodat de meisjes vervolgens een gezin te verzorgen hadden.

Het mag duidelijk zijn dat de investeringen in human capital vrij laag waren. Kinderen wer-
den nog wel naar een lagere school gestuurd, maar werden daar ook weer voor hun twaalf-
de jaar vanaf gehaald. Als ze al tot hun twaalfde onderwijs mochten volgen, moesten ze toch
een deel van het jaar werken voor de kost. Zodra de kinderen twaalf waren, namen de in-
vesteringen in human capital van het gezin nog verder af. Sommige jongens werden naar de
Visserijschool gestuurd, maar het merendeel van de kinderen moest volledig gaan werken.

De Kinderwet in Vlaardingen
Anthony Knottenbelt was één van de wethouders in Vlaardingen die zich bezig hield met de
Kinderwet van Van Houten. Hij legde ook de relatie tussen de wet en de haringvisserij in de
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Nieuwe Vlaardingse Courant van 24 juni 1885.19 Hierin betoogde hij dat kinderen die binnen de
haringvisserij werkten door moesten gaan met hun werkzaamheden. De Kinderwet hoefde
hier niets aan te veranderen. Hiertoe voerde hij een drietal argumenten aan. Als eerste stel-
de hij dat de haringvisserij een gezond bedrijf was. Kinderen waren veel in de buitenlucht,
de voeding was doorgaans beter dan thuis, het werk vergde weinig krachtsinspanning en
was ook niet extreem gevaarlijk. Vervolgens vergeleek hij de visserij met veldarbeid. Waar-
om werd er voor veldarbeid wel een uitzondering gemaakt en voor de haringvisserij niet? Als
laatste vermeldde hij dat de wet ongunstig uit zou pakken voor de visserij. Sommige kinde-
ren waren trouwens al met school gestopt. Wat moest er van hen worden als ze niet meer
mochten werken?

Naast de kritische kanttekeningen van Anthony Knottenbelt, bleek uit eerder onderzoek
al dat er maar weinig veranderde aan de schoolgang van Vlaardingse kinderen. Van Hees
concludeerde dat het schoolverzuim na 1874 niet afnam en dat door gebrekkige controle
kinderen gewoon bleven werken. Op vissersschepen werden nog steeds afhoudertjes jonger
dan twaalf jaar aangetroffen. Het was wel een overtreding van de wet, maar er was te weinig
geld en er waren te weinig mogelijkheden om hierop toe te zien.20

Deze feiten en de argumenten van Knottenbelt tezamen vormen een interessant uit-
gangspunt voor nader onderzoek. Kreeg Knottenbelt inderdaad zijn zin? Of stond hij alleen
in zijn standpunt en werd schoolbezoek wel gestimuleerd door de gemeente? Dit onderzoek
moet aantonen in hoeverre de Kinderwet van 1874 heeft doorgewerkt in de Vlaardingse ha-
ringvisserij. Daartoe zijn drie ontwikkelingen onderzocht: schoolbezoek, uitgaven en ont-
vangsten van de gemeente Vlaardingen betreffende onderwijs en de ontwikkeling van de le-
vensstandaard van vissersgezinnen. De combinatie van deze drie ontwikkelingen maakt het
mogelijk de invloed van de Kinderwet op Vlaardingen te toetsen.

Schoolbezoek
De Kinderwet van Samuel van Houten is ontworpen voor fabriekskinderen. Toch is het inte-
ressant om te bekijken welke effecten de wet had op visserskinderen. Uit de literatuur over
fabriekskinderen is op te maken dat de invoering van de Kinderwet verschillende gevolgen
had, te weten inkomensderving, toenemend schoolbezoek en politieke interesse in het
onderwijs. Het schoolbezoek (lager onderwijs) nam toe, de overheid zette zich in voor beter
onderwijs en de levensstandaard van gezinnen ging er op korte termijn door achteruit. Door
deze ontwikkelingen te toetsen aan de Vlaardingse situatie, kan bekeken worden of de Kin-
derwet eventueel toch zijn uitwerking heeft gehad op Vlaardingse visserskinderen.

De ontwikkeling van het schoolbezoek geldt in de historische literatuur als een goede in-
dicator voor de omvang van kinderarbeid. Als kinderen volledig naar school gingen, konden
ze niet tegelijkertijd werken. Er moet natuurlijk een voorbehoud gemaakt worden, aange-
zien er ook kinderen waren die alleen in de avonduren of op zaterdag lessen volgden. Over
het algemeen mag echter aangenomen worden dat een schoolgaand kind minder tijd aan ar-
beid besteedde. Onderstaande grafiek laat het aantal kinderen zien dat naar school ging als
percentage van alle Vlaardingse kinderen tussen de vijf en twaalf jaar. Om deze cijfers te
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achterhalen, moest een beroep gedaan worden op demografische gegevens: geboorte en
sterfte, immigratie en emigratie, en inwoneraantallen.21 Uit deze cijfers is de groep 5 tot 12-
jarigen berekend, door te starten met het aantal geboortes in een bepaald jaar. Hiervan stier-
ven diverse zuigelingen en behaalde slechts een gedeelte het tweede jaar. Er is rekening ge-
houden met het feit dat kinderen vanaf 5 jaar een hogere overlevingskans hadden.22 Dit leid-
de tot cijfers omtrent de 5 tot 12-jarigen die in Vlaardingen waren geboren. Deze leeftijds-
categorie besloeg gemiddeld 18% van de totale bevolking. Hier kwam nog een deel van het
migratieoverschot bij, berekend per jaar. Er is verondersteld dat de samenstelling van de
groep migranten ongeveer hetzelfde was als van de oorspronkelijke bevolking. Van deze
groep 5 tot 12-jarigen is het percentage schoolgaande kinderen berekend.

Grafiek 1: Ontwikkeling van het schoolbezoek

Bron: berekend uit J. Hoogendijk Kzn, Ontwikkeling van Vlaardingen van 1814-1913 met statistisch over-
zicht (Vlaardingen 1913) en F.W.A. van Poppel, Demografische ontwikkelingen in Nederland, 1850-1950
(Voorburg 1981).

Het percentage schoolgaande kinderen lag in 1863 relatief hoog, rond de 68%. Daarna daal-
de dit percentage. Dit duurde tot ongeveer 1879. Dit is opvallend, omdat de Kinderwet in
1874 werd ingevoerd. Men zou verwachten dat er juist een opgaande lijn te zien zou zijn. J.
van Hees schreef dat rond 1875 de bevolking vermeerderde en het aantal schoolgaande kin-
deren daalde. De oorzaak die hij hiervoor aandroeg, was dat de reders niet toezagen op de
kinderarbeid. Kinderen waren goedkope krachten, dus waarom zou je ze niet voor je laten
werken? Ook stelde Van Hees dat de kinderen toch naar de havens werden gestuurd als het
haringseizoen weer begon. En ten slotte was er ook de gebrekkige controle op de naleving
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van de wet. Het gold als een wetsovertreding, maar niemand lette er op. Een goed voorbeeld
hiervan was de vrijspraak van 1878 voor de arbeid van een achtjarige jongen op een niet-
Vlaardings vissersschip. Volgens de rechter viel dit onder de term ‘persoonlijke diensten’ en
die waren toegestaan binnen de Kinderwet.23 Na deze daling van het schoolbezoek was er
wel weer een klein herstel te zien in de jaren 1880 en 1890, maar het niveau van 1863 werd
niet meer gehaald.

De tweede ontwikkeling is het stijgend percentage kinderen dat naar een bijzondere
school ging, dus naar een school waar katholiek, protestants of gereformeerd onderwijs
werd gegeven. Het aantal kinderen dat de school bezocht, nam af. Kinderen die echter wel
een school bezochten, kwamen vooral bij het bijzonder onderwijs terecht. Een opmerkelijk
gegeven, aangezien het bijzonder onderwijs duurder was dan het openbaar onderwijs. De
grondwet van 1848 had namelijk bepaald dat alleen het openbaar onderwijs door de staat ge-
subsidieerd zou worden. Bijzondere scholen moesten daardoor hun onderwijs zelf bekosti-
gen, wat het een stuk duurder maakte. Na 1870 brandde de schoolstrijd los. Liberalen en
confessionelen stonden lijnrecht tegenover elkaar, waarbij de liberalen slechts het openbaar
onderwijs wensten te subsidiëren.

In 1878 werd de wet van Kappeyne van de Copello van kracht, waardoor de overheidsuit-
gaven aan openbaar onderwijs flink stegen.24 Deze wet hield in dat het openbaar onderwijs
gesubsidieerd mocht worden. Bijzonder onderwijs mocht gevolgd worden, maar werd ver-
der niet vanuit de overheid gesubsidieerd. De benodigde gelden moesten bij elkaar gespaard
worden uit het schoolgeld dat betaald werd voor het volgen van bijzonder onderwijs. Dit be-
zorgde het openbaar onderwijs een gunstige concurrentiepositie, wat de schoolstrijd alleen
maar verder aanwakkerde. De confessionelen streden intensief voor de gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs.25

Hoe is dan te verklaren dat in Vlaardingen steeds meer kinderen bijzondere scholen be-
zochten? Het antwoord ligt in het feit dat Vlaardingen een echte vissersstad was en nog re-
latief klein van omvang. Iedereen kende elkaar en de sociale controle was groot. Ook was
Vlaardingen gereformeerd. De kinderen werden dus naar gereformeerde scholen gestuurd,
omdat de ouders er op aangekeken zouden worden als dit niet gebeurde. Dit is ook een re-
den waarom veel kinderen na 1874 bleven werken. Het schoolgeld voor bijzonder onderwijs
was te hoog en ouders konden het daarom niet betalen.

Als we deze ontwikkelingen in verband brengen met de Kinderwet is de conclusie dat de
wet op de ouders van visserskinderen niet echt veel effect had. Visserskinderen moesten blij-
ven werken. Dit was voordeliger dan het kind naar een dure – want vaak bijzondere – school
te sturen.

Onderwijsbeleid
Om zicht te krijgen op het onderwijsbeleid van de gemeente Vlaardingen, is een grafiek
samengesteld met gegevens over uitgaven aan en inkomsten van onderwijs. Deze gegevens
zijn letterlijk overgenomen uit de onderstaande bron. Ook is er gebruik gemaakt van de be-
rekende cijfers betreffende de groep 5-12 jarigen. De grafiek gaat over de ontvangsten en uit-
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25 Van Zanden, Nederland 1780-1914, 321.



gaven per kind. De groep 5-12 jarigen is op dezelfde wijze tot stand gekomen als bij het
schoolbezoek.

Grafiek 2 Uitgaven en ontvangsten betreffende onderwijs gemeente Vlaardingen

Bron: J. Hoogendijk Kzn, Ontwikkeling van Vlaardingen van 1814-1913 met statistisch overzicht (Vlaardin-
gen 1913).

De gemeente Vlaardingen gaf vanaf 1874 langzaamaan meer geld uit per schoolgaand kind.
Het gemeentebestuur hechtte dus waarde aan het onderwijs en zette zich – in ieder geval fi-
nancieel – in voor betere voorzieningen. Dit beeld komt overeen met de uitgaven van de
Rijksoverheid aan onderwijs. Na 1870 namen deze uitgaven eveneens flink toe.26 Daarente-
gen bleven de ontvangsten uit schoolgelden zeer laag. De Kinderwet lijkt op de ouders geen
effect te hebben gehad. De wet had echter wel invloed op de gemeente.

Wat niet in de grafiek terug te zien is, maar wel blijkt uit de bron, is dat Vlaardingen van-
af 1880 subsidie ontving van de staat.27 Dit verklaart de plotselinge stijging van de uitgaven
net na 1880. Het gat tussen uitgaven en ontvangsten was groot, maar het verschil werd dus
opgevangen door inkomsten uit andere bronnen.

Levensstandaard van vissersgezinnen
Het inkomen van een visser was vrijwel geheel afhankelijk van de geldelijke haringop-
brengst, wat de levensstandaard onzeker maakte. Van het begrip levensstandaard bestaat in
de literatuur geen eenduidige definitie.28 In dit onderzoek staat levensstandaard ongeveer
gelijk aan het reëel inkomen.
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26 Van Zanden, Nederland 1780-1914, 335
27 Hoogendijk, Ontwikkeling van Vlaardingen.
28 Van der Veen, ‘Levensstandaard van vissersgezinnen’, 103-121.
29 Hertog, ‘Vlaardingse visserskinderen’, 71-88
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De levensstandaard is berekend met een aantal vooronderstellingen, onder andere over
het Vlaardingse vissersgezin dat bestond uit vader, moeder en zes kinderen.29 Drie dochters
werkten als nettenboetster het hele jaar door, een jongen werkte als afhouder en verdiende
een 1/4 % van de besomming, en een jongen werkte als reepschieter en ontving een 1/2 %
van de besomming. Het jongste kind was te jong om te werken en daardoor kon de moeder
ook geen baan zoeken. Het inkomen bestond alleen uit een gedeelte van de besommingen,
en emolumenten waren in natura. Dit standaardgezin is gecombineerd met informatie over
de brutobesommingen per schip en de geldende haringprijzen.30 Hieruit is het aantal ton
vangst berekend. Dit is de brutobesomming gedeeld door de haringprijs. De nettobesom-
ming vervolgens is de brutobesomming min twee gulden voor elke ton vangst en daarna nog
een aftrek van 3 % koopmanskorting. Dit geld ging naar de reder. Van de overgebleven net-
tobesomming kreeg een zoon een 1/4 %, de andere zoon een 1/2 % en de vader 2,5 %.31 Dit was
het inkomen per reis. Aangezien een schip gemiddeld driemaal per seizoen uitvoer, kwam
het jaarlijks inkomen neer op driemaal dit bedrag. Een vissersinkomen werd verdiend in
slechts 23 weken.32 Het totale gezinsinkomen werd nog aangevuld met de verdiensten van
de meisjes: drie dochters die 52 weken per jaar ongeveer ƒ 1,50 per week verdienden. De uit-
eindelijke levensstandaard is dan het gezinsinkomen gedeeld door de inflatie.33

Grafiek 3 Ontwikkeling van de levensstandaard

Bron: berekend uit G. Pons, De bakens verzet. Een analyse van de Hollandse pekelharingvisserij met kielsche-
pen in de periode 1814-1885 (Utrecht 1996), Verslagen omtrent de Staat der Nederlandsche Zeevis-
scherijen (1867, 1876, 1895) en J.L. van Zanden, Dutch GNP and its components (Groningen 2000).
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30 Verslagen omtrent de Staat der Nederlandsche Zeevisserijen. Pons, De bakens verzet.
31 A. Hoogendijk Jzn, Grootvisserij op de Noordzee (Haarlem 1893).
32 Pons, De bakens verzet, 82.
33 J.L. van Zanden, Dutch GNP and its components (Groningen 2000).
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Hierboven is al aangegeven dat door diverse oorzaken het inkomen zeer variabel was. Dit blijkt
ook duidelijk uit de grafiek. De ontwikkeling verloopt met pieken en dalen. De grote sprong
naar beneden in 1874 is te verklaren uit het feit dat in de berekening na 1874 het inkomen dat
de kinderen binnenbrachten niet meer is meegerekend, uitgaand van de veronderstelling dat
zij niet meer werkten. Sinds de invoering van de Kinderwet in 1874 was dit immers niet meer
toegestaan. Wat dan overblijft is alleen het inkomen van de vader. De ontwikkeling met pie-
ken en dalen blijft bestaan. In deze ontwikkeling wordt de economische situatie in de ha-
ringvisserij weerspiegeld. Vissersinkomens waren afhankelijk van de vangst, terwijl de vangst
ook weer deels afhankelijk was van de economische situatie binnen de visserij.

Rond 1887 is een piek zichtbaar. Het reële inkomen was in dit jaar vrij hoog. Het ging dat
jaar ook binnen de visserij economisch goed. Dit was het resultaat van technische vernieu-
wingen. De haringprijzen daalden en de vangsten namen toe. Daardoor steeg ook de ex-
port.34 Dit leverde extra geld op, waardoor de besommingen stegen en de vissers meer inko-
men hadden. Het lage niveau van 1892 was een direct gevolg van de economische ontwik-
kelingen binnen de haringvisserij. De periode 1875-1895 was een periode van laagconjunc-
tuur en het dieptepunt lag rond 1892. De haringprijzen waren in vergelijking met het jaar
daarvoor gehalveerd. In 1891 was de haringprijs zestien gulden per ton en in 1892 was dit
nog maar acht gulden.35 Dit had directe gevolgen voor de lonen.

De cijfers na 1892 zijn een indicatie. Op basis van de beschikbare gegevens is geschat hoe
het reële inkomen zich verder zou ontwikkelen als kinderen niet werkten. Het resultaat is
dat pas na 1926 het niveau van voor 1874 weer werd gehaald. Het duurde dus meer dan vijf-
tig jaar om het inkomen te herstellen. Het mag duidelijk zijn dat de dubbeltjesregel hier een
grote rol speelde. Ouders konden de inkomsten van de kinderen niet missen en stuurden ze
daarom niet naar school. Ze zagen niet in dat het reële inkomen zich wel weer zou herstel-
len. Hun blik was gericht op de korte termijn. Als ze het wel inzagen, was de periode van vijf-
tig jaar veel te lang.

Conclusie
In Vlaardingen kwam de Kinderwet nauwelijks ter sprake. De enige die zich ermee bezig-
hield in de 19de eeuw was wethouder Anthony Knottenbelt. Hij pleitte voor een uitzonde-
ring binnen de wet voor de haringvisserij. Hij vergeleek de haringvisserij met veldarbeid
waarvoor wel een uitzondering bestond en kwam tot de conclusie dat werken in de haring-
visserij gezond en niet gevaarlijk was voor de kinderen. Deze uitzondering is er niet geko-
men, maar zijn betoog was wel een goed uitgangspunt voor een onderzoek naar de Kinder-
wet in Vlaardingen.

