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De kosten van het Beleg van Haarlem, 1572-15931

Oorlogen, opstanden en plunderingen bekijken historici meestal vanuit een politiek of sociaal-econo-
misch standpunt. Zelden komt de financiële zijde aan bod. Dat geldt ook voor het Beleg van Haarlem
(1572-1573). Dat is jammer, want de kosten van het beleg laten niet alleen dorre cijfers zien, maar ook
de betrokkenheid en het verlies van stadsinwoners bij een oorlog. Daarnaast zijn financiële gegevens een
goede bron voor de verhoudingen tussen stad en centrale overheid. In Haarlem zijn vele stukken over de
situatie tijdens en na het beleg bewaard gebleven. In dit artikel worden de kosten van het beleg, de re-
latie tussen provincie en stad en de betekenis voor de Haarlemse burgers nader bekeken.

Inleiding
In april 2001 werd in Haarlem een Spaanse kanonskogel uit de 16de eeuw gevonden. De ko-
gel was afgevuurd op een van de stadspoorten tijdens het Beleg van Haarlem, dat duurde van
december 1572 tot juli 1573.2

Het is slechts een van de overblijfselen van een oorlogsperiode die in Haarlem grote spo-
ren achterliet. Net als iedere andere oorlog werd het beleg gekenmerkt door hongersnood,
verraad, terechtstellingen en plunderingen.3 De gebeurtenissen rond het beleg en de verde-
diging van Haarlem zijn door tijdgenoten en historici uitgebreid beschreven. Inwoners van
Haarlem hebben in dagboeken en aantekeningen een nauwkeurige schets van deze oor-
logsperiode gegeven. De weduwe Borst, beter bekend als Kenau Hasselaar, is één van de be-
kendste Haarlemmers tijdens het beleg. Haar strijdlust was zelfs zo groot, dat er (op fanta-
sie berustende) verhalen gingen dat zij een leger van 300 strijdlustige vrouwen aanvoerde.4
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1 Met dank aan Daniëlle van den Heuvel voor haar werk aan de illustraties. 
2 Artikel afkomstig uit het Haarlemse Gemeentearchief, 11 april 2001. 
3 Zie: Henk van Nierop, Het verraad van Het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse opstand (Amsterdam 1999).
4 In het Stadsarchief van Haarlem is een uitgebreide lijst van deze bronnen op te vragen. Ik noem hier slechts enkele stuk-

ken: ‘Geschiedenisse en beschrijvinge van beleggen der stadt Haerlem van don Frederico belegert, beginnende den dar-

Afb. 1. De kogel uit de Janshof te
Haarlem. De kogel heeft een doorsnede
van 11,9 cm en weegt 6455 gram. Het be-
treft hier een gietijzeren kogel die niet al-
leen gezien afmetingen, samenstelling
en grootte, maar ook voor wat betreft de
vondstomstandigheden in de 16de eeuw
gedateerd moet worden. Op de plaats
waar nu de Janshof staat bevond zich
toen de Janspoort. Tijdens het beleg werd
de poort intensief door Spaans geschut
bestookt. De kogel kan dan ook
gedateerd worden op het jaar 1573,
waardoor de Janshofkogel de tot nu toe
oudst bekende gietijzeren kogel van ons
land zou zijn. Collectie en foto: Archeolo-
gische Dienst Haarlem.



In deze bronnen ligt de nadruk op de plaats van Haarlem in de Opstand, de politieke ver-
wikkelingen en de dagelijkse gevolgen van de oorlog. De financiële consequenties voor de
stad en haar inwoners hebben amper de aandacht gekregen. Dat is jammer, want het stads-
archief van Haarlem biedt voldoende materiaal voor een inventarisatie van de kosten van het
beleg en de Spaanse bezetting. Hoeveel schade liep de stad op, welke schade betrof het en
wie draaide uiteindelijk voor deze kosten op? In dit artikel probeer ik een antwoord te geven
op deze vragen. 

Het achterhalen van de financiële gevolgen van het beleg is interessant omdat het iets ver-
telt over de financiële verhoudingen tussen stad en provincie (Staten van Holland). Haarlem
was tijdens en net na het beleg zo verzwakt dat zij talloze financiële verplichtingen aan de
Staten van Holland en haar burgers niet kon nakomen. Op de toezegging van Willem van
Oranje dat de stad zou worden betaald voor de kosten, onderhield Haarlem maandenlang
garnizoenen van de prins.

De financiële gevolgen van het beleg zeggen ook iets over de investering van burgers in de
oorlog. Zowel het geuzenleger als de Spaanse troepen plunderden de stad. De Haarlemmers
moesten eerst legereenheden van Oranje herbergen. Soldaten woonden met vrouw en kin-
deren bij Haarlemse gezinnen in en aten mee aan tafel. Terwijl de stad omsingeld was door
Spaanse legereenheden, wachtte Haarlem op het ontzet door de prins van Oranje. Het duur-
de te lang. De honger werd zo groot dat de ingekwartierde militairen huizen begonnen te
plunderen, op zoek naar geld en eten. Op 13 juli 1573 gaf Haarlem zich om die reden over.
De plundering van de stad door de Spaanse vijand werd afgekocht voor een bedrag van
240.000 gulden.5 Het geld werd opgebracht door een aantal rijke burgers, maar zou nooit
helemaal aan de Spanjaarden worden betaald. 

Dit artikel wil bovendien een bijdrage leveren tot een betere kennis van de stedelijke fi-
nanciën in de Noordelijke Nederlanden tijdens de 16de eeuw. Historici hebben hier tot op
heden weinig aandacht aan besteed. De bestaande studies handelen vooral over de late
Middeleeuwen en leveren weinig gegevens over de Opstand, laat staan over de stedelijke
kosten van de Opstand.6 Wel is er meer aandacht besteed aan de financiering van de strijd
op provinciaal niveau. Een vroege bijdrage leverde K. Heeringa in 1923 met zijn overzicht
van de Utrechtse oorlogslasten tijdens de jaren 1572-1577.7 In 1928 volgde een interessante
transcriptie van de rekeningen van Maerten Ruychaver, thesaurier in het Noorderkwartier
van 1572 tot 1573.8 Een decennium geleden publiceerde Marjolein ’t Hart een boek over de
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den dagh van decembre 1572. Van dagh tot dagh beschreven...’, door Gerard Stuver (18de-eeuws afschrift); J.J. Tem-
minck (ed.), Willem Janszoon Verwer, Memoriaelbouck dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (Haarlem 1973). Af-
schrift door G.H. Kurtz van het dagverhaal van Willem Jansz. Verwer over het Beleg van Haarlem, met aantekeningen
hieruit door F. de Witt Hubers (1939); ‘Beschrijving van het memoriaal van Cornelis Bartholomeussen, betreffende het
Beleg van Haarlem in 1572 en 1573’, door H. Gerlings; Cort en waerachtich verhaeld van alle gheschiedenissen, handelinge, aen-
slage, storme en schermutsinghe in en voor de stadt Haerlem in Hollandt gheschiet, zedert de belegheringhe van dien, aangheteeckent ende
beschreven by N.R burgher ende poorter der voornoemde stadt Heerlem, door N. van Rooswijk (Leiden: Jan Moyt Jacobszoon 1573).

5 Stadsarchief Haarlem, inv. nr. 641, Loketkas 2-16-1-p: Verklaring door enige notabele burgers op verzoek van de burge-
meesters afgelegd, over de onderhandelingen met de graaf van Bossu en de hertog van Alva tot de afkoop van de plunde-
ring voor 240.000 gulden. J.J. Temminck, ‘Het beleg van Haarlem’, Spiegel Historiael 8, (1973) 266-273.

6 Manon van der Heijden, ‘Stadsrekeningen, stedelijke financiën en historisch onderzoek’, NEHA-Bulletin 14 (1999), 129-
166.

7 K. Heeringa, ‘Utrechts oorlogslasten (1572-1577)’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 44 (1923), 125-186. 
8 N.J.M. Dresch, ‘Rekening van Maerten Ruychaver, thesaurier in het Noorderkwartier, 1572/1573’, Bijdragen en Mededeelin-

gen van het Historisch Genootschap 49 (1928), 45-127.



oorlogsfinanciering van de Nederlanden.9 En onlangs deed Wantje Fritschy in een lezing
een eerste poging om de Hollandse kosten van de Opstand in kaart te brengen.10

De stedelijke oorlogskosten zijn dus een amper onderzocht thema en vergelijkingen met
andere steden zijn slechts in een enkel geval te maken. De financiële toestand van Amster-
dam rond de alteratie kreeg aandacht van E. Lievense-Pelser en J.H. van Dijk besteedde een
artikel aan de Delftse oorlogsfinanciën.11 Ik probeer hier niet volledig te zijn. De genoemde
studies zijn slechts een indicatie van de stand van zaken rond het onderzoek naar de kosten
van de Opstand. 

Haarlem tijdens de Opstand
Een korte schets van het verloop van de oorlog is op zijn plaats.12 Na de verovering van Den
Briel door de watergeuzen op 1 april 1572 begaf een aantal Hollandse steden zich aan de zij-
de van de prins van Oranje. Het stadsbestuur van Haarlem aarzelde, maar op 4 juli koos zij
voor de Opstand door officieel haar steun te betuigen aan koning Filips II en vooral aan
diens zelf verklaarde stadhouder Oranje. De landvoogd Alva was daarmee tot vijand ver-
klaard. Alhoewel niet formeel, betekende het ook een keuze tegen de koning. Geheel vrij-
willig was de keuze voor Oranje niet. Het stadsbestuur koos vooral uit angst voor de bedrei-
ging van geuzentroepen in de directe omgeving van Haarlem.

De maanden na de overgang waren weinig succesvol voor de troepen van de prins van
Oranje. In de buurt van Haarlem brandden soldaten van koning Filips II enkele dorpen plat
en verraders probeerden de stad zelf in brand te steken. Om die reden nam de Haarlemse
steun voor de Opstand snel af en voelden de prinsgezinden zich genoodzaakt om een mili-
tair bestuur in te stellen. Militair gouverneur Wigbolt Ripperda nam het bestuur van de stad
vervolgens in handen. Het stadsbestuur protesteerde wel, maar de dreiging van Spaanse
plunderlegers maakte dat verzet steeds minder relevant, vooral toen Haarlem besloot zich
tegen een Spaanse bezetting te weren. De greep van de militairen op het stadsbestuur werd
groter en begin december 1572 werd de stad versterkt met nieuwe geuzentroepen. 

Een beleg bleek onvermijdelijk toen Don Frederik – de zoon van Alva – er niet in slaagde
om de stad op korte termijn te veroveren. In de maanden daarna volgden zware bombarde-
menten op de stadsmuren en versterkten beide partijen hun troepen. De Spaanse troepen
telden ongeveer 21.000 mankrachten, terwijl er meer dan 3.000 soldaten in Haarlem bivak-
keerden. In de loop van het voorjaar werd Haarlem steeds verder omsingeld. Intussen had-
den de stadswallen en poorten te lijden onder zware stormaanvallen en bombardementen.
De verdediging vanuit de stad bleek weinig succesvol. Daarnaast werd het steeds moeilijker
om de stedelingen en de soldaten van voedsel te voorzien. Het wachten was op een ontzet
door de troepen van de prins van Oranje, maar die kans was praktisch verkeken na een mis-
lukte poging op 9 juni 1573. Onder die omstandigheden capituleerde Haarlem en kocht zij
plundering van de stad af. 
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9 Marjolein ’t Hart, The Making of the Bourgeois State. War, politics and finances during the Dutch Revolt (Manchester 1993).
10 Wantje Fritschy, ‘De invoering van de ‘generale middelen’ en de financiering van de Opstand’, lezing bij het Historisch

Genootschap De Maze, 30 september 2000, Rotterdam.
11 E. Lievense-Pelser, ‘De alteratie en de financiële toestand’, Jaarboek Amstelodamum 71 (1979) 38-54; J.H. Van Dijk, ‘De

geldelijke druk op de Delftsche burgerij in de jaren 1572-1576’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde,
reeks 7, nr. 5 (1935) 169-186. 

12 Deze paragraaf is gebaseerd op de volgende studies: Temminck, ‘Het beleg van Haarlem’; J.W. Wijn, Het beleg van Haar-
lem (Amsterdam 1942); Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (Den Haag 1989).



Alva verleende de Haarlemse burgers een algemeen pardon. Enkelen werden echter vast-
gehouden om de volledige afkoopsom van de plundering af te dwingen. Ripperda en de aan-
voerders van de Haarlemse schutterij werden gedood. De Spanjaarden brachten daarnaast on-
geveer 1200 soldaten van het garnizoen om het leven. Na de capitulatie volgde een bezet-
tingsperiode die tot maart 1577 duurde. Opnieuw moest de Haarlemse burgerij opdraaien voor
het onderhoud van de vele (vijandige) soldaten. Daarnaast werden inwoners met grote regel-
maat beroofd en bestolen, eerst door geuzensoldaten en later door de Spaanse garnizoenen. 

Het beleg en de bezetting daarna betekenden bijna de economische ondergang van Haar-
lem. De toevoer van levensmiddelen was zo slecht dat in 1574 bijna 20 procent van de be-
volking aan gebrek en ziekten overleed. De handel stagneerde eveneens. Schepen en troe-
pen van de geuzen maakten de aanvoer en afvoer van handelswaar onmogelijk, terwijl er
steeds minder financiële armslag was voor handelsinvesteringen. De ramp was compleet
toen er in 1576 door toedoen van soldaten een brand uitbrak die oversloeg naar een groot
deel van de stad. Meer dan 449 huizen gingen in rook op. Na het vertrek van het Spaanse le-
ger op 1 maart 1577 bleef Haarlem vernield en berooid achter.

Bronnen voor de kosten van het beleg
Het is duidelijk dat de stad een enorm verlies leed zowel tijdens het beleg als door de bezet-
ting daarna. Hoeveel deze episodes de stad precies kostten, kan nooit helemaal worden achter-
haald, maar er zijn voldoende bronnen om een indruk te krijgen. In de eerste plaats zijn er
stadsrekeningen, waarin de inkomsten en uitgaven van de stad stonden genoteerd. De bedragen
die burgers ten behoeve van de oorlog hadden uitgegeven, werden volgens deze rekeningen
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Afb. 2. Topografische weergave van het beleg van Haarlem; gravure door Frans Hogenberg.



terugbetaald. Dit gebeurde tussen 1580 en 1590 in Hollandse ponden13 en rentebrieven. Ook
blijkt uit deze rekeningen dat de provincie in naam van Willem van Oranje zijn belofte nakwam,
want de Staten van Holland betaalden de stad tussen 1581 en 1593 een jaarlijks bedrag.14

Een tweede belangrijke bron wordt gevormd door de Haarlemse begrotingen voor de Sta-
ten van Holland om schadeloosstelling te verkrijgen voor de oorlogskosten. In deze over-
zichten worden verschillende totalen genoemd, maar de totale kosten bedroegen in ieder
geval meer dan een miljoen gulden. Vanaf 1573 had het stadsbestuur aantekeningen ge-
maakt van de betaling van soldaten, gestolen goederen, afgesloten leningen, de afkoopsom
van de plunderingen, plunderingen door soldaten en andere zaken die de stad schade be-
rokkenden. Ten slotte zijn er resoluties bewaard gebleven over de schuldenlast van Haarlem
en de onderhandelingen hierover tussen de stad en de Staten van Holland.15

In het stadsarchief zijn nog talloze andere stukken over de kosten van het beleg bewaard
gebleven. Brieven van burgers die de stad geld leenden, verzoeken van hogere militairen
voor de betaling van hun soldaten, en verklaringen van burgers over de door hen geleden
schade. Helaas is het archief niet systematisch geordend. Maar de stukken zijn prachtig ma-
teriaal voor iedereen die enige moeite doet en de rol van burgers in oorlogstijd wil onder-
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13 In dit artikel zijn de kosten in Hollandse ponden, ofwel guldens, berekend. Tijdens deze periode rekenden de thesauriers
van de Hollandse steden standaard met deze munt. De hier aangehaalde inventarisnummers zijn gebaseerd op de oude
inventaris. Inmiddels is er op de website van het Haarlems archief een nieuwe inventaris van Koorn gepubliceerd:
www.haarlem.widex.nl/haarlem/stadsarchief1.htm.

14 Stadsarchief Haarlem, Stadsrekeningen van Haarlem, kast 19, inv. nrs. 148 t/m 173.
15 Stadsarchief Haarlem, Stukken betreffende het beleg en het contract aangaande de schadeloosstelling tussen de Prins

van Oranje, de Staten van Holland en de stad Haarlem gesloten (1572-1631).

Afb. 3. Nadat de Spaanse troepen Haarlem waren binnengetrokken, brachten ze tussen 15 juli en
12 augustus 1573 ongeveer 1.200 verdedigers van de stad om het leven. Enkele honderden leden van
het garnizoen werden geboeid in de stadsgrachten geworpen en stierven de verdrinkingsdood. De
meeste werden echter opgehangen of onthoofd. Gravure door Frans Hogenberg.



zoeken. Voor dit artikel beperk ik mij tot de stadsrekeningen, de begrotingen van de stad en
de overeenkomsten met de prins van Oranje en de Staten van Holland. Ter illustratie zijn ook
nog enkele verklaringen van burgers en militairen gebruikt. 

De financiële situatie rond het beleg
Al voor het beleg was de financiële toestand van Haarlem niet gunstig. In 1494 was de stad
door de vorst onder curatele gesteld, omdat de schuldenlast enorm was opgelopen. Deze
schulden had de stad grotendeels te danken aan de Bourgondische en Habsburgse vorsten
die steeds geld nodig hadden voor hun oorlogen.16 Om de kosten van die oorlogen te kun-
nen betalen, moesten steden rentebrieven verkopen. Zo’n renteverkoop was een snelle ma-
nier om grote bedragen op te brengen, maar het betekende ook een jarenlange schuldenlast
door rentebetalingen. Na het faillissement van Haarlem, controleerden vorstelijke ambte-
naren de uitgaven en inkomsten van de stad nauwkeurig. De stad kreeg zelden meer toe-
stemming om rentebrieven te verkopen.17

Een halve eeuw later was de financiële toestand van Haarlem amper verbeterd. De uitga-
ven overschreden zelden de inkomsten, maar de stad had nog steeds te kampen met achter-
stallige schulden. Tot 1568 waren er slechts rentebrieven verkocht om de bede (belasting)
van de vorst op te kunnen brengen. De bepaling van het bedrag van deze vorstelijke be-
lasting en de verdeling onder de Hollandse steden betekende een ingewikkeld onderhande-
lingsproces. Iedere bede moest door een vertegenwoordiging van de Staten van Holland
worden goedgekeurd. Deze vertegenwoordiging bestond uit een raad van edelen en de ver-
tegenwoordigers van de zes grote steden. Naast Haarlem, waren dat Dordrecht, Amster-
dam, Leiden, Delft en Gouda. Dordrecht gold als eerste stad, Amsterdam als tweede en
Haarlem als derde stad. Naar gelang hun plaats in deze orde hadden deze steden meer zeg-
gingskracht in de totstandkoming van de bede en hun aandeel.18 Daarnaast probeerde iede-
re stad zijn aandeel in de bede (quota) te verminderen door zogenaamde gratiën aan te vra-
gen. De positie van Haarlem was hierin bepaald gunstig, want in 1520 wist het een vermin-
dering van 64 procent van de bede te krijgen.19

Het was dus ondanks deze positie dat Haarlems financiële situatie slecht bleef. De stad
kon nog tot in de jaren vijftig en zestig van de 16de eeuw zijn renteschulden niet betalen. Een
deel van renten werd pro memorie genoteerd, wat betekende dat een groot aantal renteko-
pers hun rechtmatige rente-uitkering niet ontving. Aan de burgers van Haarlem werd ge-
vraagd hun eeuwigdurende losrente om te laten zetten in een lijfrente. Waarschijnlijk was
dit amper een vrijwillig verzoek. Daarnaast vroeg Haarlem de vorst vanaf 1537 verschillende
malen toestemming om zijn rentebetalingen uit te mogen stellen (atterminatie). In 1568 werd
die toestemming opnieuw verleend.20
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16 Marc Boone, Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453). In de reeks: Verhandelingen
der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, dl. XV (Gent 1990).

17 Zie voor dit faillissement: E.L.M. Sewalt, Atterminate ende staet. De rol van het landsheerlijk gezag bij de ondercuratelestelling van de
stad Haerlem in de late Middeleeuwen (Leiden 1994), aanwezig in het stadsarchief van Haarlem.

18 Dit proces is goed beschreven door James D. Tracy, ‘The taxation system of the county of Holland during the reigns of
Charles V and Philip II, 1519-1566’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 48 (1985), 71-117.

19 Tracy, ‘The taxation system’, 79.
20 Stadsarchief Haarlem, Thesauriersrekeningen 1561-1562, kast 19-142, fol. 1-2 verso; Thesauriersrekeningen 1568, kast

19-148: Filips II verleent de stad Haarlem uitstel van betalingen, 8 juni 1563 en 10 mei 1568. Het betreft verlengingen van
een eerdere toestemming in 1537.



De financiële situatie verslechterde uiteraard nog verder na de Opstand. In de grafiek aan
het einde van dit artikel staan de totale inkomsten en uitgaven van de stad tussen 1568 en
1586. Tussen 1572 en 1576 daalden zowel de inkomsten als de uitgaven. De ontvangsten van
de stad werden grotendeels bepaald door indirecte belastingen, de accijnzen. Vooral de ac-
cijnzen op bier en wijn waren belangrijke inkomstenposten. De daling van de inkomsten
hangt dan ook direct samen met een daling in de accijnsontvangsten. In de grafiek is de
ontwikkeling in accijnzen apart opgenomen en is duidelijk te zien dat het bedrag aan ac-
cijnzen in 1573 met bijna 50 procent was afgenomen. Leverden de indirecte belastingen in
1572 nog 19.939 gulden op, in 1573 was dat slechts 10.689 gulden. Eenzelfde ontwikkeling
was in andere Hollandse steden te zien. In Delft daalden vanaf 1573 de ontvangsten even-
eens door verminderde opbrengsten uit accijnzen.21 Pas in 1577 kwamen in Haarlem de op-
brengsten weer op het niveau van voor de Opstand en kon de stad weer rekenen op accijns-
inkomsten boven de 20.000 gulden.22

De uitgaven van de stad daalden eveneens tijdens het beleg en de bezetting, maar die da-
ling had zich een jaar eerder al ingezet. Direct vanaf 1572 stopte Haarlem met de betaling
van zijn quote in de bede. Dat is niet vreemd, omdat Haarlem zich vanaf dat jaar achter de
prins van Oranje had geschaard. Maar terwijl de andere steden hun quota nu aan de Staten
van Holland afdroegen, bleef Haarlem zijn bijdrage tot lang na het beleg en de bezetting
schuldig. De uitgaven aan de bede quota en de quota voor de Staten van Holland zijn even-
eens in de grafiek opgenomen. Pas in 1583 betaalde Haarlem voor het eerst zijn quote aan
de Staten van Holland.23 De uitgaven begonnen in 1580 al te stijgen, omdat Haarlem in dat
jaar startte met de betalingen van zijn burgers voor de oorlogskosten. Direct na de beëindi-
ging van de Spaanse bezetting trachtte het stadsbestuur de financiën dus weer op orde te
krijgen.

De kosten van het beleg en de bezetting
Het is duidelijk dat de Haarlemse financiën tijdens het beleg en de bezetting op een diepte-
punt waren geraakt, maar hoeveel beliep de schade daadwerkelijk? De prins van Oranje had
Haarlem financiële ondersteuning beloofd voor de geleden kosten. In ruil daarvoor had de
stad zonder morren de soldaten van de prins onderhouden. Om de kosten ook daadwerke-
lijk verhaald te krijgen, begon het stadsbestuur al in een vroeg stadium met een inventarisa-
tie van de uitgaven. Hiervoor werden lijsten gemaakt die Haarlem aandroeg in de onder-
handelingen met de Staten van Holland voor schadeloosstelling. Het is mij niet duidelijk
hoeveel lijsten er precies bestaan, maar in de inventaris van het stadsarchief van Haarlem
zijn er in ieder geval vijf complete overzichten te vinden. Ik baseer mij hier op een samen-
vatting uit 1577 van de eisen die Haarlem stelde en op twee begrotingen die de stad in 1578
opmaakte.24
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21 Van Dijk, ‘De geldelijke druk op de Delftsche burgerij’, 172-175.
22 Stadsarchief Haarlem, Stadsrekeningen, kast 19-148 t/m 173 (1568-1593).
23 Stadsarchief Haarlem, Stadsrekeningen, kast 19-163, 1583, fol. 8: ‘Uutgeven. Eerst vande penningen die de stadt Haer-

lem in de plaetse vande ordinarijs bede placht te contribueren ende nu bij forme van verpondinge heeft gecontribueert.
Eerst aende ontfanger Cornelis van Nierop inde betalinge vande quote der voors stadt Haerlem inde drie verpondingen
bij de heeren staten van Hollandt geconsenteert in maio tijde dess reeckeninge betaelt te worden volgende de ordonnan-
tie van burgemeesteren ende quitantie vande ontfangers reeckeninge hier overgelevert 4.677 £’.

24 Stadsarchief Haarlem, Loketkas 7-7-1-2 en 7-11-6-3-6-9 (oude inventaris): Staat van kosten door de stad geleden ten ge-
volge van de brand en het beleg, 1578. 



De totale kosten van het beleg en de bezetting verschillen per lijst, maar het ging in ieder
geval om meer dan een miljoen gulden. Soms werd de schade van de brand ook meegere-
kend, wat een verschil van ongeveer 400.000 gulden betekende. Ook moesten de door de
Staten van Holland geleverde goederen worden afgetrokken van het totaalbedrag. De pro-
vincie had voor 36.773 gulden aan granen, erwten, bonen, boter, viskuit en kazen geleverd.
Volgens onze twee lijsten van 1578 kwam de stad uit op een bedrag van 1.398.849 gulden.25

Zonder de schade van de brand (feitelijk geen oorlogskosten) en de inkwartiering voor en na
het beleg, kwamen de kosten van het beleg neer op 827.922 gulden. Nogmaals, andere
lijsten geven andere uitkomsten.26 Het gaat hier dus om een grove raming van de kosten.

De begroting onderscheidde acht categorieën. In de onderstaande tabel zijn deze te zien.
De grootste kostenpost was zonder twijfel het onderhoud van de soldaten van de prins van
Oranje en van het Spaanse leger. In totaal ging het om 500.927 gulden. Voordat de Spaanse
troepen Haarlem omsingelden, moesten er al 300 soldaten worden betaald. Dat kostte
Haarlem 13.860 gulden. Tijdens het beleg hadden Haarlemse burgers 24.000 gulden moe-
ten investeren in het onderhoud van 3 à 4.000 soldaten die met vrouw en kinderen onder-
houden moesten worden. Na de capitulatie verbleven 4.000 Spaanse soldaten voor zeven
weken in de stad op de kosten van de stedelingen, een bedrag van 90.000 gulden. Nog vijf
weken nadat Haarlem zich officieel weer bij de Staten van Holland aansloot, bleef het
Spaanse garnizoen in de stad.27

De stadsbewoners waren gewoonlijk al gedwongen om de militairen van vuur, licht, azijn
en olie te voorzien, maar in de nadagen van de bezetting moesten ze ook nog eens geld af-
staan. Deze uitgaven kwamen neer op 157.067 gulden.

Tabel 1. Staat van kosten beleg Haarlem, 1572-1573
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Posten Bedrag
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kosten burgers onderhoud soldaten ƒ 500.927
Betaling salarissen hogere militairen ƒ 21.920
Ammunitie, proviand, arbeidsloon et cetera ƒ 68.139
Verdedigingsopbouw stad ƒ 43.301
Schade en beroving door soldaten ƒ 247.777
Afkoop plundering stad ƒ 112.777
Brand door soldaten veroorzaakt ƒ 400.000
Kosten soldaten, proviand en andere zaken voor verdediging Spaarndam Bedrag onbekend
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal bedrag ƒ 1.398.849
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De tweede, derde en vierde posten in de begroting betroffen kleinere bedragen. De betaling
van de salarissen van kapiteins en hopmannen kostte 21.290 gulden. Een aantal van deze
hoge militairen diende na het beleg nog een verzoek in om hun achterstallige salaris uitbe-
taald te krijgen. Hopman Christophel Gunter verzocht de stad in 1574 om zijn werkzaam-
heden in 1572 te betalen. Volgens de begroting uit 1578 had de stad hem inderdaad 1380 gul-
den moeten betalen.28 De derde rekening, van 68.139 gulden, omvatte vele verschillende uit-
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25 Wijn noemt daarentegen een bedrag van 1.440.443 gulden: Wijn, Het beleg van Haarlem, 201-202.
26 Hier komt Wijn neer op 824.407 gulden.
27 Spaans, Haarlem na de Reformatie, 50-51.
28 Stadsarchief Haarlem, Loketkas 2-16-1 (oude inventaris), Verklaringen van burgers van Haarlem, ‘Requeste hopman



gaven: arbeidslonen voor houtzagers, roeiers, timmerlieden, scheepsvolk en arbeiders die
de stadswallen moesten versterken. Maar er werd ook een bedrag bijgeteld dat de stad van
Engelse kooplieden voor handelswaar had ontvangen, maar dat was meegenomen met het
vertrek van de geuzen. Aan de verdedigingsopbouw van de stad was Haarlem verder 43.301
gulden kwijt geweest.

Veel meer schade had Haarlem geleden door de plunderingen en het oorlogsgeweld. Tal-
loze huizen waren beschadigd door kogels en beschietingen van soldaten. De stadspoorten
waren door het vijandelijke geschut vernield en vele burgers waren beroofd van hun geld,
kleren, juwelen en meubels. Zowel het geuzenleger als de Spaanse soldaten maakten zich
schuldig aan geweld en berovingen. Bij hun vertrek namen de Spanjaarden niet alleen al hun
wapens maar ook twintig schepen vol met gestolen goederen mee, waaronder schilderijen
uit de stad. De schade bedroeg 247.777 gulden.

Ten slotte natuurlijk de afkoop van de plunderingen. Bij de overgave aan de Spanjaarden
op 13 juli 1573 had de stad voor een bedrag van 240.000 gulden verdere gewelddadigheden
afgekocht. Dit bedrag werd nooit helemaal uitbetaald. De stad moest na de overeenkomst
binnen twaalf dagen 100.000 gulden betalen. Enkele aanzienlijke burgers van de stad brach-
ten dit bedrag op uit winst op in de haast verkochte handelswaren (laken), die ver beneden
de prijs waren verkocht. Hun winstverlies bedroeg 12.000 gulden. Vandaar dat de post ‘re-
demptie van de plunderinghe’ 112.000 gulden bedroeg. In augustus 1572 ondernamen en-
kele burgers nog pogingen om door middel van leningen een bedrag van 150.000 gulden op
te brengen. Hiermee zou de resterende schuld worden betaald, maar dat is nooit gebeurd.29

Tabel 2. Betalingen Haarlem aan burgers voor de kosten van het beleg, 1580-1590
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jaar In guldens In rente Totaal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1580 15.096 5.585 20.681
1581 4.932 5.775 10.707
1582 16.361 4.640 21.001
1583 10.472 3.489 13.961
1584 17.942 1.893 19.835
1585 1.492 - 1.492
1586 17.429 - 17.429
1587 2.421 - 2.421
1588 1.361 - 1.361
1589 987 - 987
1590 857 - 857
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 89.350 21.382 110.732
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Twee jaar na het beleg lieten de lakenhandelaren hun verlies door de notaris vastleggen, op-
dat de stad haar schuld zou betalen.30 In 1580 begon tresorier Cornelis van Berckenroede in-
derdaad met de betaling van burgers voor hun schade tijdens het beleg.31 Daartoe behoorde
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Christophel Gunter int belegh van Haerlem tot bekoming van sijn achterstal’ (zonder datum).
29 Stadsarchief Haarlem, Loketkas 7-11-6-18 (oude inventaris), Procuratie van verscheidene ingezetenen op twee personen,

om een lening te sluiten van 150.000 gulden, als resterende van het verschuldigde tot afkoop der plundering, 28 augustus
1573 (Afschrift 16de eeuw).

30 Stadsarchief Haarlem, Loketkas 2-16-1-p, Verklaring door enige notabele burgers over de verkoop van laken onder de
prijs om de plundering af te kopen, 23 juli 1574.

31 Stadsarchief Haarlem, Stadsrekeningen 1580, kast 19-160.



ook waardijn Adriaan Gerritszoon Gau die zijn laken onder de prijs had verkocht.32 De stad
betaalde burgers soms het hele bedrag van hun schuld terug, maar zoals in het geval van
waardijn Gau werden de schulden ook in rente-uitkeringen betaald. Pas in 1585 had Gau de
hele schuld terug. Haarlem betaalde zijn burgers in het decennium tussen 1580 en 1590
terug. De bedragen verschilden per jaar, maar over het geheel genomen kregen de Haar-
lemse inwoners 110.732 gulden terugbetaald. Daartoe behoorden uitgaven als de reparatie
van vernielde huizen, het onderhoud van soldaten en geleverde goederen die tijdens de oor-
log niet waren betaald.

Overeenkomst met Willem van Oranje en de Staten van Holland
Tot slot blijft de vraag in hoeverre de Staten van Holland hun belofte aan Haarlem nakwa-
men en hoeveel er uiteindelijk werd betaald. In 1577, direct na de bezettingsperiode, gingen
er tussen Haarlem en de Staten brieven over en weer. De onderhandelingen over de schade-
loosstelling namen meer dan vier jaar in beslag. In het onderhandelingsproces werd Haar-
lem door Willem van Oranje gesteund. Dat is niet vreemd, want het was de prins zelf ge-
weest die Haarlem financiële toezeggingen had gedaan. Op 5 mei 1579 verzocht Oranje de
Staten van Holland dan ook om haast te maken met de betaling voor de door Haarlem gele-
den schade.33 Pas twee jaar later, op 24 april 1581, bereikten de partijen een akkoord.34

Het is waarschijnlijk onmogelijk om na te gaan in hoeverre de toezeggingen door de Sta-
ten van Holland daadwerkelijk de Haarlemse kosten van de oorlogsperiode konden dekken.
De schadeloosstelling bestond namelijk niet alleen uit betalingen in geld, maar ook uit een
aantal voorrechten en vrijstellingen van belastingen. Ik zal hier de belangrijkste punten van
de overeenkomst noemen en de uiteindelijke betalingen door de Staten van Holland op een
rijtje zetten.

Haarlem kreeg ten eerste het eigendomsrecht van verschillende geestelijke (katholieke)
goederen, op voorwaarde dat de bewoners van de gebouwen een goede vervanging kregen
voor hun onderkomen en bij elkaar konden blijven wonen als zij dat wilden. Daarnaast werd
de stad vrijgesteld van een aantal belastingen. Het betrof de belasting op de klerk- en bo-
denambten, op de markt en de Hamburgse biertollen, en het veer in de Leede. Zij hoefde ook
de roertollen voor de schepen zonder deuren niet meer te betalen, net als de tollen voor
Spaarndam. Het laatste betekende dat Haarlem niets meer hoefde te betalen voor alle goe-
deren die vanuit het noorden naar Haarlem kwamen en de onverkochte goederen die terug
naar het noorden gingen. Jaarlijks scheelde dat de stad 120 ponden.

Een derde belangrijk punt in de overeenkomst betrof een aantal gebruikrechten. Haarlem
mocht voortaan in de Haarlemmerbossen kappen. Nog belangrijker was het recht van wei-
ding dat de stad kreeg in het duingebied tussen Noordwijk en Heemskerk (met uitzondering
van de duinen van Brederode en van particulieren die dat recht sinds 1580 hadden gekre-
gen). Dit recht mocht overigens altijd weer door de Staten worden teruggekocht voor 6.000
gulden, die dan betaald zouden worden in zes termijnen. Waarschijnlijk was het recht van
weiding in de duinen voor de Haarlemse blekersbedrijven van groot belang. Het bleken van
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32 Stadsarchief Haarlem, Stadsrekeningen 1580, kast 19-160, fol. 60 verso, 134 verso.
33 Stadsarchief Haarlem, inv. nr. 665, grote lade 7-1-u, loketkas 7-11-6-6-16 (oude inventaris).
34 Stadsarchief Haarlem, Overeenkomst tussen de prins van Oranje en de Staten van Holland met de stad Haarlem, over de

vergoeding van de kosten van het beleg, 24 april 1581, inv. nr. 699, charterlade 1, I-699, loketkas 7-111-4-6-1 (oude in-
ventaris).



linnen vereiste een ingewikkeld proces, waarbij het linnen eerst in loogbaden van heet wa-
ter en diverse soorten as werd gereinigd. Daarna volgde het bleken op de grasvelden. Dui-
nen speelden bij dit proces een grote rol. Ten eerste leverden duinen zuiver door duinzand
gefiltreerd regenwater op. Daarnaast zorgden de duinen voor een goede beschutting van de
grasvelden waarop het linnen werd gebleekt.35

Tot slot zegden Staten van Holland toe om verschillende betalingen aan Haarlem te vol-
doen. De provincie zou Haarlem in dertien opvolgende jaren 200.000 gulden betalen. De be-
talingen zouden beginnen met een som van 20.000 gulden vanaf het moment dat Haarlem
een start zou maken met het doorstorten van de belastingen (gemene middelen) aan de pro-
vincie. De resterende 180.000 gulden zouden in de daaropvolgende twaalf jaren worden be-
taald à rato van 15.000 gulden per jaar. Haarlem beloofde op haar beurt dat zij de commis-
saris van de Staten de gemene middelen, net als in andere steden, zou laten verpachten of
doen collecteren. Van de eerste Haarlemse opbrengsten uit de gemene middelen zouden de
Staten 2.000 gulden besteden aan de reparatie van de sluis bij Spaarndam. In de onder-
staande tabel staan de jaarlijkse betalingen van de Staten van Holland aan Haarlem. De pro-
vincie hield zich inderdaad aan de afspraken. Zoals beloofd, werd in 1582 naast de jaarlijk-
se termijn van 15.000 gulden ook een bedrag voor de sluis betaald.36

Tabel 3. Betalingen van de Staten van Holland aan Haarlem
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jaar Betaling Staten Holland
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1581 15.000
1582 2.000
1582 16.250
1583 15.000
1584 15.000
1585 15.000
1586 15.000
1587 15.000
1588 15.000
1589 15.000
1590 15.000
1591 15.000
1592 15.000
1593 18.750
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 202.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Enkele betalingen zijn niet in de stadsrekeningen genoteerd, maar waarschijnlijk werden
deze direct aan de burgers betaald. Naast de bovenstaande bedragen waren de Staten van
Holland bereid om de kosten op zich te nemen van het timmerwerk aan huizen die door sol-
daten waren vernield. De Staten begrepen blijkbaar dat er voor de economische heropbouw
van Haarlem meer nodig was dan geld alleen. Daarom werden er niet alleen goederen aan
arme inwoners geschonken, maar kregen drie arme Haarlemse jongens hun studie in Lei-
den door de Staten betaald.
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35 J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek (’s
Gravenhage 1970) 191-192.

36 De betalingen staan genoteerd in de stadsrekeningen van Haarlem, 1581-1593, kast 19-161 t/m 173. 



De overeenkomst bevatte nog een bepaling die niets met de economische afrekening te
maken had. Voortaan mocht in Haarlem, net als in andere Hollandse steden, volgens de Pa-
cificatie van Gent (1576) geen andere godsdienst dan de gereformeerde religie beoefend
worden.

Conclusie
In het Haarlemse stadsarchief is uitgebreid materiaal aanwezig over het beleg van Haarlem
(1572-1573) en de bezettingsperiode door de Spanjaarden tot 1577. De dagelijkse gebeurte-
nissen zijn door verschillende historici beschreven, maar de kosten van het beleg en de be-
zetting hebben amper de aandacht gekregen. 

Een onderzoek naar de financiële situatie is ten eerste interessant omdat vele Haarlemse
burgers genoodzaakt waren om in de oorlog te investeren. Dat blijkt niet alleen uit de stads-
rekeningen, waarin de kosten van burgers werden opgevoerd, maar ook uit de begrotingen
die Haarlem maakte en de vele opgetekende verklaringen van inwoners. Dat laatste bestaat
uit een onoverzichtelijke stapel briefjes, aantekeningen en attestaties, waarin prachtige in-
formatie over de betrokkenheid van Haarlemmers bij de oorlog te vinden is.

Het onderzoek naar de Haarlemse financiën laat ook de verhoudingen tussen stad en pro-
vincie (Staten van Holland) zien. De stad had Willem van Oranje en de Staten van Holland
toegezegd om op te draaien voor de kosten van de soldaten tijdens het beleg. Doordat de
geuzenlegers niet in staat bleken om Haarlem goed te verdedigen, moesten de stedelingen
daarna de kosten dragen van de Spaanse bezetting. Deze toezegging was alleen gedaan op
de belofte dat de stad naderhand een schadevergoeding zou ontvangen. In totaal werden de
kosten op ongeveer 1.400.000 gulden geraamd, inclusief de kosten van de brand van 1576.
Deze kosten bleken grotendeels te zijn gemaakt voor het onderhoud van de geuzensoldaten
en het Spaanse garnizoen. Daarnaast werd grote schade geleden door plunderingen, dief-
stal en beroving door soldaten van beide kanten 

Het is niet met zekerheid te zeggen of alle schulden werden voldaan, maar Haarlem be-
taalde tussen 1580 en 1590 110.732 gulden aan zijn burgers voor de gemaakte kosten. Dit
gebeurde in hele bedragen met Hollandse ponden of in termijnen via een rente-uitkering.
De namen van deze inwoners, de kosten die zij betaald kregen en de reden voor hun kosten
zijn in de stadsrekeningen te vinden. Ook de Staten van Holland hield zich aan de toege-
zegde schadeloosstelling. Na vier jaar onderhandelen kwam er in 1581 een akkoord tussen
Willem van Oranje, de Staten van Holland en de stad Haarlem. Naast een geldbedrag kreeg
Haarlem enkele gebruiksrechten en vrijstellingen van belastingen. Direct in dat jaar begon-
nen de Staten met hun betalingen, die tot 1593 zouden voortduren. Voor zover viel na te
gaan, hielden zij zich aan de overeenkomst.
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Grafiek 1.
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Zeeuwse vastberadenheid voor een nationale synode
Reactie op Anne de Snoo, ‘De val van Oldenbarnevelt’, Holland 34 (2002),

nummer 2

In haar boeiende artikel belicht Anne de Snoo een facet van haar dissertatieonderzoek naar de politieke
prenten van Adriaen van de Venne.1 Dit artikel plaatst de ‘Zeefprenten’ in een breder historisch kader. Er
blijven echter vragen liggen rond de woorden: ‘En noch veel Heeren trou uyt ZEE-LANT sonder schroemen,
Met seven mannen vroet, die ich hier niet can noemen’. In de Rechtveerdighe Sifte staan: MAURITIUS, ZEE-
LANT EN JUSTITIA als enige met hoofdletters. Wat is de functie van ‘Zee-lant’ in dit trio? De Snoo sugge-
reert dat het om Zeeuwse soldaten ging, hoewel men die niet snel als heren zal hebben aangeduid.2 In
het slot van het artikel stelt zij dat de rol van de ‘Heeren trou uyt Zee-lant’ vaag blijft. Met deze reactie
wil ik graag een (re)constructie geven vanuit officiële bronnen.

Historische setting
Voor het conflict dat op de prenten wordt uitgebeeld, is de verhouding tussen kerk en staat
van groot belang. De remonstranten en contraremonstranten verschilden niet alleen in de
leer, maar zij dachten in kerkordelijke zaken tevens verschillend over de rol van de overhe-
den ten opzichte van de kerk. In Holland heeft ook dat aspect van het conflict tijdens het
Twaalfjarig Bestand invloed gehad. Er is veel aan de bijeenroeping van de nationale synode
van Dordrecht (1618-1619) voorafgegaan. In mijn dissertatie heeft deze problematiek ruime
aandacht gekregen.3 Inzake deze spanningen geven de Resolutiën der Staten-Generaal ons in-
zicht rond de politieke verwikkelingen. Daarbij mag de rol van de Staten van Zeeland een
prominente worden genoemd. Kennis van de machtsverhoudingen tussen de verschillende
gewesten is van belang, waarbij de politiek dominante rol van Holland aandacht verdient. Er
was landsadvocaat Oldenbarnevelt c.s. alles aan gelegen om consent voor een nationale sy-
node aan de kerken te weigeren. Hoewel de kerken jarenlang hebben aangedrongen op het
houden van een nationale synode om de leergeschillen tussen remonstranten en contrare-
monstranten te beslechten, heeft een aantal gewesten onder aanvoering van Holland dit in
de Staten-Generaal steeds geblokkeerd.4

Met name de Resolutiën der Staten-Generaal geven ons inzicht in het opvoeren van de politie-
ke druk op Holland door een aantal andere gewesten.5 Deze verschilden met Oldenbarnevelt
van mening over nut en noodzaak van een synode. In mei 1617 brachten de Geldersen de
zaak van een nationale synode opnieuw ter tafel in de Staten-Generaal. Op 15 juni probeer-
de Zeeland, onder Zeeuws presidium, om vooral Holland te doen toestemmen in het hou-
den van een nationale synode.6 De voorzitter was Jacob Simonsz. Magnus, burgemeester van
Middelburg en Zeeuws gedeputeerde. Gelderland, Zeeland, Friesland en Groningen hadden

T.M. Hofman

1 Anne de Snoo, ‘De val van Oldenbarnevelt: de ‘Zeefprenten’ van Adriaen van de Venne’, Historisch Tijdschrift Holland 34
(2002) 63-79.

2 Ibidem, 74.
3 T.M. Hofman, Eenich Achterdencken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (Heerenveen 1997).
4 Ibidem, 213-220.
5 Resolutiën der Staten-Generaal 1610-1670 deel III, 1617-1618 (‘s-Gravenhage 1975).
6 Ibidem, 138-139.



reeds eerder aangedrongen op het bijeenroepen van een nationale synode. Het verweer van
Holland daartegen werd in juni en september 1617 steeds heftiger en door Utrecht onder-
steund. Op 12 oktober 1617 lag een ontwerp voor de ‘beschrijving’ van een nationale synode
ter tafel. Holland en Utrecht achtten deze zaak onwettig. Op 7 november 1617 kwam, onder
voorzitterschap van Zeeland, deze ‘beschrijving’ opnieuw aan de orde. Ook nu verklaarden
Holland en Utrecht zich tegen. Ondanks verzet van Holland, Utrecht en Overijssel werd de
aangevulde ‘beschrijving’ vastgesteld. Uit de Resolutiën van 11, 24 en 25 november kan men
bemerken, dat de spanningen zeer hoog waren opgelopen.

De Zeeuwse voortrekkersrol
Zo wordt ons een richting gewezen inzake de woorden ‘En noch veel Heeren trou uyt ZEE-
LANT sonder schroemen’. Hier valt te denken aan de gedeputeerden van Zeeland in de Sta-
ten-Generaal. Deze Zeeuwen hebben een bijzondere functie vervuld rond het besluit aan-
gaande een nationale synode. Uit de Resolutiën blijkt dat daarbij het Zeeuwse voorzitterschap
en het vasthoudende optreden van de Zeeuwen belangrijk waren. Zij zagen het politieke ge-
vaar van het kerkelijke conflict en zonden medio 1617 buitengewone gedeputeerden naar de
Staten-Generaal om Holland te bewerken tot het instemmen met een nationale synode. De
Zeeuwse vasthoudendheid in de Staten-Generaal met betrekking tot een voor Maurits en de
contraremonstranten gunstige besluitvorming is evident. Het heftige verzet van Holland
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Afb. 1. De Synode van Dor-
drecht in volle gang, 1619.
Anoniem, Atlas Frederik Mul-
ler 1337b, Rijksmuseum Am-
sterdam.



werd vooral door toedoen van Zeeland ter zijde geschoven. De fraaie en cryptische zin ‘En
noch veel Heeren trou uyt zee-lant sonder schroemen,...’, wil duidelijk maken, dat juist
Zeeland in een cruciale fase een betrouwbaar baken was.

Afbeelding en tekst
De verbinding afbeelding en tekst is ook volgens De Snoo van groot belang. In de toelich-
tende tekst bij d’Grote Seeff krijgt Maurits de heldenrol, die daar veel gedetailleerder wordt
vermeld dan in de toelichting op de Rechtveerdighe Sifte. Een zeer belangrijk aspect in de tekst
onder d’Grote Seeff is de ruime en expliciete aandacht voor de rol van de Staten. Nadat eerst
weergegeven is hoe welhaast het land op ‘Spaensche Stutten stont’ en begon te wankelen,
valt onder d’Grote Seeff in de derde kolom te lezen: ‘De Staten siende sulcx begosten lont te
ruycken’. In de versie van d’Grote Seeff heeft Justitia de touwtjes inmiddels in handen, hetgeen
kan duiden op een voortschrijding in ontwikkelingen. De toelichting op d’Grote Seeff maakt
geen melding van Zeeland, maar geeft in de vierde kolom wel uitdrukkelijk antwoord op de
vraag wie er aan weerszijden van de zeef staan afgebeeld. Zo valt te lezen: ‘... die de seef vast
houwen Sijn State(n) van de Lant/ en’t Huys van’t e(d)el Nassouwe(n).’

De verschillen in de toelichtingen bij de prenten moeten ons voorzichtig maken om de
verklarende tekst onderling uit te wisselen. Het is mogelijk dat d’Grote Seeff een geactuali-
seerde herinterpretatie geeft van de Rechtveerdighe Sifte en daarbij doelt op een verder voort-
geschreden situatie in de politiek van de Nederlanden. Het is verder mogelijk dat reeds in de
afbeelding van de Rechtveerdige Sifte een bijzondere plaats is toegekend aan ‘veel Heeren trou
uyt Zee-lant’, zoals de toelichting dat ook doet. Mauritius en Justitia zijn beiden afgebeeld,
waarom zouden dan ‘veel Heeren trou uyt zee-lant’ op de afbeelding ontbreken, terwijl zij
in de toelichtende tekst het eerst expliciet worden vermeld? Mogelijk vormen de Zeeuwse
Heeren de eerste rij ter linker zijde van de Rechtveerdighe Sifte. Het zevental afgebeelde heren
kan symbolisch staan voor ‘veel’. Of kunnen we de zin ‘Met seven mannen vroet, die ick hier
niet can noemen’ lezen als een nadere uitwerking van en toelichting op ‘veel Heeren trou uyt
Zee-lant’?