Het schoolbezoek nam in Vlaardingen duidelijk af in een tijd waarin het zou moeten toe-
nemen, als de Kinderwet strikt was nageleefd. Schoolgang was een zaak van de ouders en
die stuurden hun kinderen niet naar school. De kinderen die wél naar school gingen, be-
zochten doorgaans het bijzonder onderwijs. Vlaardingen was een gereformeerde gemeente
en ook kleinschalig. Door de grote sociale controle waren ouders bijna verplicht hun kinde-
ren naar een bijzondere school te sturen, ondanks het feit dat dit vele malen duurder was.
Vanwege de hoge kosten voor bijzonder onderwijs lieten ouders hun kinderen werken.
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34 Pons, De bakens verzet, 126.
35 Verslag omtrent de Staat der Nederlandsche Zeevisscherijen 1895.



De ontwikkeling van het schoolgeld vertoont een verband met het schoolbezoek. Als het
schoolbezoek afneemt, dalen ook de ontvangsten uit schoolgelden. En na een analyse van
het reële inkomen blijkt weer dat een dure opleiding voor de ouders geen aantrekkelijke op-
tie was. Als kinderen zouden stoppen met werken, daalde de levensstandaard en het econo-
misch herstel duurde bijna vijftig jaar. Heel wat vissersgezinnen hadden alle mogelijke in-
komsten hard nodig en dus bleven de kinderen gewoon werken. Na een analyse van de uit-
gaven blijkt dat de lokale overheid onderwijs wel een belangrijke zaak vond. De uitgaven ste-
gen vanaf 1874; na 1880 kwam daar nog subsidie van de nationale overheid bij. Ook lande-
lijk werd onderwijs dus als een belangrijke zaak beschouwd. De conclusie is dat de Kinder-
wet van Van Houten nauwelijks invloed had op kinderarbeid in de Vlaardingse haringvisse-
rij. De gemeente Vlaardingen liet zich er echter wel door leiden en stimuleerde het onder-
wijs, maar daar werd nauwelijks gebruik van gemaakt: de meeste kinderen bleven werken.
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Holland in de Middeleeuwen
Een regio ontdekt haar geschiedenis

‘Hollanders zijn bijna als vissen in de wateren waardoor ze overal zo omringd worden, dat ze maar wei-
nig toegangswegen naar buiten hebben, tenzij ze zich per boot laten vervoeren ... Het zijn mensen die
afgezonderd leven van de overige volkeren ... en daarom redeloos en barbaars zijn’. 

Deze rake trekken waarmee Radbod van Utrecht in de vroege 10de eeuw de bewoners van het
latere graafschap Holland beschreef, en waarmee Marco Mostert zijn hoofdstuk over reli-
gieuze ontwikkelingen en verschriftelijking opent, lijken als geen andere typering de
middeleeuwse ontwikkeling van Holland te schetsen. 

Met het boek tot stand gekomen onder de redactie van Thimo de Nijs en Eelco Beukers is
eindelijk een pijnlijk hiaat in de historiografie gevuld. En het project, waar nog minstens
drie vervolgverhalen op moeten volgen is met deze voorbeeldige status quaestionis, die zich
gelukkig niet enkel tot de professionele historicus en student geschiedenis richt, maar ook
de geïnteresseerde leek veel leesplezier zou moeten verschaffen, in menig opzicht geslaagd.
In door enthousiaste medewerkers geschreven hoofdstukken komen achtereenvolgens de
vroegste periode (Jos Bazelmans, Menno Dijkstra en Jan de Koning), de politieke ontwikke-
lingen (Antheun Janse), de economische organisatie (Peter Hoppenbrouwers), religieuze
aspecten en verschriftelijking (Marco Mostert), cultuur en kunstproductie (Jeanne Verbeij
en Truus van Bueren) en de integratie van Holland in de Bourgondische en Habsburgse
Nederlanden (Louis Sicking) aan bod. De sociale geschiedenis, nochtans een discipline
waar de vooruitgang de laatste decennia bijzonder snel is gegaan, lijkt helaas door de ma-
zen van het net geglipt.

Er wordt daarbij niet alleen voor de eerste maal een overzicht geboden van de ontwikke-
lingen die het middeleeuwse graafschap Holland vorm hebben gegeven. Veelal hebben de
auteurs ook gepoogd recente wetenschappelijke verworvenheden naadloos in het verhaal te
integreren. Uiteraard biedt het boek geen volledigheid, dat zou in deze context ook onmo-
gelijk zijn geweest, maar het is wel een staalkaart geworden van nieuwe inzichten doorheen
gekende en minder bekende feiten. Een afsluitende bespiegeling door Wim Blockmans legt
uiteindelijk de hoofdkenmerken van de Hollandse ontwikkeling bloot. De veelal heldere be-
togen vertrekken van een duidelijk omschreven problematiek. De redacteuren hebben zich
grote moeite getroost om deze heldere structuur, die zij in een programmatorische inlei-
ding uit de doeken doen, aan te houden. Zo waar een opmerkelijke prestatie, die de eenheid
en homogeniteit van het boek zeker ten goede komt. Dat daarbij werd geopteerd voor een
eerder traditionele structuur en dat zo de economische, politieke, culturele en religieuze
ontwikkelingen weliswaar niet altijd even efficiënt met elkaar in verband worden gebracht,
is ongetwijfeld een nadeel, maar zeker een te verontschuldigen euvel. Enkel in het laatste
hoofdstuk door Louis Sicking, waar de opname van Holland in het Bourgondisch-Habs-
burgse machtscomplex wordt geschetst, vinden we een integratie van de verschillende
onderzoeksvelden terug, hoewel ook hier de politieke factor al te zwaar blijft doorwegen.
Dank zij de heldere structuur en de veelal toegankelijke taal, wars van alle specialismen, krij-
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gen buitenstaanders zo bijvoorbeeld een goed idee
van de draagwijdte van de factieconflicten tussen
Hoeken en Kabeljauwen, wordt er een prachtige
schets voorgesteld van de verveningen en de gevol-
gen daarvan voor het Hollandse landschap, wordt
de complexe organisatie van politiek en cultuur in
het graafschap uit de doeken gedaan, enzovoort.

Uiteraard is deze studie niet perfect. Gezien de
uitermate geringe interesse van de Nederlandse me-
diëvisten voor syntheses in het algemeen, en voor
een overzicht van de historische ontwikkeling van
het oude graafschap Holland in het bijzonder, kon-
den de verschillende auteurs immers nauwelijks
terugvallen op belangrijke historiografische tradi-
ties, zoals die wel bestaan voor enkele andere vorstendommen in de Nederlanden. Dat een
geschiedenis van Holland – en een overzicht van de middeleeuwse ontwikkelingen in het
graafschap – geen vanzelfsprekendheid was, blijkt evenwel niet alleen door dit gebrek aan
historiografische traditie. Een provinciale geschiedenis is immers niet iets onschuldigs. De
redacteuren hebben ook doelbewust een cultureel en ideologisch statement willen maken.
Het is overigens opvallend hoe populair regionale en plaatselijke geschiedenissen in het
voorbije decennium wel zijn geworden. Zowel in België als in Nederland lijken de meeste
steden wel op zoek te zijn naar hun eigen identiteit, en men tracht dit vaak te realiseren door
historici de opdracht te geven een nieuwe stadsgeschiedenis te schrijven. De academische
wereld heeft bovendien, zo blijkt onmiddellijk wel uit de lijst met recent gepubliceerde en
nog te publiceren werken, met veel enthousiasme op deze vraag gereageerd. Maar ook op
regionaal en provinciaal niveau lijkt de trend duidelijk aan te slaan. Het eerste deel van de
Hollandse geschiedenis is nog maar nauwelijks van de pers, of er kondigt zich al een (grens-
overschrijdende) geschiedenis van Brabant aan, die net als de Hollandse geschiedenis niet
alleen het oude graafschap of hertogdom wil behandelen, maar de regionaal gebonden ont-
wikkelingen wil volgen tot in de 20ste eeuw. In Vlaanderen wordt men anno 2002 overstelpt
door studies die de gebeurtenissen in 1302 in herinnering brengen. En ook daar heeft men,
gelukkig, bewuste pogingen ondernomen om deze historische mythe te kaderen in de ide-
ologische en intellectuele stromingen van het 19de- en 20ste-eeuwse België en de doorbraak
van het staatsvormingsproces in Vlaanderen.

Deze grote populariteit berust allerminst op toeval. Ze heeft zeker ook te maken met een
grotere behoefte aan en belangstelling voor regionale of plaatselijke materies. Maar ze lijkt
vooral een reactie tegen de enorme schaalvergroting die onze maatschappij in de voorbije
decennia heeft gekend. De perceptie van de wereld als global village en de versnelling die met
name de Europese integratie – en de toenemende macht van verafgelegen besturen als de
Europese raad en commissie, waarbij herhaaldelijk begrippen als het uitkleden van de poli-
tieke macht van de natiestaat al dan niet terecht in de media op de proppen komen – hebben
de noodzaak van een lokale verankering sterk gestimuleerd. Het succes van one-issue politie-
ke partijen of van een sterkere dynamiek van nationalistische tendensen staat zeker niet los
van deze ontwikkeling. Het versterken van de regionale identiteit kan evenwel ook op een
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positieve manier bijdragen tot een grotere belangstelling voor en dito analyse van nieuwe
breuklijnen en verhoudingen in de maatschappij. Het versterken, of in het geval van Hol-
land, zelfs het creëren van een eigen historiografische traditie lijkt dus een logische stap.

De redacteuren hebben in hun introductie op de reeks bewust gekozen voor het door-
prikken van nationale clichés. Dat dit vooral omwille van de povere staat van de historiogra-
fie niet altijd met evenveel verve is geslaagd, doet helemaal niets van de verdienstelijke in-
tentie af. Bovendien heeft men bewust Holland afgezet tegenover de Nederlandse identiteit.
Het oude graafschap is immers in veel opzichten het slachtoffer geweest van haar eigen suc-
ces en van haar dominantie in de Nederlandse context. De verwarring met de Nederlandse
identiteit blijft echter ook in dit boek, en wellicht nog veel meer in de volgende, als een
zwaard van Damocles boven de verschillende bijdragen hangen. Desalniettemin hebben de
auteurs gepoogd om een bewuste daad van demystificatie van stereotypen te stellen: de ge-
wonnen strijd tegen het water, de ‘Hollandse’ tolerantie, de totstandkoming van het ‘pol-
der-overlegmodel’, de typische (klein)burgerlijke waarden, het opgeheven vingertje tegen-
over alles en iedereen enz. De meeste clichés die worden geassocieerd met het Hollander-
zijn, worden aangekaart. 

Deze oefening is zeker niet door alle auteurs op dezelfde manier of met dezelfde inten-
siteit gemaakt. Het lijkt ook, de middeleeuwse ontwikkelingen in het graafschap in acht ge-
nomen, niet altijd mogelijk te zijn geweest. Wellicht wordt de eigenlijke demystificatie pas
met het ‘Gouden Eeuw’-boek echt aangepakt. Het zou, na de stortvloed van VOC-publicaties
in het voorbije jaar overigens meer dan wenselijk zijn om naast de internationale aspecten
van Hollands groei ook de typisch regionaal gebonden elementen opnieuw voor het daglicht
te halen. Een echt doorprikken van nationale mythes is het dus niet geworden. Stereotypen
en traditionele beeldvorming worden, ook in deze geschiedenis van Holland, te vaak als van-
zelfsprekend beschouwd. Hier en daar krijgen we te schuchtere suggesties dat bijvoorbeeld
de typische tolerantie of het zogenaamde overlegmodel niet noodzakelijk vanzelfsprekende
gegevens blijken te zijn. Zo krijgen we als de 16de-eeuwse uitvoering van de religieplakkaten
ter sprake komt, niet echt antwoord op de vraag waarom er enkel strenge vervolging volgt als
de sociale orde werd bedreigd (bijv. in het geval van de dopers) en anders niet, en waarom dat
eventueel anders zou zijn dan in andere gebieden van Europa. Ook lijkt mij dat de roots van het
Hollandse ‘overlegmodel’ te veel worden gezocht in samenwerkingsverbanden die zijn ont-
staan in de strijd tegen het water. Ook elders in Europa zijn samenwerkingsverbanden tot
stand gekomen, soms zelfs omwille van dezelfde reden. Uiteraard hadden de diverse auteurs
met de beperkte ruimte die zij ter beschikking hadden niet altijd de gelegenheid om genuan-
ceerd alle aspecten aan bod te laten komen. Maar wellicht de grote zwakte van dit boek is toch
wel het schromelijke gebrek aan een vergelijkend kader. De typische kenmerken van de Hol-
landse ervaring worden daardoor te weinig tegen het licht gehouden van ontwikkelingen el-
ders in Europa, en zelfs in de andere gewesten van de Nederlanden. 

Een van de opvallende krachtlijnen in het boek is de nadruk op het gefragmenteerde ka-
rakter van Holland in de Middeleeuwen, niet alleen geografisch, maar ook economisch, po-
litiek en cultureel. Zoals ook in de andere gewesten van de Nederlanden, en waarschijnlijk
nog veel meer, gebeurde de identificatie van het individu of van de sociale groep in de eerste
plaats met de eigen stad, het eigen dorp, de omliggende regio; ze gebeurde daarentegen
zelden met het gewest Holland, in zoverre, dat na lectuur van het boek men zich vragen kan
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stellen over wat die Hollandse identiteit nu juist is en of er wel een middeleeuwse voorge-
schiedenis is? ‘Rijk geschakeerd’, ‘zeer gevarieerd’, ‘een in zichzelf verdeeld rijk’, lijken al zoveel ne-
gaties te zijn van een echte identiteit, die trouwens pas echt voor de eerste keer als uit het
niets opduikt in het verhaal van Sicking, wanneer Holland paradoxaal wordt opgenomen in
een groter landencomplex van de Bourgondische hertogen en de Habsburgse vorsten. Het
lijkt wel of men een behoefte had aan een beeld van de ander, van een externe vijand als ka-
talysator voor de ontwikkeling van een eigen zelfbewustzijn. Weliswaar is er sprake van een
oudere, door de graven ondersteunde politiek om via allerlei middelen, niet in de laatste
plaats door het sponsoren van landelijke kronieken, of later in de 16de eeuw door de creatie
van de ‘Bataafse mythe’. Maar deze pogingen lijken slechts een beperkt gedeelte van de ‘pu-
blieke opinie’ te raken. Loyaliteit blijft geografisch beperkt. Maar eigenlijk kan hetzelfde
ook gezegd worden voor de andere gewesten van de Nederlanden en zelfs daarbuiten.

Het oude graafschap Holland wordt voorgesteld als een lappendeken van regio’s, dorpen
en steden met elk hun eigen kenmerken, maar toch vooral van steden. Het stedelijke karak-
ter heeft, zo suggereert dit boek, meer dan andere elementen vorm gegeven aan het gewest.
De steden moeten de Hollandse eigenheid onderstrepen. Deze opvatting is wellicht terecht,
zeker ook in het licht van de latere ontwikkelingen in de 16de en 17de eeuw, maar toch blijft
de vraag wat dan wel de rol van het platteland is geweest, dat volgens enkele economische
historici de ware motor was van Hollands groei. Politiek krijgen we het platteland vooral
door de bril van de adel te zien, economisch lijkt het platteland eenmaal de eerste grote peri-
ode van verveningen voorbij al helemaal geen belangrijke factor meer te zijn. Overigens
wordt de ontstaansgeschiedenis van het Hollandse landschap en de dynamiek die de verve-
ningen teweeg hebben gebracht – Holland op de schop – op een tot de verbeelding spreken-
de manier verteld. Na 1300 lijken de boeren in deze geschiedenis van Holland echter hele-
maal verdwenen. En wat is er eigenlijk aan de hand met het stedelijk karakter van Holland?
Zowel de kleine omvang van de steden, hun onderlinge verhoudingen als hun nog geringe
politieke inspraak zijn allemaal sporen van een slecht geïntegreerd, ‘onvoldragen’ stedelijk
netwerk. Het is een polynucleair netwerk met een grote mate van interne specialisatie, zoals
in de vroeger verstedelijkte gewesten Vlaanderen en Brabant, maar met een bijzonder lage
functionele hiërarchie. Heel wat van die steden zullen ook wel een sterk ruraal karakter heb-
ben gehad (denken we maar aan de cruciale betekenis van seizoensarbeid). De vraag naar de
echte verstedelijking van het laatmiddeleeuwse Holland is daarmee gesteld. Die verstedelij-
king is vooral, althans volgens de auteurs, een product van de 13de-eeuwse dynamische groei
van Holland. De 13de eeuw wordt in deze synthese overigens op menig vlak als essentieel
voor de verdere ontwikkeling van Holland voorgesteld. Na een eerder bescheiden begin en
een traag ontwaken gebeurt de ontwikkeling vanaf dan evenwel vliegensvlug. Niettemin
blijft de vraag of deze dynamiek, een ware take-off, in de eerste plaats een stedelijke dynamiek
is geweest? Steden kunnen volgens de auteurs profiteren van een goedkoop arbeidsreservoir
bij het begin van hun ontwikkeling – in Holland blijft dit reservoir wel de hele tijd beschik-
baar door typische kenmerken van de landbouweconomie – maar is dat reservoir, het aanbod
van arbeid dat bovendien ongelijk over het jaar is verdeeld door de gedwongen specialisatie
van de landbouweconomie, de enige verklaring voor stedelijke groei? Bovendien was de rela-
tie tussen stad en platteland er niet altijd een van symbiose en overleg (stedelijke juridische
dominantie, fiscale ongelijkheid). Duidelijk wordt alleszins dat de Hollandse stedelijke dy-
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namiek nauwelijks werd vertraagd door de structurele crisis van de late Middeleeuwen, zoals
dat wel in de andere gewesten gebeurde. Waar de stedelijke industrieën in Vlaanderen en
Brabant met zware omschakelingsmoeilijkheden kregen te kampen, konden de Hollandse
steden gaandeweg dank zij hun commerciële en industriële expansie in de 15de eeuw zelfs de
Duitse Hanze beconcurreren, en waren zij in staat geleidelijk een belangrijke industrialise-
ring door te voeren (bier, laken). De redenen voor dit succes worden vooral in de goedkope
arbeid en in een geslaagde commerciële ontwikkeling gezocht. De vraag naar afzetmarkten
of naar de eventuele complementariteit met de twee grote industriële complexen in de
Nederlanden (Vlaanderen en Brabant) wordt in deze echter minder aangekaart.

Ook op het politieke vlak lijkt de eenheid van het graafschap lange tijd slechts heel op-
pervlakkig. Er heerste een zeer grote politieke verdeeldheid. De Hollandse politieke ge-
schiedenis is er een van interne conflicten, persoonlijke rivaliteiten, moorden en opstanden.
Het is een feodale wereld eerder dan een stedelijke wereld, waar het verband met algemene
sociale ontwikkelingen niet altijd duidelijk is. Partijvorming is er uiteraard wel, maar die
verloopt niet altijd volgens klare lijnen. Partijtrouw en familietraditie wegen duidelijk ster-
ker door dan elders. Daartegenover staat de politieke ambitie van de graven. Hun ambitie,
vaak door de feodale en sociale conflicten in de kiem gesmoord, om een sterk grafelijk ge-
zag uit te bouwen, hun bijwijlen grote inventiviteit, maar ook de trage modernisering en
professionalisering van het ambtelijk apparaat worden allemaal aangekaart. Dynastieke
conflicten en wisselende factiestrijd hebben de graven bijzonder weinig politieke speel-
ruimte gegeven en zorgden ervoor dat zij lange tijd een relatief zwakke machtspositie had-
den in hun eigen territorium tegenover de grote adellijke geslachten. De graaf kon grote de-
len van zijn territorium slechts via de adel benaderen.

Temidden van deze concurrentiestrijd tussen graaf en adel verschijnt een nieuwe politieke
factor, de steden, pas zeer laat ten tonele. In vergelijking met Vlaanderen in de 12de eeuw, en
Brabant een eeuw later, is een eerste schuchter politiek optreden van de steden pas in de 14de
eeuw te situeren. De groei van steden gebeurde nochtans eerder: de grote golf toekenning
van stadsrechten vond al tijdens de 12de en 13de eeuw plaats. Typisch Hollands is dus niet de
stedelijke inspraak in het gewestelijke bestuur, maar wel het groot aantal steden (of eerder
stadjes) dat in de politiek betrokken is. In Vlaanderen en Brabant waren het vaak enkel de gro-
te steden, die er bovendien ook in waren geslaagd een eigen stedelijk hinterland politiek en ju-
ridisch te domineren. De frequentie van de Statenvergaderingen lag daardoor in Holland veel
hoger dan in andere gewesten, maar tegelijk verliep het onderhandelingsproces met de graaf
uiteraard niet identiek. De laattijdige en versnipperde organisatie van stedelijke inspraak wijst
eens te meer op het gebrek aan maturiteit van het stedelijk netwerk. Er lijkt nauwelijks sprake
van een functioneel geïntegreerd netwerk. Losse verbanden lijken te overwegen. 

Ook de voorstelling van het rijk geschakeerd religieuze en culturele leven sluit aan bij de
trend elders in het boek om de diversiteit, eerder dan de homogeniteit van de regio en van
de regionale identiteit te benadrukken. Dorps-, stads- en streekbewustzijn worden evenwel
te vaak als vaag gedefinieerd begrippenkader gehanteerd, dat bovendien door de verschil-
lende auteurs elk op hun eigen manier wordt ingevuld. Dit heeft een grote rijkdom aan in-
valshoeken als gevolg, maar het impliceert onvermijdelijk ook een conceptuele zwakte, die
de inpassing van de verschillende economische, politieke, religieuze en culturele fenome-
nen zwaar bemoeilijkt. De zoektocht naar specifiek Hollandse invulling van cultuurleven
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blijft hoe dan ook een moeilijke opgave. Opvallend daarbij is zeker de prominente plaats van
geschiedschrijving aan grafelijk hof: legitimering van macht en de representatieve functie
van de vorst werden blijkbaar zeer vroeg als essentieel beschouwd voor machtsverwerving.
Dit heeft ongetwijfeld geleid tot een eigen culturele dynamiek, waarbij het belang van de
volkstaal als cultuurdrager zeer snel duidelijk wordt. Nochtans lijdt de cultuurproductie ook
onder een voortdurende brain-drain. Schilders, gespecialiseerde ambachtslieden en zelfs li-
teratoren wijken voortdurend uit naar de rijkere gewesten in het Zuiden. Ongetwijfeld heeft
dit proces gewogen op de diversificatie van de stedelijke economieën. Wanneer in de 15de
en 16de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden hooggespecialiseerde veredelings- en luxenij-
verheden de stedelijke economie kleuren, lijkt daar in het Noorden nauwelijks sprake van. 

Maar wat dan met de Hollandse identiteit in dit in zichzelf verdeeld graafschap. Verschijnt
die dan pas in de 16de eeuw? Paradoxaal op het moment dat het graafschap wordt geïnte-
greerd in een groter landencomplex. En is de dominantie van de Hollandse politiek, cultuur
en economie dan enkel het gevolg van een soort afvalrace toen met de Opstand de bepalen-
de gewesten Vlaanderen en Brabant onder Spanje waren gebleven? Typische Hollandse trek-
jes zoals de Moderne Devotie (de neiging naar zelfanalyse en meditatie) zijn zeker geen uni-
cum in late Middeleeuwen, ze zijn zeker niet alleen Hollands. De auteurs waarschuwen
meermaals de lezer voor een zekere reflectie van huidige opvattingen op het verleden. Een
ander groot probleem blijft natuurlijk de ‘natuurlijke neiging naar tolerantie’. Als het stre-
ven naar religieuze tolerantie al opmerkelijk zou zijn in het laatmiddeleeuwse en 16de-eeuw-
se Holland, dan blijven de oorzaken van het fenomeen onduidelijk. Zo was het verzet tegen
de 16de-eeuwse religieplakkaten vrij algemeen in de verstedelijkte Nederlanden, en werd er
vaak slechts tegen geprotesteerd wanneer de rust en sociale orde in het gedrang kwamen.
Toch niet meteen een duidelijke reflex die alleen maar getuigt van een open geest en tole-
rantie tegenover andersdenkenden? De band met de verstedelijking is uiteraard essentieel,
maar de redenen hiervoor blijven in het ongewisse. Steden lijken zich, mij dunkt, nog niet
te associëren met de bekommernissen van een naar absolute macht strevende monarchie.
Niet tolerantie an sich, maar eerder de onwil om eigen macht af te staan zijn wellicht de oor-
zaken van deze attitude.

Heel wat van de antwoorden op vragen over identiteit en collectieve bekommernissen ko-
men pas echt aan de orde wanneer het graafschap opgaat in het grotere Bourgondische lan-
dencomplex. De Bourgondisering werd overigens vergemakkelijkt door de interne ver-
deeldheid in het graafschap en waar nodig gebruikte de hertog geld en prestige als smeer-
middel om zijn politiek door te voeren. De conflictlijnen worden duidelijker, de belangen-
vermenging van burgerlijke en landelijke elites groter (met name gezamenlijke investerin-
gen in de staatsschuld speelt hier een grote rol). Lobbywerk aan het hof in Brussel, de op-
komst van Amsterdam als handelsstad en de politiek om de eigen (handels)belangen met
onderhandelingen, maar ook gewapenderhand te verdedigen, zijn evenveel indicatoren dat
de attitude van de elites in het graafschap in nauwelijks enkele decennia tijd grondig zijn ge-
wijzigd. De samenhang in het gewest is duidelijk vergroot. Bovendien lijkt de integratie van
Holland in de latere Zeventien Provinciën onder impuls van de alliantie tussen Amsterdam en
gelijkgezinden met de adel, de interne cohesie te hebben versterkt. Ook komt stilaan een
hiërarchisch geordend stedelijk netwerk tot stand, dat in de Gouden Eeuw onder leiding van
Amsterdam de economische integratie van het gewest verder zal versterken. Met andere
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woorden de eenmaking is een zaak van individuele en collectieve belangen, maar ook van
nieuwe interne en externe machtsverhoudingen. Niet alles wordt even helder aangekaart. Zo
is het niet meteen duidelijk of de polarisatie van de macht in de steden in handen van be-
paalde oligarchieën wel zo nieuw was en is de rol van alternatieve kanalen van machtsver-
werving (staat, schutterijen enz.) niet altijd even duidelijk. De paradox van een groeiend
zelfbewustzijn en het opgaan in een ruimere context blijft niettemin merkwaardig. De vor-
stelijke macht was blijkbaar nodig om de interne verdeeldheid uit te schakelen en een col-
lectieve identiteit te creëren.

In zijn slotbemerkingen stelt Wim Blockmans terecht dat de Hollandse groei tijdens de
late Middeleeuwen eigenlijk een creatief antwoord is geweest op een geografisch probleem
(de verzakking van de bodem na de vervening, waardoor een gewone gemengde landbouw
onmogelijk is). De Hollanders waren gedwongen om zich te specialiseren en om heel func-
tioneel een nadeel om te zetten in een voordeel. Het ontbreken van kusthavens leidde zo tot
de uitbouw van havens in het binnenland en aan de Zuiderzee. Er moest worden ingespeeld
op de dynamiek in andere naburige regio’s, waardoor een vervoerscapaciteit werd uitge-
bouwd en waardoor, complementair met de grotere productiecapaciteit van Vlaanderen en
Brabant, werd ingespeeld op de vraag in die gewesten naar bier, vis, zuivel, enz. De structu-
reel lagere arbeidskosten (Holland als lagelonenland) maakten bovendien de nieuwe ex-
portnijverheden bijzonder concurrerend. Heel wat van deze processen verdienen in de toe-
komst verder onderzoek. Zo moet de vraag gesteld worden of het structurele voordeel van
de lage lonen niet berust op een misvatting, en dat nijverheden met lage toegevoegde waarde
als het ware werden afgestoten in Vlaanderen en Brabant naar het nog perifere Holland, ze-
ker in een periode waar internationale vraag, productcontrole en opleiding de bloei van de
luxenijverheden mogelijk hebben gemaakt. Ook in de 15de eeuw was er niet noodzakelijk
een tegenstelling tussen skill en pay. Of het geografisch determinisme ook geen al te ge-
makkelijk oplossing om het opmerkelijke samenwerkingsmodel ‘poldermodel of overleg-
model’ te verklaren lijkt evenmin duidelijk. De verschillen met de andere gewesten in de
Nederlanden worden daarvoor te weinig geduid.

Tot slot wil ik nog enkele opmerkingen plaatsen bij de algemene context van de ver-
schuivende zwaartepunten in de Nederlanden, van Zuid naar Noord, van Frans-Vlaanderen
en Artesië in de 11de-13de eeuw, over Vlaanderen in de 13de-15de eeuw en Brabant in de
15de-16de eeuw tot uiteindelijk Hollands Gouden Eeuw er aan komt in de late 16de eeuw.
Het Holland-boek wil zich bewust ver houden van een dergelijke benadering, volgens mij
ten onrechte, want impliciet blijft deze problematiek zeker op de achtergrond spelen. En de
rijke synthese die nu is gepubliceerd, levert zeker bouwstoffen aan om deze lange-termijn-
beweging verder in te vullen. Wat alleszins duidelijk wordt, mede dank zij deze synthese, is
dat het verhaal van de verschuivende zwaartepunten geen simpel monocausaal verhaal is
van wegkwijnende centra die alleen door de wet van de remmende voorsprong hun voor-
sprong verliezen – dat verhaal was trouwens al te simplistisch – maar dat er een complex ver-
haal opduikt van politieke, economische, culturele en religieuze competitie, een verhaal dat
zeker niet gedetermineerd wordt door een onvermijdbare ontwikkeling naar zoiets ab-
stracts als de Verenigde Nederlanden, een teleologische zonde waaraan laat-middeleeuwse
historici zich wel eens aan te buiten gaan.

Als er al een duidelijke chronologie is op te stellen, is dat vooral een chronologie van po-
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litieke emancipatie en machtsverwerving enerzijds (met andere woorden de uitbouw van
een ‘moderne’ staatsstructuur), en van verschuivende handelsoriëntatie anderzijds (de af-
lossing van de gateway steden, Brugge door Antwerpen, later Antwerpen door Amsterdam),
met al wat dat impliceert aan vraaggestuurde economische organisatie, specialisatie en con-
centratie van hoogwaardige economische functies. Voor alle andere aspecten lijkt het ver-
haal van verschuivende zwaartepunten nog complexer (landbouw, industriële organisatie,
cultuur, religie, sociale verhoudingen). Het wisselend succes waarmee de Hollandse in-
dustriële steden vanaf de 14de eeuw hebben ingespeeld op de veranderingen getuigt al van
het feit dat individuele en groepsstrategieën, politieke ambitie, sociale veranderingen en
stedelijke rivaliteiten zich niet altijd laten inschrijven in een eenvoudige macro-economi-
sche appreciatie. Er zijn bovendien, wars van de verschuivingen, duidelijk tendensen van
interregionale functionele specialisatie. Vlaanderen blijft ondanks het verdwijnen van
Brugge de belangrijkste industriële regio. In het 16de-eeuwse Brabant kunnen slechts enke-
le steden profiteren van de aantrekkingskracht van de Antwerpse markt. De andere stede-
lijke centra lijken zelfs eerder te lijden onder de opkomst van de Scheldestad, en het zijn
zelfs de Vlaamse steden, en veel minder de Hollandse die er in slagen om in te spelen op de
versterkte vraag naar industriële goederen. De opkomst van Amsterdam als handelsstad
lijkt dan weer grotendeels los te staan van de activiteiten in de andere steden en wordt ge-
trokken door een ongekende maritieme expansie. 

De landsheerlijkheden in de Nederlanden hadden een gedecentraliseerd systeem van po-
litiek bestuur en economisch initiatief gemeen. Dit gedecentraliseerd systeem is duidelijk
op meerdere terreinen prominent aanwezig en op verschillende sociale niveaus. Daarbij is
duidelijk dat, niet alleen in Holland, competitie en compromis voortdurend hand in hand
gingen, en dat ze een voortdurende noodzaak waren om succesvol verder te ontwikkelen.
Concurrentie was er op meerdere niveaus tussen vorst en onderdanen, tussen stad en plat-
teland, tussen steden, tussen ondernemers, tussen handelaars, tussen edellieden. Soms
kwamen deze conflictlijnen op iets grotere, vaak meer gewelddadige schaal naar buiten
wanneer, zoals in Vlaanderen en Brabant, de steden zich kantten tegen de centraliserende
vorst of wanneer interne partijvorming zich entte op grotere dynastieke of economische
conflicten. Deze conflicten hebben mede vorm gegeven aan de creatie van economische in-
stellingen en bestuurlijke gewoontes, aan de vorming van het mentale kader voor cultuur-
productie en religieuze beleving. Het is wellicht deze complexiteit, het zijn de zeer diverse
uitdagingen om creatieve oplossingen te zoeken voor politieke impasses, voor economische
omschakeling en voor sociale spanningen die aan de verschillende gewesten in de Neder-
landen hun eigen karakter hebben gegeven, een karakter dat ondanks verschillende politie-
ke, sociale, economische en culturele, later ook religieuze tradities opmerkelijk identiek is.
Het is duidelijk de verdienste van dit eerste deel van de Geschiedenis van Holland dat dit het pu-
bliek een staalkaart van deze problematiek aanreikt. Aan het historisch onderzoek is nu de
stimulerende taak om de geponeerde stellingen en gesuggereerde, maar helaas niet altijd
even expliciet geformuleerde ontwikkelingen te bevestigen, te nuanceren of af te wijzen.

Thimo de Nijs en Eelco Beukers, Geschiedenis van Holland. Deel 1. Tot 1572, Hilversum, Verlo-
ren, 2002.
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Olaf Goubitz, Carol van Driel-Murray en Willy
Groenman-van Waateringe, Stepping through
Time, Archaeological Footwear from Prehistoric Ti-
mes until 1800 (Zwolle, Stichting Promotie Arche-
ologie, 2001) 396 blz., ISBN 90-801044-6-9,  €55,–.

Het ‘schoenenboek’ is een langverwachte publica-
tie. Olaf Goubitz, leerspecialist van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB), presenteert in dit boek zijn in vijfentwintig
jaar opgebouwde kennis over de identificatie en
restauratie van archeologisch leer. Omdat deze
kennis zich vooral had opgestapeld in het hoofd
van Goubitz en in verspreide artikelen, is het goed
dat dit overzichtswerk er is gekomen, als bekro-
ning van Goubitz’ afscheid bij de ROB. In de inlei-
ding wordt duidelijk wat Goubitz met dit boek be-
oogt: hij wilde een handboek schrijven over met
name de typologische en technologische aspecten
van schoeisel. Daarbij baseert hij zich vooral op de
circa tienduizend schoenen en schoenfragmenten
uit Dordrecht, gevonden tijdens de stadskernop-
gravingen in ‘Hollands oudste stad’ in de periode
1969-1980. Die vondsten waren voor de ROB ook
de aanleiding om een speciale afdeling voor de
conservering van leer op te richten.

Het boek is geschreven in het Engels en opge-
bouwd uit een introductiedeel en een typologische
catalogus van opgegraven schoeisel uit de periode
800-1800. Het eerste deel, zo’n 135 bladzijden, is
een zeer uitvoerige toelichting op de catalogus,
waarin de keuzes en standaarden wat betreft zaken
als terminologie, datering, decoratie, constructie
en conservering worden uitgelegd. Dit deel van het
boek is zeer technisch en praktisch van aard – niet
bepaald een leesboek – met als doel de bestude-
ring en beschrijving van leervondsten tot in de
puntjes te standaardiseren. Dat is door de zeer pre-
cieze behandeling van snijpatronen, naden, slui-
tingen, zolen en gebruikssporen ook goed moge-
lijk geworden. De catalogus van zo’n 200 bladzij-
den is onderverdeeld naar het systeem van sluiting
van de schoenen, waarbij steeds het type wordt be-
schreven, gevolgd door een aantal tekeningen van
goede voorbeelden, waarbij het materiaal uit
Dordrecht is aangevuld met andere Nederlandse
en soms ook buitenlandse vondsten. Door zorg-
vuldig doorbladeren van dit deel zal elk in Neder-
land gevonden leerfragment wel aan een type
schoen en dus aan een datering kunnen worden
gekoppeld. Dat is het hoofddoel en tevens ook de
grote verdienste van dit boek. Het zal dan ook, tot

ver buiten onze landsgrenzen, veelvuldig worden
geraadpleegd.