Rond de woorden ‘Met seven mannen vroet’ zijn ook andere interpretaties mogelijk. Mis-
schien moet in een andere richting worden gezocht en kunnen we in de ‘seven mannen
vroet’ magistraten van de vijf Hollandse en twee Overijsselse steden zien, die zich tegen de
opvatting van hun eigen Staten in uitspraken voor het uitschrijven van een nationale synode
en daarmee Zeeland en andere gewesten steunden in hun strijd.

Voorlopige conclusie
Als bovenstaande gegevens uit de Resolutiën juist zijn geïnterpreteerd en in een correcte rela-
tie gebracht met de gemelde prenten, zou deze nadere uitleg des te meer pleiten voor een
vroege datering van de Rechtveerdighe Sifte in oktober 1617. Ook is een datering van d’Grote Seeff
eind 1617 of in de eerste maanden van 1618 niet onwaarschijnlijk. De macht van Holland was
eind 1617 in beginsel beknot, Maurits had hierin een overwinning behaald, en de positie van
Oldenbarnevelt en zijn medestanders begon te wankelen. Daarin hebben Zeeland en diver-
se ‘dissidente stedelijke magistraten’ van Holland en Overijssel een belangrijke functie ver-
vuld. Die herinnering leefde in de Rechtveerdighe Sifte voort en raakte mogelijk meer op de
achtergrond ten gunste van de rol van Maurits in de toelichting op d’Grote Seeff. De prenten
werden contextueel toegelicht, waarbij d’Grote Seeff een actualisering gaf en mogelijk een toe-
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spitsing naar bredere bevolkingslagen. De tijd was al meer rijp geworden voor de grote
schifting of zifting op religieus en politiek gebied. De betrokken partijen waren in beeld ge-
bracht en Justitia had bij d’Grote Seeff de touwtjes reeds in handen!

De verschillende toelichtingen bij de twee prenten wilden recht doen aan de werkelijke
stand van zaken. Daarbij was de positie voor de Arminianen hachelijker geworden, nu in de
Staten-Generaal, ondanks de protesten van een aantal gewesten, besloten was tot het bij-
eenroepen van een nationale synode te Dordrecht. De schrijver van d’Grote Seeff heeft een ac-
tuele herinterpretatie willen geven, die zeer wel past bij de situatie eind 1617 of begin 1618.
Al is ook dan de Eendracht die Macht maakt nog lang niet volkomen. Er waren voor de
contraremonstranten hoopgevende tekenen dat Justitia de touwtjes weer in handen had. 
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Afb. 2. Justitita neemt de touwtjes in handen en straft de ‘schurken’: afbeeldingen van de onthoof-
ding van Van Oldenbarnevelt (linksboven en midden), de gevangenzetting van Hugo de Groot en
Rombout Hogerbeets op Loevestein (linksonder), de ophanging van de doodskist met het lijk van
Gillis van Ledenberg, die zichzelf het leven had benomen (rechtsboven) en de verbanning van onder
meer de Arminiaanse voormannen Vorstius en Uytenbogaert (rechtsonder). Anoniem, Atlas Frede-
rik Muller 1413a, Rijksmuseum Amsterdam. Zie voor nadere uitleg Anne de Snoo, ‘De val van
Oldenbarnevelt: de ‘Zeefprenten’ van Adriaen van de Venne’, Holland 34 (2002) 63-79. 



‘Poppe-goed en anders niet’
Speelgoed in Holland in de 16de en 17de eeuw

Een bekende cartoon van tekenaar Hein de Kort laat een toerist in Amsterdam zien – met de camera op
zijn buik – die aan een politieagent vraagt ‘Hay, where can I find Rembrandt?’, waarop de Amster-
dammer met zijn spreekwoordelijke gevatheid antwoordt ‘Try digging here’. Of het was wat Hein de
Kort bedoelde weet ik niet, maar de Amsterdamse Dienst Archeologie deed, onder leiding van stadsar-
cheoloog Jan Baart, begin 1997 precies dát: ze begonnen te graven op de plaats waar de schilder ooit
woonde, en waar nu museum Het Rembrandthuis is gevestigd. En ze vonden Rembrandt. Ze vonden
namelijk allerlei huisraad van de schilder, waaronder schildersbenodigdheden. Ook vonden ze twee
kleine miniatuur-gebruiksvoorwerpen, een kannetje en een zoutvaatje, en daarmee vonden ze de kinde-
ren van Rembrandt, of in ieder geval vonden ze iets terug van het dagelijks leven van de kinderen die
hier in de 17de eeuw hebben gewoond en gespeeld.1

Volwassen spelen en kinderspel
Eén van de vele manieren om een mens te bestuderen is zijn bezittingen te bekijken. En één
van de beste manieren om het kind in het verleden te vinden, is zijn speelgoed op te graven.
Kinderspeelgoed is een categorie objecten die nauw met kinderen is verbonden, en kinder-
spel werd ook in de 16de en 17de eeuw gezien als het typische gedrag van een kind. Maar het
is niet altijd makkelijk of zelfs mogelijk het kinderspel te onderscheiden van andere spelen,
want volwassenen speelden natuurlijk ook. Opvallend veel bijdragen aan het symposium
‘Spel en spelen in de 16de en 17de eeuw’ (gehouden op de Erasmusuniversiteit Rotterdam,
1998) gingen juist over het spel van volwassenen en ook het gelijknamige themanummer
van tijdschrift De zeventiende eeuw (jaargang 15 (1999), nummer 1) concentreert zich op vol-
wassen spelen, met name die waarbij werd gegokt. Vele van de spelen uit het verleden zijn
vooral bekend vanwege de morele bezwaren die ertegen bestonden, en die uitvoerig met pen
en papier werden geuit. Dat houdt in dat vooral de slechte voorbeelden van spel goed bekend
zijn.2 Eén van de redenen dat van alle vormen van spelen het kinderspel misschien wel het
minst bekend is, is dan ook dat er veel minder ‘ethische’ bezwaren tegen waren. Weliswaar
werden ook kinderspelen wel verboden in de regelgeving, maar wie die keuren goed bestu-
deert, zal merken dat het hierbij vooral ging om praktische bezwaren, en niet om morele.
Tekenend daarvoor is een keur uit 1557, waarin men in Haarlem, om de glas-in-loodramen
te sparen, gebiedt:

‘...dat geen kinderen opte kerkhoven van eenige goodshuysen ende deser stede huysen
en werpen met steenen off kooten in de glasen, noch met ballen daerin en slaen, opte
boete van vijff stuvers, te verhalen opte ouders van de kinderen.’3

Annemarieke Willemsen

1 Dit artikel is gebaseerd op een lezing, gehouden tijdens het symposium ‘Spel en spelen in de 16de en 17de eeuw’, geor-
ganiseerd door de Werkgroep Zeventiende Eeuw en gehouden aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam op 27 en 28 augustus
1998.

2 Zie uitvoeriger: A. Willemsen, ‘Dobbelen oft eenigh ander spul spelen’ in Madoc 10 (1996) 2-10.
3 J.W.P. Drost, Het Nederlandsch kinderspel vóór de zeventiende eeuw (Den Haag 1914) 102.



Meer dan bij het spel van volwassenen zijn we voor de informatie over kinderspelen aange-
wezen op de materiële resten van het spel. Archeologische vondsten van speelgoed zijn niet
zeldzaam, maar vondsten op zich zijn niet zo interessant. Interessant is hoe met die voorwerpen
werd omgegaan, met andere woorden: wat hun rol was als materiële cultuur. Hierbij wordt
het begrip materiële cultuur benut als een invalshoek voor de bestudering van de mens in het
verleden, met name van diens dagelijks leven. Materiële cultuur behelst altijd gebruik van voor-
werpen, en naast realia is dus ook informatie uit afbeeldingen en teksten belangrijk, omdat
daaruit blijkt wat met de objecten werd gedaan en welke gedachten ze bij mensen opriepen.
In het onderzoek naar kinderspeelgoed4 worden archeologische, tekstuele en iconografische
bronnen als gelijkwaardig beschouwd. Deze drie types bronnen moeten niet alleen naast el-
kaar en op hetzelfde niveau worden gebruikt, maar ook worden gecombineerd, omdat ze el-
kaar in belangrijke mate aanvullen en nuanceren. In de studie van materiële cultuur is die me-
thode naar mijn mening de enige mogelijke manier om een compleet verhaal te krijgen.

Kinder-spel en poppe-goet
Een van de beste voorbeelden van wat de combinatie van verschillende types informatie op-
levert, is het al vaker – door mij en door anderen – geciteerde5 gedicht ‘Kinderspel’ van Ja-
cob Cats (1577-1660), en dan wel beschouwd in combinatie met de bijbehorende illustratie.

‘Al wie oyt siet dit kinderspel,/ Ghy sijt of man, of jonck-gesel,
Of echte wijf, of vrye maeght,/ Siet eerst of u het beelt behaeght;
En dan noch staet een weynigh stil,/ En siet eens wat’et seggen wil.’

Zo begint het lange gedicht, waarin Cats een groot aantal gangbare kinderspelletjes be-
spreekt, voornamelijk om er een moraal aan te kunnen geven. Het gedicht werd (opnieuw)
opgenomen in zijn boek Houwelick dat in 1625 verscheen. Voor deze gelegenheid maakte Ex-
periens Sillemans een (nieuwe) illustratie bij het gedicht, waarin de genoemde spelletjes één
voor één te herkennen zijn (zie Afb. 1). De prent draagt de titel ‘Ex nugis seria’ [ernst uit
grappige dingen] wat in betekenis overeen komt met het ‘mal dat wijsheyt leert’ in het ge-
dicht. De prent is ondertekend met ‘Experienc. Silliman fecit’. Het gedicht komt altijd voor
in edities van Houwelick en de Emblemata van Cats, ook wel in aangepaste of ingekorte versie
en soms met een andere prent erbij. Beide boeken waren zeer populair in de 17de eeuw; in
het ‘Voorbericht’ bij de eerste druk van de verzamelband Alle de Wercken, so oude als nieuwe van
de Heer Jacob Cats uit 1655 meldt de uitgever, J.J. Schipper: ‘Van ‘t Huwelyk weet ick by de vyf-
tigh duysent gedrukt te tellen’.6

In deze Alle de Wercken is de meest uitgebreide versie van het gedicht ‘Kinder-spel’ opge-
nomen met de oorspronkelijke illustratie van Sillemans, ‘voorstellende het Voorhout te ‘s
Hage’.7 De prent toont dit stadsplein vol spelende kinderen. Centraal staat een stoet van als
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4 Zie: A. Willemsen, Kinder delijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden (Nijmegen 1998) en A. Willemsen, ‘Kinderspeelgoed
in de Middeleeuwen. Het combineren van verschillende soorten bronnen’ in Ex Tempore 41 (1995) 89-102.

5 A. Willemsen, ‘Kinder-spel en poppe-goet. 17de-eeuwse miniatuur-gebruiksvoorwerpen en hun functie’ in Antiek 28
(1994) 392-399.

6 Overgenomen uit het exemplaar van Alle de Wercken in het Prentenkabinet van Museum Boijmans-Van Beuningen Rotter-
dam. Zie ook: A.A. Sneller & B. Thijs (red.) Jacob Cats, Huwelijk (Amsterdam 1993) 147.

7 Museum Catsianum, Verzameling van W.C.M. de Jonge van Ellemeet (Utrecht 1870) 4.



soldaat verklede kinderen, met daarnaast op de voorgrond aan de ene zijde een groepje jon-
gens en meisjes dat blindemannetje speelt, aan de andere kant een groepje meisjes met pop-
pen en het bijbehorende ‘poppenservies’. Om hen heen zijn allerlei spelletjes afgebeeld, als
rechtstreekse visuele vertalingen van de tekst van Cats. ‘De tol draeyt lustigh op de vloer,/ ge-
geesselt met een vinnig snoer’, ‘Let op het kint dat bobbels blaest’, ‘Let op den vlieger van
papier,/ geresen tot den hemel schier’ en ‘Het kint dat daer een mooltjen heeft,/ siet hoe het
over straete sweeft’; elk stukje van de prent is in de tekst te vinden en elke strofe is uitge-
beeld. Maar de motieven van dichter en tekenaar verschillen. Waar de jongens op stelten in
de prent gewoon leuk aan het spelen zijn, geeft Cats de lezer een les mee:

‘De kinders die op stelten gaen,/ Syn rechte beelde van de waen:
Wy soecken meest al hoger schijn,/ Als wy in rechte waerheyt sijn.’

De stoet soldaatjes en de poppenmoeders komen in één en dezelfde strofe voor.

‘Siet hoe de mensch sijn eygen aert,/ Oock in de kintsheyt openbaert!
Het meysje speelt met poppe-goet,/ Het knechtje toont een hoger moet;
Het meysje doet de wiege gaen,/ Het knechtje laet den trommel slaen;
Het meysje speelt met kleyn beslach,/ Dat tot de keucken dienen mach.’

De tekst geeft geen aanwijzingen hoe dat ‘poppe-goet’ eruit zag. Niettemin tekende Sille-
mans een grote hoeveelheid van dit poppengoed op zijn prent. Kennelijk wist hij uit zijn om-
geving waarmee werd gespeeld. Een wieg staat prominent op de voorgrond en een meisje
‘doet de wiege gaen’ zoals Cats het schrijft. Maar het ‘kleyn beslach, dat tot de keucken die-
nen mach’ moest Sillemans zelf aanvullen. Hij tekende bordjes, kopjes, kommetjes en le-
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Afb. 1. ‘Ex nugis seria’, prent
van Sillemans bij het gedicht
‘Kinder-spel’ van Jacob Cats,
1625. Uit Alle de Wercken,
Museum Boijmans-Van
Beuningen Rotterdam. Foto:
Fotografie Tom Haartsen,
Ouderkerk aan de Amstel.



pels, maar ook een kooltjestang, een haal, een vergiet en een vuurklok; blijkbaar was dit al-
lemaal gebruikelijk speelgoed in die tijd. Dat hier reële voorwerpen zijn afgebeeld, blijkt bij-
voorbeeld uit de opstelling die in 1994 werd gemaakt in het Rotterdamse museum Boij-
mans-Van Beuningen, waarbij een exemplaar van Alle de wercken – met de prent van Sillemans
– was gecombineerd met een groep miniatuur-objecten uit de collectie van het museum,
aangevuld met vier miniatuurtjes uit een privé-collectie in Delft (Afb. 2).8

Dit spul, miniatuur-gebruiksvoorwerpen van aardewerk of de veelgebruikte legering van
tin-lood, werd blijkens het gedicht ‘poppe-goet’ genoemd. Dit was de gangbare term voor
dit kinderspeelgoed, en het was onverbrekelijk met kinderen verbonden. Dat wil overigens
niet zeggen dat het alleen in combinatie met kinderen voorkomt, maar als het in de context
van volwassenen voorkomt, geeft het aan dat die zich kinderachtig gedragen. Die functie
van de term als gemeenplaats geeft aan hoezeer dit woord ingeburgerd was, en hoezeer ver-
bonden met het kind. Ter moralisatie aangewend betreft het vooral de vergelijking van het
aardse van de mens met het speelgoed van een kind, zoals in het embleem ‘Al ’s werelds goet
is poppe-goet’ van Johan de Brune, uit zijn Emblemata of Sinne-werck uit 1624. De tekst luidt:

‘Al watmen hier op Aerden siet,/ Is Poppe-goed, en anders niet,
De Mensch, al wat hy daer van vint,/ Die speelter mee, gelijck een Kind.
Hy heeft het Lief een korten tijd,/ Dat hy daer naer licht van hem smijt. 
Zoo is de Mensch dan, alsmen vindt,/ Niet tweemaels, maer altijds een Kint.’9
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8 Willemsen, ‘Kinder-spel en poppe-goet’ 394-395.
9 Ibidem, 397.

Afb. 2. Opstelling met het boek van Cats en miniatuur-voorwerpen zoals op de prent van
Sillemans, Museum Boijmans-Van Beuningen Rotterdam, voorjaar 1994. Foto: Fotografie Tom
Haartsen, Ouderkerk aan de Amstel.



Klein spul in grote hoeveelheden
De term ‘Poppe-goet’ werd oorspronkelijk gebruikt voor de miniaturen waarmee door kin-
deren bij het spel met de poppen wordt gespeeld, en het is de gebruikelijke term om minia-
turen van reële gebruiksvoorwerpen mee aan te geven. Deze categorie beslaat het overgrote
deel van de 16de- en 17de-eeuwse archeologische vondsten die als speelgoed kunnen wor-
den geduid. Zelfs de bijbehorende poppen worden veel minder vaak gevonden.

Het poppengoed werd in deze tijd in serieproductie gemaakt; dat van keramiek op de
draaischijf en dat van tin-lood met behulp van mallen. Het ging bij de miniaturen steeds om
productie op grote schaal. Zo waren er rond 1600 in Rotterdam geelgieters die, blijkens de
na hun dood opgemaakte inventaris, een aantal ‘poppengoedsvormen’ in bezit hadden.10

Miniaturen in een tin-lood legering vormen het leeuwendeel van het 16de- en 17de-eeuw-
se miniatuurgoed. In Amsterdam (uit het metrotracé) en Middelburg zijn bijvoorbeeld grote
concentraties van dit materiaal uit deze eeuwen naar boven gekomen, net als bij de aanleg
van de Spoortunnel in Rotterdam, met name na het afvoeren van de hiervoor verzette grond,
door schatgravers met metaaldetectoren. Daarbij mag worden opgemerkt dat de post-
middeleeuwse archeologie in Nederland in alle opzichten een ondergeschoven kindje is.
Vondsten zijn er te over, maar onderzoek ontbreekt. Tekenend daarvoor was dat er niet één
archeoloog was op het genoemde congres over ‘Spel en spelen in de 16de en 17de eeuw’ om
te spreken over bijvoorbeeld een van de prachtige ‘speelse’ vondstcomplexen, zoals de vond-
sten van speelgoed in de beerput van het huis van de Utrechtse schilder Abraham Bloemaert. 

De miniaturen in tin-lood werden al in de 14de eeuw in serie met behulp van mallen ge-
maakt, en het ‘poppe-goet’ had dus in de 16de eeuw al een lange traditie, althans wat de in-
formatie uit vondsten betreft. Toch duikt de term, naar mijn beste weten, pas in de 16de
eeuw in geschrift op. Het gaat dan wel direct om een vermelding van grootschalige verkoop
van poppengoed, want het woord komt voor in een stadskeur van het West-Friese Hoorn,
betreffende de plaatsing van kramen tijdens de jaarmarkt: 

‘Insgelijcx datter gheen frueyt, appelen, noeten, coeck, rasynen, vyghen etc., noch gheen
poppegoet [Sic!], noch denghenen die met salve ofte olye staen, noch oock met roep ofte
planten ofte diergelijcke dinghen, sullen op enich van den drie jaermarcten opte stede-
plaetse ofte in den ommeghanck van dien moeghen staen, op pene van drie pont.’11

De manier waarop de kraam met poppengoed hier voorkomt, in een opsomming tussen
allerlei andere dagelijkse dingen (fruit, noten) geeft aan dat ook deze eerste schriftelijke ver-
melding van ‘poppe-goet’ een dan volstrekt courant iets weergeeft. We mogen ervan uitgaan
dat het ‘kleine spul’, dat al sinds 1300 bestaat (en overigens ook uit Egypte, Griekenland en
het Romeinse rijk bekend is)12 al eeuwen zo heet.

Portretten van poppen
Bij poppengoed horen natuurlijk ook poppen. De allereerste afbeelding van een pop in onze
streken is een portret uit 1501, dat deel uitmaakt van een serie van drie portretten van de oud-
ste kinderen van Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige, geschilderd door een Zuid-
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10 Met dank aan Louis Sloos, die de vermeldingen vond in het Rotterdamse Gemeentearchief.
11 M.S. Pols, Westfriesche stadrechten (Den Haag 1885) 152-153.
12 A. Willemsen, Romeins speelgoed. Kindertijd in een Wereldrijk (Zutphen 2003) 93-105.



Nederlandse schilder die wordt aangeduid met de noodnaam ‘Meester van het Sint-Jorisgil-
de’.13 Afgebeeld zijn de erfprins Karel V, getooid met de keten van het Gulden Vlies, en zijn
zusjes Eleonora en Isabella (Afb. 3). De kleinste, dan één jaar en drie maanden oud – het
staat op de rand van het schilderij: ‘Madame Ysabiau en l’aige d’ung an & iii mois’ – heeft
een heel mooie pop vast, die met de voeten op de lijst van het schilderij lijkt te staan. Isabel-
la houdt haar met beide handen vast, heel voorzichtig, terwijl ze in haar ene hand tevens het
touwtje vastheeft dat in het hoofd van de pop zit en waarschijnlijk verbonden was met de los-
se ledematen van hout, die beweegbaar waren. Een pop zoals deze is bekend uit 1560 in
Duitsland.14 De informatie uit het schilderij en de archeologisch (of anderszins) overgele-
verde fragmenten vullen elkaar letterlijk aan: het portret kleedt de houten poppen aan, ter-
wijl de realia tonen hoe de constructie van de pop onder de kleding werkte.

Uit de 17de eeuw zijn ook bovengronds poppen overgeleverd, zoals de pop van Susanna
Huygens, het dochtertje van Constantijn Huygens.15 In hun huis ‘Hofwyck’ in Voorburg
bleef dit object uit het dagelijks leven van het meisje bewaard. Het is voor deze tijd een erg
doorsnee pop, en ze is ook verschillende keren gerepareerd. Wat opvalt bij al deze poppen,
is dat ze nauwkeurig de mode volgen van hun tijd. Poppen worden in de loop van de 16de en
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13 Schloß Ambras, Porträtgalerie zur Geschichte Österreichs (inv. nr. Kunsthistorisches Museum Wien 4452), zie: B. van
den Boogert & J. Kerkhoff, Maria van Hongarije, Koningin tussen keizers en kunstenaars, cat. tent. Museum Het Catharijnecon-
vent Utrecht/Noordbrabants Museum ’s-Hertogenbosch (Zwolle 1993) 42.

14 Hanau-Wilhelmsbad, Hessisches Puppenmuseum, geen inv. nr. bekend, zie Willemsen, Kinder delijt 88.
15 Ch. de Mooij & B. Kruijsen (red.), Kinderen van alle tijden, cat. tent. Noordbrabants Museum ’s-Hertogenbosch (Zwolle

1997) 44 en 194.

Afb. 3. Portretten uit 1501 van de kleine Karel V (links), en zijn zusjes Eleonora (midden) en Isabel-
la (rechts). Isabella houdt een pop in haar handen. Collectie en foto: Kunsthistorisches Museum
Wenen, inv.nr. 4452.



met name in de 17de eeuw een vast attribuut van kinderportretten, en ook dan valt op dat ze,
net als de geportretteerde, zeer veranderlijk gekleed zijn. Dat aspect pleit ervoor dat de pop-
pen, door meisjes vastgehouden op portretten, waarschijnlijk persoonlijk bezit waren.16 Het
soort poppen dat we van afbeeldingen kennen, werd met name ter gelegenheid van feesten
als verjaardagen, gekocht uit de voorraad van een speelgoedkraam. Voor het uiterlijk van
zo’n kraam kunnen we wederom terecht bij Jacob Cats. In diens Emblemata komt een af-
beelding van een poppenkraam voor, onder het motto van alle tijden ‘Schoon voor-doen is
half verkocht’.17 Een eeuw eerder komt ‘popverkooper’ al voor als beroep in de ledenlijsten
van het Antwerpse Sint-Lucasgilde.18 Het maken en verkopen van poppen, zoals van pop-
pengoed, was duidelijk een zaak van specialisten. 

Speelgoed als statussymbool
Poppen en poppengoed zijn seksegebonden; ze komen alleen in combinatie met meisjes voor.
Op jongensportretten komen andere attributen voor als stokpaarden, kolfstokken en speel-
goed-wapens; ook die zijn allemaal aan vondsten te koppelen. Een goed voorbeeld is het por-
tret van Daniël de Hertoghe van Feringa, op driejarige leeftijd, daterend uit 1644.19 De jongen,
nog in rokken gekleed, is afgebeeld met een lange boog en een pijl. Bogen als deze komen
bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam regelmatig bij opgravingen naar boven.20

Zoals een klein deel van het speelgoed seksegebonden is, is een (groot) deel van het speel-
goed expliciet leeftijdsgebonden. Het duidelijkst is dat bij rammelaars, die alleen in combi-
natie met zeer kleine kinderen worden aangetroffen. In portretten is de rammelaar dan ook
altijd het attribuut van een zuigeling. Zeer illustratief voor de sekse- en leeftijdsgebonden-
heid van speelgoed is het familieportret van Maurits van Hessen met zijn tweede vrouw Ju-
liana van Nassau en zijn 14 kinderen, geschilderd in 1618 en 1628 (in twee ‘etappes’), nu in
Darmstadt (Afb. 4).21 Op dit portret komen allerlei attributen voor, die vooral over de kleine
kinderen zijn verdeeld. Bij de zes oudsten, tussen de beide echtelieden in, zijn enkel acces-
soires als handschoenen, waaier, spiegel en zakdoek te zien. De acht jongsten (de rij op de
voorgrond en de allerkleinste, op schoot bij de moeder) zijn onderverdeeld naar leeftijd en
sekse door attributen, grotendeels speelgoed. De allerkleinste van de kinderen zit op de arm
van Juliana, terwijl ook de in leeftijd daarop volgende drie kinderen zittend in kinderstoelen
zijn afgebeeld. Dit attribuut is een signaal van hun jonge leeftijd, want het zittend weerge-
ven is een vaker gemaakte, zeer praktische keuze bij het portretteren van kinderen die nog
niet konden staan. Die jonge leeftijd wordt nog eens onderstreept door de rammelaars, die
de drie jongste zittende kinderen in de hand houden. De vierde zittende is een jongen, afge-
beeld met een trommel. Verder zien we op de voorste rij een stokpaard met zweep, een
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16 A. Willemsen, ‘Speelgoed in beeld. De speelcultuur in de Nederlanden rond 1600’ in J.B. Bedaux & R. Ekkart (red.), Kin-
deren op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700, cat.tent. Frans Halsmuseum Haarlem/ Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten Antwerpen (Gent/Amsterdam 2000) 61-72. 