Opgegraven schoeisel is met name interessant
omdat het informatie geeft over de drager, zowel
over diens cultuur (via de mode) als over diens ge-
zondheid (via slijtpatronen); bovendien is het een
categorie vondsten die een doorlopende traditie
over 5000 jaar kent (blz. 393). Aan het hoofddeel
van het boek over de 9de tot 19de eeuw zijn daarom
artikelen toegevoegd over Romeins en prehisto-
risch schoeisel. In haar essay over de prehistorie
geeft Willy Groenman-van Waateringe onder an-
dere een complete catalogus van alle prehistori-
sche schoenvondsten uit Nederland: elf stuks, alle
opgegraven in het Drentse veen. Uit latere perio-
den zijn veel meer schoenen teruggevonden, wat te
maken heeft met de introductie van het looien van
leer door de Romeinen – gelooid leer blijft beter
bewaard in de bodem. Carol van Driel-Murray
draagt aan dit boek een uitstekend essay bij over
schoeisel in de noordwestelijke provincies van het
Romeinse rijk. Het geeft een overzicht van Ro-
meinse schoenen en sandalen, met een bruikbare
typologische catalogus waarin ook vondstcontex-
ten en vergelijkbare exemplaren zijn opgenomen.
In de tekst worden ook aspecten als de symboli-
sche betekenis en de status van schoeisel belicht.
Daaruit blijkt hoe een eenvoudig voorwerp als een
schoen een mooie historische bron kan zijn.

Ironisch genoeg geven de twee essays achterin
het boek aan wat eigenlijk mist in het hoofddeel.
Ondanks de grote hoeveelheid informatie en de-
tails in de tekst, is het de auteur niet gelukt zijn
grote sympathie voor het materiaal over te brengen
op de lezer. Dat ligt mijn inziens vooral aan twee
fundamentele keuzen. De eerste is die voor de na-
druk op het technische en de verwaarlozing van
andere aspecten. De tweede is de keuze voor het
opnemen van alleen tekeningen van de vondsten
en geen foto’s. Dat is een vreemde, ietwat ouder-
wetse keuze en inhoudelijk slecht te verantwoor-
den, zeker als uit de inleiding blijkt dat in de teke-
ningen niet is aangegeven wat echt bewaard is en
wat gereconstrueerd. De lezer weet dus, wanneer
hij de tekening van schoen nummer zoveel uit
Dordrecht bekijkt, niet of dit een compleet exem-
plaar was, of een zoolfragment. Het is te voorzien
dat deze informatie op zijn weg naar andere publi-
caties vertroebeld zal raken en die snipper uit
Dordrecht via de reconstructietekeningen een paar
daadwerkelijk gevonden complete schoenen
wordt. De voor de hand liggende oplossing geeft
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het essay van Groenman-van Waateringe in dit
boek: foto’s opnemen van de daadwerkelijke
vondsten en tekeningen van de reconstructie.
Naast de genoemde ethische reden zijn hiervoor
ook een praktische en een gevoelsmatige reden te
geven: juist foto’s (misschien zelfs hier en daar in
kleur) hadden kunnen laten zien hoe het archeolo-
gisch leer er in de praktijk uitziet. Dat had het
daadwerkelijk herkennen van vondsten vergemak-
kelijkt (een nat lapje leer lijkt vaak helemaal niet op
een tekening van een hele schoen) en mensen voor
de objecten kunnen interesseren. 

De gemaakte keuzes benadrukken dat deze pu-
blicatie een handboek voor de identificatie van ge-
vonden schoeisel is en niet zozeer een boek over de
archeologie van schoenen. Dat rechtvaardigt de
vraag naar de bruikbaarheid van de publicatie als
opzoekboek en die is helaas kleiner dan ik had ver-
wacht. Deels is dat door de opzet van de catalogus,
maar veel meer nog door het ontbreken van een in-
dex. Dat men er geen rekening mee heeft gehou-
den dat kopers van dit boek zouden willen opzoe-
ken welke schoenen bekend zijn uit Vlaardingen,
of uit de 12de eeuw, of simpelweg waar de klomp
wordt behandeld, vind ik onbegrijpelijk. Nu is de
enige oplossing het steeds weer doorbladeren van
de omvangrijke catalogus, waarin je niet kunt zoe-
ken op periode of vindplaats of bekende vondst.
Omdat dit het enige schoenenboek is, zullen we
dat allemaal doen, maar het is een gemiste kans
dat een boek met zoveel belangrijke informatie zó
onhandelbaar is uitgevoerd.

Annemarieke Willemsen

De Middeleeuwen in kleur, Themanummer van
Madoc, Tijdschrift over de Middeleeuwen 15, 4.
(Hilversum: Verloren, 2001), 96 blz., ISBN 90-
6550-674-8,  €8,–.

Madoc heeft zijn derde lustrum gemarkeerd met
een fraai verzorgde uitgave over kleur in de
Middeleeuwen. Deze opent met een gedegen over-
zicht van de status quaestionis door Anna Adamska,
onderzoeker aan de Utrechtse universiteit (p.195-
205). Zij vangt aan bij Johan Huizinga, die als één
der eersten kleuren als cultuurhistorisch thema
behandelde. Op dit stuk volgen bijdragen van di-
verse strekking, waarvan ik er nu een aantal de re-
vue laat passeren.

De Leidse architectuurhistoricus Jeroen Wes-

terman schrijft over ‘De veelkleurigheid van het
middeleeuwse kerkgebouw’ (p.206-216), waarbij
hij vooral zijn aandacht richt op de domkerken van
Chartres, Amiens, Kamerijk, Doornik en Limburg
aan de Lahn. De paleograaf en kenner van middel-
eeuwse handschriften J.P. Gumbert laat zijn licht
schijnen over kleur in middeleeuwse handschrif-
ten (p.217-225). Hij wijst erop dat het maken van
een handschrift in kleur heel wat eenvoudiger is
dan drukken in kleur. In het eerstgenoemde geval
is niet meer vereist dan één of meer extra pennen
en potten inkt. Kleur had in het middeleeuwse
handschrift niet alleen een decoratieve functie
maar was ook nuttig om tekstgedeelten van elkaar
te onderscheiden en overgangen te markeren: men
denke aan de ‘dienstaanwijzingen’ in liturgische
boeken.

Ongemeen boeiend vond ik de bijdrage van
Casper Staal, conservator van het Catharijnecon-
vent in Utrecht, over kleuren in de middeleeuwse
liturgie (p.246-256). Aan de hand van vooral
Utrechtse voorbeelden toont hij aan dat men vaak
afweek van de tegenwoordig in de Katholieke Kerk
geldende kleurencanon voor liturgische gewaden,
die teruggaat op Paus Innocentius III (1198-1216).
Aan de eerbiedwaardige kapittelkerk van Oud-
munster hanteerde men bij voorbeeld een ‘aftel-
systeem’ met als hoogste goud en daarna ‘fraai
rood’, blauw, groen, ‘minder rood’, wit en tenslot-
te als laagste zwart. Zwart was overigens niet de
enige rouwkleur, ook blauw kwam voor. Volgens
het Rechtsboek van de Dom gebruikte men daar op het
Hoogfeest van Pasen zowel rode als witte para-
menten. Staals collega Marieke van Vlierden
schrijft over kleur op middeleeuwse beelden
(p.257-270). Terecht benadrukt zij dat de meeste
middeleeuwse beelden pas ‘af’ zijn met hun origi-
nele polychromie. Ook gaat zij in op de manier
waarop men bij beelden gewaden decoreerde door
bij voorbeeld het inponsen van geometrische pa-
tronen. 

De filosoof Johannes M.M.H. Thijssen be-
spreekt middeleeuwse theorieën over de waarne-
ming van kleuren bij onder anderen Thomas van
Aquino (p.271-278). Elizabeth den Hartog, docen-
te architectuurgeschiedenis te Leiden, schrijft over
de polychromie van het beroemde Bergportaal van
de Maastrichtse St.-Servaaskerk (p.279-289), ‘een
van de weinige nog bestaande voorbeelden’
(p.279) van een middeleeuws portaal waarvan de
beelden beschilderd zijn. Opvallend is haar
waardering voor de restauratie door Cuypers,
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waarbij weliswaar kleurstellingen werden gewij-
zigd, maar die naar haar mening toch gedragen
werd door een ‘integere interpretatie van de
Middeleeuwen’ (p.288).

Vooral in de bijdragen over architectuur en
beeldhouwkunst in deze rijk geschakeerde bundel
trof mij hoezeer kleur ‘terug’ is bij de bestudering
der Middeleeuwen. De tijd dat men zich, in het
voetspoor van onder anderen Berlage, op een
dwaalspoor liet brengen door de liefde voor het
eerlijke materiaal, lijkt achter ons te liggen.

Ph.M. Bosscher

K. Goudriaan, B.J. Ibelings en J.C. Visser (red.),
m.m.v. A.W. Hesselink, Het Goudse hofsteden-
geldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor
de vroege stadsontwikkeling van Gouda, (Histori-
sche Vereniging Holland. Apparaat voor de ge-
schiedenis van Holland 14) (Hilversum: Verloren,
2000) ISBN 90-70403-46-3, €16,–

Sinds de beëindiging van de mooie serie Nederland-
se historische bronnen bieden de historische media in
ons land nog maar weinig gelegenheid voor de pu-
blicatie van relatief kleinschalig bronnenmateri-
aal. De RGP valt af, want voor tien of twintig pagi-
na’s is een mooie groene band teveel eer. Wat blijft
er dan nog over? Gelukkig is er nog de serie Appa-
raat voor de geschiedenis van Holland, die de laatste ja-
ren een paar mooie deeltjes heeft uitgebracht. Na
een editie van het Tiende-Penningkohier van Delft
door Gerrit Verhoeven kwam in 2000 een deel uit
met bronnen over de vroege stadsontwikkeling
van Gouda, verzorgd door twee kenners van de
Goudse geschiedenis (Goudriaan en Ibelings) en
een specialist op het gebied van de ruimtelijke ont-
wikkeling van middeleeuwse steden in Nederland
(Visser). 

Bart Ibelings, erkend speurder naar verloren
gewaande archivalia, vond in 1994 in het Alge-
meen Rijksarchief in Den Haag een tot dan toe on-
bekende lijst met 886 betalers van het Goudse hof-
stedengeld. De lijst bleek te dateren uit de 14de
eeuw, waarschijnlijk uit 1397. Het hofstedegeld
wordt beschouwd als een belangrijke bron voor de
vroege stadsgeschiedenis. Als een heer een hof
versnipperde en in afzonderlijke erven uitgaf aan
particulieren, vroeg hij als erkenning van zijn ge-
zag een klein, jaarlijks te betalen bedrag, het hof-
stedengeld of hoftijns. Omdat de bij uitgifte vast-

gestelde bedragen onveranderlijk waren èn omdat
later uitgegeven tijnsen meestal hoger waren dan
oudere, hebben historici het hofstedengeld ge-
bruikt bij de reconstructie van de vroege ontwikke-
ling van diverse steden. In de inleiding bij het
Goudse register wordt uitvoerig en helder ver-
woord welke haken en ogen aan deze methode zit-
ten. In dat opzicht is de editie in het Apparaat hele-
maal op zijn plaats.

De lijst zelf, die bestaat uit enkele topografische
aanduidingen, 886 namen van bezitters van erven
en de bijbehorende bedragen, wordt integraal ge-
publiceerd en voorzien van een index en een carto-
grafische weergave. Die laatste bestaat uit zeven
deelplattegronden, waarop de kadastrale minuut
van 1828 is weergegeven met daarop de ligging van
enkele percelen die via opeenvolgende registers
van hofstedengeldbetalingen gekoppeld konden
worden aan het oudste kadaster. Naast het hofste-
dengeldregister bevat het deeltje ook een editie van
een stadskeur waarin de breedte van de stads-
grachten is vastgelegd, een lijst van straatwacht-
districten en een vroeg 15de-eeuwse legger van
renten verschuldigd aan het Catharinagasthuis. 

Als niet-Gouwenaar kan ik het natuurlijk niet
echt beoordelen, maar het oogt allemaal als zeer
secuur uitgevoerd vakwerk en dat zal het, de be-
zorgers kennende, inderdaad ook wel zijn. Een be-
zwaar is echter dat geen enkele rekening wordt ge-
houden met mensen zoals ik. Ondanks de breed-
voerige inleiding is de editie blijkbaar toch vooral
bedoeld voor intern gebruik. Wie de kaart van de
Goudse binnenstad niet op zijn duimpje kent, zal
grote moeite hebben de inleidingen te volgen. Een
totaaloverzicht in de vorm van een plattegrond van
middeleeuws Gouda heb ik vergeefs gezocht. Een
ander bezwaar – maar nu ben ik misschien te veel-
eisend – is dat de gegevens uit de verschillende
bronnen niet zijn gekoppeld. Hier en daar komen
in de gasthuislegger dezelfde namen voor als in
het hofstedengeldregister, maar dat moet de ge-
bruiker zelf maar opmerken. De edities zijn wat
dat betreft zeer sober. Ook overige persoonsinfor-
matie ontbreekt, terwijl ik me zo kan voorstellen
dat de uitgevers over heel wat van de genoemde
personen meer zouden kunnen vertellen. Mis-
schien hebben ze besloten hun kennis op te sparen
voor de nieuwe Goudse stadsgeschiedenis, die on-
getwijfeld van deze bronneneditie zal profiteren.

A. Janse
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Peter Bitter en Leo Noordegraaf (eds), De Sint Lau-
rens in de steigers. Bouwen, beheren en restaure-
ren van de Alkmaarse Grote Kerk (Alkmaarse
Historische Reeks 11) (Hilversum: Verloren, 2002)
286 blz., ISBN 90-6550-198-3, €25,–.

In de jaren 1991-1996 vond er een grootscheepse
restauratie plaats van zowel het exterieur als het
interieur van de Alkmaarse Grote of Sint Laurens-
kerk. Naar aanleiding van deze restauratie ver-
scheen in 1996 als deel 10 van de Alkmaarse Histo-
rische Reeks een bundel opstellen waarin de ge-
schiedenis van het interieur van deze kerk centraal
stond. Na zes jaar verschijnt dan nu deze vervolg-
bundel, deel 11, die opvalt door zijn diversiteit aan
thematiek.

Peter Bitter, de stadsarcheoloog van Alkmaar,
tracht in het eerste artikel ‘De kerk van Alkmaar
voor 1470’ (11-100) op basis van archeologisch en
historisch bronnenonderzoek de geschiedenis van
de afgebroken middeleeuwse voorganger van de
Sint Laurens in beeld te brengen. Naast bodem-
vondsten die tijdens de restauratie naar boven zijn
gehaald, maakt Bitter in dit artikel ook gebruik van
de schaarse literatuur betreffende de oudste ar-
chiefbronnen over de kerk. Het onderzoek leverde
veel nieuwe gegevens op, maar ook tal van nieuwe
vragen, die men nog niet heeft weten te beant-
woorden. Hoe oud is bijvoorbeeld de tufstenen
kerk waarvan de funderingen zijn aangetroffen, en
wie was de bouwer? In de bodem onder de Grote
Kerk moeten nog verscheidene zaken verscholen
liggen die misschien in de verre toekomst wel ant-
woord kunnen geven op bepaalde vragen.

Het tweede artikel ‘Begraven onder de zerken’
(101-223) is eveneens van de hand van Bitter. In dit
artikel, waarin overigens de grafzerken niet aan de
orde komen, analyseert de auteur de grafvondsten
in 901 grafkisten en 62 knekelkisten. Bij het zorg-
vuldig archeologisch onderzoek van de graven
stonden met name vragen voorop ten aanzien van
de gezondheidstoestand in het verleden en de wij-
ze van teraardebestelling van de overledenen. Om
het geheel in het juiste kader te plaatsen, deed Bit-
ter daarom onderzoek naar het beheer van de Gro-
te Kerk inzake begraven en begrafenissen en naar
de gewoonten en gebruiken rond de begrafenissen
in de ruimste zin van het woord.

Dit artikel is interessant omdat er naar begrafe-
nissen in de 18de en vroege 19de eeuw in Neder-
land nog maar weinig archeologisch onderzoek is
gedaan. Tot nu toe lieten onderzoekers zich sterk

leiden door volkskundige beschrijvingen zoals die
van Le Francq van Berkhey uit 1776, vaak aange-
vuld met een greep uit diverse bronnen die deels
niet uit Holland zelf afkomstig waren. De archeo-
logische bevindingen zorgen echter voor een nu-
ancering van de volkskundig getinte literatuur. Zo
was het beeld ontstaan van het opbaren van de
dode in een doodshemd. Uit de kledingvondsten
blijkt dat men de dode vooral in gewone bedkle-
ding hulde; ten dele bleek deze zelfs te bestaan uit
afgedragen en versleten chique kleding. Slechts
zelden trof men doodshemden met zwarte strik-
ken aan. Het luiden van klokken, de opkomst van
het begraven bij avond en het gebruik van koetsen
zijn eveneens gebruiken die in Alkmaar minder
frequent voorkwamen. In Alkmaar was er nog een
andere ‘buitengewone’ handeling bij dit soort be-
grafenissen, namelijk het opzettelijk te laat in de
kerk arriveren van de rouwstoet. Een gebruik dat in
de algemene literatuur geheel onvermeld blijft, is
het begraven kort voor zonsopgang. Dit werd in
1796 geïntroduceerd en was een aantal jaren ge-
bruikelijk bij vrijwel alle begrafenissen binnen de
kerk.

In het derde artikel (224-235) geeft Hans Jaco-
bi, conservator van het Rijksmuseum Het Konink-
lijk Penningkabinet te Leiden, een gedetailleerde
beschrijving van een opmerkelijke muntschat die
tijdens de opgravingen in het noordtransept van de
Grote Kerk werd gevonden. De schatvondst bleek
te bestaan uit 52 zilveren munten uit de Nederlan-
den waarvan de jongste stukken de datum 1677
dragen. De vraag in dit artikel is of deze schat-
vondst als bijgift in een graf is meegegeven of op
een andere manier onder de kerkvloer is terecht
gekomen. Aangezien grafgiften uiterst zeldzaam
waren, komt de auteur tot de conclusie dat de
munten waarschijnlijk zijn meegekomen met aan-
gevoerde grond ter opvulling van verzakkingen.

De vierde bijdrage, door Piet Verhoeven, hoofd
van de afdeling Monumentenzorg en Archeologie
van de gemeente Alkmaar, gaat over ‘De restaura-
tie van de Grote of Sint Laurens Kerk’ (236-272).
Verhoeven gaat daarin eerst in op de grote restau-
ratie uit de jaren 1923-1949 om vervolgens en dan
meer vergelijkenderwijs stil te staan bij de al even
grootschalige recente restauratiewerkzaamheden.
De auteur bespreekt in dit artikel tal van uiteenlo-
pende en gecompliceerde technische problemen,
die zich zowel bij de exterieur- als de interieur-
restauratie voordeden.

Het laatste artikel van deze bundel (273-286)
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gaat over het onderzoek naar het verloren gewaan-
de houten tongewelf met beschilderingen uit het
noordtransept van de kerk. Grote delen zijn enke-
le jaren geleden bij toeval teruggevonden in het
Rijksmuseum te Amsterdam, waar het houtwerk
sinds 1885 lag opgeslagen. Willem Haakma Wa-
genaar, gerenommeerd specialist in het restaure-
ren van dergelijke beschilderingen, geeft hier een
toelichting op deze verrassende vondst, die in-
middels is overgedragen aan de stad Alkmaar. Het
ligt in de bedoeling na restauratie het beschilderde
beschot weer zijn plaats in de kap te laten inne-
men.

De Sint Laurens in de steigers is rijk geïllustreerd en
alle artikelen hebben een notenapparaat en litera-
tuurlijst. Deze bundel is niet alleen een mooie aan-
vulling op de geschiedenis van de stad Alkmaar,
maar tevens een interessante bijdrage aan de fune-
raire geschiedenis van Nederland. Met belangstel-
ling kijken we dan ook uit naar de volgende publi-
catie van de onderzoeksresultaten betreffende de
bouw- en architectuurgeschiedenis van de huidige
Sint Laurens.

Edwin Maes

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Xander van Eck,
Henny van Dolder-de Wit, Het geheim van Gouda.
De cartons van de Goudse Glazen (Zutphen: Wal-
burgpers, 2002) 157 blz., ISBN 90-57301679),
€22,35.

Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen
is uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstel-
ling Het geheim van Gouda. De grootste tekeningen in de
wereld, in het Museum het Catharina Gasthuis in
het voorjaar van 2002. Dat een selectie van de tus-
sen 1555 en 1947 door kerkbestuurders verzamel-
de cartons aan het publiek wordt getoond, mag
uniek worden genoemd. De bijzonder kwetsbare
cartons, die in zinken of roestvrijstalen kokers in
een kluis in de Sint-Janskerk worden bewaard, ver-
laten maar zelden hun veilige bergplaats. 

Het geheim van Gouda bevat een viertal inleidende
artikelen (9-44), een catalogus (45-128) en een
corpusgedeelte (129-150). Het verhaal achter de
cartons en de geschiedenis van de Sint Janskerk
zijn, zoals ook uit de uitstekend geschreven essays
blijkt, nauw met elkaar verbonden. De kerk werd
na de brand van 1552, waarbij alleen het koor werd
gespaard, herbouwd. Tussen 1554 en 1604 werden

de ramen van gebrandschilderd glas voorzien. De
overgang naar het protestantisme in 1572 had ech-
ter tot gevolg dat de werkzaamheden tot 1593 stil
lagen. Daarna werd de beglazing, nu voorzien van
een andere iconografie, in opdracht van het gere-
formeerde kerkbestuur gewoon voortgezet. Dertig
jaar later, in 1623, liet het stadsbestuur echter wel,
onder druk van streng calvinistische dominees, de
afbeeldingen van God uit een aantal ramen verwij-
deren. 

Naast de geschiedenis van de beglazing is er
ook aandacht voor de schenkers van de ramen. Na
de overgang tot het protestantisme werden de gla-
zen niet meer door personen, maar door colleges
aangeboden. Ook de motivatie van de gevers had
een verandering ondergaan. Wat alle gulle gevers
echter gemeen hadden, was het feit dat ze allemaal
op de een of andere wijze met de kerk of de stad
Gouda waren verbonden. Voor de Gouwenaars
bleef de Sint Jan hún kerk.

Dat de cartons bewaard zijn gebleven, is te dan-
ken aan de kerkmeesters die na de brand van 1552
zorgden dat de werktekeningen, met het oog op
eventuele reparaties, in het bezit van de Sint Jan
kwamen. Een carton bestaat, afhankelijk van het
formaat van het glas, uit twee, vier of zes stroken.
Een strook is weer samengesteld uit kleinere stuk-
ken horizontaal en soms ook verticaal aan elkaar
geplakt papier. Prachtige kleurenfoto’s van de ten-
toongestelde cartons en de bijbehorende ramen il-
lustreren het catalogusgedeelte. Bij alle besproken
cartons is door middel van een kleine afbeelding
schematisch aangegeven welke stroken van het
carton in de tentoonstelling waren te zien. Voor de
bezoekers bijzonder handig en informatief. Een
zwart-wit foto van alle bewaard gebleven cartons is
in het Corpusgedeelte te vinden.

Het eerste glas dat na de brand werd geplaatst,
is van de hand van de omstreeks 1510-1520 te
Gouda geboren glasschilder Dirck Crabeth. Tij-
dens de herbeglazingsperiode werden acht ramen
van de hand van Dirck en vier van zijn broer Wou-
ter in de kerk geplaatst. De hoge artistieke kwa-
liteit van de cartons van de gebroeders Crabeth is
volgens Zsuzsanna van Ruyven-Zeman te verkla-
ren uit het feit dat zowel het ontwerp, het carton,
als de glasschildering door hen persoonlijk wer-
den uitgevoerd. Van latere ramen zijn carton en
glas van de hand van verschillende kunstenaars.
Veel aandacht is er dan ook, zowel in de inleiden-
de artikelen als in het catalogusgedeelte, voor de
kunstenaars die de cartons hebben getekend, on-
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der andere: de gebroeders Crabeth, Willem Ty-
baut, Hendrick de Keyser, Lambert van Noort en
Joachim Wtewael. Van alle kunstenaars wordt een
biografische schets gegeven. Ook de kunsthistori-
sche, iconografische en stilistische aspecten wor-
den uitvoerig en vakkundig onder de loep geno-
men.

In deze prachtig geïllustreerde uitgave wordt
Het geheim van Gouda op aangename wijze ontslui-
erd. Een mooi naslagwerk voor historici en kunst-
historici en voor iedereen die geïnteresseerd is in
de geschiedenis van de Goudse Glazen. 

Rita Hooijschuur

Wies Erkelens, Maarten Frankenhuis en René Zan-
derink (red.), Vorstelijk Vee. Vier eeuwen Neder-
landse veerassen, (Bussum: Thoth, 2002) 143 blz.,
ISBN 90-6868-275-X, €26,90.

Ieder die dit boek ter hand neemt en doorbladert,
zal het met mij eens zijn: dit is een schitterend
boek! Een fraaie band, mooi papier en verfijnd
drukwerk. Maar in de eerste plaats word je toch ge-
troffen door de meer dan 120 illustraties van uit-
zonderlijk hoge kwaliteit. Voor het overgrote deel
gaat het om in kloek formaat uitgevoerde repro-
ducties van veestukken, schilderijen, veelal van oude
meesters, waarop vee is afgebeeld.

Vorig jaar bestond de Stichting Zeldzame Huis-
dierrassen vijfentwintig jaar. Het jubileum zou
worden gevierd met het tentoonstellen van oude
Nederlandse huisdierrassen, maar door de uit-
braak van mond- en klauwzeer moest dat worden
uitgesteld. Dit jaar kon de expositie gelukkig wel
doorgaan. Zij was te bewonderen op Paleis Het
Loo onder de titel: ‘Vorstelijk Vee op Het Loo. Neder-
landse huisdierrassen aan de wand en in de wei’. Tegelijk
met de tentoonstelling verscheen dit boek.

Tot aan de jaren zestig kende Nederland een
grote verscheidenheid aan huisdierrassen. Zo had
iedere weidestreek haar eigen runderrassen, of be-
ter: haar eigen veeslagen, want van rundveerassen
kan pas worden gesproken vanaf het laatste kwart
van de 19de eeuw, toen de rundveestamboeken
werden opgesteld. De grote variatie aan typen viel
ook te constateren bij de schapen, de geiten, de
paarden, de varkens en het pluimvee. De Neder-
landse schilderkunst van de Gouden Eeuw ken-
merkte zich door haar realistische stijl, de natuur-
getrouwe wijze van afbeelden. Haar voorkeur ging

onder meer uit naar de uitbeelding van het land-
schap, van het boerenleven en van het vee.
Daardoor beschikken de onderzoekers van Neder-
landse huisdierrassen over duizenden goede af-
beeldingen van de oude huisdiertypen. Dat is erg
plezierig, want bij het terugfokken van oude ras-
sen kunnen de afbeeldingen op schilderijen van
nut zijn. Als gevolg van moderne foktechnieken en
de ver doorgevoerde specialisatie in de veehouderij
sedert de jaren zestig bleven namelijk slechts en-
kele rassen over. De erfelijke variatie binnen de
huisdierrassen nam in zeer snel tempo af. Dat was
en is een bedenkelijke ontwikkeling, omdat door
de afname van de genetische diversiteit het steeds
moeilijker wordt om rassen aan te passen aan
allerlei veranderingen die zich kunnen voordoen.
Deze verontrustende situatie was een van de oor-
zaken van de oprichting in 1976 van de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen (SZH); daarnaast speel-
den motieven van wetenschappelijke, recreatieve
en cultuurhistorische aard een rol. De Stichting
heeft als doel, het fokken van oude rassen te be-
vorderen en bijzondere diersoorten voor uitsterven
te behoeden. Voor het behoud van veel rassen lijkt
de Stichting succes te boeken: het aantal ‘zeldza-
me’ dieren stabiliseert zich of neemt heel geleide-
lijk toe.

Vorstelijk Vee bestaat uit negen hoofdstukken. In
elk hoofdstuk geeft een deskundige in heldere stijl
een kort overzicht van de geschiedenis van een van
de huisdiersoorten. Dankzij een goede redactie en
de keuze van auteurs uit verschillende disciplines
is een interessant en boeiend boek ontstaan, zowel
voor deskundigen als voor belangstellende leken.
Marleen Felius, kunstenaar en illustrator van land-
bouwhuisdieren en auteur van een groot stan-
daardwerk over runderrassen, schreef een zeer ge-
slaagd hoofdstuk getiteld ‘Schoone koeijen’ (p. 18-
35), waarin zij mede aan de hand van schilderijre-
producties de geschiedenis van de runderrassen in
Nederland uiteenzet. Zij schetst ook de ontwikke-
ling van ‘kleinschalige veelsoortigheid naar groot-
schalige uniformiteit’ (p. 26), die een verarming
betekende van de rundveestapel, omdat de grote
variatie in type, kleur en tekening verdween. Felius
wijst echter ook op bescheiden tekenen van her-
stel. 

Over de geschiedenis van de paardenrassen in
Nederland gaat hoofdstuk 5, ‘Van strijdros tot
harddraver’ (p. 62-83) van Jef Hagen. De auteur,
groot kenner van paarden en een autoriteit op het
gebied van de kunsthistorie, combineert beide
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kennisgebieden in een zeer gedetailleerd stuk, dat
toch van begin tot eind blijft boeien. In het gedeel-
te over Breitners schilderij ‘In ’t duin’ (of ‘Rijdende
artillerie’) en de receptie daarvan in de pers, krijgt
de lezer op meesterlijke wijze in een kort bestek de
kern van de controverse tussen academische en
impressionistische kunst uiteengezet.

De volgende hoofdstukken, over respectievelijk
de hondenrassen, het pluimvee en de varkens, zijn
stuk voor stuk boeiende studies met veel wetens-
waardigheden. Het slothoofdstuk ‘Vorstelijke rui-
ters en koninklijke boeren’ (p. 118-138) handelt
over de paarden en de boerderijen van de Oranjes.
Het bevat een alleraardigst stuk over het boerde-
rijtje dat in 1826 werd gebouwd voor prinses Mari-
anne, de dochter van koning Willem I. Voor de da-
gelijkse verzorging van het vee en het land was een
boerin, ‘vrouw Van Loenen’, aangesteld, met wie
Marianne tot aan haar dood in 1883 een somtijds
ontroerende correspondentie voerde.

Het boek bevat tevens een lijst van geraadpleeg-
de literatuur, gegevens over de auteurs en een lijst
van schilders.

Han C. Vrielink

Karel Bostoen, Elmer Kolfin, Paul J. Smith (red.),
‘Tweelinge eener dragt’ Woord en beeld in de
Nederlanden (1500-1750), (Hilversum: Verloren,
2001) 320 blz., ISBN 90-6550-661-6, €28,–.

Deze bundel van elf opstellen is het resultaat van
de gedachtenwisseling van een groep van vijftien
beoefenaars van diverse wetenschappen. Deze
kwamen in de jaren 1997 tot 2000 geregeld bijeen
aan de Leidse universiteit voor de verkenning van,
zoals de redacteuren van het boek het uitdrukken,
‘het diffuse, veelal conflictueuze grensgebied tus-
sen literatuur en beeldende kunst’. Na uitgebreide
discussie besloten zij zich vooral te richten op de
relatie tussen woord en beeld in het Nederlandse
cultuurgebied in de periode tussen de uitvinding
van de boekdrukkunst en het verschijnen van Les-
sings Laokoon in 1766, waarin nieuwe vorm werd
gegeven aan de relatie tussen poëzie en schilder-
kunst en tussen beide een duidelijker scheidslijn
werd getrokken.

De eerste negen opstellen betreffen de relatie
tussen het tekstuele en het picturale element in di-
verse boekuitgaven. Pikant is de bijdrage van Mal-
gorzata Sarnowiec, ‘De zeven zonden van het

dienstmeisje’ (p. 199-224) over twee in 1682 bij de-
zelfde Amsterdamse uitgever verschenen boeken
over zondige dienstmaagden, het ene van mora-
listische, het andere van libertijnse strekking (!).
Verder komen hier onder meer aan de orde de em-
blematische fabel van het dronken hert, van de
hand van de 16de-eeuwse Bruggeling De Dene,
Efigenia en haar bespieder Cimon, uit de Decamero-
ne, de (zeer zelden voorkomende) afbeeldingen
van donkerhuidige mensen in vroege Nederlandse
drukken, Jan Janszoon Orlers’ stadsbeschrijving
van Leiden, en Johan Nieuhofs beschrijving van
een reis door VOC-gezanten naar China. 

Laatstgenoemd artikel, in het Engels geschre-
ven door Dawn Odell, ‘The soul of transactions, il-
lustration and Johan Nieuhof’s travels in China’
(p. 225-242) zal wellicht in het huidige ‘VOC-jaar’
bijzondere aandacht krijgen. De schrijfster, werk-
zaam aan de Universiteit van Chicago, concen-
treert zich op de vraag wat Nieuhof heeft gedaan
om zijn lezers het gevoel te geven dat zijn boek vol-
strekt waarheidsgetrouw is, door een combinatie
van eigen indrukken, gegevens ontleend aan ande-
ren, vooral de missionaris Martino Martini s.j., en
afbeeldingen. Eén kritische opmerking: in de
Nederlandse samenvatting van het artikel van me-
vrouw Odell wordt gewag gemaakt van ‘kustzich-
ten’ (p. 242). De correcte technische term is even-
wel ‘landverkenningen’.

Het thema van de beide laatste artikelen is ‘ge-
schreven en geschilderd’. Deze betreffen respec-
tievelijk een boek zonder illustraties, namelijk de
in 1610 verschenen ‘Den Nederduytschen Heli-
con’, en ‘Tekst en beeld in het ‘trompe-l’oeil’ van
Cornelis Norbertus Gijsbrechts’ (p. 275-297), in
de ‘perspectiefkamer’ van de Koninklijke Kunst-
kamer te Kopenhagen. Laatstgenoemd artikel is
gebaseerd op een zeer nauwgezette analyse van
Gijsbrechts’ schilderijen. De auteur, dr. Juliette
Roding, wel de meest eminente kenner van de
17de-eeuwse Scandinavische cultuur in ons land,
komt tot de conclusie dat de perspectiefkamer in
de eerste plaats is bedoeld om de Deense koning te
manifesteren als dé beschermer van de weten-
schap in zijn land. Bovendien zijn de voorstellin-
gen bedoeld om het debat over bij voorbeeld de be-
trouwbaarheid van visuele waarnemingen te sti-
muleren.

Dit is echt een boek voor fijnproevers, ook in zo-
verre dat iedere zin en ieder van de zeer vele afbeel-
dingen nauwkeurige beschouwing vereist. Daarom
is het ook in zeker opzicht een ‘moeilijk’ boek. Lief-
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hebbers – ik gebruik dat woord nu zoals onze  17de-
en 18de-eeuwse voorouders dat deden – van de ma-
terie zullen er echter stellig van genieten.

Ph.M. Bosscher

T. Marseille, Varen op de grote rivieren rond 1580.
De tolboeken van 1565, 1582 en 1603 over koop-
lieden, schippers, goederen en schepen. Culem-
borgse akten over scheepsbouw. Een verkennen-
de documentatie (uitgave in eigen beheer. Ver-
krijgbaar bij de auteur: Kwartelstraat 46, 8916 BP
Leeuwarden) giro 807949, 2002 208 blz., ISBN
9014864-7, €10,–.