17 Willemsen, Kinder delijt 198, zie ook: H. Luijten & M. Blankman (ed.), Minne- en zinnebeelden, Een bloemlezing uit de Nederlandse
emblematiek (Amsterdam 1996) 17-20.

18 Ph. Rombouts & Th. Van Lerius (ed.), De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, onder zinspreuk:
“vvt ionsten versaemt” (Amsterdam 1961; herdruk van de uitgave Antwerpen/Den Haag 1864-1876) 94-95.

19 Groningen, Groninger Museum, inv. nr. 1063.
20 Willemsen, Kinder delijt 66, zie ook J. Baart e.a., Opgravingen in Amsterdam, 20 jaar stadskernonderzoek (Amsterdam/Haarlem

1977) 462-463.
21 Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, toegeschreven aan Erich August, zie Willemsen ‘Speelgoed in beeld’ 67.



kruisboogje met pijlen, een pop (van hout, rood geverfd en met een poppenkindje op de
arm) en tenslotte een wit-met-bruin hondje met halsband. Twee meisjes houden een bloem
in de hand en een van de kinderen met een rammelaar houdt daarnaast een stukje fruit vast.
De verschillen tussen de acht jongere en de zes oudere kinderen zijn zowel in de attributen
als in de kleding zeer duidelijk gemaakt; de jongsten zijn allen in rokken en met speelgoed
neergezet, terwijl de zes oudste duidelijk geen kinderen meer zijn. In dit portret lijkt het toe-
kennen van attributen bijna een ‘spel van de kunstenaar’ te zijn geweest: hij heeft alle acht
rokkenkinderen wat in handen willen geven, en daarvoor het traditionele scala kinderattri-
buten over ze verdeeld. Daarbij is niet alleen verschil gemaakt tussen jongens en meisjes,
maar het speelgoed is ook over de leeftijden verdeeld, volgens bestaande (beeld-) tradities.
Alle kinderen met speelgoed dragen nog de wat ‘uniseks’ kinderkleding, maar in het speel-
goed dat als attribuut is gekozen zijn de sekseverschillen reeds duidelijk aangegeven.

Portretten, ofwel van een kind alleen, ofwel van een familiegroep, komen vanaf de twee-
de helft van de 16de eeuw steeds vaker voor, en het aantal bewaard gebleven portretten met
speelgoed neemt dan ook toe. Speelgoed krijgt daar een extra functie: behalve dat het bena-
drukt dat een kind is afgebeeld en het beeld verlevendigt, functioneert de afgebeelde pop,
rammelaar of ander stuk speelgoed hier dikwijls tegelijkertijd als een statussymbool.

Dit is duidelijk het geval in het familieportret dat Cornelis de Zeeuw in 1563 maakte van
Pierre de Moucheron, zijn echtgenote Isabeau de Gerbier, hun achttien kinderen, schoon-
zoon Allard de la Dale en eerste kleinkind (Afb. 5).22 In dit gezelschap zijn twee kinderen van
speelgoed voorzien: een jongetje op de voorgrond in een gestreept wambuis, dat een noot-
molentje vasthoudt, en een op de arm gehouden zuigeling, aan wie een zilveren rinkelbel
(rammelaar) wordt voorgehouden (zie Afb. 6). Het jongetje is het jongste kind van Pierre de
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22 Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. A 1537.

Afb. 4. Erich August (toegeschreven), Landgraaf Maurits van Hessen en zijn tweede vrouw Juliana
van Nassau met zijn 14 kinderen, 1618/1628. Collectie en foto: Hessisches Landesmuseum
Darmstadt.
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Afb. 5. Cornelis de Zeeuw, Pierre de Moucheron, zijn vrouw, hun 18 kinderen, hun schoonzoon Al-
lard de la Dale en hun eerste kleinkind, 1563. Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. 1537, foto: A. Wil-
lemsen.

Afb. 6. Zuigeling met rammelaar. Foto: A. Willemsen.



Moucheron en zijn vrouw: het speelgoedmolentje is daarom een geschikt attribuut. De na-
druk ligt in het schilderij echter op de in het wit geklede zuigeling, waarop het licht valt; de
blinkende rinkelbel vestigt de aandacht van de kijker op dit kind, het eerste kleinkind van de
familie, daarom zeer belangrijk en de aanleiding tot het groepsportret. De dure en chique
rammelaar benadrukt de status van dit kind, en daarmee van de familie. De edelmetalen
rammelaar was het ‘speelgoed-als-statussymbool’ bij uitstek, waarmee tegelijk de zeer jon-
ge leeftijd van de persoon en de rijkdom van de familie werd aangeduid. 

De rammelaar van het kind is zeer nauwkeurig geportretteerd naar reële exemplaren, die
uit de 16de en 17de eeuw in redelijke aantallen in collecties en musea zijn overgebleven.
Deze gouden en zilveren voorwerpen, voorzien van belletjes en een wolfstand of een bijtstuk
van bergkristal, bloedkoraal of barnsteen, vertegenwoordigen ook nu nog zowel een intrin-
sieke als een hoge geldelijke waarde; vanwege dat laatste bevindt de grootste Nederlandse
collectie rammelaars zich niet in een museum, maar in een bankkluis.23 De rammelaars zijn
door de geschiedenis heen statussymbolen gebleven.

Ook teksten wijzen daarop: al uit eerder eeuwen kennen we uit geschreven bronnen zeer
prestigieuze rammelaars, zoals het exemplaar dat vermeld wordt in de uit 1416 daterende
boedelinventaris van de Franse hertog van Berry, en dat voorzien was van borduurwerk, pa-
rels en het wapen van Frankrijk in zilver en emaille (‘de brodeure, semé de menues perles,
et est la tenue d’argent esmaillé aux armes de France’).24 Gelukkig staat erbij dat de ramme-
laar bedoeld was ‘pour esbattre [bezighouden] petiz enfans’ zodat aan de functie van deze
peperdure objecten als speelgoed niet getwijfeld hoeft te worden. Ook het bijtstuk is alleen
van nut als het kind de rinkelbel zelf kan gebruiken; bij de bewaard gebleven exemplaren
vertoont dat bijtstuk ook meestal gebruikssporen. Bovendien had de rammelaar ook een
‘beschermende’ functie: belletjes en wolfstand, maar ook materialen als bloedkoraal en
bergkristal stonden bekend om hun apotropeïsche (kwaadafwerende) kracht. Zo was de
rammelaar, als combinatie van amulet en bijtring, alleen zinvol als het kind het voorwerp
zelf vasthield. Veel exemplaren (reëel en afgebeeld) zijn dan ook voorzien van een oogje,
waaraan een ketting was bevestigd, om de rammelaar stevig aan de kleding van het kind vast
te maken.

Er was natuurlijk veel meer speelgoed in Holland in de 16de en 17de eeuw. In deze bij-
drage heb ik vooral poppengoed, poppen en rammelaars eruit gehaald, maar eenzelfde ver-
haal kan ook worden verteld over – om maar wat te noemen – stokpaarden, tollen, wind-
molentjes, hoepels of vliegers. Steeds weer kan, gebaseerd op zowel teksten als vondsten en
afbeeldingen, een beeld verkregen worden van de historische voorwerpen, en de waarde die
daaraan door mensen werd toegekend. Zo functioneert de materiële speelcultuur als een rij-
ke informatiebron over kinderen in het verleden – en over hun ouders.

Er is een beroemd schilderij van Jan Steen, dat hier kan dienen als zowel afsluiter als op-
maat. Het bevindt zich in de National Gallery in Washington, maar was ook te zien op de
grote tentoonstelling ‘Jan Steen, schilder en verteller’ in het Rijksmuseum in de winter van
1996-1997.25 Op de voorgrond van dit ‘Vrolijk gezelschap op een terras voor een herberg’ uit
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23 Amsterdam, Stichting H. Keijser, zie Rinkelbel en rammelaar, cat. tent. Gemeentemuseum Amsterdam 1958 en De Mooij &
Kruijsen, Kinderen van alle tijden 100-106.

24 V. Gay, Glossaire Archéologique du Moyen Age et de la Renaissance (2 dln., Paris 1887-1928) II, 28.
25 Washington, National Gallery of Art, inv. nr. 1942.9.81, zie: G.M.C. Jansen (red.), Jan Steen, Schilder en verteller, cat. tent.

Rijksmuseum Amsterdam/National Gallery of Art (Washington 1996/1997) 163-165.
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Afb. 7 Meisje met schuifspeelgoedje, detail van Jan Steen, Vrolijk gezelschap op het terras voor een
herberg, 1663. National Gallery of Art, Washington DC, inv. nr. 1942.9.81. Foto: A. Willemsen.

Afb. 8 Fragmenten van schuifspeelgoed, opgegraven in Amsterdam, 17de eeuw. Dienst Archeolo-
gie Amsterdam, Gemeente Amsterdam. Foto: A. Willemsen.



1663 is een meisje te zien in een oranje jurkje, met een valhoedje op het hoofd, dat een bont
beschilderd houten schuifspeelgoedje vasthoudt (Afb. 7). Het speeltje bestaat uit twee bal-
ken met daarop mannetjes met hamers; door het heen en weer te schuiven, hameren de
mannen. Over dit schilderij van Steen is ongetwijfeld heel veel te vertellen. Voor mij was het
een bron om in Amsterdam opgegraven houten schuifspeelgoedjes uit de 17de eeuw (Afb.
8) weer (denkbeeldig) te voorzien van hun oorspronkelijke verf – en van hun oorspronke-
lijke bezitter. 

Op een tiental andere werken van Steen en op veel andere Hollandse schilderijen uit de
Gouden Eeuw, met name portretten en genre-taferelen, is speelgoed te zien. Ook bevindt
zich bij de diverse archeologische diensten van de Hollandse steden recent opgegraven
speelgoed uit de 16de en 17de eeuw in aanzienlijke hoeveelheden. Bovendien zijn – als er
goed wordt gezocht – in de stadsarchieven teksten te vinden over het gebruik van dit mate-
riaal, zoals de vermelding van poppengoed in een aantal boedelbeschrijvingen en inventa-
rislijsten. De boedelinventaris uit 1674 van pand Rapenburg 45 in Leiden beschrijft bijvoor-
beeld onder het huisraad van de overleden Adriana Bloys van Treslong ‘7 stuks poppegoedt
groot en kleyn’, ‘1 heel kleyn geel koper keteltje’ en ‘1 swart vuurenhoute kasse met allerley
poppetoestel, representerende de huyshoudinge’.26 Het zou interessant zijn het speelgoed,
dat inmiddels geïdentificeerd is tussen de voorwerpen waarmee men zich in de 16de en 17de
eeuw omringde, aan een nader interdisciplinair onderzoek te onderwerpen. Zeker wat be-
treft de Hollandse steden, waar het bronnenmateriaal op alle terreinen (archivalia, schilder-
kunst, emblemata-boeken, stadskern-opgravingen) opvallend rijk is.27
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26 T. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock & A.J. van Dissel, Het Rapenburg, Geschiedenis van een Leidse gracht VI (Leiden 1995) 865-
869.

27 De auteur werkt onder andere aan artikelen over speelgoed in Amsterdam en Leiden in de 17de eeuw; hulp van bijvoor-
beeld historici of archivarissen daarbij is beslist van harte welkom.



J.C. Kort m.m.v. R.C.H. Holt eds., Wassenaer, de
oudste. Het archief van de familie Van Wassenaer
van Duvenvoorde in Hollands archiefperspectief.
Inventaris van het archief van de familie Van Was-
senaer van Duvenvoorde, 1226-1996 (Hilversum:
Verloren, 2002, 136 blz. + inventaris op CD-rom,
ISBN 90-6550-668-3, €13,50)

De familie Van Wassenaer heeft in de geschiedenis
van Holland een vooraanstaande plaats ingenomen.
Nadat de hoofdstam in de 16de eeuw in mannelijke
lijn was uitgestorven, werd de familielijn voortgezet
door een 13de-eeuwse afsplitsing, die van de Du-
venvoordes, die zich in de zeventiende eeuw weer
‘Van Wassenaer’ gingen noemen. Verschillende ver-
tegenwoordigers van deze nieuwe Wassenaers, die
zich regelmatig vertakten, hebben in het openbaar
bestuur in de Republiek een prominente rol ge-
speeld. In de 19de eeuw concentreerden ze zich door-
gaans op lokale bestuursambten en het beheer van
de eigen bezittingen, die inmiddels allang niet meer
tot Holland beperkt waren. Van veel van de Wasse-
naer-takken, huizen en heerlijkheden zijn archieven
bewaard gebleven, waarvan er enkele sinds het be-
gin van de 20ste eeuw bij het Algemeen Rijksarchief,
nu Nationaal Archief, in Den Haag in bewaring wer-
den gegeven. 

Het begon met het fonds Van Wassenaer
Rosande in 1891, spoedig gevolgd door kasteel
Duivenvoorde (1914/1919) en Van Wassenaer Star-
renburg (1916). In 1940 werd het fonds Van Wasse-
naer van Catwijck overgedragen en in 1968 enkele
stukken uit de familie Van Wassenaer van Sint
Pancras. Tot zeer recent werden Wassenaer-fond-
sen aangevuld door aankopen of schenkingen.
Omdat deze fondsen vaak snel en slecht werden
geïnventariseerd en er voortdurend aanwinsten-
lijsten moesten worden toegevoegd, liet de over-
zichtelijkheid en toegankelijkheid van al deze ar-
chieven voor de gebruiker te wensen over. Al in
1985 was Jacob Kort om die reden begonnen aan
een integratie van alle Wassenaer-archieffondsen
in één inventaris. Hij moest daarmee in 1989 stop-
pen, omdat er andere prioriteiten werden gesteld,
maar in 1998 kon het project met steun van de fa-
miliestichting Van Wassenaer worden voortgezet.
Afgesproken werd dat ook niet in het Nationaal
Archief berustende archivalia zouden worden be-
schreven, alsmede niet meer in origineel bestaan-
de en/of alleen via vermeldingen bekende stukken,
met dien verstande dat stukken die reeds in goed
toegankelijke inventarissen elders waren opgeno-

men, niet zouden worden meegenomen. 
Het resultaat is een inventaris met 3400 nummers,

gepubliceerd op een CD-rom en voorzien van een ge-
drukte inleiding en verantwoording. De inventaris
is opgebouwd volgens het inmiddels op het ARA be-
kende stramien voor familiearchieven. Naast datgene
wat betrekking heeft op de verschillende Wassenaer-
takken zelf, vinden we er ook stukken uit de archie-
ven van een zeventigtal (!) aanverwante families. De
Wassenaer-stukken die niet in het nieuw gevormde
fonds zijn opgenomen, maar behoren tot andere
fondsen, deels op het Nationaal Archief aanwezig,
deels berustend bij elf andere archiefbewaarplaat-
sen in Nederland, België en Duitsland, zijn in de in-
ventaris in cursief afgedrukt. Via een concordans kan
de huidige bewaarplaats van die stukken worden op-
gespoord. Merkwaardig vond ik dat de beschrijving
van inv. 893, oorspronkelijk in het fonds Rosande,
blijkens de concordans, toch cursief is afgedrukt. Het
betreft een staat van stukken uit het archief Van Was-
senaer van Obdam, van belang vanwege het feit dat
daarin een groot aantal stukken zijn beschreven die
inmiddels verloren zijn gegaan. In bijlage C bij de ge-
drukte inleiding is een veertigtal regesten afgedrukt
die aan de beschrijvingen in dit document zijn ont-
leend. 

Er zijn meer welkome bijlagen bij de inleiding.
Bijlage A is een regestenlijst van verloren gegane
stukken die door Daniël Hagens in 1659-1660 wer-
den afgeschreven als bewijsstukken bij diens Was-
senaer-genealogie. Bijlage B geeft regesten van de
twee oudste Wassenaer-registers van omstreeks
1400, voorzover het geen beleningen betreft. Jam-
mer is wel dat de regestenlijsten die bij enkele
oude inventarissen waren gevoegd, niet als reprint
op de CD-rom zijn bijgeleverd.

De beknopte historische inleiding, waarin
vreemd genoeg nauwelijks wordt verwezen naar
het recente familie-boek Heren van stand, biedt een
aardige verrassing. Op basis van vernoemingsge-
woonten doet Kort een poging meer licht te wer-
pen op de oudste generaties van de hoofdtak. En-
kele onderdelen blijven speculatief, maar zijn ver-
onderstellingen zijn zeker niet ongegrond. Men
kan zich wel afvragen of een inleiding bij een in-
ventaris de plaats is voor dit soort informatie. Ge-
lukkig volgt er ook een uitvoerige beschrijving van
de geschiedenis van het archief. Daarin (op pag.
46!) krijgt de lezer eindelijk zinvolle informatie
over de opzet van de nieuwe toegang. In het voor-
woord van de hand van R.C. Holt staat daarover
ook het een en ander, maar echt verhelderend is
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dat niet. Holt schrijft: ‘Alle informatie vinden en
opnemen bleek een brug te ver, maar informatie
over de Van Wassenaers in openbare en particulie-
re archiefbewaarplaatsen en bibliotheken in
Nederland, België en Duitsland vindt u terug in
deze toegang’ (pag. 6). Dat is toch op zijn minst
onzorgvuldig geformuleerd. Ook meldt Holt dat
de volledige toegang op de website van de Familie-
stichting Van Wassenaer raadpleegbaar is. Dat
bleek (nog?) niet het geval, maar voor wie dit boek-
je koopt, is dat uiteraard geen enkel probleem.

Antheun Janse

B. Wouda m.m.v. L.W. Hordijk en M. Moree eds.,
Een schatkistje uit Reijerwaard. Paleografische at-
las van de archieven van polder Oud- en Nieuw-
Reijerwaard (Hilversum: Verloren en Barend-
recht: Waterschap IJsselmonde, 2002, 144 blz.,
ISBN 90-6550-704-3, €30)

Het Waterschap IJsselmonde beheert ongeveer
vijfenzestig archieven van zijn diverse rechtsvoor-
gangers. Om een beeld te geven van de rijkdom van
deze archieven, heeft het Waterschap in dit boek
een aantal stukken uit de archieven van de polder
Oud- en Nieuw-Reijerwaard geselecteerd. Op de
rechterpagina treft men telkens een archiefstuk
aan, op de linkerpagina een transcriptie van het
stuk en een summiere toelichting. Het fotomateri-
aal in dit boek is van uitzonderlijke kwaliteit: de
foto’s zijn haarscherp, in kleur en op groot for-
maat afgedrukt (met vermelding van de ware
grootte) en slechts op een enkele pagina (bijvoor-
beeld p. 33) wat raar afgesneden. Een aantal bijla-
gen, waaronder een glossarium, een beschrijving
van de gebruikte zegels en acht kaarten, complete-
ren dit fraai uitgegeven boek.

Helaas is er heel wat aan te merken op deze pa-
leografische atlas. Dat begint al met het ‘Woord
vooraf’. Hierin wordt gesproken over ‘de teksten’
en ‘de stichting’ zonder dat duidelijk is over welke
teksten en stichting de auteur het heeft. Via het co-
lofon kan men dan te weten komen dat de Stichting
Documentatie Cultuurhistorisch Bezit van het Waterschap
IJsselmonde te Barendrecht waarschijnlijk het initia-
tief heeft genomen om een selectie van stukken uit
het archief te publiceren. Welke selectiecriteria ge-
bruikt zijn, blijft echter onduidelijk. Er staat wel
dat er ‘uitsluitend teksten uit de archieven van de
polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard’ geselecteerd

werden, maar waarom deze polder nu zo interes-
sant is en waarom deze teksten over de polder zijn
geselecteerd, wordt niet aangegeven. Bovendien
was voor niet-ingewijden enige uitleg over de ont-
staansgeschiedenis en de ontwikkeling van deze
polder wel op zijn plaats geweest. De bewering van
de uitgever dat ‘de archiefstukken in een histori-
sche context geplaatst worden’ is dan ook slechts
ten dele waar.

De algemene inleiding over het ontstaan van het
schrift, schriftdragers en zegels is interessant en
onderhoudend geschreven. Het is echter niet dui-
delijk waar de auteur zijn kennis vandaan heeft om-
dat een notenapparaat of een uitgebreide litera-
tuurlijst ontbreken. De auteur probeert in de para-
grafen ‘Charters’ en ‘Zegels’ aan te knopen bij de
stukken die in het boek zijn uitgegeven en dat ver-
dient alle lof. 

Het hart van het boek, de foto’s met de afschrif-
ten, is over het algemeen wel in orde. In de af-
schriften, gemaakt volgens de kritisch-normalise-
rende methode, heb ik niet zo gauw fouten kun-
nen ontdekken. De toelichtingen bij de stukken
zijn informatief maar af en toe heel erg kort (p. 96)
en af en toe doorspekt met jargon (‘bevingerlin-
gen’ op p. 98, wipwatermolen op p. 106) dat niet
aan de hand van het glossarium kan worden ver-
klaard. De informatie betreft doorgaans de inhou-
delijke aspecten, maar soms gaat de auteur alleen
op de vorm van het archiefstuk in. Een enkele keer
worden paleografische problemen aangesneden.
In het boek zijn twee mooie voorbeelden van chi-
rografen (p. 31 en p. 43) opgenomen hoewel in de
toelichting niet wordt uitgelegd wat een chiro-
graaf precies is. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor
exploit (p. 74) en rekest (p. 96). Deze termen zul-
len voor de vakhistoricus niet al teveel problemen
opleveren maar voor de geïnteresseerde leek toch
weer wel. Opmerkelijk is tenslotte dat de afgebeel-
de archiefstukken niet voorzien zijn van een inven-
tarisnummer. Van de kaarten (de meeste komen
uit het Nationaal Archief) en de zegels (uit het wa-
terschapsarchief) daarentegen zijn wel de bewaar-
plaats en het inventarisnummer opgenomen. 

Het boek biedt een uitstekende eerste aanzet tot
het schrijven van de geschiedenis van de polder.
De juwelen uit de schatkist worden op fraaie wijze
tentoongesteld maar enige samenhang tussen de
kostbaarheden ontbreekt. Welke lokale historicus
gaat deze kans voor open doel intikken?

Mario Damen 
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K. van Vliet, In kringen van kanunniken. Mun-
sters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227
(Zutphen: Walburg Pers, 2002, 503 blz., ISBN 90-
5730-229-2, €44,95)

De naam van het dorp Monster in het Westland is
afkomstig van het Latijnse monasterium, dat meest-
al vertaald wordt met ‘klooster’. Merkwaardig is
dat er uit de tijd dat de plaatsnaam Monster in de
bronnen verschijnt, de 12de eeuw, helemaal geen
klooster bekend is op die plaats. Monasterium kan
echter ook vertaald worden als ‘munster’ of ‘kapit-
telkerk’, een kerk die werd bediend door een colle-
ge van in gemeenschap samenlevende priesters.
De kerk van Monster moet enige tijd een dergelijk
‘munster’ zijn geweest. De kerk bestond al in de
Karolingische tijd, toen de plaats nog Maasmui-
den werd genoemd, maar in de 10de eeuw werd er
een priestergemeenschap aan verbonden, waar-
schijnlijk door graaf Ansfried van West-Maasland,
die in 995 bisschop van Utrecht werd. Omstreeks
1100 werd de kerk door de Utrechtse bisschop ge-
schonken aan de Sint-Paulusabdij in Utrecht, die
een einde maakte aan de collegiale bediening.
Voortaan was er slechts één priester aan de kerk
verbonden. De naam Monster bleef echter bestaan
tot op de huidige dag.

Monster was slechts één van de vele ‘munsters’
die sinds Willibrord in het bisdom Utrecht waren
gesticht. In de dikke dissertatie van Kaj van Vliet
worden deze stichtingen allemaal besproken en in
hun context geplaatst. Hij doet dat op een wijze die
enerzijds getuigt van welhaast ‘Duitse’ degelijk-
heid, waarbij de noten meer dan eens de helft van
de pagina beslaan, maar die anderzijds niet blijft
stilstaan bij de details en het grotere verband of de
niet-ingewijden uit het oog verliest. Een reeks
prachtige foto’s illustreren dit laatste. Deze com-
binatie van geleerdheid en toegankelijkheid is een
bijzondere prestatie. Het boek verdient daarom
een ereplaats in de inmiddels op zichzelf al in-
drukwekkende reeks Nederlandse kapittelstudies.

Priesterconventen speelden in de 8ste eeuw een
belangrijke rol in de opbouw van de Utrechtse
kerk. Na een terugval in de 9de eeuw, als gevolg
van de Noormanneninvallen, volgde in de 10de
eeuw een voorzichtig herstel, waarna in de 11de
eeuw volop kon worden geprofiteerd van de op-
bloei en hervorming van het kapittelwezen zoals
die overal in het Duitse Rijk zichtbaar was. Toen
werden ook nieuwe kapittelkerken in de domstad
zelf gesticht, een ontwikkeling die ingrijpende ge-

volgen had voor de organisatie van het bisschop-
pelijk bestuur. In de 12de eeuw kregen de kapittels
concurrentie van oude en nieuwe kloosterorden,
maar veel kapittels bleken veerkrachtig genoeg om
die te kunnen overleven, zij het in aangepaste
vorm.