In Nederland houden niet alleen medewerkers van
universiteiten, onderzoeksinstituten of archieven
zich bezig met historisch onderzoek. Elk jaar weer
komt een aanzienlijk aantal publicaties op naam
van amateur-historici, vaak op het terrein van de
regionale en lokale geschiedschrijving. Een van
die liefhebbers is de heer T. Marseille, die in 1993
in eigen beheer al een boekje over scheepvaart op
de IJssel bij Zutphen uitbracht. Met Varen op de gro-
te rivieren laat hij een gelijkaardig maar omvangrij-
ker werk verschijnen, dit keer over handel en
scheepvaart op de Waal en Rijn in de late 16de en
vroege 17de eeuw.

Het boek is in drie delen opgesplitst. Het eerste
en grootste deel van het boek gaat hoofdzakelijk
over de riviertolrekeningen uit Nijmegen, Arnhem
en IJsseloord (bij Arnhem; van hieruit hieven de
Gelderse machthebbers tol op het IJsselverkeer)
uit de jaren 1565 en 1603. Marseille gaat zeer uit-
gebreid in op zijn bronnenmateriaal. Eerst behan-
delt hij enkele bronnenkritische problemen, daar-
na staat hij stil bij de vermelde schippers, kooplie-
den en ladingeigenaren. De meeste bladzijden
worden echter gevuld met een lange opsomming
van de steden van herkomst van de schippers en
kooplieden, de producten die werden vervoerd en
de scheepstypen die werden gebruikt in de rivier-
vaart.

In deel twee doet de auteur deze exercitie nog
eens zeer gedetailleerd over, nu met het tolboek
van Tiel uit 1582 als uitgangspunt. Het boek sluit
af met een analyse van de scheepsbouw in Culem-
borg in de late 16de eeuw aan de hand van een
apart dossier uit het archief van die plaats, gevolgd
door enkele bijlagen.

Gelegd langs de meetlat van de officiële weten-

schap schiet het boek in enkele opzichten tekort.
Zo ontbreekt een literatuurlijst, is het notenappa-
raat wel erg summier en de bronnenkritiek niet he-
lemaal compleet. Een onderwerp als fraude bij de
totstandkoming van de rekeningen bijvoorbeeld
laat Marseille vrijwel ongemoeid. De belangrijkste
tekortkoming is echter in mijn ogen het gebrek
aan een echte vraagstelling. Marseille blijft
daardoor steken in een vaak saaie opsomming van
gegevens die hij in zijn bronnen heeft gevonden,
terwijl er meer in had gezeten. Zo blijkt uit de cij-
fers op p. 41 bijvoorbeeld dat de hoeveelheden ge-
transporteerde wijn in 1603 danig is afgenomen
ten opzichte van 1565, maar waarom dat zo is, ver-
telt de schrijver niet. De overdaad aan gegevens en
voorbeelden en het gebrek aan analyse komen de
leesbaarheid van het boek niet ten goede. Ook de
wat stroeve schrijfstijl draagt daar niet toe bij.

Deze kritiek kan de auteur maar ten dele wor-
den aangewreven. Marseille mikt namelijk niet
persé op een publiek van professionele historici;
zijn boek is bedoeld voor ‘lokale historici, de geïn-
teresseerde in bepaalde goederen, de genealoog,
de belangstellende in het tolgebeuren en meer in
het algemeen, ieder die het her en der van alle be-
drijvigheid in vroeger eeuwen ter harte gaat.’ Voor
hen heeft hij de tolrekeningen in detail binnenste-
buiten gekeerd en inderdaad zullen juist deze le-
zers in het boek waardevolle informatie kunnen
vinden. 

Ook voor degenen die voornamelijk in de ge-
schiedenis van Holland zijn geïnteresseerd, levert Va-
ren op de grote rivieren het een en ander op. Hollands
was in ieder geval een aantal kooplieden en schip-
pers, ook op het Gelderse deel van de rivieren. Mars-
eille laat in detail zien om welke kooplieden het ging,
waar ze vandaan kwamen en met wat voor handel ze
zich bezig hielden. Dordrecht had een substantieel
aandeel in het goederenvervoer over de Waal, terwijl
inwoners van Rotterdam, Schiedam, Delfshaven,
Den Haag en Katwijk als visexporteurs geregeld die-
zelfde rivier opvoeren. Voor de rest zijn er weinig
Hollandse exporteurs of vrachtvaarders te vinden, op
een sporadische Amsterdammer en Enkhuizenaar
na. Onder de bevrachters van de rivierschepen be-
vond zich een tweede opvallende categorie Hollan-
ders: niemand minder dan de prinsen van Oranje
(Willem in 1565; Maurits in 1603) lieten wijn en
bouwmaterialen vervoeren. Ook andere grotere en
kleinere machthebbers in de Nederlanden en de aan-
grenzende ‘Duitse’ vorstendommen deden dat ove-
rigens.
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Al met al is het prettig om te zien dat de vele uren
in het archief een dergelijke publicatie hebben op-
geleverd. Het boek kent weliswaar tekortkomingen,
maar Marseille heeft geheel op eigen kracht een bron
ontsloten die anders voor velen onbekend zou blij-
ven. Dat is een compliment waard. En gelukkig voor
het Hollandse publiek reikt het boek, net als de tra-
ge rivieren die het tot onderwerp heeft, verder dan
Gelders laagland alleen. 

J. Westrate

Clé Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de
Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en
verandering in de ruimtelijke economie van de
Nederlanden, ca. 1550-1630 (Hilversum: Verloren,
2001) 294 blz., ISBN 90-6550-686-1, € 28,–.

Over de oorzaken van de razendsnelle commercië-
le expansie van Amsterdam eind 16de, begin 17de
eeuw zijn historici het nooit eens geworden. In een
helder betoog geeft Lesger nu zijn visie op dit pro-
bleem. Hij maakt daarin korte metten met de ten-
dens die de historiografie min of meer is gaan do-
mineren, en waarin de belangrijkste verklaring
wordt gezocht in de bijzondere interne groei-
kracht van de Hollandse economie, die Amster-
dam als het ware vanzelf deed uitgroeien tot de
grootste handelsstad ter wereld. De Opstand, de
val van Antwerpen, de blokkade van de Schelde en
het in Amsterdam neerstrijken van een groep Ant-
werpse kooplieden doen in een dergelijke optiek
niet zo heel veel ter zake omdat ze de opkomst van
Amsterdam hoogstens hebben versneld, maar niet
veroorzaakt. Lesger constateert daarentegen dat
de veranderingen in de omvang en structuur van
de Amsterdamse handel zo overrompelend snel
optraden dat er geen sprake van kan zijn de rol van
de Opstand te bagatelliseren. Een kritische analy-
se van Amsterdamse handelsregisters uit 1580 en
1584 laat zien dat het toen nog steeds draaide om
een beperkt aantal soorten goederen en handels-
routes en tevens dat de vaak gedane bewering dat
de Amsterdamse handel – anders dan de Antwerp-
se – overwegend actief van aard zou zijn, niet
klopt. Tien jaar later was de situatie echter com-
pleet veranderd. Naast de oude handel zoals die op
de Oostzee was er toen ook plotseling handel op
Rusland, het Middellandse Zeegebied, Afrika,
Azië en Amerika en het aantal verhandelde pro-
ducten was ook verveelvoudigd. Volgens Lesger

moet de Opstand cruciaal zijn geweest voor de
snelheid van de Amsterdamse expansie. 

De auteur had nu terug kunnen vallen op een
andere verklaring die vaak naar voren is gescho-
ven, inhoudend dat de Amsterdamse bloei eenvou-
dig te danken was aan een overplanting van econo-
mische activiteiten uit het zuiden. Talloze Zuidne-
derlandse kooplieden migreerden op de vlucht
voor oorlogsgeweld en religieuze vervolging im-
mers noordwaarts. In plaats daarvan kiest hij een
andere invalshoek. Hij beschrijft de handelssteden
niet als concurrenten maar als onderdelen van een
samenhangend systeem. Elke havenstad in de
Habsburgse Nederlanden had zijn eigen specifie-
ke en beperkte functie. Zo was Amsterdam van-
ouds gericht op Noord- en Oost-Europa, maar had
bijvoorbeeld Middelburg de wijnhandel op Frank-
rijk. Franse wijn werd via Middelburg naar de
plaats van bestemming, bijvoorbeeld naar Amster-
dam gevoerd, zoals Baltisch hout doorgaans via
Amsterdam naar Dordrecht of Friesland ging. De
steden moeten dus gezien worden als gespeciali-
seerde gateways, intermediairs tussen het achter-
land en de rest van de wereld. Deze structuren wa-
ren taai en de geleidelijke ontwikkeling van de
Hollandse economie in de 15de en 16de eeuw, hoe
belangrijk op zichzelf ook, was niet voldoende om
ze te wijzigen. Er was een grote schok voor nodig:
de Opstand, die de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden uit elkaar trok. Het hecht geïnte-
greerde systeem van gespecialiseerde gateways
raakte duurzaam ontwricht en moest geherstruc-
tureerd worden.

Deze verklaring voor de snelle commerciële ex-
pansie van Amsterdam leidt vanzelf tot een origi-
nele interpretatie van het karakter van de Amster-
damse goederenmarkt. Traditioneel wordt Am-
sterdam als een wereldstapelmarkt omschreven,
waar voorraden handelsgoederen zijn opgeslagen
in afwachting van verkoop, maar Lesger gaat zo
ver om te suggereren de term stapelmarkt maar
helemaal te vergeten (p. 254). De stad was immers
volgens hem niet zozeer een voorraadplaats voor
goederen afkomstig uit alle delen van de wereld en
bestemd voor heruitvoer, maar vooral een gateway
voor het Nederlandse achterland. De meeste im-
port was bestemd om te worden geconsumeerd in
de Nederlanden en de meeste export betrof pro-
ducten afkomstig van Nederlandse producenten.
Dat Amsterdam toch een tamelijk unieke positie
als handelsstad had, kwam omdat de omvangrijke
en diverse handelsstromen een ongeëvenaarde
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hoeveelheid informatie over vraag en aanbod ge-
nereerden. De stad was dus veeleer een nieuws- en
informatiestapel dan een goederenstapel. Uitge-
werkt wordt vervolgens hoe Amsterdam als cen-
trum van informatie een stabiliserende werking op
de prijzen uitoefende.

De uitdagende stellingen maken het boek boeiend,
maar opgemerkt kan worden dat de auteur niet altijd
voldoende oog heeft voor verschijnselen die niet he-
lemaal passen in het betoog. Zo waren er allerlei struc-
turele veranderingen die al vóór de Opstand optra-
den, en was de grote expansie van de Amsterdamse
handel sinds circa 1590 slechts gedeeltelijk afhan-
kelijk van de herstructurering die de Opstand had ver-
oorzaakt. De traditionele handelstakken ontwikkel-
den zich namelijk ook ongekend, zowel kwantitatief
als kwalitatief. De interne dynamiek van de Hollandse
ontwikkeling wordt dus al te sterk gerelativeerd. Ook
functioneerde Amsterdam voor bepaalde – en niet de
minst belangrijke producten – wel degelijk niet alleen
als toegangspoort voor de Nederlanden maar ook als
internationale stapelmarkt en zou ik die term dan ook
niet overboord willen zetten. Globaal gesproken zijn
de nieuwe inzichten echter zeer waardevol. De be-
schrijving van Antwerpen en Amsterdam als in de eer-
ste plaats gateways voor een hoog ontwikkeld en dicht
bevolkt achterland lijkt mij zeer relevant voor de ge-
schiedschrijving, net als de duiding van de Opstand
als cruciale destabilisator van het tot dan toe stabie-
le en hecht geïntegreerde gateway systeem van de
Nederlanden. 

M. van Tielhof

Ariadne Schmidt, Overleven na de dood. Wedu-
wen in Leiden in de Gouden Eeuw (Amsterdam:
Prometheus/Bert Bakker, 2001, 332 blz., ISBN 90-
3512362X, €22,45).

In dit proefschrift staat de vraag centraal welke ge-
volgen het weduwschap voor vrouwen had op juri-
disch, sociaal en economisch gebied en op welke
manieren Leidse weduwen hun bestaan of dat van
hun gebroken gezin vorm gaven. De uitgave is
onderdeel van de serie ‘Cultuurgeschiedenis van
de Republiek in de 17de eeuw’. Na een inleidend
hoofdstuk volgen hoofdstukken over de beeldvor-
ming over weduwen (2), de juridische status van
ongehuwde, gehuwde en verweduwde vrouwen
(3), het erfrecht en de manier waarop dit desge-
wenst in de praktijk werd aangepast door middel

van testamenten en huwelijkse voorwaarden (4),
de beroepen waarin weduwen actief waren (5), het
optreden van armoede, de verschillende formele
en informele vormen van zorg verleend aan wedu-
wen, en de gevolgde strategieën om een bestaan
als eerzame vrouw te kunnen blijven leiden (6), en
het huwelijksgedrag van weduwen ofwel de
kwestie van het hertrouwen (7). 

De keuze het onderzoek te beperken tot wedu-
wen, die vanwege hun handelingsbekwaamheid
veel beter in de bronnen terug te vinden zijn dan
gehuwde vrouwen, is goed te begrijpen. Toch
blijkt ook de studie naar weduwen lastig te zijn,
onder meer door de zwakke beroepsidentiteit van
vrouwen. Dat het toch gelukt is een veelomvattend
beeld te schetsen van het bestaan van Leidse wedu-
wen en met name ook van hun inkomens- en ver-
mogenspositie en het werk dat zij deden is te dan-
ken aan gedetailleerd onderzoek van een brede se-
lectie van bronnen. Speciale vermelding verdienen
de ongeveer 1400 bewaard gebleven rekesten die
weduwen in de onderzochte periode aan het Leid-
se stadsbestuur zonden en die rijk aan informatie
blijken te zijn. 

Zonder in dit bestek op alle uitkomsten van het
onderzoek te kunnen ingaan, wil ik een interes-
sante conclusie noemen, namelijk dat de positie
van weduwen sterk afhankelijk was van het beroep
van hun overleden man, en dan vooral van de mate
waarin dat een georganiseerd beroep betrof. We-
duwen van ambachtslieden hadden namelijk het
recht om de plaats van hun man als gildelid over te
nemen en het ambacht op eigen naam voort te zet-
ten, mits zij een geschikte knecht aanstelden in de
werkplaats. Het geïnvesteerde kapitaal en de in-
komstenbron bleven dus vaak behouden, en daar-
mee de economische zelfstandigheid van de wedu-
we en eventuele kinderen. Daarentegen verloren
de echtgenoten van mannen met een ongeorgani-
seerd beroep doorgaans zonder meer de belang-
rijkste kostwinner van het gezin. Zij moesten pro-
beren zelf genoeg te verdienen, maar omdat vrou-
wenlonen vaak onvoldoende waren voor een zelf-
standig bestaan, vervielen velen van hen tot ar-
menzorg. Weduwen van stadsdienaren zoals bo-
den en stadhuisbewaarders waren dus veel slech-
ter af dan die van koperslagers, bakkers enzovoort
terwijl hun mannen bij hun leven ongeveer even-
veel verdiend hadden en hun beroepen ongeveer
een zelfde status hadden genoten.

Het boek is goed geschreven hoewel de lees-
baarheid wel enigszins wordt geschaad door de
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excessieve hoeveelheid citaten, waar een parafrase
meestal uitstekend had volstaan. Een meer inhou-
delijk kritiekpunt is dat het chronologisch per-
spectief bijna helemaal afwezig is, wat in een
historische studie nogal vreemd aandoet. Mij
dunkt dat Leiden in politiek, sociaal, economisch
en demografisch opzicht grote veranderingen
doormaakte in de onderzochte periode 1580-1700
en dat bijvoorbeeld in tijden van conjuncturele
neergang, zoals aan het einde van de zeventiende
eeuw, weduwen en andere alleenstaande vrouwen
extra hard getroffen werden. Deze en dergelijke
vragen komen echter niet aan de orde omdat de
positie van weduwen in Leiden als statisch wordt
gepresenteerd. Zo wordt de participatie van vrou-
wen op de arbeidsmarkt onderzocht op basis van
het kohier van het Klein Familiegeld van 1674, en
worden de gegevens aangevuld met gegevens uit
de volkstelling van 1581 omdat daarin ook de
laagst betaalden voorkomen die in het kohier van
1674 ontbreken (p. 122-126). De mogelijkheid dat
de situatie in de loop van de eeuw veranderd is,
wordt daarbij echter niet overwogen. Enige reser-
ves kan men ook formuleren ten aanzien van
hoofdstuk 2. Het beschrijft de karikaturale beel-
den van de ‘goede’ en de ‘slechte’ weduwe zoals
die in de schilderkunst en in kluchten en instruc-
tiewerken voorkomen, maar die natuurlijk een
stuk kleurrijker zijn dan de werkelijkheid. Hoewel
de vraag naar de mentaliteit van Leidse weduwen
en de doorwerking van de beeldvorming in het da-
gelijks leven wel aan de orde wordt gesteld, is de
kwestie niet systematisch uitgewerkt. Het is na-
tuurlijk niet eenvoudig, maar het lijkt mij dat juist
op basis van de vele rekesten van de vrouwen zelf
een poging had kunnen worden ondernomen om
de mentaliteit van weduwen en de heersende op-
vattingen over het weduwschap te beschrijven. In
het algemeen is de auteur er echter door de brede
aanpak en het diepgaande bronnenonderzoek op-
merkelijk goed in geslaagd het leven van gewone
vrouwen – die in de geschiedschrijving doorgaans
zo moeilijk doordringen – zichtbaar te maken.

M. van Tielhof

B.C. Sliggers en M.H. Besselink (red.), Het ver-
dwenen museum. Natuurhistorische verzamelin-
gen 1750-1850 (Blaricum: V+K Publishing en
Haarlem: Teylers Museum) 200 blz., ISBN 90
74265 421, €22,–.