Opmerkelijk is dat kerken met priestercolleges
in het graafschap Holland maar zeer dun gezaaid
waren. Op Texel was sinds de 8ste eeuw waar-
schijnlijk een miniconvent van priesters, verbon-
den aan de kerk van Den Burg. Verder is er nog het
genoemde Monster en dan hebben we het in Hol-
land wel gehad. Meer munsters waren er niet. Wel
is er enige aandacht voor het klooster Egmond, als
oudste benedictijner klooster binnen het bisdom
waar munsters tot dan toe de norm waren. Dat de
bisschop in Holland verder niet in munsters heeft
geïnvesteerd, heeft wellicht te maken met het feit
dat zijn wereldlijke machtsbasis er niet solide ge-
noeg was. En de Hollandse graaf had blijkbaar ge-
noeg aan zijn Egmondse klooster. 

In de late Middeleeuwen zou dat veranderen.
Toen werden in vele Hollandse steden kapittelker-
ken gesticht. De inrichting van het gemeenschap-
pelijke leven in die kapittels week echter af van wat
tot de vroege 13de eeuw de norm was. Terecht val-
len deze laatmiddeleeuwse stichtingen dus buiten
het bestek van dit boek.

Antheun Janse

G.N.M. Vis (red.), De abdij van Egmond. Geschre-
ven en beschreven (Egmondse Studiën 4) (Hilver-
sum: Verloren, 2002, 166 blz., ISBN 90-6550-707-
8, €18)

In de eerste eeuwen van zijn bestaan was het klooster
Egmond het onbetwiste culturele centrum van het
graafschap Holland. Het was het voornaamste
schrijfcentrum, het bezat boeken en kerkschatten
van enige allure en ook de abdijkerk mocht er we-
zen. Bovendien leverden verschillende monniken uit
het klooster belangrijke bijdragen aan de historio-
grafie van het graafschap. Het is dan ook niet zo ver-
wonderlijk dat er een publicatiereeks bestaat die he-
lemaal rond dit klooster is opgezet. In deze zoge-
naamde Egmondse Studiën, waarvan het eerste deel
in 1988 verscheen, is in 2002 het vierde deel ver-
schenen. Het is een aardige bundel die geheel vol-
gens de inmiddels gevestigde traditie enkele boei-
ende bijdragen bevat, wier betekenis de strikte ab-
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dijgeschiedenis overstijgen. 
De wat gezochte ondertitel (‘Geschreven en be-

schreven’) duidt aan waar het accent in deze bun-
del ligt: het klooster als schrijfcentrum en boeken-
bezitter. Het eerste aspect komt aan de orde in de
bijdrage van Eef Dijkhof, die de relatie tussen Eg-
mond en de grafelijke kanselarij in de 13de eeuw
bespreekt. Op basis van technisch-diplomatisch
onderzoek weet hij licht te werpen op de geschie-
denis van het Egmondse schrijfwezen onder
Roomskoning Willem II en graaf Floris V. Hele-
maal nieuw is dit licht niet, het meeste was ook al
te lezen in Dijkhofs dissertatie, maar hier staat het
mooi overzichtelijk bij elkaar. 

De musicologe Ike de Loos toont in een fraaie
bijdrage overtuigend aan dat enkele liturgische
handschriften met aandacht voor Sint Adalbert
niet uit Egmond, maar uit het benedictinessen-
klooster van Rijnsburg stammen. Gumbert com-
penseert dit ‘verlies’ door de vondst van een 12de-
eeuws Euclides-handschrift dat sinds omstreeks
1300 in Egmonds bezit was. Dezelfde auteur be-
handelt het schrijf- en boekwezen van de abdij in
de abtsperiode van Jan de Weent (1381-1404). Hij
vergelijkt de eerder door hem uitgegeven lijst van
verworven boeken met de kloosterrekeningen die
uit deze jaren bewaard zijn gebleven. Daaruit blijkt
dat de brontypen elkaar bevestigen maar ook aan-
vullen. Bovendien kan uit vele rekeningposten een
beeld worden geschetst van het kloosterlijke boek-
bedrijf. De betreffende rekeningposten zijn in een
aparte bijlage uitgegeven.

Het schrijfwezen komt tenslotte aan de orde in
de vorm van een schrijfproduct, namelijk de mira-
kelen van de hand van de Egmondse monnik Wil-
lem Procurator, al eerder in 1916 uitgegeven maar
nu opnieuw gepubliceerd met een vertaling door
Marijke Gumbert. Het is een welkome aanvulling
op haar recente editie en vertaling van de Procura-
tor’s kroniek.

Het ‘beschreven’ uit de ondertitel slaat onder
meer op het artikel van Verkerk, die, uitgaande van
een beschrijving van Willem Heda rond 1500, pro-
beert iets te zeggen over vorm en herkomst van het
door Dirk II rond 980 geschonken altaarstuk, dat
in het begin van de 16de eeuw door een nieuw werd
vervangen. Jurjen Vis besluit de bundel met een hy-
bride maar wel informatief artikel over medici en
organisten die voorkomen in de Egmondse
kloosterrekeningen uit de 16de eeuw. 

In de inleiding op de bundel, waarin dezelfde
Vis onder meer een terugblik geeft op vijftien jaar

Egmondse Studiën, klinkt een oproep aan jonge
onderzoekers om zich op de Egmondse geschie-
denis te gaan storten. Daaruit spreekt een zekere
zorg over de mogelijkheden de reeks in de toe-
komst te kunnen voortzetten. Het vierde deel geeft
nog geen storende signalen van schaarste – al is
het wel het dunste in de reeks en lijkt een enkele
bijdrage op een ouderwetse ‘bladvulling’ – maar
het Egmond-onderzoek kan nieuwe impulsen ze-
ker gebruiken. 

Antheun Janse

A. Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een
adellijke elite in de late middeleeuwen (Adelsge-
schiedenis I) (Hilversum: Verloren, 2001, 514 blz.,
ISBN 90-6550-667-5, €32).

Antheun Janse levert met het voorliggende boek
een belangrijke bijdrage tot de studie van de Hol-
landse geschiedenis van de late middeleeuwen.
Het belang van dit boek overstijgt echter ruim-
schoots het Hollandse kader en wat hier geschre-
ven wordt over de Hollandse adel is van betekenis
voor de kennis van de laatmiddeleeuwse adel in
West-Europa in het algemeen. Dat is niet zozeer
het gevolg van de internationale contacten die de
laatmiddeleeuwse Hollandse adel erop nahield,
dan wel van de gedegen methodologische aanpak
waarmee de auteur zijn onderwerp benadert en
van het uitgesproken comparatief kader waarin de
onderzoeksresultaten worden geplaatst.

In acht hoofdstukken behandelt Janse evenveel
belangrijke aspecten van de geschiedenis van de
Hollandse laatmiddeleeuwse aristocratie. Voor-
eerst bekijkt Janse het netelige probleem van de
definities van ‘adel’ en ‘ridderschap’ in de Hol-
landse context. Hij neemt hierbij een brede kijk op
de problematiek en toont aan dat de Hollandse si-
tuatie veel gelijkenissen vertoont met de algemene
evolutie van de West-Europese adel in deze perio-
de. Hij negeert echter de specifieke Hollandse
kenmerken niet en ontwijkt ook niet de moeilijke
juridische problematiek. Hij besluit dat in Holland
in de 13de eeuw een sociale categorie ontstond die
men met een moderne benaming ‘ridderadel’ kan
noemen. Hiertoe behoorden zowel de ‘adellijk’ le-
vende afstammelingen van de oude adel als de af-
stammelingen van de niet-adellijke ridders (de
vroegere ministerialen) die een gelijkaardige le-
vensstijl voerden. Met ‘ridderschap’ bedoelt Janse
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dus de ‘adellijke aristocratie’, de bovenlaag van
een veel grotere maatschappelijke groep die af-
stamde van de vroegere edelen en ministerialen.
Binnen de laatmiddeleeuwse ‘ridderschap’, die hij
ook wel ‘adel’ noemt, onderscheidt hij een hoge,
modale en lage adel.

In het tweede hoofdstuk belicht Janse de zoge-
naamde ‘welgeborenen’ en toont aan dat deze
term in de middeleeuwse bronnen in feite in twee
betekenissen werd gebruikt: oorspronkelijk was
deze benaming synoniem met ‘edelen’, maar van-
af het midden van de 14de eeuw werd hij in toene-
mende mate gebruikt om te verwijzen naar de af-
stammelingen van de nieuwe ridderadel (ridder-
boortigen) die er geen ridderlijke levensstijl op na
hielden maar nog wel de voordelen van een adel-
lijke geboorte bleven genieten (vrijheid van be-
paalde soorten belasting en privileges in verband
met rechtsbedeling). Deze niet-adellijk levende
welgeborenen rekent Janse echter verder niet tot
zijn onderzoeksobject.

In hoofdstukken drie en vier behandelt Janse
twee andere sociale categorieën die van belang zijn
om inzicht te krijgen in de middeleeuwse aristo-
cratie: de ridders en de heren (bezitters van heer-
lijkheden). Janse toont aan op welke manier en in
welke mate ridders en bezitters van heerlijkheden
in Holland vergelijkbaar waren met hun collega’s
elders in Europa. Ridderschap definieert het
onderwerp van deze studie en in hoofdstuk drie
introduceert Janse een steekproefpopulatie van
Hollandse ridders en knapen die als prosopografi-
sche basis heeft gediend voor zijn boek. Het gaat
om vier groepen van telkens ca. 80 ridders, die re-
presentatief zijn voor de Hollandse ridderschap op
vier belangrijke momenten van haar geschiedenis:
1285, 1350, 1405 en 1470. Deze dwarsdoorsnedes
zijn bepaald door de beschikbaarheid van goede
bronnen voor deze jaren. De prosopografische ge-
gevens betreffende de vier subgroepen worden
samengevat in de Bijlage. De aldaar beloofde volle-
dige versie, te verschijnen op de website van de uit-
gever, is echter op het moment dat deze boekbe-
spreking werd geschreven (december 2002) helaas
nog steeds niet beschikbaar.

Hoofdstukken vijf en zes belichten op verschil-
lende manieren het belang van familie en verwant-
schap voor de Hollandse ridderschap. In hoofd-
stuk vijf bekijkt Janse de adellijke patrimonia en de
manieren waarop zij door huwelijken, vererving en
gezinspolitiek werden beheerd en doorgegeven
aan de volgende generaties. Hierbij wordt terecht

de nadruk gelegd op het belang van de specifiek
Hollandse rechtsregels en hun gevolgen voor de
adellijke familiepolitie. In hoofdstuk zes gaat het
om de verschillende manieren waarop voorouders
een belangrijke plaats innamen in de aristocrati-
sche mentaliteit zoals die tot uiting kwamen via
naamgeving, heraldiek, religieuze stichtingen en
historiografische geschriften.

In de twee laatste hoofdstukken bekijkt Janse
twee aspecten die grotendeels het dagelijkse leven
van de adel in de late middeleeuwen bepaalden:
het ridderlijk-militair bedrijf en de dienst van de
vorst in bestuur en administratie. Hij concludeert
dat beide belangrijk waren in de bestudeerde peri-
ode, maar duidt toch op een duidelijke afname van
het belang van de militaire aspecten van de ridder-
lijke levensstijl en het toenemend belang van de
hof- en bestuursadel in deze periode.

Een grote verdienste van de studie van Janse is dat
hij door zijn benaderingswijze een hele sociale groep
als object heeft genomen en dus een aantal misvat-
tingen betreffende de laatmiddeleeuwse adel, ge-
baseerd op de lotgevallen van één of enkele families,
uit de wereld kan helpen: zo toont hij bijvoorbeeld
aan dat er geen sprake is van uitsterving of verarming
van de laatmiddeleeuwse adel als groep, hoewel er
natuurlijk in deze periode verscheidene families zijn
aan te wijzen die uitstierven of verarmden. Een an-
dere verdienste is het comparatief kader, waardoor
historische evoluties, zelfs als ze sterk beïnvloed zijn
door regionale factoren, toch worden ingebed in al-
gemenere ontwikkelingen op Europese schaal. Een
nadeel van deze benadering is dat men bij het lezen
van sommige passages wel eens de indruk krijgt dat
de Hollandse adel slechts als illustratie wordt ge-
bruikt voor de hele West-Europese adel, zonder dat
verschillen en overeenkomsten duidelijk worden
aangegeven. Een andere belangrijke kritiek betreft
het gebruikt van de steekproefpopulaties. Janse waar-
schuwt er terecht voor om al teveel belang te hech-
ten aan de getalsmatige gegevens, maar het lijkt mij
toch dat een rigoureuzere analyse van het cijferma-
teriaal in een aantal gevallen tot meer fundamente-
lere conclusies had kunnen leiden, o.a. in verband
met de inkomsten uit de heerlijkheden (p. 157). Een
benadering die meer gebaseerd was op de steek-
proefpopulaties had ook in zekere mate het probleem
van representativiteit kunnen verhelpen. In ver-
schillende passages van het boek is nu moeilijk uit
te maken in welke mate de individuele historische
voorbeelden die Janse uitwerkt, representatief zijn
voor de adel als maatschappelijke groep. Dat het ge-
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bruik van statistische methoden voor analyse van
historisch bronnenmateriaal moeilijk is, hoeft niet
te betekenen dat de resultaten inhoudsloos zouden
zijn en een statistische benadering dus maar beter
niet kan worden gebruikt.

Op een boek met een omvang van meer dan vijf-
honderd pagina’s zijn natuurlijk allerlei detailkri-
tieken te formuleren en het zou te ver leiden daarop
in te gaan. Niettemin wil ik een aantal punten wel ter
sprake brengen. Op p. 89 wordt ten onrechte gesteld
dat de titel ‘domicellus’ enkel kon verwijzen naar ie-
mand die nog geen ridder was: het is echter een al-
gemeen verkleinwoord van ‘dominus’ en kon daar-
om ook gebruikt worden voor een minderjarige be-
zitter van heerlijkheden. Op p. 173 meent Janse dat
huwelijkspartners in de regel sociale gelijken waren.
In veel gevallen is er echter bij de middeleeuwse adel
sprake van ongelijke huwelijken, waarbij edelen
trachtten een huwelijkspartner van hoger niveau te
vinden: graven huwden dochters van koningen of
hertogen, hoge edelen huwden dochters van graven
of hertogen, enz. (zie hierover ook J.E. Ruiz Dome-
nec, ‘Système de parenté et théorie de l’alliance dans
la société catalane’, Revue Historique 262 (1979) 305-
324). Op p. 205 schrijft Janse dat de feodalisatie van
kastelen vooral te zien is als een manier om de ver-
snippering van het bezit tegen te gaan: dit kan wel
gewerkt hebben voor heerlijkheden, maar in het ge-
val van kastelen ging het ongetwijfeld mede om het
principe van vorstelijke toestemming die nodig was
voor het oprichten van een kasteel en het algemene
geweldsmonopolie van vorsten. Op p. 216 beschrijft
Janse een geschil over de verkoop van het goed Sant-
horst. Ten onrechte stelt hij het voor alsof Hendrik
van Wassenaar ‘beslag’ wilde leggen op dit goed: het
gaat hier om een geval van ‘naasting’ (‘retrait ligna-
ger’, vgl. Godding, Le droit privé, nr. 427-428). Be-
treffende de erfpositie van bastaarden is Janse niet
geheel correct als hij op p. 221 schrijft dat zij formeel
niet konden erven van hun vader. Zij konden niet er-
ven ab intestat, maar wel bij testament. Deze mate-
riële afhankelijkheid van de goodwill van vader en
familie verklaart trouwens grotendeels de goede re-
laties tussen bastaarden en hun familie (vgl. 416).

Godfried Croenen

G.J. Schutte, Het Calvinistisch Nederland. Mythe
en werkelijkheid (Hilversum: Verloren 2001, 256
blz., ISBN 90-6550-637-3, uitverkocht)

‘Het wordt tijd dat we afscheid nemen van het cal-
vinistisch Nederland’, stelde de kerkhistoricus
G.J. Schutte in 1988 tot besluit van zijn inaugurele
rede aan de Vrije Universiteit. Een vermaning als
deze, uitgesproken door een kersverse hoogleraar
in de geschiedenis van het Nederlands protestan-
tisme, behoeft enige toelichting. Wat is er zoal mis
met het calvinistisch Nederland? En hoe moet dit
aangekondigde afscheid vorm krijgen? In prakti-
sche zin laat zich bovendien de vraag stellen waar
nog het werkterrein van een gereformeerd kerk-
historicus ligt nu het calvinistisch Nederland
schijnbaar heeft afgedaan.

Onder de noemer Het Calvinistisch Nederland. My-
the en werkelijkheid, zijn tien overzichtsartikelen uit
het omvangrijke oeuvre van Schutte bij elkaar ge-
bracht. Zijn blikveld is ruim. Achtereenvolgens be-
licht Schutte de visie van 17de-eeuwse gerefor-
meerden op de slavenhandel, de gereformeerde
kerk onder de VOC, het calvinisme en de Bataafse
Revolutie, de Afscheiding van 1834, het staatkun-
dige denken van de ARP, het gedachtegoed van
Abraham Kuyper, de protestants-christelijke soci-
ale traditie in de 19de eeuw en de internationale di-
mensie van het neo-calvinisme.

Deze selectie ligt ingebed tussen twee algemeen
beschouwende betogen. De samenstellers van de
bundel, collega’s en leerlingen van Schutte, kiezen
ervoor het programmatische aspect van het werk
van Schutte niet te veronachtzamen (overigens in
navolging van de auteur zelf). Veelzeggend geven
zij in het voorwoord de bundel een officieus motto
mee in de vorm van een citaat van Schutte: ‘Met het
Nederlandse calvinisme is niets mis’.

Des te meer valt echter aan te merken op het cal-
vinistisch Nederland dat in de beeldvorming wei-
nig meer met het Nederlands calvinisme van doen
heeft. Schutte kritiseert de hedendaagse ‘journa-
listensociologie’ waarin ‘het calvinisme’ als stop-
lap fungeert in menige verklaring van de Neder-
landse volksaard. Alles wat kan gelden als burger-
lijk en bekrompen, sober en saai, moralistisch en
betweterig verdient al snel het predikaat ‘calvinis-
tisch’. Louter clichés, stelt Schutte. Welke reli-
gieuze betekenis kent nog de term ‘calvinistisch’
wanneer zelfs een nieuwbouwwijk (gekarakteri-
seerd als ‘hip calvinisme’ weliswaar!) niet ontkomt
aan deze benaming?
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Volgens Schutte berust dit calvinistisch Neder-
land op een mystificatie. Het bestaat simpelweg
niet. Het calvinisme wordt sinds jaar en dag als
zondebok gebruikt in de zoektocht naar een ver-
klaring voor minder populaire gedragingen, die
daarbij ook nog eens worden veralgemeend tot na-
tionale trekken. Schutte zoekt de (verre) oor-
sprong van deze ontwikkeling in de 19de-eeuwse
historiografie. Vandaar dat het afscheid van calvi-
nistisch Nederland de vorm moet krijgen van een
historisch demasqué. Dit geldt overigens eveneens
voor visies op het (Nederlands) calvinisme in rui-
mere zin, los van de ‘mythe’ zoals verwoord in de
hedendaagse media. Zo toont Schutte onder ande-
re de onhoudbaarheid van het calvinist paradigm
volgens welke het calvinisme het Zuidafrikaanse
apartheidssysteem heeft bevorderd. Ook wijst hij
de algemeen gedebiteerde tegenstelling tussen
calvinisme en Verlichting van de hand als verre van
absoluut. Deze procedure van voortdurende debun-
king brengt de nodige helderheid opdat het samen-
gaan van christendom en geschiedenis, concreter:
de plaats van religie in de samenleving, op histo-
risch verantwoorde wijze in kaart kan worden ge-
bracht.

Het is opvallend dat Schutte weinig aandacht
schenkt aan de jaren zestig, tenslotte de bakermat
van de gehekelde ‘journalistensociologie’. Vluch-
tig maakt hij melding van de ‘naoorlogse generatie
gereformeerden die afscheid genomen heeft van
Oegstgeest, Maassluis en andere oorden van haar
jeugd’. Schutte erkent dat de mythe van het calvi-
nistisch Nederland onder deze lieden haar wortels
vindt, maar een uitvoerige uiteenzetting hierom-
trent missen we in deze bundel. De mythe per se is
dan ook niet zo belangrijk voor Schutte. Zij telt al-
leen als obstakel tot begrip van het historische calvi-
nisme.

Schutte zoekt naar een historisch onderbouwde
verklaring voor de marginalisering, welhaast ver-
kettering, van het calvinisme vanaf de 19de eeuw.
Juist de calvinistische geloofsrichting vertegen-
woordigde sinds 1572 de publieke kerk en, be-
langrijker nog, juist deze geloofsrichting betekent
voor Schutte de manifestatie van de eeuwige soe-
vereiniteit Gods, universeel en ongenaakbaar, in
de loop van de geschiedenis. De soevereiniteit in
eigen kring, gepredikt door Abraham Kuyper,
wordt aldus – in politieke en theologische zin – tot
variant op de calvinistische minderheidskerk ten
tijde van de Republiek. Hoewel Schutte zich afzet
tegen de idee van een calvinistisch ‘volkskarakter’,

ooit de houvast van Kuyper in bange tijden, houdt
hij onmiskenbaar vast aan de verplichting tot ‘pu-
blieke lofbetuiging’ wanneer een religie zich ver-
eenzelvigt met het universele christelijke geloof.

Hier ligt een belangrijke taak voor de histori-
cus. Schutte wendt als historicus al zijn vakkun-
digheid aan teneinde te tonen dat liberale historici
van het type Fruin en Bakhuizen van den Brink
vanuit nationalistische overwegingen kozen voor
een nationaal-gereformeerde geloofsrichting. Het
calvinisme, geënt op de Synode van Dordt en de
Heidelbergse Catechismus, was hun te eng en
werd om die reden verworpen als ‘onnederlands’.
De theologen van de Groninger School zorgden
voor de theologische fundering van deze – volgens
Schutte – in essentie politieke manoeuvre waaraan
de geschiedschrijving zich vervolgens dienstbaar
maakte. Aan de historicus komt de opdracht toe
dergelijke vervormingen van het historische beeld
tegen te gaan. Het afscheid van het calvinistisch
Nederland moet dan ook de entree mogelijk ma-
ken van een (neo)-calvinisme dat zich historisch
weet te ijken, eigenwaarde kent en het ‘theocrati-
sche moment’ niet schuwt.

Doordat Schutte weigert de rol van apologeet
voor het calvinisme te vervullen maakt hij het zich-
zelf als historicus echter niet gemakkelijk. Hij ver-
werpt iedere vorm van teleologische geschiedbe-
oefening en wenst zeker niet de ‘hand Gods’ in de
geschiedenis aan te wijzen. Bovendien staat vol-
gens hem ieder mens alleen tegenover God het-
geen de historicus als chroniqueur van het geloofsle-
ven reeds bij voorbaat uitsluit. Desondanks – en
Schutte formuleert dit heel voorzichtig, om-
slachtig zelfs – raken christendom en geschiede-
nis elkaar vanuit de aard der dingen. Het boven-
tijdse en eigentijdse zijn in de geschiedenis één en
dezelfde, wat dan ook de alledaagse weerslag hier-
van (het ‘theocratische moment’?) zijn moge...

Marianne Roobol

P. de Jong, Spijk. Heerlijkheid en waterland van
1250 tot 2000 (Schipluiden: uitgegeven in eigen
beheer, 2001, 419 blz., ISBN 90-9014994-5) en M.
Lindeman, Wijk aan Zee, dorp aan de branding
(Historische reeks Midden-Kennemerland 3) (Be-
verwijk: Historisch Genootschap Midden-Kenne-
merland en Museum Kennemerland, 2001, 64
blz., ISBN 90-804540-6-0)
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Het historisch onderzoek naar het Hollandse plat-
teland laat nog veel te wensen over. Niet dat er niet
aan lokale en regionale geschiedschrijving wordt
gedaan: de laatste tijd zijn er diverse nieuwe stads-
geschiedenissen gepubliceerd, en recentelijk is de
driedelige Geschiedenis van Holland verschenen.
Er zijn natuurlijk ook de belangrijke monografieën
over Maasland en Graft, maar het platteland – met
name de meer marginale gebieden in Holland, zo-
als de dorpen aan de kust en de voormalige Wad-
deneilanden in de Kop van Noord-Holland – zijn
nog relatief onderbelicht in de geschiedschrijving.
Wellicht houdt dat verband met de voorheen vrij
afgelegen ligging van de archieven en de geringe
automobiliteit van historici: nu sinds kort de
meeste archieven in bijvoorbeeld Noord-Holland
boven het Noordzeekanaal zijn geconcentreerd in
via spoorwegen bereikbare steden als Alkmaar,
Hoorn en Purmerend, zullen wellicht meer acade-
mische historici de weg vinden naar exotische oor-
den als Schagen, de Wieringerwaard of de Beem-
ster.

Vooralsnog blijft een groot deel van het Hol-
landse platteland terra incognita, tenzij er in de ge-
meenschappen lokale historici opstaan zoals Jo-
han Belonje, die de bestuursgeschiedenis van een
aantal Noord-Hollandse polders heeft ontsloten,
en Jan T. Bremer, zonder wiens boeken over de
Zijpe, de Wieringerwaard, de Anna Paulownapol-
der, Den Helder en het eiland Wieringen de histo-
rische kennis van de Noordkop nog zeer rudimen-
tair zou zijn.

De hier te bespreken boeken zijn eveneens
vruchten van het pionierswerk van niet-academi-
sche, lokale historici, en vormen een verdere invul-
ling van de vele leemten in de geschiedenis van de
Hollandse dorpen. M. Lindeman heeft ter gelegen-
heid van het vierhonderdjarig bestaan van de her-
vormde kerkgemeente in Wijk aan Zee een hand-
zaam overzicht van de geschiedenis van Wijk aan
Zee het licht doen zien. Peter de Jong begon met
het uitzoeken van zijn familie en kreeg zoveel
schik in zijn onderwerp dat hij uiteindelijk een
kloek boek van 419 bladzijden over de geschiede-
nis van het dorp Spijk heeft geschreven. 

Lindemans boek is duidelijk een gelegenheids-
werk. De titel, Wijk aan Zee, dorp aan de branding
wekt wellicht enige verwarring omdat het over
heel Wijk aan Zee lijkt te gaan, maar in feite draait
het vooral om vier eeuwen hervormde kerkge-
schiedenis. Het verhaal van de hervormde kerk is
helaas niet geïntegreerd in de algemene geschie-

denis van Wijk aan Zee die eraan vooraf gaat,
waardoor het een en ander twee keer wordt verteld,
en waardoor het boek een onevenwichtige struc-
tuur heeft gekregen. Verder is deze publicatie niet
uitputtend: zo wordt er nauwelijks ingegaan op de
ambachtsheren van Wijk aan Zee, die dit dorp, dat
al eeuwen direct onder de grafelijkheid viel, in
1730 kochten, en die de bijhorende titel tot in de
20ste eeuw voerden. De suggestie wordt gewekt
dat de heren weinig met het bestuur van doen had-
den, maar nog in de 19de eeuw leverde de am-
bachtsheer bijdragen aan het interieur van de kerk,
zoals drie ramen met wapenschilden. Dit laat ver-
onderstellen dat de heren van Wijk aan Zee en
Duin toch meer betrokken waren bij hun heerlijk-
heid dan de auteur laat blijken. Zoals we nog zul-
len zien, valt over Hollandse ambachtsheren vaak
veel meer te vertellen.

Ook wordt er maar kort gerefereerd aan het be-
staan van een kleine joodse gemeenschap, en dan
alleen in de context van de Tweede Wereldoorlog.
Er wordt echter niets verteld over de voorgeschie-
denis van deze joodse kolonie. De auteur had er
mijns inziens beter aan gedaan zich te concentre-
ren op de geschiedenis van de hervormde kerkge-
meente en zijn publicatie een andere titel te geven
dan de weinig zeggende omschrijving die nu op de
omslag prijkt.

Dat neemt niet weg dat Dorp aan de branding zeer
nuttig is ter oriëntatie; zo worden wel regelmatig
interessante verwijzingen gegeven naar de relatie
tussen de hervormde minderheid en de katholieke
meerderheid van het dorp. Ten tijde van de Repu-
bliek bijvoorbeeld gingen katholieke bejaarden en
noodlijdenden vaak over naar het protestantisme
om dan gebruik te kunnen maken van de steun van
de diaconie; blijkbaar bezaten de Wijkse katholie-
ken geen armenzorginstellingen en waren ze aan-
gewezen op de diaconie als hun familie hen niet
langer kon of wilde ondersteunen. Interessant is
ook de carrière van schout en secretaris Cornelis
Coster (1760-1829). Hij werd in 1795 gecensureerd
door de hervormde kerkenraad wegens overmatig
alcoholisme en ging vervolgens over naar de ka-
tholieke kerk. Zo redde hij zijn positie in het over-
wegend katholieke vissersdorp. Pas in 1804 werd
hij uit zijn functie gezet doordat er klachten over
hem waren. Interessant zijn ook de opmerkingen
over de diaconale armenzorg, die niet alleen tij-
dens de Republiek te maken had met calculerende,
al dan niet katholieke noodlijdenden. Na de invoe-
ring van de burgerlijke armenzorg waren er wel
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noodlijdenden die erin slaagden van beide armen-
zorginstellingen bijdragen te krijgen, of zelfs van
twee diaconale instellingen, zoals de weduwe die
al jaren drie gulden per week bleek te ontvangen
van de diaconieën van zowel Wijk aan Zee als Vel-
sen. Deze praktijkvoorbeelden zijn welkome aan-
vullingen op de bestaande literatuur over armen-
zorg in Nederland. Het blijft echter jammer dat de
auteur niet meer is ingegaan op de geschiedenis
van het katholieke deel van Wijk aan Zee en zijn re-
latie met het hervormde deel.

Het boek van Peter de Jong heeft aanzienlijk
meer substantie; het is in feite een ware microge-
schiedenis van Spijk, in Braudeliaanse stijl begin-
nend met een uitgebreide beschrijving van de ge-
ografische achtergronden. Spijk. Heerlijkheid en wa-
terland is niet alleen veel dikker, er is ruim dertien
jaar onderzoek in gestoken, en het behandelt de
dorpsgeschiedenis uitputtend en diepgaand. De
auteur heeft goed nagedacht over de structuur van
zijn boek – dat thematisch van opzet is – en heeft
aandacht voor de beperkingen van zijn lezers, die
in veel gevallen weinig zullen afweten van geschie-
denis in het algemeen. Alle aspecten van het Spijk-
se leven komen aan de orde, van de geologische
omstandigheden tot de demografische ontwikke-
lingen. De nadruk ligt vaak op de 19de en de 20ste
eeuw, omdat dan de bronnen het rijkelijkst vloei-
en, maar De Jong probeert toch zo ver mogelijk
terug te reiken in het verleden.

In tegenstelling tot Lindeman besteedt De Jong
ruimschoots aandacht aan de heren en vrouwen
van Spijk en de rol die ze nog tot diep in de 20ste
eeuw speelden. Spijk kent een veel oudere ‘heer-
lijke’ traditie dan Wijk aan Zee. Het ligt in het Hol-
lands-Gelderse grensgebied en was tot de 15de
eeuw bezit van de heren van Arkel. Het was een
hoge en vrije heerlijkheid, hetgeen inhield dat de
heer van Spijk in feite een kleine landsheer was, al-
leen onderhorig aan de keizer. Het bestond uit
twee delen, het Nedereinde en het Overeinde, die
aparte heerlijkheden waren totdat Cornelis van
Aerssen in de jaren 1608-1613 de twee delen in een
hand verenigde. De familie Van Aerssen bezat deze
kleine heerlijkheid tot 1793 en besteedde er relatief
veel aandacht aan; zo kocht ze na de aankoop van
de heerlijke rechten geleidelijk ook meer grond in
de heerlijkheid. Nog in 1964 waren de grootste
landeigenaren in Spijk van patricische afkomst.
Hoe belangrijk de heer was voor de Spijkse ge-
meenschap, blijkt wel uit het feit dat de ambachts-
heer tot 1795 bijvoorbeeld de stelselmatige tekor-

ten van de Spijkse kerk uit eigen zak bijpaste. Na
1795 bedankten de heren daarvoor. Voortaan
moesten de kerkmeesters geld lenen. De auteur
weet aannemelijk te maken dat Spijk er na het ver-
lies van de hoge heerlijkheid op achteruit ging,
omdat de nieuwe bestuurders niet zozeer het wel-
zijn van Spijk beoogden als wel dat van de nu veel
grotere gemeente waarin de heerlijkheid werd op-
genomen – een indicatie dat kleine gemeenschap-
pen niet noodzakelijkerwijs baat hebben bij be-
stuurlijke schaalvergroting.

Ook na 1795 was de rol van de heer nog niet uit-
gespeeld. Na de dood van de laatste Van Aerssen
wisselde de heerlijkheid enige malen door koop
van hand, totdat ze in 1891 werd gekocht door een
zekere Uijtermark Rietvelt, in wiens familie de
rechten op de titel tot op de dag van vandaag wor-
den doorgegeven. Een van de laatste ambachts-
vrouwen met materiële belangen in Spijk, Jacoba
Hendrika de Petit (vrouwe van Spijk van 1920 tot
1967), speelde nog lang een rol van betekenis in
het dorp als weldoenster van kerk en gemeente.
Spijk. Heerlijkheid en waterland laat zien dat am-
bachtsheren en –vrouwen ondanks de afschaffing
van de meeste heerlijke rechten in de 19de eeuw
nog veel langer invloed hadden dan in de beschei-
den literatuur over heerlijkheden in Holland door-
gaans wordt aangenomen. 

Natuurlijk is er ook wat aan te merken op Spijk.
Heerlijkheid en waterland. Het boek leest niet altijd
even vloeiend door de uitputtende, wat opsomme-
rige behandeling van wie allemaal welke functie
vervulde in het dorpsleven. Vooral de latere hoofd-
stukken zijn daardoor wat dor. Het boek is een
ware Fundgrube voor de geschiedenis van Spijk,
maar het is geen Montaillou of Een dorp in de Polder.
Soms is het taalgebruik onbedoeld een beetje ver-
warrend; zo laat De Jong op p. 16 ‘het skelet van
een 7.000 jaar oude vrouw’ gevonden worden; be-
doeld wordt natuurlijk een 7.000-jaar oud skelet
van een vrouw. Een misser is de vermelding van
raadspensionaris ‘Cornelis de Witt’ op p. 54; uiter-
aard wordt Johan de Witt bedoeld. Verder trekt De
Jong op p. 218 de verkeerde conclusie als hij de
domheer van de Utrechtse Sint-Jan in 1675 aanziet
voor een katholieke functionaris en op basis daar-
van meent dat de katholieke kerk dus nog bezittin-
gen van voor de Reformatie bezat. De Utrechtse
kapittels bleven weliswaar bestaan en behielden
hun bezit, maar de domheren werden wel pro-
testants. Wat de katholieke kerk in de Republiek
bezat, kon ze bovendien officieel helemaal niet be-
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zitten; de huiskerken bijvoorbeeld waren meestal
eigendom van welgestelde katholieke leken. Maar
ook al is de auteur niet altijd op de hoogte van de
verrassingen die de 17de eeuw de moderne histori-
cus kan bereiden, in de regel is hij er in geslaagd
Spijk. Heerlijkheid en waterland uitstekend te docu-
menteren, zowel door archief- als literatuuronder-
zoek. Dit boek is een van de beste in zijn soort.

Interessant in dit soort microhistorische stu-
dies zijn ook de soms onverwachte overeenkom-
sten tussen twee gemeenschappen, zoals de ople-
ving van de hervormde kerkgemeenschappen in
zowel Wijk aan Zee als Spijk. Nadat de hervormde
kerkgemeenschap van Wijk aan Zee eind jaren ’50
van de vorige eeuw in verval raakte, dreigde begin
jaren ’80 het doek definitief te vallen. Maar ten-
slotte werd de kerk gerestaureerd – en passant aller-
lei ‘moderniseringen’ uit de jaren ’60 ongedaan
makend – werd het kerkhof weer in gebruik geno-
men, en werd het orgel, nadat het dertig jaar niet
meer was bespeeld, gerepareerd. Net als de Wijkse
gemeente maakte ook de hervormde kerkgemeen-
te van Spijk na een periode van verval de laatste vijf-
entwintig jaar een hernieuwde bloeiperiode door.
In het geval van Spijk is dat te danken aan het feit
dat de plaatselijke hervormde kerk als de meest or-
thodoxe in de buurt geldt. Lindeman en De Jong
bieden zo allebei een onverwacht uitzicht op het
vermogen van kleine gemeenschappen om de cen-
traliserende en seculariserende tendensen van na-
oorlogs Nederland te weerstaan. In Jorwerd mag
God dan zijn verdwenen, in Spijk en Wijk aan Zee
is het beslist nog niet zover.

Henk Looijesteijn

Gabrielle Dorren, Eenheid en verscheidenheid. De
burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw (Am-
sterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2001, 283 blz.,
ISBN 90-5333-883-7)

Sinds het verschijnen van 1650. Bevochten eendracht
is de eenheid in de 17de-eeuwse Nederlandse Re-
publiek een geliefd punt van discussie.1 Was er
sprake van een discussiecultuur, waarbij er op alle
niveaus compromissen werden gesloten of is die
nadruk op eenheid en relatieve harmonie overdre-
ven? In haar boek Eenheid en verscheidenheid. De bur-
gers van Haarlem in de Gouden Eeuw stelt Gabrielle
Dorren deze vragen niet ter discussie, maar neemt
zij de sociale rust in de stedelijke cultuur als uit-

gangspunt. Hoe kwam het dat de Haarlemse
samenleving ondanks de Opstand, het beleg, de
brand van 1576, de grote immigrantenstroom, wo-
ningtekorten en religieuze onrusten gevrijwaard
bleef van onrust en gewelddadige rellen? Dorren
verklaart deze rust uit de sociale verbanden in de
stedelijke cultuur die vorm kregen door een con-
stante interactie tussen burgers, hun organisaties
en de stedelijke overheid. 

De helderheid van deze uitgangspunten weer-
spiegelt de duidelijke en eenduidige manier waar-
op het betoog van Dorren is geschreven. Na een al-
gemeen hoofdstuk over Haarlem volgen vijf
hoofdstukken over sociale verbanden: huishou-
dens, gebuurten en buren, gilden, religieuze ge-
meenschappen en tot slot schutterijen en rederij-
kers. De gezamenlijke activiteiten in familie-, be-
roeps-, militair-, of buurtverband zijn steeds
terugkerende elementen. Sociale rituelen, die veel-
al gepaard gingen met eten en drinken, bevorder-
den de saamhorigheid en eenheid onder stedelin-
gen. De stedelijke overheid was weliswaar bang
dat deze activiteiten uit de hand liepen, maar zij er-
kende de harmonie en saamhorigheid die het te-
weegbracht. De schakel tussen overheid en bur-
gers vormden de grotere stedelijke verbanden:
kerkenraad, gilden, gebuurten, rederijkers en
schutterijen. Alle sociale verbanden stonden in
nauw contact met het dagelijkse bestuur, de bur-
gemeesters. Het bestuur zag de rust gewaarborgd
doordat deze verbanden burgers zelfdiscipline op-
legden. Conflicten werden in eerste instantie op
het niveau van de familie, de kerkenraad, gilden,
gebuurten, schutterijen of rederijkers beslecht.
Pas daarna werden hogere functionarissen, de
burgemeesters, gevraagd om in een conflict te be-
middelen. Hier lag ook de wisselwerking tussen
de belangen van burgers en het stadsbestuur. Ter-
wijl inwoners een beroep deden op burgemeesters
via rekesten en bemiddelingsverzoeken, deden
burgemeesters een beroep op de gemeenschaps-
zin van de eerder genoemde sociale verbanden. 

Dorren stelt dat burgers het idee hadden dat hun
belangen werden behartigd, waardoor de sociale ver-
banden bereid waren om taken als armenzorg of de
integratie van nieuwkomers op zich te nemen. In de
loop van de 17de eeuw wordt die verhouding min-
der gelijkwaardig. De sociale verbanden verloren een
deel van hun zelfstandige positie. Zij moesten steeds
strikter verantwoording afleggen en hun bijeen-
komsten werden aan banden gelegd. Als algemene
oorzaak noemt Dorren dat na 1650 de sociale ver-
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banden minder noodzakelijk waren geworden voor
de stedelijke rust. De bevolkingsgroei was afgeno-
men, de politieke strubbelingen waren getemperd
en de grote immigratiestroom afgenomen. Daar-
naast zou de stedelijke elite zich steeds verder afke-
ren van het gedrag van ‘gewone burgers’. Het is jam-
mer dat zij dit proces in twee alinea’s afdoet waar een
apart hoofdstuk wenselijk was geweest.

Er zijn twee andere bezwaren die ik wil noe-
men. Het boek gaat over Haarlemse burgers, zoals
ook de titel vermeldt, maar wie onder ‘burger’
wordt verstaan, is niet duidelijk. Gaat het hier sim-
pelweg om de inwoners van Haarlem of om de veel
beperktere groep van mensen die het poorterrecht
hadden? Dorren laat die vraag niet liggen, maar
komt er ook niet voldoende uit. Zij stelt dat het be-
grip burgerij in de loop van de periode veranderde;
burgerij werd een verzamelnaam voor alle inwo-
ners die zich met ‘eerzame bedoelingen’ in Haar-
lem vestigden. Maar wie waren dat en wat wordt
onder eerzaam verstaan? Vreemdelingen behoor-
den daar volgens Dorren niet toe, maar een verkla-
ring daarvoor krijgen we niet.

Een tweede punt is de interactie tussen burgers,
sociale verbanden en stadsbestuur. Dorren stelt dat
burgers aan het gezag van sociale verbanden waren
onderworpen, terwijl deze weer onder het gezag
stonden van de overheid. Deze relaties doorkruisten
en overlapten elkaar of liepen soms parallel. Nu ko-
men de afzonderlijke relaties tussen een sociaal ver-
band, de betrokken burgers en stadsbestuur wel aan
de orde, maar we komen weinig te weten over de
onderlinge hiërarchie van die relaties. Vooral in het
laatste hoofdstuk verwacht de lezer een synthese,
waar alle besproken sociale gemeenschappen bij-
eenkomen in een uitgewerkte visie over de manier
waarop sociale eenheid en verscheidenheid werkte.
We zouden meer willen zien over de wisselwerking
tussen die sociale verbanden, de (overlappende) po-
pulatie en de onderlinge steun en strijd. Eenheid en ver-
scheidenheid is een mooi compact boek dat een ple-
zier is om te lezen, maar het had net een niveau ho-
ger getild kunnen worden. 

1 Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650. Bevochten een-
dracht (Den Haag 1999). Zie bijvoorbeeld het recente the-
manummer van BMGN, ‘Nederlandse Cultuur in Euro-
pese context’, deel 117 (2002) nr. 4. 

Manon van der Heijden

E.M. Jacobs, Varen om Peper en Thee. Korte ge-
schiedenis van de Verenigde Oostindische Com-
pagnie (Zutphen: Walburg Pers, 2002, 96 blz.,
ISBN 90-5730-0397, €11,95)

Het jaartal 1602 speelt een belangrijke rol in onze
vaderlandse geschiedenis. De Staten-Generaal
verleenden in dat jaar immers hun goedkeuring
aan de nieuw opgerichte Verenigde Oostindische
Compagnie. Het boek Varen om Peper en Thee is aan-
vankelijk verschenen naar aanleiding van de ope-
ning van de nieuwe ‘Compagniezaal’ van het Am-
sterdamse Scheepsvaartmuseum in 1992. Naar
aanleiding van de viering van de vierhonderdste
geboortedag van de VOC krijgt het boek in 2002
nieuwe aandacht. 

In slechts 96 bladzijden schetst Els Jacobs de
geschiedenis van de Compagnie. Er zijn tien
hoofdstukken, die ieder een verschillend aspect
van de Compagnie behandelen. Sommige hoofd-
stukken vertellen een wel erg bekend verhaal. Varen
om Peper en Thee levert voor iedereen die al eerder
heeft gelezen over de VOC geen nieuwe informatie
op over de oprichting of ondergang van de Com-
pagnie. Aardiger zijn de aanvullende hoofdstuk-
ken over het scheepsvolk, de scheepsbouw en kan-
toren in Azië. Hier komt de geschiedenis van de
mensen die leefden en werkten onder de VOC naar
voren. Els Jacobs verlevendigt het boek met veel
voorbeelden, die haar verhaal meestal ten goede
komen. Een enkele keer schieten de opsommin-
gen hun doel voorbij: de aandacht van de lezer
wordt danig op de proef gesteld bij lijsten van meer
dan dertig soorten equipagegoederen als nagels
en ankers. Ook zou een korte uitleg hier en daar op
zijn plaats zijn geweest: wat zijn polemieten, per-
petuanen, drogetten en zijden bourattai? Het is
onwaarschijnlijk dat het beoogde lezerspubliek
deze woorden tot zijn vocabulaire rekent.

Hoewel het boek niet is geschreven voor de vie-
ring van vierhonderd jaar VOC kan het voor veel
geïnteresseerden in 2002 toch de moeite waard
zijn. Varen om Peper en Thee vertelt een duidelijk en
basaal verhaal over de VOC. Het is met name ge-
schikt voor lezers die zonder veel historische
achtergrondkennis een eerste indruk willen op-
doen van de geschiedenis van de VOC. Ook scho-
lieren die een profielwerkstuk voor Geschiedenis
of Economie willen schrijven, zullen blij zijn met
deze publicatie. Als degelijk naslagwerk over de
VOC is het boek niet te gebruiken. Er is geen no-
tenapparaat, zodat het onduidelijk blijft waar Els

102 Boekbesprekingen



Jacobs haar lange opsommingen vandaan heeft.
Voorin het boek staat een literatuurlijst waarin ze-
ven standaard overzichtswerken worden vermeld.
Originele bronnen zijn door de auteur kennelijk
niet gebruikt. Mensen die dit stukje vaderlandse
geschiedenis al kennen, kunnen het werk ter hand
nemen als een ‘tussendoortje’. 

Het verhaal is vlot geschreven en de illustraties
zijn zeer fraai. Aan deze duidelijke overvloed van
tastbare bronnen is de connectie met het Scheeps-
vaartmuseum het beste te merken. Slechts bij een
paar afbeeldingen wordt een andere herkomst dan
het museum vermeld. De schilderijen, etsen en
gravures van de trotse Oostindiëvaarders zeilend
op woeste zeeën of rijk beladen de haven van Am-
sterdam binnenvarend, vertellen een verhaal op
zich. Foto’s van snuifdoosjes, zalfpotjes en zout-
strooiers geven de kans mee te leven met de zeelie-
den op de schepen. En via de portretten maakt de
lezer kennis met de rijk geklede en weldoorvoede
Heren XVII. De vele afbeeldingen van schilderijen
en gebruiksvoorwerpen vormen duidelijk de bo-
nus van dit boekje.

Saskia Wubbolts-de Boer

W. Dobber en C. Paul (red.), Cornelis Cornelis-
zoon uit Uitgeest (Zutphen: Walburg Pers, 2002,
208 blz., ISBN 90-5730-189-X, €22,95) 

In de 16de en 17de eeuw deden verschillende
Nederlanders uitvindingen die hen beroemd heb-
ben gemaakt. Op school leren kinderen nog altijd
de namen van Anthonie van Leeuwenhoek en
Christiaan Huygens. De redacteurs en auteurs van
de bundel Cornelis Corneliszoon zijn van mening dat
deze man, die de eerste door wind aangedreven
houtzaagmolen ontwikkelde, ten onrechte ont-
breekt in het rijtje van uitvinders. Stichting In-
dustrieel Erfgoedpark de Hoop heeft zich tot taak
gesteld Cornelis alsnog in de schijnwerpers te zet-
ten. De uitgave van deze bundel moet hem onder
een breed publiek bekend maken.

In tien hoofdstukken komt de wereld van Cor-
nelis Corneliszoon tot leven. Opmerkelijk is dat de
conclusie aan het eind van het boek toch vooral
moet zijn dat de bundel eigenlijk niet om Cornelis
draait. ‘Over zijn persoon weten we echter heel
weinig’ staat al op de eerste bladzijde van het eer-
ste hoofdstuk. Het is niet bekend wanneer Corne-
lis werd geboren werd of wanneer hij stierf. Er is

zelfs geen portret van hem bewaard gebleven, wat
wordt opgelost met een portrait imaginaire. Een wat
knorrige kalende man in een lakens pak kijkt op
van een bouwtekening. Het is de vraag of dit het
boek ten goede komt. Was het niet eerlijker ge-
weest het boek te wijden aan houtzagerijen in Hol-
land? De link met Cornelis is in sommige hoofd-
stukken vergezocht of zelfs afwezig. Bovendien
liggen de onderwerpen soms te dicht op elkaar,
waardoor overlappingen onafwendbaar zijn. De
uitleg voorin het boek dat ‘de samenstellers zullen
verwijzen naar gebeurtenissen die voor hun hoofd-
stuk belangrijk zijn maar elders in het boek uitvoe-
riger zijn beschreven’ voorkomt niet dat de lezer
het gevoel krijgt dat hij enkele keren opnieuw de-
zelfde informatie leest. De bundel had korter ge-
kund met een betere afbakening van het onder-
werp.

Toch zal Cornelis Corneliszoon lezers wel degelijk
kunnen boeien. Het is het Holland van de 16de en
17de eeuw in al zijn facetten dat het echte onder-
werp van het boek vormt. Zo is er het goed en vlot
geschreven hoofdstuk over de politieke, economi-
sche en maatschappelijke ontwikkelingen tussen
1580 en 1850 van Hans Bonke. Hij schreef tevens
een interessant hoofdstuk over de houtzagerijen
van de VOC. Daarnaast zijn er verschillende hoofd-
stukken over houten machines en zagerijen. Men-
sen met een interesse in het economische leven in
Holland of op het gebied van molens zullen in de
bundel zeker enkele hoofdstukken vinden die hen
aanspreken.