De wens om mooie dingen te verzamelen zit er bij
vrijwel iedereen van jongs af aan in. Kinderen ste-
ken mooie steentjes in de broekzak, verzamelen
glimmende kastanjes, zoeken schelpen langs het
strand en bewaren een konijnenschedel. Een goed
voorbeeld in dit verband is misschien het verhaal
van het achtjarige jongetje Frits Lugt (1884-1970),
de latere oprichter van de Fondation Custodia in
Parijs. Hij richtte zijn eigen museum in, schreef er
een catalogus voor en hing een bordje op de deur:
‘Museum Lugtius, geopend als de directeur thuis
is’.

Sommige mensen blijven hun leven lang verza-
melen. De hier besproken bundel begint met een
hoofdstuk over de verzamelgeschiedenis van en-
kele zeer succesvolle verzamelaars in het eerste
deel van de 18de eeuw. De collecties naturalia die
door deze mensen zijn samengebracht, vormen de
basis van heel wat latere museumcollecties. Ook
het Naturaliënkabinet van de Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen, het verdwenen mu-
seum waar de titel naar verwijst, is hieruit voortge-
komen.

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken en een
persoonsregister, het is geschreven door zes ver-
schillende auteurs en behandelt de geschiedenis
van natuurhistorische verzamelingen in Holland
in de periode 1750-1850. De bundel is – zonder
angst voor teveel feiten en bovendien rijk geïl-
lustreerd – uitgebracht ter ere van het 250-jarig be-
staan van de Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen. 

In de 17de eeuw, toen de handel met Oost-Indië
op gang gekomen was, kwamen veel schepen
terug met in het ruim behalve de handelslading
ook exotische voorwerpen. Tot dan toe waren
slechts de flora en fauna, de mineralen en de cul-
tuur van een beperkte omgeving bekend, vanaf die
tijd kwam Nederland in contact met de veelzijdig-
heid van natuurlijke vormen afkomstig uit de hele
wereld. Ook etnografica, fossielen en mineralen
behoorden oorspronkelijk tot de voorwerpen die
‘Gods almacht aanschouwelijk maakten’ en verza-
meld werden.

In die tijd moet het heerlijk zijn geweest verza-
melaar te zijn. De ene na de andere onbekende
diersoort duikt op, schelpen-, insecten- en stenen-
verzamelingen kunnen doorlopend worden aan-
gevuld met nog mooiere exemplaren. Albertus
Seba (1665-1736) was zo’n verzamelaar. Hij was
apotheker in Amsterdam waar de koopvaardij-
schepen af- en aan voeren. Misschien kwamen de
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zeelieden wel bij hem in de apotheek in de Haar-
lemmerstraat en kon hij kiezen uit de curiosa die
ze hadden meegebracht.

De verzamelaars publiceerden regelmatig over
hun collecties en veel van die verhandelingen wer-
den geïllustreerd met prenten of aquarellen. Van
deze destijds gemaakte illustraties is er een heel
aantal in deze bundel afgebeeld. De naturalia wer-
den tussen de verzamelaars onderling geruild, ver-
kocht en overgeërfd, en ook werden er bestelbrief-
jes meegegeven aan VOC-schepen om zo ontbre-
kende en felbegeerde stukken in bezit te krijgen.
In het 18de-eeuwse Holland waren ruim 300 parti-
culiere collecties met naturalia bekend. De verza-
melingen groeiden. 

Halverwege de 18de eeuw komt er een omslag-
punt. De verzamelingen zijn zo groot en talrijk ge-
worden dat de behoefte om de collecties compleet
te krijgen plaats maakt voor de wens om er orde-
ning in aan te brengen. De meeste verzamelaars
hielden zich op hun eigen manier wel bezig met
het classificeren van de naturalia, maar nu werd
het tijd voor de wetenschap. In die tijd, om precies
te zijn op 21 mei 1752, werd de Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen opgericht. Het was
niet langer voldoende om de wereld te verzamelen,
maar het bestaan in al zijn vormen moest worden
ontleed en begrepen. Grondige natuurkennis kon
alleen verkregen worden door bestudering van de
objecten zelf. Omdat men niet alle planten en die-
ren in hun natuurlijke omgeving kon bestuderen,
werden deze naar de onderzoeker gebracht. Men
gaf namen en probeerde systematiek aan te bren-
gen. Door het ontleden van plant, dier en mens
werd ook de basis gelegd voor grotere medische
kennis. Medische rariteiten kon men in de meeste
natuurhistorische collecties terugvinden: galste-
nen, nierstenen, mismaakte embryo’s en vroegge-
boortes, haarballen, een kat met drie lichamen,
draakjes en wangedrochten. 

Carolus Linnaeus (1707-1778) deed in zijn Syste-
ma naturae in 1758 een voorstel om plant- en dier-
soorten in geslachten en families onder te bren-
gen. De binaire naamgeving werd door hem geïn-
troduceerd en door de meeste wetenschapsbeoefe-
naars overgenomen. In deze periode werden veel
privé-verzamelingen geschonken aan de Holland-
sche Maatschappij der Wetenschappen met als
doel de wetenschap te dienen. In 1759 werden
deze verzamelingen samengebracht in het Natura-
liënkabinet, dat behalve voor wetenschappers ook
werd opengesteld voor het publiek. Het was daar-

mee één van de eerste openbare natuurhistorische
musea.

Het streven naar een volledige weergave van fei-
ten in deze bundel vertoont overeenkomsten met
het liefdevolle documenteren van de verzamelaars,
wier geschiedenis besproken wordt. De herkomst
en de verwervingsgeschiedenis van veel voorwer-
pen wordt in detail besproken en er is ruim aan-
dacht besteed aan de personen die met ziel en
zaligheid de verzamelingen bijeenbrachten en be-
heerden. Martinus van Marum (1750-1837) bij-
voorbeeld gaf meer dan vijftig jaar leiding aan zo-
wel het Naturaliënkabinet als het Teylersmuseum.
Arnout Vosmaer (1720-1799) werd aangezocht om
het Naturaliënkabinet van Stadhouder Willem V
tot ontwikkeling te brengen. Hij verkocht bij het
accepteren van die opdracht met pijn in het hart
zijn eigen verzameling, om er niet van beschuldigd
te kunnen worden zichzelf te verrijken bij de jacht
op nieuwe naturalia.

Het middendeel van het boek beschrijft nauw-
keurig de geschiedenis en de collectie van het Na-
turaliënkabinet. Er is een paragraaf over de inrich-
ting van het Naturaliënkabinet en over het behoud
en beheer van de collectie en het bevat een inventa-
ris van schenkingen en aankopen tussen 1755 en
1858. Er is een hoofdstuk gewijd aan het Kabinet
der Natuurlijke Zeldzaamheden van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen. Er is aandacht
voor de opkomst van institutionele verzamelin-
gen, voor etnografische verzamelingen en voor de
latere verzamelingen van het Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie in de 19de eeuw en de natuur-
historische verzamelingen in Artis in de periode
1838-1881.

Het Naturaliënkabinet is als museumsoort ge-
heel uit Nederland verdwenen. Geen van de collec-
ties is compleet bewaard gebleven en veel van de
voorwerpen zijn verspreid geraakt. Een deel van de
collectie van het Naturaliënkabinet is overgegaan
in het Teylersmuseum.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschap-
pen bestaat nog altijd als ontmoetingsplaats voor
wetenschappers en minder officiële wetenschaps-
beoefenaars. De 250 jaar geleden opgerichte Maat-
schappij maakt nog steeds deel uit van de moder-
ne samenleving, bijvoorbeeld door het subsidiëren
van de uitgave van dit boek.

Cindy van Weele
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J.P. de Valk, Raadsman achter de troon. Dagboek-
aantekeningen van jhr. mr. J.W.M. Schorer, vice-
president van de Raad van State 1896-1903 (Hil-
versum: Verloren, 2002) 148 blz., ISBN 90 6550
691 8, € 13,–.

Er is wel eens gezegd dat de meeste ‘eeuwenoude’
tradities stammen uit de 19de eeuw. Voor min-
stens een geldt dat nog op de valreep: het feit dat
de monarchie van het Oranjehuis voor vrijwel alle
Nederlanders niet alleen vanzelfsprekend is maar
ook positief wordt gewaardeerd, is te danken aan
het ‘charme-offensief’ – om een anachronisme te
gebruiken – van koningin-moeder Emma. De peri-
ode waarin dit plaats vond, 1890-1900, is beschre-
ven door M.E. Verburg in Koningin Emma. Regentes
van het koninkrijk en recent door C. Fasseur in Wil-
helmina. De jonge koningin. Het is interessant te le-
zen hoe een van de best geïnformeerde tijdgeno-
ten, de vice-president van de Raad van State, tegen
een deel van deze ontwikkelingen aankeek. Dit
boek verschaft deze mogelijkheid. De schrijver
had bepaald, dat deze aantekeningen tot 2000 ge-
heim moesten blijven, zodat de familie ze eerst nu
heeft doen uitgeven. Het origineel bevindt zich in
het Zeeuws Archief te Middelburg. Fasseur heeft
ze reeds mogen gebruiken en ik kan ook niet zeg-
gen dat ze een nieuw licht op deze periode werpen,
maar ze geven de levendigheid die alleen een oog-
getuige kan overbrengen.

Of ze bedoeld zijn voor publicatie wordt niet
duidelijk. De tijdsbepaling zou daarop kunnen wij-
zen, en ook dat Schorer veel van zijn andere per-
soonlijke stukken heeft vernietigd. Maar de afwis-
seling van staatszaken met persoonlijke en de licht
sarcastische opmerkingen terzijde doen anders
vermoeden. Hij vertelt zowel van zijn rake voor-
spellingen als van die waarmee hij de plank volle-
dig missloeg. Ook zijn persoonlijke stijl komt mij
ongeveinsd direct voor. In deze uitgave zijn ook
enige brieven van Schorer aan zijn dochters toege-
voegd die overduidelijk alleen voor geadresseerde
zijn bedoeld, en deze zijn eerder van een meer dan
een minder gedragen stijl.

Schorer was afkomstig uit een aanzienlijke
Zeeuwse familie. Geboren in 1834, was hij reeds ze-
ventien jaar Commissaris des Konings in Noord-Hol-
land toen hij in 1896 werd gepolst voor het vice-pre-
sidentschap. Financieel zou dat een achteruitgang
zijn en uit alles blijkt dat hij het Commissariaat met
genoegen vervulde, maar anders dan de bewerker
denk ik dat zijn tegenstribbelen alleen fatsoenshal-

ve was en niet alleen plichtsbesef hem de functie deed
aanvaarden. Schorer was iemand die heel gevoelig
was voor rang en stand, en de verleiding van de hoog-
ste ambtelijke functie in de uitvoerende macht als
kroon op zijn loopbaan zal hij niet hebben kunnen
weerstaan. 

De aantekeningen zijn van datum voorzien,
maar door de grote hiaten niet te beschouwen als
een echt dagboek. Het is interessant te zien welke
episodes deze liberaal belangrijk genoeg vond om
te bewaren: natuurlijk zijn benoeming en zijn
meestal terughoudende adviezen bij kabinetsfor-
maties. Maar in aantallen pagina’s wordt het
grootste deel van deze aantekeningen ingenomen
door de inhuldiging van koningin Wilhelmina en
alles wat daarom heen speelde, en de moeizame
onderhandelingen met de Mecklenburger Dr
Langfeld over haar huwelijk met hertog, later
prins, Hendrik. Met Langfeld schijnt hij een per-
soonlijke band te hebben opgebouwd: ze blijven in
correspondentie. Verder schrijft hij nog wat over
grondwettelijke adviezen aan Wilhelmina en Hen-
drik – rechtstreeks uit de toenmalige handboeken
– waaruit blijkt dat Wilhelmina’s opvattingen over
een persoonlijk koningschap naar de stijl van ko-
ning Willem I al vroeg de kop opstaken. Als toegift
maakt hij wat opmerkingen over de Spoorwegsta-
king van 1903.

Overal geeft hij ongezouten commentaar op
personen. De enigen over wie geen kwaad woord
valt, zijn Wilhelmina en Roëll. Hij beoordeelt poli-
tici meer op hun betrouwbaarheid dan op hun be-
kwaamheid en vooral Kuyper moet het in dit op-
zicht ontgelden. Onderbouwd zijn deze opmer-
kingen echter nooit. Soms kan de bewerker een
verklaring in een noot vinden, meestal niet. De no-
ten geven verder vertaling van citaten in het Latijn
en het Frans, en uitleg van verwijzingen naar actu-
aliteiten. Een inleiding van twintig pagina’s plaatst
zowel Schorer als de periode in context.

Kortom, een fraai verzorgde uitgave van een
interessant relaas over een interessante tijd, meer
dan zijn prijs waard.

W. Pelt
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Rob van der Laarse (red.), Van goeden huize. Elite
in en rondom Alkmaar in de negentiende eeuw
(Alkmaar: Historische Vereniging Alkmaar, 2001)
152 blz., ISBN 90-806806-1-3, €15,–.

Van goeden huize beschrijft de wereld en leefwijze
van de Alkmaarse elite rondom 1900, aan de hand
van eerder onbekend archiefmateriaal. In het boek
maakt men kennis met vier vooraanstaande fami-
lies aan de hand van briefwisselingen, dagboeken
en familieromans. 

Het boek is geschreven door een viertal recent
afgestudeerde historici (Wouter de Haan, Elsbeth
Polman Tuin, Maarten Prins en Sonia de Waal) en
hun begeleider Rob van der Laarse, die als cultuur-
historicus is verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam. De vier scripties zijn gebundeld en
verschenen als boek en tevens als themanummer
van het tijdschrift Oud Alkmaar (jaargang 25, nr.
3). De totstandkoming van dit boekwerk was mede
mogelijk door de inhoudelijke ondersteuning van
het Regionaal Archief Alkmaar. Het boek wordt
geopend door Rob van der Laarse in ‘Ten Geleide,
Notabele levensvormen’, waarin hij de doelstelling
en conclusie van dit boekwerk schetst. Nadien vol-
gen de vier hoofdstukken, waarin vier families uit
de elite uitgebreid aan de orde komen. Achterin
het boek zijn diverse bijlagen opgenomen, be-
staande uit een notenapparaat, lijst van afkortin-
gen, bronnen en literatuur en tot slot een verant-
woording der illustraties.

De eerste twee hoofdstukken betreffen de lot-
gevallen van twee families die behoorden tot de
Nederlandse adel, maar elk een totaal verschillen-
de achtergrond bezaten. De familie Van Foreest
was van oude Hollandse adel en de familie Fontuin
Verschuir werd pas in 1822 in de adelstand verhe-
ven. De familie Van Foreest was niet in het bijzon-
der geïnteresseerd in haar adellijke status of in het
in stand houden van het voorouderlijk erfgoed. Dit
lag bij de familie Fontuin Verschuir geheel anders,
zij streefde naar uitbreiding van haar bezit en in-
vloed, mede door het aankopen van een heerlijk-
heid en het aanschaffen van een koets gedecoreerd
met het familiewapen.

De andere twee hoofdstukken handelen over
twee families uit de gegoede burgerij. Een Friese
dame die binnen de ondernemerstak van de Alk-
maarse familie De Lange trouwt en een frisse wind
doet waaien, staat centraal in het derde hoofdstuk.
De familie De Lange is pas laat in staat een notabe-
le levenstijl te voeren, meer ten gevolge van wils-

kracht dan van een familiefortuin. In het laatste
hoofdstuk komt de stichteres van Bergen aan Zee
naar voren als de drijvende kracht van deze bad-
plaats. Zij is de echtgenote van de burgemeester
van Bergen, een telg uit het geslacht Van Reenen,
die de badplaats als persoonlijk eigendom zag.

De lezer wordt een goede blik in het reilen en zei-
len van de families gegund, veelal vanuit het oogpunt
van de dame van stand van die tijd. Er wordt een le-
vendig beeld geschetst, verlucht met anekdotes en
de zwart-wit foto’s uit het familiearchief. Gaande-
weg raakt de lezer bekend met de uiterlijke manie-
ren en innerlijke gevoelens. De voor de wereld ver-
zwegen spanningen rond de erfenis van het fami-
liefortuin, de standsverschillen, de verhouding van
adel en patriciaat, de binding aan het familiebezit,
de liefde voor het buitenleven, en het intensieve so-
ciale verkeer van diners, soirees en het visiterijden
worden heel uitgebreid beschreven. Duidelijk blijkt
uit de afzonderlijke verhalen hoe er sprake was van
continuïteit met het ancien regime, de invloed van
de liberale omwenteling van 1848 en het verval van
de notabele levensvormen rond 1900. Een echte aan-
rader voor hen die geïnteresseerd zijn in elite- en fa-
miliegeschiedenis.

Gwendolyn van Essen
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Priester Hendrik in Jacobswoude
Eerbetoon aan een middeleeuwse pionier en de
scheppers van ons Groene Hart

Het Groene Hart
Het Groene Hart vindt zijn oorsprong in de 10de
eeuw. Het middenwesten was toen, op wat bewo-
ning op de geestgronden en langs de grote rivieren
na, nog één complex wildernissen. Deze ge-
middeld enige meters boven zeeniveau gelegen
ruigten leenden zich – zo ontdekte men omstreeks
950 – na grondwaterstandsverlaging via het gra-
ven van parallelle afvoersloten, voor zomerkoren-
bouw en veeteelt. Allerwegen sloeg men nu onge-
stoord aan het ontginnen. Tegen het einde van de
eeuw echter nam de Hollandse graaf Dirk II (ca.
949-988) het heft in handen, een halve eeuw later
gevolgd door de Utrechtse bisschop Willem (1054-
1076). Voortaan diende men eerst een contract
(cope) met de landsheer te sluiten. Daarmee kreeg
de nieuwe nederzetting een geordende structuur.
Tegenover geringe lasten – afdracht van één tiende
van de oogst en van een jaarlijks tijnsmuntje als
gezagserkenning, later vervangen door een grond-
belasting – stond onbeperkte beschikkingsmacht
over de te winnen cultuurgrond en persoonlijke
vrijheid. Deze liberale voorwaarden deden hier de
feodale component van de samenleving veel eerder
verdwijnen dan elders in den lande. De nederzet-
tingen en daarmee de ‘hoeven’, de boerenbedrij-
ven, kregen zolang er ruimte voor was over de ge-
hele lengte een voorgeschreven, gelijke diepte.
Van tientallen van de aldus ontstane streekdorpen
bleef het verkavelingspatroon landschappelijk on-
gerept bewaard. In de diverse strakke stramienen
van sloten en weteringen leeft hier de ontgin-
ningstijd nog altijd aanschouwelijk voort! Anders
is dat alleen waar eeuwen later turfwinning met
plasvorming plaatsvond, veelal gevolgd door we-
derdroogmaking, zoals in de omgeving van Rijn-
saterwoude. Deze middeleeuwse Grote Ontgin-
ning liep rond 1300 globaal ten einde.