Twaalf mensen met een zeer verschillende
achtergrond werkten mee aan de tien hoofdstuk-
ken waaruit deze bundel bestaat. Sociale weten-
schappers en historici staan schouder aan schou-
der met HTS-ers en ondernemers uit de regio van
Uitgeest. De technische achtergrond van enkele
auteurs komt tot uiting in de soms pittige techni-
sche verhandelingen over de werking van
(zaag)molens. Het komt de kwaliteit van de bun-
del echter niet ten goede dat de schrijfstijl van de
auteurs nogal van elkaar verschilt en dat enkele
van hen minder bedreven zijn in deze vaardigheid.
Ook het notenapparaat achterin de bundel laat ver-
schillen zien. Sommige hoofdstukken zijn aan-
zienlijk beter geannoteerd dan andere. Alleen bij
hoofdstuk zeven wordt een aparte bronnenlijst ge-
noemd. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat dit boek
aantrekkelijk is vormgegeven. De mooie illustra-
ties, foto’s en bouwtekeningen kunnen mensen
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verleiden te beginnen aan een van de hoofdstuk-
ken.

Saskia Wubbolts-de Boer

T. van Strien en K. van der Leer, Hofwijck. Het ge-
dicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens
(Zutphen: Walburg Pers, 2002, 160 blz., ISBN 90-
5730-188-1, €14,95)

Constantijn Huygens (1596–1687) was een zeer
getalenteerd man. Naast de drukke werkzaamhe-
den die zijn hoge positie als secretaris van achter-
eenvolgens Frederik Hendrik, Willem II en Willem
III met zich meebracht, vond hij de tijd om be-
roemd te worden als dichter, musicus en compo-
nist. Annie Romein-Verschoor noemde hem in Erf-
laters van onze beschaving terecht ‘de meest veelzijdi-
ge vertegenwoordiger van de geest der late renais-
sance in de Nederlanden.’ Tot op de dag van van-
daag wordt zijn literaire werk door fijnproevers ge-
lezen en de laatste jaren valt een hernieuwde be-
langstelling voor zijn muziek te constateren.

Huygens liet in de jaren 1641–1642 bij Voorburg
een buitenhuis bouwen. Hij noemde het Hofwijck,
omdat het hem als wijkplaats moest dienen waar
hij kon ontsnappen aan de drukte, de kuiperijen en
achterklap van het hofleven in Den Haag. Huygens
zelf ontwierp de tuin en zorgde zo voor een bijzon-
der harmonieus geheel van natuur en cultuur. De
buitenplaats werd een juweeltje, ‘een paradijsje
van rust, stilte en bezinning,’ zoals Van der Leer
schrijft (p.74). 

In 1651 voltooide Constantijn Huygens een ge-
dicht over zijn buitenplaats: Vitaulium of Hofwijck.
Ton van Strien heeft dat gedicht in de huidige spel-
ling overgebracht en bovendien vertaald in heden-
daags Nederlands. Bij dat vertalen gaat het om
17de-eeuwse woorden en zinsconstructies die ons
vreemd zijn geworden. Ook heeft Van Strien het
gedicht in kleine stukken opgedeeld en die gedeel-
ten elk, op uitstekende wijze, van een korte inlei-
dende samenvatting voorzien. Al deze ‘ingrepen’
komen de leesbaarheid zeer ten goede. Overbodig
is dat niet, want het werk van Huygens is geen een-
voudige lectuur en Hofwijck vormt daarop zeker
geen uitzondering. Van Strien heeft de bedoeling
gehad om het gedicht Hofwijck voor een bredere le-
zerskring toegankelijk te maken, zonder het eigen
karakter van het werk aan te tasten. Hij is daar
mijns inziens alleszins in geslaagd. 

Aan het gedicht gaat een even fraaie als be-
knopte inleiding vooraf. Daarin zet Van Strien uit-
een waarom Constantijn Huygens Hofwijck schreef
en hoe het gedicht, doortrokken als het is van het
klassieke denken, past in de Nederlandse Renais-
sance. De auteur wijst erop dat Huygens met Hof-
wijck een gedicht heeft geschreven over zichzelf,
hetgeen, zo vermoedt hij, ‘ook een van de voor-
naamste redenen [is] waarom het nog steeds gele-
zen kan worden. Aan het woord is niet alleen een
verre, onbenaderbare ‘zeventiende-eeuwer’ uit de
hoogste kringen, met opvattingen die voor ons op
zijn zachtst gezegd soms weinig relevant lijken
(...), maar vooral een boeiende man die over de
wereld om zich heen nadacht en vraagtekens durf-
de te zetten, ook bij zijn eigen positie.’ (p.14) 

In het tweede gedeelte van het boek, getiteld
Hofwijck – De Buitenplaats, beschrijft Kees van der
Leer op boeiende wijze de geschiedenis van Hof-
wijck en haar bewoners. Uiteraard besteedt de au-
teur allereerst veel aandacht aan Constantijn Huy-
gens zelf, aan de bouwgeschiedenis van het huis,
de aanleg van de tuin en aan de gasten die Hofwijck
aandeden. Misschien wel het meest fascinerende
gedeelte van het boek is Van der Leers verhaal over
het leven op Hofwijck van de beroemde wis- en na-
tuurkundige Christiaan Huygens, zoon van Con-
stantijn. Het is een document humain geworden. Van
der Leer gebruikte daarvoor onder andere de dag-
boeken van Constantijn II, de broer van Christi-
aan, en de briefwisseling tussen beide broers. 

Door consciëntieus bronnenonderzoek en een
grote kennis van de literatuur over de buitenplaats
en haar bewoners, heeft Kees van der Leer veel ge-
gevens kunnen achterhalen op grond waarvan hij
de geschiedenis van Hofwijck en haar eigenaren in
de periode van 1687 tot heden heeft beschreven.
Maar Van der Leer valt niet alleen te prijzen om zijn
vele archiefonderzoek en zijn gedegen kennis,
maar ook om zijn groot vakmanschap als schrij-
ver. Zijn geschiedenis van Hofwijck leest als een
goede roman. Het is met vaart geschreven.

Van der Leers verhaal is rijk geïllustreerd met
afbeeldingen van Hofwijck en haar bewoners, waar-
onder mooie reproducties van tekeningen van de
hand van Christiaan Huygens en van Constantijn
II. Ook de foto’s die Van der Leer e.a. uit de archie-
ven hebben opgediept, zijn interessant. Zij tonen
de deplorabele toestand waarin Hofwijck zich aan
het begin van de 20ste eeuw bevond. In 1914 werd
het deerlijk vervallen Hofwijck aangekocht door de
Vereniging Hofwijck. In opdracht van die vereniging
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vond in 1928 een grondige restauratie plaats. Het
huis is nu ingericht als Huygensmuseum.

Van Strien en Van der Leer hebben gezorgd voor
een uitvoerig notenapparaat; aan het tweede ge-
deelte is ook een register van persoonsnamen toe-
gevoegd. Al met al een zeer compleet en boeiend
boek, dat veel lezers verdient.

Han C. Vrielink

D. Helmers, ‘Gescheurde bedden’, Oplossingen
voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-
1830 (Hilversum: Verloren, 2002, 426 blz., ISBN
90-6550-701-9,€32)

In 2002 is dit werk als dissertatie aan de Faculteit
der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam
verdedigd. Het boek is verdeeld in drie afzonder-
lijke delen. De drie delen worden omlijst met een
proloog (gevormd door de hoofdstukken 1, 2 en 3)
en een epiloog (hoofdstuk 11). Het boek wordt be-
sloten met een Slotbeschouwing (hoofdstuk 12).

De proloog wordt ingeleid met het hoofdstuk
Trouwen en scheiden, waarin de auteur zich oriën-
teert op het verschijnsel scheiden in de ons omrin-
gende landen en hoe men daarover dacht in de Re-
publiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de
17de en 18de eeuw. Dini Helmers wil in haar
onderzoek te weten komen welke keuzen mensen
maakten als hun huwelijk op de klippen liep en van
welke oplossingen zij gebruik maakten. Daarbij
heeft zij niet alleen gekeken naar formele manie-
ren om te scheiden, maar tevens gezocht welke in-
formele of semi-formele manieren er voorhanden
waren. De vraag die in dit boek centraal staat is of
mensen in de tweede helft van de 18de eeuw zich in
de praktijk neerlegden bij de beperkte mogelijkhe-
den om hun huwelijk formeel te laten ontbinden
(p. 31). 

Als uitgangspunt voor haar onderzoek heeft
Helmers de studie van D. Haks genomen over het
Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw (As-
sen 1982) waarin het scheiden in de stad Leiden
onder de loep is genomen en geconcludeerd is dat
de verandering in de economische conjunctuur
één van de verklaringen is voor de toename van het
aantal scheidingen. Dini Helmers is benieuwd of
in Amsterdam net zoals in Leiden vooral minder
bedeelden scheidden en of de toename na 1780
zich voornamelijk voordeed bij de scheidingen van
tafel en bed. Zij concentreert haar onderzoek over

gestrande huwelijken vooral op de tweede helft
van de 18de eeuw. Haar keuze voor de tweede helft
van de 18de eeuw verklaart zij aan de hand van het
gegeven dat de civielrechtelijke archieven, die één
van haar belangrijkste bronnen zijn, vanaf 1753 in
een aansluitende reeks haar ter beschikking ston-
den in het Gemeentearchief van Amsterdam. De
keuze voor de stad Amsterdam werd ingegeven
door het feit dat Amsterdam de grootste stad was
van de Republiek met een zeer gevarieerde bevol-
king, waardoor een veelheid van maatschappelijke
situaties voorhanden was. Als eindpunt van haar
onderzoek heeft Helmers gekozen voor het jaar
1810, omdat de juridische bronnen rechtshisto-
risch een logisch eindpunt vormen. Na 1810 wordt
namelijk hier te lande de Franse Rechterlijke Orga-
nisatie en de Franse codificatie ingevoerd. Hel-
mers benadrukt wel dat, hoewel haar voornaamste
bronnen de rechterlijke archieven en het notarieel
archief zijn, haar onderzoek niet primair een juri-
dische maar, zoals ze dat zelf noemt, een mentali-
teitshistorische invalshoek heeft (p.38). 

In het derde hoofdstuk van de proloog behan-
delt zij zeer uitvoerig (in meer dan 25 pagina’s!) de
bronnen van haar studie. Helmers staat hier uitge-
breid stil bij het rechterlijk archief en het notarieel
archief. Ter ondersteuning van haar twee hoofd-
bronnen heeft zij ook nog kranten uit genoemde
periode bestudeerd, die een interessante bron ble-
ken voor het opsporen van huwelijksproblemen en
de gekozen oplossingen.

Na deze zeer uitgebreide en gedetailleerde pro-
loog zet Helmers op p. 79 dan uiteindelijk het
hoofdthema van het boek uiteen dat opgesplitst is
in de delen I en II. Deel I gaat over de Informele
Scheidingen (gevormd door hoofdstuk 4: ‘Van il-
legaliteit tot mazen in de wet’ en hoofdstuk 5: ‘Op-
sluiting op verzoek’), met name over de informele
oplossing die mensen kozen om hun huwelijk te
beëindigen, waarbij de verschillende mogelijkhe-
den worden besproken. Ook wordt in dit deel de
mogelijkheid om een huwelijk tijdelijk op te schor-
ten onderzocht. Deel II gaat over de Formele
Scheidingen (gevormd door hoofdstuk 6: ‘De wet-
ten en het procesrecht bij scheidingszaken’,
hoofdstuk 7: ‘Scheidingen in cijfers’ en hoofdstuk
8: ‘Huyskrakelen, mishandeling, overspel en ver-
lating’). In dit deel komt de juridische kant van het
scheiden in Amsterdam aan de orde zoals de wet-
telijke eisen waaraan mensen moesten voldoen om
hun huwelijk op een formele manier te beëindi-
gen, hoe het procesrecht functioneerde en welke
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procedures gevolgd werden om de begeerde uit-
spraak te verkrijgen. Ook komt in dit deel de pro-
blematiek van de mensen zelf aan de orde, hun
motieven en hun klachten, hun keuzes en hun op-
lossingen en de mogelijkheden die zij zelf hebben
gezien om van de wet gebruik te maken. 

Na de delen I en II volgt nog een deel III, waar-
in niet alleen aandacht besteed wordt aan de kin-
deren die bij gestrande huwelijken betrokken wa-
ren maar ook aan de omstanders zoals de familie,
de buren en het personeel.

Na deze drie uitvoerige delen volgt dan de epi-
loog waarin de auteur aan de hand van enkele
praktijksituaties schetst hoe de zoektocht naar de
best mogelijke oplossing kon verlopen, welke keu-
zen er gemaakt werden en welke achtergronden
een rol speelden bij die keuzen.

In de slotbeschouwing concludeert de auteur
dat haar onderzoek heeft aangetoond dat mensen
zich niet hebben neergelegd bij de beperkte moge-
lijkheden die de wet hen bood om hun onwenselijk
geworden huwelijk te beëindigen. Mensen legden
grote vindingrijkheid aan de dag in hun zoektocht
naar manieren om van hun wederhelft af te ko-
men.

De dissertatie van Dini Helmers is zeer uitvoe-
rig, voorzien van veel anekdotes (gebaseerd op ar-
chiefmateriaal) en leuke illustraties, zoals bijvoor-
beeld een afbeelding van een te pronkstelling van
een bigamist (p. 104) en een afbeelding van een
spotprent op de betrapping van overspel (p. 239).
Helmers heeft alle facetten van gestrande huwelij-
ken in de tweede helft van de 18de eeuw willen be-
schrijven. Zij wekt de indruk haar onderwerp zo
volledig mogelijk te willen presenteren. Hierdoor
is het een lijvig boek geworden waarin soms de
rode draad door de vele uitweidingen moeilijk te
volgen is. De kern van haar onderzoek bespreekt
Helmers in de delen I (de informele manier van
scheiden) en II (de formele manier van scheiden).
De indeling van deel I lijkt niet geheel logisch,
aangezien in dit deel ook een hoofdstuk is opge-
nomen ‘opsluiting op verzoek’ als mogelijkheid
om het huwelijk tijdelijk op te schorten, waar de
rechter aan te pas kwam. In deel II (de formele ma-
nier van scheiden) zet Helmers kort de wetten en
het procesrecht uiteen bij scheidingszaken
(hoofdstuk 6). Zij vergeet in haar overzicht op p.
158 over de wordingsgeschiedenis van het echt-
scheidingsrecht in dit verband te verwijzen naar de
Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid van
Hugo de Groot. Helmers stapt in haar historische

overzicht van de Politieke Ordonnatie van 1580 in één
keer over naar het Wetboek Napoleon ingerigt voor het
Koningrijk Holland. Helmers stelt dat in de Politieke
Ordonnantie van 1580 geen bepaling opgenomen
was omtrent scheiding van tafel en bed, aangezien
men dit vanzelfsprekend vond. Een verwijzing
naar Hugo de Groot was op zijn plaats geweest,
omdat De Groot in zijn Inleidinge (geschreven in
1619 op slot Loevestein en voor het eerst in 1631 ge-
publiceerd) hierover wél een bepaling heeft opge-
nomen. In bepaalde gevallen was ‘scheiding van
de by-wooning’ wel mogelijk naast de mogelijk-
heid van ontbinding van het huwelijk op grond van
overspel (H. de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche
Rechtsgeleerdheid, I.5, p. 20, Leiden, 1952). Tevens
ontbreekt in dit historisch overzicht het wetsont-
werp van Gockinga, die lid was van de codificatie-
commissie van 1798. Gockinga heeft bij zijn ont-
werp echtscheidingswet wellicht gekeken naar het
Pruisisch Landrecht (Zie mijn artikel: ‘Comparai-
son entre le Droit au divorce dans la République
Batave (1798-1806) et dans l’Allgemeines Land-
recht für die Preußischen Staaten’, in Le droit com-
mun et l’Europe, Madrid, 2000, blz. 47-60 tevens ge-
publiceerd in: Receuil d’Etudes à Renée Martinage, Lil-
le 2001, blz. 173-186).

Na deze twee delen volgt nog ten overvloede in
deel III het effect van de gestrande huwelijken op
de kinderen en omstanders. Pas in de epiloog volgt
een uiteenzetting van mogelijke oplossingen van
gestrande huwelijken.

Een correctie op deze zeer complete dissertatie
dient overigens wel gemaakt te worden op p. 21. Hel-
mers bespreekt hier de echtscheidingsprocedure vol-
gens de Franse wet op de echtscheiding van 1792,
waarin de tribunal de famille bevoegd was. Er dient hier
echter een onderscheid gemaakt te worden tussen
echtscheidingen met onderlinge toestemming en
echtscheidingen op bepaalde gronden. Het zoge-
naamde tribunal de famille (als arbitragecollege) be-
staande uit vier familieleden of vrienden (1792-1796)
was bevoegd een bindende beslissing te geven in ge-
val van echtscheiding op bepaalde gronden. Een as-
semblée de famille bestaande uit zes familieleden of
vrienden (van 1792 tot aan de invoering van de Code
civil) was bevoegd zich uit te spreken in geval van
echtscheiding met onderlinge toestemming en in-
compatiblité d’humeur. Sinds 1796 (de wet van 9 Ven-
tôse An IV = 28 februari 1796) echter moesten de
echtgenoten een vordering tot echtscheiding op be-
paalde gronden indienen bij het vredebureau om een
poging tot conciliatie te doen. In geval dit niet luk-
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te moest men de echtscheiding bij de rechtbank aan-
hangig maken. De wet van 9 Ventôse An IV heeft dus
een einde gemaakt aan het tribunal de famille. De as-
semblée de famille bleef bevoegd zich uit te spreken over
echtscheiding met onderlinge toestemming en in-
compatibilité d’humeur tot de invoering van de Franse
Code civil (zie mijn artikel ‘De vredebureaus en de
familierechtbank’, Tijdschrift voor Mediation, 3.4
(1999), blz. 75-80). 

Hoewel er punten van kritiek zijn, is de disser-
tatie van Helmers een aanwinst voor elke biblio-
theek.

Emese K.E. von Boné

W. Christiaans en M. Evers, Patriotse Illusies in
Amsterdam en Harderwijk. De patriottentijd in
Amsterdam en Harderwijk, weerspiegeld in de
brieven van Steven Jan en Jakob van Geuns, zonen
van de Harderwijkse hoogleraar Matthias van
Geuns (Hilversum: Verloren, 2002, 274 blz., ISBN
90-6550-687-X, €25) 

In dit boek staat de briefwisseling centraal van de
broers Steven Jan en Jakob van Geuns, de zonen van
de Harderwijkse hoogleraar Mattias van Geuns. Deze
brieven geven een helder beeld van de ontwikkelin-
gen in hun tijd en van de repercussies die de patri-
ottenbeweging had binnen de familie Van Geuns.
Deze familie sympathiseerde met de patriotse doel-
stellingen. Steven Jan van Geuns studeerde aan de
universiteit van Harderwijk en schreef geregeld aan
zijn broer Jakob over de Gelderse patriottenbeweging
en de weerslag daarvan op het academieleven in Har-
derwijk. De brieven van Jakob van Geuns daarente-
gen handelden voornamelijk over de gebeurtenissen
in Amsterdam, waar hij werkzaam was als stagiair
op een handelskantoor.

Lang is de patriottenstrijd in de Nederlandse
geschiedschrijving een onderbelicht thema ge-
weest, daar deze altijd in de schaduw heeft gestaan
van de Franse revolutie van 1789. De strijd om de
hervorming van de Nederlandse staat werd door
historici hardnekkig in verband gebracht met de
ideeën van de Franse Verlichting. De patriottenbe-
weging had een veel ruimere doelstelling dan
slechts een zuiver politieke beweging te zijn. Zij
was een echte Nederlandse beweging, nauw ver-
bonden met de karakteristieke hier heersende
christelijke verlichting. De patriottenstrijd was een
strijd om de hervorming van het Nederlandse

staatsbestel. De patriotten waren bekommerd om
het vermeende verval van hun land en zonnen op
middelen van herstel. De christelijke verlichting
en een nationaal gevoel waren de drijfveren van
deze beweging en perfectibiliteit en sociabiliteit
waren haar kernwoorden. Zij kreeg in de jaren
tachtig van de 18de eeuw trekken van een burger-
oorlog en liep in 1787 uit op een revolutie. Er vond
een polarisering van de hervormingsbeweging
plaats, die patriotten en orangisten tot tegenstan-
ders van elkaar maakte. Dit leidde ertoe dat talrijke
patriotsgezinde Nederlanders die niet wilden mee-
gaan met de radicalisering, zich stilhielden of zelfs
het orangistische kamp kozen. 

De brieven van Steven Jan en Jakob van Geuns
ondersteunen de visie van de auteurs op de patriot-
tenbeweging en zijn tevens te lezen als een docu-
ment humain, wat vooral geldt voor de brieven van
Jakob, die een moeizame relatie met zijn vader
had. De brieven zijn over het algemeen niet omge-
zet in moderne spelling, maar er is vastgehouden
aan het origineel. De brieven van Steven Jan zijn
zeer gemakkelijk leesbaar, de brieven van Jakob
zijn dat echter niet. Zijn brieven zijn dan ook be-
werkt, daar hij een zeer groot aantal taal- en
schrijffouten maakte. Heden ten dage zou hij dys-
lectisch worden genoemd.

Voorafgaande aan de briefwisseling worden in
de inleiding de samenstelling en de levensloop van
de leden van het gezin Van Geuns beschreven. Als
bijlagen zijn brieven en briefgedeeltes van andere
familieleden en twee patriotse voormannen opge-
nomen, voor zover zij enig licht werpen op de pa-
triottentijd in Amsterdam en Harderwijk. Verder
hebben de auteurs uitgebreid gebruik gemaakt van
de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, die van
1782 tot 1798 te Amsterdam en Leiden verschenen. 

Dit is, kortom, een gedegen boekwerk, dat een
nieuwe visie op de patriottenbeweging presenteert
en een interessante bijdrage levert aan de ge-
schiedschrijving over dit onderwerp. 

Gwendolyn E. van Essen

I. Teunisse ed., Onderdaan in Oranje’s oorlog.
Dagboek van een Amsterdamse schutter ten tijde
van de Belgische onafhankelijkheidsoorlog, 1830-
1832 (Zutphen: Walburg Pers, 2002, 128 blz.,
ISBN 90-5730-198-9, €14,95)
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Er werden al meer dagboeken gepubliceerd van
Nederlandse deelnemers aan de oorlog tegen het
opstandige België, maar de aantekeningen van Jan
Teunisse zijn bijzonder omdat hij een lage militai-
re rang had. Teunisse was een vijfentwintigjarige
winkelbediende toen hij in november 1830 op
moest komen voor de Amsterdamse Schutterij. 

In de vestingstad Nijmegen kreeg hij militaire
training en deed hij bewakingsdiensten. Na zeven
maanden begon een lange periode van rondtrek-
ken door vooral het oostelijk deel van het Noord-
Brabantse platteland. Er waren onherbergzame
heidegebieden, zoals op de grens van Brabant en
Limburg. Die was een te bewaken landsgrens ge-
worden. Het dagboek toont een bestaan met tallo-
ze ongemakken. Teunisse schreef onder meer over
de vele marsen, over de bezochte plaatsen, de
wachten die gelopen moesten worden en over we-
derwaardigheden met medesoldaten. 

Daadwerkelijke oorlogvoering beslaat maar een
klein deel van het verslag. In augustus 1831 ging
Teunisse met een groot Nederlands leger naar de
zuidelijke gewesten en deed hij mee aan gevechten
tegen het Belgische leger. Door ziekte maakte hij
deze tiendaagse veldtocht slechts gedeeltelijk
mee. De veldtocht betekende niet het einde van het
soldatenleven en na twee jaar legerdienst stelde
Teunisse dat ‘...wij al reeds twee jaren uitgetrok-
ken waren en al tot verveelenst toe soldaatje ge-
speeld hadden. Het begon mij hard te stuiten,
want thuis had ik een geregeld leven bij mijn pa-
troon’ (p. 124). Het zou nog eens twee jaar duren
voor hij naar Amsterdam terug kon keren. Teunis-
se leverde regelmatig ironisch commentaar. Hij
gaf kritiek op hooggeplaatsten, maar er klonk
eveneens een cynische, berustende toon. De Bel-
gen bleef hij zien als de laffe vijand aan wie een les-
je geleerd moest worden. 

Het originele handschrift telt 152 bladzijden en
is waarschijnlijk een kort na de gebeurtenissen in
het net geschreven versie. Generaties lang bleef
het bewaard in de familie. Een tweede deel, over de
laatste dienstjaren 1833 en 1834, is verdwenen. Het
originele handschrift is inmiddels overgedragen
aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
Misschien duikt het tweede deel ooit nog eens op.
Een groot deel van de militaire archieven bleef be-
waard en de samenstelster heeft hierin uitgebreid
onderzoek gedaan om gegevens te controleren en
aan te vullen. Dit wordt onder meer gedaan in no-
ten onderaan de bladzijden. In het boek staan il-
lustraties bij beschreven plekken en gebeurtenis-

sen. Een deel van deze afbeeldingen bestaat uit
foto’s die van ver na de beschreven periode date-
ren. De foto van een Utrechtse ziekenzaal in 1897
zal niet vergelijkbaar zijn met de wijze waarop
Teunisse in hetzelfde hospitaal verpleegd werd. 

De samenstelster van de dagboekuitgave is een
betachterkleindochter van de dagboekschrijver.
Zij geeft een uitgebreide verantwoording van haar
werkwijze. De auteur was waarschijnlijk dyslec-
tisch en de samenstelster legt nauwgezet uit in
hoeverre onduidelijkheden en schrijffouten voor
de publicatie zijn aangepast. Ondanks deze cor-
recties leest het dagboek niet overal vlot. Boven-
dien gebruikte Teunisse soldatenjargon en in-
middels verouderde woorden en uitdrukkingen.
Wel bevat de uitgave een verklarende woordenlijst,
een personenregister en een literatuurlijst.