Hollandse mega-cope in Duitsland
Van de ontelbaren, die in de Hollands-Utrechtse laag-
vlakte generaties lang moeizaam voortrekkerswerk
verrichtten, zijn maar zeer weinigen bekend. En dan
blijft het nog bij een naam, zoals Reijer en Wilhel-
mus, waarvan de plaatsnamen Reijerscoop en Wil-
leskop de herinnering vasthouden. Anders staat het
met priester Hendrik uit het huidige Jacobswoude.
In een tijd met uiterst primitieve verbindingen wist

hij in 1113 samen met Helekinus, Arnoldus, Hiko,
Fordolt en Referic zijn opwachting te maken bij aarts-
bisschop Frederik van Bremen en Hamburg (1104-
1123). Men noemde zich Hollander; een primeur in
de geschiedenis! De prelaat beschikte over enorme
wildernissen, waaraan de eigen bevolking geen be-
hoefte had. Onder vastlegging van alle vrijheden en
voorwaarden waaronder men destijds thuis ope-
reerde, kregen Hendrik c.s. er de vrije hand over gro-
te complexen Marschen en Mooren. De geplande groot-
scheepse opzet slaagde. Meer dan vijfentwintig dor-
pen in de ruime omgeving van Bremen en Hamburg,
met hun zorgvuldig op Hollandse leest geschoeide
verkaveling, leggen daarvan – vaak met cope-naam
en al – markante getuigenis af.

Priester Hendrik
Priester Hendrik kennen we in eerste instantie
slechts uit het genoemde contract. Allerlei neven-
gegevens geven hem wat scherpere contouren. Hij
was kapelaan, belast met de bediening van een of
meer der drie kapellen, die het huidige Jacobswou-
de toen al rijk was. Zijn opleiding heeft hij, over-
eenkomstig de toenmalige gewoonte, ongetwij-
feld genoten in de ‘moeder’ van deze drie bedehui-
zen: de oerkerk Oegstgeest. Maar hij had bepaald
meer in zijn mars dan de beperkte, traditionele en
eenzijdige kennis, waarmee men als kapelaan uit
de voeten kon. Anders was hij geen geslaagde
tegenpartij geweest voor aartsbisschop Frederik.
De plaats waar hij die bredere ontwikkeling zal
hebben opgedaan, was de abdij van Egmond,
destijds het enige geestelijke en culturele centrum
van het graafschap. Maar wat dreef hem nu om als
voorman te fungeren van een geplande emigratie-
golf? Geschikte wildernis was toen in de naaste
omgeving nog slechts in beperkte mate aanwezig.
Een boerenhoeve bood voeding aan één gezin.
Wilde de streek niet verpauperen dan moesten ve-
len wel metterwoon vertrekken. Kennelijk heeft de
zorg voor de plaatselijke samenleving hem tot zijn
ver strekkende daad bewogen. Oprechte naasten-
liefde moet de drijfveer zijn geweest. Zijn gaan en
slagen tekent hem overigens ook als een man van
daadkracht, toekomstvisie en organisatievermo-
gen; kortom een projectontwikkelaar van allure.

Het standbeeld
In 1993 kreeg priester Hendrik in Steinkirchen bij
Hamburg, een der fraaiste Holländerdörfer, een im-
ponerend bronzen standbeeld van de hand van de
beeldhouwer Carsten Eggers uit het naburige Not-
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tensdorf. Unser Mönch Hein-
rich is ter plaatse een gelief-
de, veel bezochte en gefoto-
grafeerde figuur. De initia-
tiefnemer, wijlen de Evan-
gelische dorpspredikant
Wolf-Dietrich Lochte,
drong bij herhaling aan op
een replica in Jacobswoude.
Dit zou de oerverbonden-
heid van beide dorpen
uniek en blijvend tot uit-
drukking brengen. Door de
inspanningen van een
stichting ad hoc kwam dat
evenbeeld er in september
2001. De plaats ervan werd
in overleg met het gemeen-
tebestuur en de beeldhou-
wer zorgvuldig gekozen.
Blijkens opgravingen stond
de Rijnsaterwoudse kapel
ten tijde van priester Hendrik al ter plekke van de
huidige hervormde kerk, de ‘Woudse Dom’ zoals
hij in de volksmond heet. Op het kerkplein, in het
hart van de gemeente Jacobswoude, is het stand-
beeld dus ‘thuis’. Bij dit indrukwekkende kunst-
werk gaat het om meer dan een uitzonderlijke Ja-
cobswoudenaar. Hij was de eerste Nederlander die
met groot succes een tweetal specifieke kwalitei-
ten, waardoor ons land in de loop der eeuwen tot
ver buiten zijn grenzen bekendheid zou krijgen, el-
ders introduceerde. Allereerst de vrijheidsgedach-
te, die bij de Grote Ontginning al centraal stond en
die sedertdien zoveel verdrukten uit den vreemde
hier een veilig gastland deed vinden. Voorts de wa-
terbouwkunde, zoals die tot op de dag van vandaag
een grote schare Nederlanders al ontginnend, dij-
ken, kanalen en havens aanleggend, zeeslepend
en baggerend over de gehele wereld deed uitzwer-
men. Maar ook vormt dit brons een blijvend erete-
ken voor de duizenden noeste werkers, die eens
ons onvolprezen Groene Hart in het leven riepen.

Henk van der Linden

Folders met een overeenkomstige inhoud zijn ver-
krijgbaar bij de gemeente Jacobswoude, telefoon
0172-503181.

Literatuur:
H. van der Linden, De Cope. Bijdrage tot de rechtsge-

schiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse
laagvlakte (Alphen aan den Rijn 1956; heruitga-
ve 1980).

H. van der Linden, ‘Hollandse middeleeuwer in
Duitsland geëerd’ in: Tijdschrift voor Waterstaats-
geschiedenis 2 (1993) 75-79.

H. van der Linden, ‘De Koningsroede. Een herzie-
ning van de Cope op het punt van de middel-
eeuwse ontginningssystematiek’ in: Jaarboek
voor middeleeuwse geschiedenis 3 (Hilversum
2000), 7-43.

Voor de grote cultuurhistorische waarde van het
Groene Hart in bredere zin zij verwezen naar:
G. Borger, A. Haartsen, P. Vesters, m.m.v. F.
Horsten, Het Groene Hart. Een Hollands cultuur-
landschap (Utrecht 1997).
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Afb.1. Het originele standbeeld van Priester Hen-
drik in Steinkirchen, Duitsland. In Rijnsaterwoude
staat een waarheidsgetrouwe kopie.



Binnenlopen. Privé-handel en smokkel

Ter gelegenheid van het 400-jarig stichtingsjubi-
leum van de Verenigde Oostindische Compagnie
(VOC) besteden veel musea dit jaar aandacht aan
de rijke historie van de Compagnie. Ook het Ko-
ninklijk Penningkabinet in Leiden toont een aantal
voorwerpen uit eigen collectie in relatie tot bijzon-
dere archiefstukken. Eén persoon staat centraal:
VOC-bestuurder Pieter Cornelis Hasselaer (1720-
1797). Vooral zijn privé-aangelegenheden op het
eiland Java en zijn persoonlijke inkomstenbron-
nen worden in de expositie belicht. Nog tot en met
12 januari 2003 is in het Penningkabinet deze inte-
ressante tentoonstelling te bezichtigen. ‘Binnen-
lopen’ vertelt (een deel van) het levensverhaal van
Hasselaer. In een zestal vitrines worden themage-
wijs realia en facsimile’s getoond die momenten in
dit leven markeren. Als introductie biedt een film
een eerste impressie van het bewogen, maar suc-
cesvolle leven van Hasselaer.

De biografie van Hasselaer start op een keer-
punt in zijn leven. Hasselaer is in 1756 naar Indië
vertrokken. Zijn beleggingen en investeringen zijn
mislukt, hij heeft zijn landgoed Groeneveld moe-
ten verkopen en ook zijn eerste huwelijk is geëin-
digd door het overlijden van zijn vrouw. 

Nieuw geluk zoekt Hasselaer in de Oost; op het
VOC-schip ‘De Amerongen’ gaat hij op weg naar Ba-
tavia.

Ter plaatse gearriveerd en met een speciale aan-
bevelingsbrief op zak wordt hij benoemd tot ‘wa-
terfiscaal’ in Batavia, een soort toezichthouder bij
het lossen van de schepen. Zijn functie brengt hem
in contact met Geertruida Margaretha Mossel, de
dochter van gouverneur-generaal Jacob Mossel.
Hun huwelijk wordt groots gevierd. Opvallend,
want Jacob Mossel gold eigenlijk als een pleitbe-
zorger van soberheid. De expositie geeft een uit-
voerig beeld van de bruiloftspartij: een stoet van
vijfentwintig rijtuigen toog door de straten van Ba-
tavia; voor de ruim 700 genodigden is geen moeite
teveel. De bronnen vermelden onder meer fontei-
nen waar wijn uit sprankelt en een huwelijkskroon
met diamanten en parels.

Het huwelijk geeft Hasselaer toegang tot de
hoogste kringen in Batavia. Al spoedig wordt hij
op voorspraak van zijn schoonvader benoemd tot
resident van de regio Cheribon op Java. De handel
in koffie betekent voor Hasselaer een nieuwe ma-
nier om zich te verrijken. Geknoei met gewichten
is heel gebruikelijk (morshandel), evenals de
smokkel van extra ladingen in dubbele bodems.
Overschotten konden voor eigen gewin worden
verhandeld. Door deze privé-handel wisten Com-
pagniedienaren als Hasselaer jaarlijks zo’n 100 tot
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Afb. 1. Van tentoonstellingsaffiche: Hasselaers
buiten Groeneveld, detail (anoniem, 18de eeuw,
collectie Kasteel Groeneveld)

Afb. 2. Zestal gouden dukaten, vastgeklonken in
realen zilver. Deze dukaten zijn afkomstig van het
schip Vliegend Hert, dat in 1735 verging bij Vlis-
singen. Volgens de boeken vervoerde dit schip een
waarde van 77.000 gulden aan gouden dukaten en
zilveren realen. Collectie Rijksmuseum Het Ko-
ninklijk Penningkabinet.



200.000 gulden extra aan hun toch al riante salaris
toe te voegen. 

Het grote gebrek aan klinkende munten in In-
dië maakt het systeem van wisselbrieven tot een
groot succes. Lokale dienaren van de VOC wassen
hun extra verdiende geld op deze wijze wit. De
brieven verzilveren zij bij terugkeer in de Repu-
bliek. Maar er vertrekken regelmatig ook schepen
vol kostbare lading (dukaten en porselein) uit Ba-
tavia. Soms haalden zij de terugreis niet, zoals het
Vliegend Hert.

Hasselaer houdt het na vele succesvolle jaren
voor gezien. Hij wordt Commandeur van de re-
tourvloot van de VOC in november 1771. Bij terug-
keer ontvangt hij een gouden medaille met ket-
ting, een mooie extra beloning voor dit erebaantje
ter waarde van anderhalf jaarsalaris!

Nagenietend van zijn bijeenvergaarde ‘Indisch
fortuyn’ kan Hasselaer zich nog enige jaren wijden
aan het bestuur van zijn geliefde stad Amsterdam.
Hij wordt nog acht keer benoemd tot burge-
meester van Amsterdam en maakt deel uit van het
bestuur van de Amsterdamse kamer van de VOC.
Van zijn vermogen koopt hij enige kapitale panden
aan de Keizersgracht. Bovendien weet hij het
Kasteel Groeneveld weer terug te kopen: in 1756
heeft hij dit landgoed nog noodgedwongen moe-
ten verkopen. Trots laat hij zich in 1775 portrette-
ren door de bekende schilder B.S. Bolomey. 

Opmerkelijk genoeg vertelt de tentoonstelling
vrijwel niets over het leven van Hasselaer vooraf-
gaand aan zijn vertrek naar Indië, en dat is jam-
mer, want over Hasselaer valt in het kader van
‘Binnenlopen’ wel meer te vertellen dan uit deze
kleine tentoonstelling blijkt. Hasselaers vader
Cornelis Hasselaer wordt geboren als de zoon van
een chirurgijn, in een gezin van twaalf kinderen,
en vertrekt naar Indië om zijn fortuin te zoeken.
Hij werkt zich op van assistent tot directeur-gene-
raal, en heeft al evenmin scrupules met betrekking
tot ‘morshandel’. Tijdens een van de periodieke
controles van de Heren XVII wordt hij naar huis ge-
stuurd, maar zijn kapitaal weet hij te behouden.
Hij koopt een huis aan de Keizersgracht in Am-
sterdam, het landgoed Groeneveld en ook nog de
heerlijkheden Eemnes-Binnendijks en Eemnes-
Buitendijks. Na zijn dood in 1737 erft de zeventien
jaar oude Pieter Cornelis – die overigens is geboren
in Batavia – zijn fortuin. Gedurende de volgende
twee decennia leeft Hasselaer op grote voet. Hij is
sterk geïnteresseerd in kunst en wetenschap: zo
koopt hij schilderijen en etsen van Rembrandt en

Dou, bezit hij microscopen en andere wetenschap-
pelijke instrumenten en een uitgebreide biblio-
theek over de dieren- en plantenwereld. In 1745
laat hij zijn buiten Groeneveld in een hofdicht be-
zingen, zoals wel meer trotse eigenaars van bui-
tenhuizen laten doen. In 1754 wordt hij benoemd
in de vroedschap van Amsterdam, en hij komt ze-
ker in aanmerking voor het burgemeesterschap,
als de bodem van zijn geldkist in zicht komt. Hij
laat het niet tot een faillissement komen, maar ver-
koopt alles – zijn heerlijkheden, Groeneveld en
zijn huis aan de Keizersgracht, brengt zijn zes kin-
deren elders onder en vertrekt met zijn zwangere
vrouw, die op de Rede van Texel van een doodge-
boren kind bevalt, en dezelfde dag aan de gevolgen
overlijdt. Alleen vertrekt Hasselaer naar Indië –
waar hij het succesverhaal van zijn vader nog eens
dunnetjes over doet. Een in potentie dramatisch
verhaal, dat een tentoonstelling an sich verdient.
Ook over de periode na Hasselaers terugkeer kan
meer verteld worden: niet alleen heeft hij het ge-
noegen zijn geliefde Groeneveld terug te kopen,
maar ook oogst hij goedkeuring van de Amster-
damse regenten omdat hij ervan afziet zijn plaats
in de vroedschap al die tijd namens hem bezet
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Afb. 3. Gouden penning geschonken in 1740 aan
VOC-retourvlootcommandeur Adriaan Bergsma,
door onbekende Nederlandse medailleur ver-
vaardigd. Collectie Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet. Een vergelijkbare gouden pen-
ning met ketting werd bij terugkomst geschonken
aan Pieter Cornelis Hasselaer.



door zijn zwager – weer op te eisen. Het levert hem
tal van ambtsperiodes als burgemeester op, en
daarmee een belangrijke plaats in de Nederlandse
politiek. Hij maakt zelfs nog de val van de Repu-
bliek mee, maar is dan al ziek, en overlijdt twee
jaar later.1

Het leven van deze overlever kan dus gemak die-
nen als leidraad voor een veel grotere expositie dan
nu het geval is. Maar daar was dan natuurlijk ook
veel meer voorbereiding voor nodig geweest.
Aardig aan deze tentoonstelling zijn enige grote
objecten uit het Nationaal Archief. De Grootboe-
ken uit de Kamers van de VOC in Amsterdam en
Enkhuizen zijn ronduit indrukwekkend. Het le-
vensverhaal van Pieter Hasselaer is opmerkelijk en
kenmerkend voor veel landgenoten uit de laatste
decennia van het bestaan van de VOC. Juist daarom
verdient Hasselaer meer aandacht, zowel als indi-
vidu als representant van VOC-dienaren, dan hij
nu heeft gekregen.

Patrick Vlegels en Henk Looijesteijn

1 Dit resumé van Hasselaers leven is ontleend aan M.G.
Wagenaar Hummelinck, De geschiedenis van Kasteel Groene-
veld (Baarn 1998), pag. 33-37 en 45-50.

Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet
Rapenburg 28
Leiden
di t/m vr van 10.00-17.00 uur
za, zo en feestdagen van 12.00-17.00 uur
Binnenlopen. Privéhandel en smokkel
t/m 12 januari 2003
T 071 5128678
I www.penningkabinet.nl
E museum@penningkabinet.nl
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Rectificatie

In het artikel van ‘Van stadsregenten tot landjonkers: de familie Van Foreest 1750-1920’ (Holland 34
(2002), blz. 182-199) van de hand van Maarten Prins, zijn een aantal onjuistheden geslopen: op blz.
185 staat ‘een verwijzing naar de burcht waar leden van de familie ooit als kasteleins hadden gefun-
geerd’, dat  moet zijn ‘kennelijk als verwijzing naar het gelijknamige baljuwschap waar zij bestuurlijke
functies hadden uitgeoefend’.

Hetzelfde geldt voor ‘kasteleins geweest van de Nienburg  bij Oudorp’ op dezelfde bladzijde. Dat
moet zijn ‘baljuw, kastelein en rentmeester geweest van de Nienburg bij Oudorp’.
Op blz. 193 staat verder ‘Oosterwijk’, een verwijzing naar het oude kasteel van de Foreesten in het Rijn-
land’. Dat moet zijn ‘Oosterwijk’, een verwijzing naar het oude kasteel van de Foreesten bij Beverwijk’. 
Met dank aan de heer R. Snethlage voor het attenderen hierop.

Maarten Prins
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