Mark van Deursen

J. van Venetien, Een haven in de Noordzee. Een
Waterweg naar Amsterdam (Historische Reeks
Midden-Kennemerland) (Beverwijk: Historisch
Genootschap Midden-Kennemerland en Museum
Kennemerland, 2001, 64 blz. ISBN 90-804540-
7-9)

De viering van het 125-jarig jubileum van het
Noordzeekanaal was aanleiding tot het houden
van verschillende tentoonstellingen en de uitgave
van enige publicaties. Van Venetien heeft een
samenvatting gegeven van de bekende feiten over
aanleg van het kanaal. Hij richt zich met zijn ver-
haal op een breed publiek in Kennemerland. 

Het is een zware opgave om een zo veel omvat-
tend project als de aanleg van het Noordzeekanaal
voor een breed publiek samen te vatten. Er zijn zo
veel aspecten en actoren die om aandacht vragen.
Er zijn waterstaatkundige, economische, politie-
ke, sociale en geografische aspecten. Er waren ac-
toren als het gemeentebestuur van Amsterdam,
twaalf kabinetten, de kroonprins en latere koning
Willem III, de Amsterdamse Kamer van Koophan-
del, de concessiehouders, de Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, beurtschippers, waterschap-
pen, de Tweede Kamer, de spoorwegen en nog vele
anderen. Deze bonte verscheidenheid vraagt om
een vereenvoudiging die tot een begrijpelijke grote
lijn leidt.

De vele aspecten van de aanleg van het kanaal
worden in kleine afgeronde hoofdstukjes verteld.
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Er is veel aandacht voor petite histoire. De ontwikke-
lingen in het gebied van wat nu IJmond heet krij-
gen de meeste nadruk. Zo wordt stil gestaan bij de
ontwikkelingen in Velsen waar een dorp ontstond
met driehonderd Engelse medewerkers van de En-
gelse aannemer en waar de betonfabriek voor de
bouw van de pieren was gevestigd. Ook de aanleg
van het dorp IJmuiden krijgt flink wat aandacht.
Op deze manier is een leesbaar verhaal ontstaan
voor iedereen die in de ontwikkeling van zijn
streek is geïnteresseerd. 

Popularisering heeft ook negatieve kanten. Zo
wordt de aanleg van het kanaal wat beperkt gezien
in een Amsterdams en Hollands perspectief . Door
ook veel tijdgenoten aan het woord te laten krijgt
het verhaal iets provinciaals. Onvoldoende komt
uit de verf dat met aanleg van het kanaal de gren-
zen van de toenmalige techniek werden verlegd.
Dat hier een project werd uitgevoerd dat interna-
tionaal de aandacht zou trekken wordt door de ge-
volgde werkwijze ook niet duidelijk. 

Het veelvuldige en onverkwikkelijke politieke
geharrewar krijgt nogal wat nadruk zonder dat de
grote lijn er achter meteen duidelijk wordt. De
schrijver heeft dit blijkbaar ook zo gevoeld want in
een epiloog getiteld ‘Oude en nieuwe feiten nog
eens gerangschikt’ probeert hij een ander inter-
pretatiekader te geven. Van Venetien ziet de grote
lijn van de conflicten rond de aanleg van het kanaal
als uitvloeisel van de strijd om staatkundige ver-
nieuwingen tussen de Liberalen onder leiding van
Thorbecke en de Conservatieve Amsterdamse elite
die werd gesteund door de kroonprins. Kern van
het Amsterdamse verzet was de strijd tegen het
krachtige centrale gezag dat Thorbecke voor ogen
stond. Daarnaast voelde Amsterdam zich achter
gesteld tegenover Rotterdam en was het bang voor
de opkomst van Den Helder als havenstad. 

Van Venetien geeft aan dat er over de aanleg van
het Noordzeekanaal nog veel historisch onder-
zoek valt te doen. Hij heeft alvast een handreiking
gegeven aan toekomstige onderzoekers door ach-
ter in het boek een bibliografie op te nemen. 

Het boek is royaal geïllustreerd en de kwaliteit
van de afbeeldingen is goed. Dit maakt het boek
extra aantrekkelijk voor het beoogde brede pu-
bliek.

Jur Kingma

J. de Roos, Heren van Stand. De 18 burgemeesters
van Westzaan 1811-1974 (Westzaan: uitgave in
eigen beheer, 2002, 84 blz., ISBN 90-803688-5-7) 

Al kent het zijn ups en downs, elite-onderzoek is in
Nederland nooit geheel en al uit de belangstelling
verdwenen. De laatste tijd mag de Hollandse adel
zich weer in de belangstelling verheugen en wordt
er veel onderzoek gedaan naar gewestelijke ambte-
naren uit de 15de en 16de eeuw. Ook burgemeesters
hebben in Holland al eens aandacht gekregen, maar
op zeer beperkte, lokale schaal. Het zou de moeite
waard zijn om een de hele provincie omspannend
prosopografisch onderzoek te doen naar burge-
meesters vanaf de Franse tijd, zodat het mogelijk is
te komen tot een beter inzicht in de recrutering en
achtergrond van deze belangrijke en vaak – letterlijk
– gezichtsbepalende lokale bestuurders. 

Heren van Stand is weliswaar niet zo’n gedroom-
de studie, maar is toch interessant omdat de au-
teur ervan veel vertelt over juist de recrutering en
achtergrond van de achttien burgemeesters die
tussen 1811 en 1974 Westzaan bestuurden. Zonder
het in zoveel woorden te zeggen, illustreert de au-
teur – de journalist Jan de Roos – aan de hand van
biografische portretten de ontwikkelingen die het
burgemeestersambt vanaf de Franse tijd heeft
doorgemaakt. Was het burgemeesterschap tot
1850 nog in handen van inheemse Westzaanse ‘re-
genten’, de Gemeentewet die in 1850 van kracht
werd, maakte een einde aan deze nauwe verbon-
denheid van de burgemeester met zijn stand-
plaats. Voortaan benoemde de regering de burge-
meester, en een lokale achtergrond was niet langer
een aanbeveling: van alle volgende burgemeesters
was slechts een enkeling een Zaankanter, en van
een echte Westzaner als burgemeester was al hele-
maal geen sprake. In plaats daarvan kreeg West-
zaan vier maal gerepatrieerde militairen en ambte-
naren uit Indië, zeven maal een jonge carrièrebur-
gemeester aan het begin van zijn loopbaan, en –
vooral vanaf 1951 – voormalige politici. Het is op-
vallend dat vooral tussen 1872 en 1925 jonge bur-
gemeesters aan het hoofd van de gemeente werden
geplaatst – er werden burgemeesters benoemd van
bijvoorbeeld 27 en 29 jaar oud. Kom daar nog
maar eens om vandaag de dag: de meeste burge-
meesters zijn tegenwoordig gemiddeld toch wat
ouder. Westzaan gold blijkbaar als een goede
plaats om jonge burgemeesters bestuurservaring
op te laten doen. 

Opvallend zijn ook de constante pogingen van
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Westzaners om meer ‘inheemse’ burgemeesters be-
noemd te krijgen. Ondanks alle democratisering in
de 20ste eeuw laat de overheid andere kwaliteiten van
burgemeesters prevaleren boven wortels ter plaat-
se, ongetwijfeld om de onpartijdigheid van de bur-
gervaders te garanderen. Juist in de Zaanstreek, waar
van oudsher de lokale verdeeldheid om allerlei re-
denen zeer groot is, zijn lokale bestuurders in de ogen
van de overheid niet geschikt om te fungeren als bo-
ven de partijen staande burgemeester.

Deze ontwikkelingen in het burgemeesterschap
in het bijzonder en het landsbestuur in het algemeen
worden echter niet uitgewerkt in Heren van Stand, al-
hoewel het boek daar genoeg aanknopingspunten
toe biedt. Jan de Roos heeft met vaardige hand een
vlot leesbaar en informatief boekje geschreven, en
blijkens de literatuuropgave gedegen onderzoek ge-
daan. Hij heeft zich niet tot literatuur alleen beperkt,
maar ook archiefonderzoek gedaan. Helaas ont-
breekt een uitgewerkte annotatie. Uit de literatuur-
opgave blijkt verder dat De Roos geen onbekende is
met de materie, want hij heeft ook meegewerkt aan
een boekje over Millingse burgemeesters tussen 1810
en 1967. Het is dan ook jammer dat hij geen verge-
lijkingen trekt met de gang van zaken in andere ge-
meenten. Die zouden wellicht interessant vergelij-
kingsmateriaal hebben kunnen bieden inzake de re-
crutering en achtergrond van burgemeesters in het
algemeen. Het is best mogelijk dat per gemeente een
verschillend beleid werd gevoerd: zo is het opvallend
dat in mijn eigen Heimat, de Anna Paulownapolder,
tussen 1870 en 1970 de burgemeesters vaak tegelij-
kertijd dijkgraaf waren; soms werd de burge-
meester ook dijkgraaf, soms werd de dijkgraaf ook
burgemeester. Men mag aannemen dat de overheid
hier een beleid voerde waarbij men er naar streefde
de twee ‘top’-functies van de polder annex gemeente
in één hand te verenigen, ongetwijfeld om de slag-
vaardigheid van het bestuur te bevorderen.

Heren van Stand licht een tipje van de sluier op en
maakt nieuwsgierig naar wat er nog daaronder
verscholen blijft. Wellicht komt er ooit nog een
prosopografisch onderzoek naar Hollandse bur-
gemeesters. Maar het zou ook al heel mooi zijn als
lokale historici elders zich ook zouden verdiepen
in de recrutering en achtergrond van hun burger-
vaders en –moeders. Dan wordt het ooit mogelijk
algemene ontwikkelingen in de bezetting van het
burgemeestersambt in Holland te traceren. 

Henk Looijesteijn

H. Uitman (Uit diens nalatenschap bezorgd door
Frits Naerebout) De schouwburg liep vol wanneer
het ballet begon. Hoogtepunten van het romanti-
sche ballet in Amsterdam (1836-1861). (Amster-
dam: Theater Instituut Nederland, 2001, 191 blz.,
ISBN 90-5860-132-3)

In het in 1996 uitgegeven Toen de Parijse benen de
Moerdijk passeerden onderzocht Hans Uitman (1934-
1999) de invloed van de Parijse boulevardtheaters
op het Amsterdamse ballet tussen 1813 en 1868. In
De schouwburg liep vol toen het ballet begon worden de
tussen 1836 en 1861 door het Schouwburgballet
uitgevoerde romantische balletten, die werden
overgenomen van de Parijse Opéra en het Londen-
se Her Majesty’s Theater, waar ze hun première
hadden beleefd, aan een nader onderzoek onder-
worpen. Deze uitgave, waarin twaalf hoogtepun-
ten uit de romantische balletperiode worden be-
schreven, kan zoals de auteur in zijn inleiding aan-
geeft, als een pendant van de publicatie uit 1996
worden beschouwd. 

In eerste instantie worden de ontstaansge-
schiedenis, de plot en de première in Parijs of Lon-
den behandeld. Daarna richt de auteur zijn blik op
Amsterdam. Bindende figuur in dit stukje Amster-
damse theatergeschiedenis is de in 1796 te Am-
sterdam geboren balletmeester Andries Voitus
van Hamme, die van 1826 tot aan zijn dood in 1868
over het Amsterdamse ballet regeerde. Bij de car-
rière, de werkwijze en de persoonlijkheid van deze
balletmeester wordt dan ook uitvoerig stil ge-
staan. Naast bijzonder productief – hij schiep en
bewerkte meer dan tweehonderd balletten – wordt
Van Hamme door Uitman omschreven als ‘een be-
zield leider en kenner van de smaak van het Am-
sterdamse publiek’ (p. 29). Van Hamme wist
gedurende zijn lange loopbaan een groot aantal
belangrijke choreografen, solisten en bekende
‘dansfamilies’, zoals de Théleurs, de Rouquets, de
Köblers en de Roussets naar Amsterdam te halen.
Ook de familie Van Hamme was een ‘dansfami-
lie’. Naast vader Van Hamme traden vier van zijn
zonen als danser op. Ook zijn echtgenote en doch-
ter Rosina – volgens de auteur een van de steunpi-
laren van het ensemble – dansten in het ballet.
Overigens wordt ook op de loopbaan van alle in
het boek voorkomende personen, waaronder Ma-
rie Taglioni, Fanny Elssler, Adèle Polin en Jules
Perrot, maar ook decorbouwer Jan Eduard de
Vries, uitgebreid ingegaan.

Over de uitvoering, de dansen, het libretto, de
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decors, de aankleding, de muziek en de dansers
wordt de lezer eveneens uitvoerig geïnformeerd.
Geen detail lijkt hierbij aan zijn aandacht te zijn
ontsnapt. Dat er verschillen tussen de uitvoerin-
gen in Parijs en Amsterdam waren, is duidelijk. Zo
werd bij de uitvoering in 1839 te Amsterdam van De
opstand in het serail, een scène uit zedelijkheidsover-
wegingen ingekort. Bij de uitvoering in Parijs was
een badzaal te zien, waarin enige luchtig geklede
dames in het water speelden. Dit zou aldus Uitman
‘voor het degelijke Nederland van toen een nogal
choquerende scène zijn geweest’ (p. 59).

Een belangrijke 19de-eeuwse informatiebron
waarvan Uitman gebruik heeft gemaakt en waaruit
hij ook naar hartelust citeert, zijn de balletrecen-
sies. Vooral de in het Algemeen Handelsblad versche-
nen verslagen worden veelvuldig aangehaald en
becommentarieerd. De citaten verlevendigen niet
alleen het boek, ze laten ook zien hoe het 19de-
eeuwse publiek op de uitvoeringen en de uitvoe-
renden reageerde. Zo komen we aan de weet, dat
Adèle Polin in 1842 voor haar danskunst weer eens
met massale ‘toejuichingen en bloembouquetten’
werd beloond (p. 130). 

Dat er maar weinig afbeeldingen van het ro-
mantische ballet in Amsterdam bewaard zijn ge-
bleven, zou volgens Uitman te maken kunnen heb-
ben met het feit dat er afbeeldingen verloren zijn
gegaan, omdat er ‘later op het ballet nogal werd
neergekeken’ (p. 10). Zo werden om de eer van de
familie te redden, aan het begin van de 20ste eeuw
alle fotoalbums van de eens aan de Schouwburg
verbonden Franse danser Auguste Jean Varangot
door zijn kinderen vernietigd. Het lijkt erop dat de
‘toejuichingen en bloembouqetten’ waren opge-
droogd. 

De schouwburg liep vol als het ballet begon is een met
vlotte pen geschreven boek, waarin een stukje
19de-eeuwse cultuur- en theatergeschiedenis, op
voor de lezer aangename wijze tot leven wordt ge-
bracht. Naast een bijlage met een overzicht van de
balletten van Van Hamme bevat het boekje een
door Frits Naerebout geschreven nawoord, waarin
op het leven en werk van de in 1999 overleden au-
teur wordt ingegaan. 

Rita Hooijschuur

H. Ruitenbeek, Kijkcijfers. De Amsterdamse
Schouwburg 1814-1841 (Hilversum: Verloren,
2002, 526 blz., ISBN 90-6550-692-6, €45)

De anonieme recensent die begin 19de eeuw het
succesvolle treurspel Adel en Mathilda van S. Ipz.
Wiselius besprak in De Tooneelkijker II, meende dat
het de bedoeling van de dichter was: ‘het senten-
tieusen des Griekschen en het bedrijfvolle des
Franschen treurspels, met de hedendaagsche
zucht naar woeling en geraas zamen te smelten’
(p. 220). Sinds contemporaine recensenten zich in
zulke negatieve bewoordingen over de smaak van
het schouwburgpubliek hebben uitgelaten, staat
in de theaterhistoriografie de 19de eeuw bekend
als een periode van verval. Het geletterde publiek
zou plaats hebben gemaakt voor het ‘gemeen’, het
gewone volk. Men had geen interesse meer in de
klassieke/classicistische treur- en blijspelen en
veredeling van de geest, maar wilde vermaak, me-
lodrama, zangspel en ballet. Dit negatieve oordeel
intrigeerde Henny Ruitenbeek. In haar dissertatie
heeft zij zich de vraag gesteld naar de mening van
het aangeklaagde publiek van de Amsterdamse
Schouwburg, in de periode 1814-1841. Uit welke
maatschappelijke klassen waren de bezoekers af-
komstig? Welke factoren in een voorstelling waren
van invloed op het schouwburgbezoek? Waar
kwam het negatieve oordeel van de tijdgenoten
vandaan? Een dergelijk receptieonderzoek, dat bij
de literatuurwetenschap al langer gangbaar is, is
in de theaterhistoriografie nog een betrekkelijk
novum.

Ruitenbeek heeft geen egodocumenten van het
theaterpubliek bij het onderzoek betrokken. Ze
heeft de stem van het anonieme publiek via omwe-
gen proberen te reconstrueren. Daarom onder-
zoekt ze in de eerste drie hoofdstukken het toneel-
aanbod, het schouwburgbezoek in de praktijk en
de sociale geleding van het schouwburgpubliek.
De hoofdstukken vier, vijf en zes betreffen kwanti-
tatief onderzoek naar het toneelbezoek van het
kassapubliek (abonnementen werden er niet bij
betrokken), verder het succes van de voorstellin-
gen bij het publiek en het toneelbezoek per rang:
kortom ‘kijkcijfers’. De bedoeling van bestudering
van deze onderwerpen in relatie tot de vraagstel-
ling wordt in de ‘Proloog’ al uitgelegd en daarmee
heeft de schrijfster het risico genomen dat de lezer
de draad verderop wel eens kwijtraakt. Gelukkig
houdt het prachtige feitenmateriaal de aandacht
vast. Pas in hoofdstuk zeven komt de invloed van

Boekbesprekingen 111



recensies, die dan al zo vaak zijn geciteerd, aan de
orde. Jammer dat de lezer niet eerder op de hoogte
is van hun partijdigheid.

Kijkcijfers is behalve een onderzoeksverslag ook
een geschiedschrijving van de dagelijkse gang van
zaken bij de Amsterdamse Schouwburg. Het thea-
terseizoen liep van eind augustus tot eind mei. De
speelavonden waren op maandag, woensdag en
zaterdag. Het programma duurde meestal van 18
tot 23 uur en bestond uit een hoofdspel met voor-
en/of nastukken. De hoofdgenres waren treurspel,
blijspel, zangspel, blijspel met zang en toneelspel
(melodrama). Als de koning kwam, zat het huis
vol, met relatief veel burgers uit de eerste stand.
Zaterdagavond was uitgaansavond bij uitstek.
Maandag was de avond van lagere middengroepen
en gegoede arbeiders. Bij debuten werden er soms
‘claqueurs’ ingehuurd, die de debutant moesten
uitfluiten of toejuichen al naar gelang de wens van
de opdrachtgever en ongeacht de geleverde ac-
teerprestatie. Het treurspel bleef in tegenstelling
tot berichten van tijdgenoten een geliefd genre,
vooral, en dat is opmerkelijk, bij de lagere standen.
Het schouwburgbezoek werd overigens het meest
bepaald door externe factoren, vooral de weekdag,
maar ook het seizoen, de Kermis, en minder door
de kwaliteit van de voorstellingen zelf.

De conclusie van het uitgebreide onderzoek is
zowel nuancerend als verrassend. Ruitenbeek
weet het probleem politiek te duiden. Er blijkt in
de periode na de Bataafs-Franse tijd van twee stro-
mingen bij toneelcritici sprake te zijn geweest. De
classicistische Tooneelkijker was spreekbuis van een
groep academici uit de eerste stand, die het volk
wilde opvoeden in goede zeden, vaderlandsliefde
en goede smaak. Liefst zag men treurspelen naar
Griekse, en ook Frans-classicistische regels, of
stukken van nationale dichters. Men vreesde de
Franse en Duitse vertalingen die gelijkheid der
standen propageerden. De tweede groep recen-
senten, die schreven voor onder andere Het Kritisch
Lampje, Het Tooneelklokje, De Arke Noach’s (Anton Cra-
mer), de Nieuwe Amsterdamsche Courant en het Alge-
meen Handelsblad, behoorde tot de ‘romantici’. Zij
verwoordden de smaak van het publiek, waarbij
Cramer, die maar liefst zes tijdschriften op zijn
naam had staan, het meest democratische stand-
punt uitdroeg. Het grote publiek, dat vooral be-
stond uit de sociale middengroepen, was geïnte-
resseerd in de moderne romantische stukken,
maar zijn smaak werd door het commissarissen-
bestuur, dat in 1820 het acteursbestuur verving en

voortkwam uit de kringen rond De Tooneelkijker,
niet altijd gehonoreerd. Wel probeerden deze anti-
revolutionaire opvoeders van het ‘volk’ de behoef-
te aan emotie en romantisch toneel te compense-
ren door opzienbarende decors te laten vervaardi-
gen, vaak door F.J. Pfeiffer. Een van zijn meest aan-
sprekende decors werd gemaakt voor de politiek
risicovolle opera Het sprakelooze meisje van Portici, of
het oproer te Napels. Daarin was een uitbarsting van
de Vesuvius op het toneel te zien, die ‘de haren der
daargezetenen tot aan het hoog gewelf omhoog’
deden rijzen (p. 204).

Het boek is goed geschreven. Het heeft een uit-
gebreid notenapparaat, een archief- en literatuur-
lijst, een personenregister en vijf bijlagen van on-
der meer tabellen betreffende koopkracht, grafie-
ken van recettes, lijsten van voorstellingen en re-
censies. De samenvatting is vertaald in het Duits.
Waarom niet in het meer gangbare Engels? Inte-
ressant is de vraag die Ruitenbeek zich stelt, hoe
het beeld van verval in de theatergeschiedschrij-
ving voor de rest van de 19de eeuw te duiden is, in
het licht van ‘de relativering van het vervalsbegrip’
voor de periode 1814-1841 (p. 357).

Martha Catania-Peters

A. Haartsen, M. Kokshoorn, C. ten Oever-van Dijk
en L. van Putten (red.) Door mensen gemaakt.
Cultuurhistorische waarden in Noord-Holland.
De cultuurhistorische waardenkaart als bron van
inspiratie. (Haarlem: Provincie Noord- Holland,
2002, 179 blz., ISBN 90-5769-008-X)

Door mensen gemaakt wordt gepresenteerd door de
provincie Noord-Holland als een zogenaamde
‘cultuurhistorische waardenkaart’, die de moge-
lijkheid wil bieden om met het besef van het verle-
den, de toekomst vorm te geven. Het boek is ge-
schreven door Adriaan Haartsen, tevens een van de
redacteurs. De publicatie opent met een voor-
woord door Enno Neef, gedeputeerde van de Pro-
vinciale Staten voor Zorg, Welzijn en Cultuur.
Hierin zet hij onder meer de doelstelling van het
werk uiteen. Het boek Door mensen gemaakt houdt
het midden tussen een echte studie en een beleids-
stuk van de provincie. De beoogde doelgroep zijn
daarbij de inwoners van de provincie Noord-Hol-
land. Het boek wil hen de bijzondere waarden van
de provincie laten zien en hen vervolgens inspire-
ren om mee te denken, mee te praten en/of mee te
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beslissen bij nieuwe plannen in Noord-Holland. 
In het boek wordt een thematisch gegroepeerd

overzicht van cultuurhistorische waarden gepre-
senteerd, die zijn ontstaan na een weloverwogen
selectie. Duidelijk wordt in het voorwoord aange-
geven dat het hier gaat om een impressie en geen
volledig overzicht. Vier lijnen lopen als een rode
draad door het verhaal: een archeologische, een
historisch- geografische, een stedenbouwkundige
en ten slotte de lijn van ‘het behoud door ontwik-
keling’. Het boek is opgebouwd uit zestien hoofd-
stukken, waarin de geschiedenis van Noord-Hol-
land op thematische wijze van de prehistorie tot
heden wordt doorlopen. Aan de orde komen onder
andere het ontstaan van het natuurlijk landschap
van Noord-Holland, de ontginning van de venen,
de droogmakerijen, de waterwegen, landverlies,
wateroverlast en het ontstaan van het ‘omgekeer-
de’ landschap. Ook de bronstijdboeren, de komst
van de Romeinen, de graven van Holland en latere
bestuurders komen aan de orde. Verder bestaat het
boek uit vlot geschreven stukjes over de zeevaart,

de geschiedenis van de godsdienst, de defensie,
het groene wonen, de infrastructuur, de waterbe-
heersing, de natuur, de industrie en de delfstof-
winning in de provincie Noord-Holland. Hier-
naast is het boek rijk geïllustreerd met zwart-witte
foto’s, kleurenfoto’s, reproducties, kaarten en pic-
togrammen, waarvan vele afkomstig zijn uit ge-
meentearchieven, streekarchieven, musea, univer-
siteiten, de Kunstcollectie Noord-Holland, de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder-
zoek en de Topografische Dienst.

Achter in het boek staat een lijst met geraad-
pleegde literatuur en een verantwoording van de il-
lustraties. Tot slot volgt een lijst van Noord-Hol-
landse cultuurhistorische sterlocaties, die per
hoofdstuk worden genoemd, en ter afsluiting een
uitklapkaart van Noord-Holland. Een echte aanra-
der voor allen die zich betrokken voelen bij de pro-
vincie Noord-Holland en hen die geïnteresseerd
zijn in de geschiedenis van Nederland.

Gwendolyn E. van Essen
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Willem Arnold Witsen in Amsterdam en 
Dordrecht

Willem Arnold Witsen (1860-1923), schilder, et-
ser, fotograaf en vertegenwoordiger van de Bewe-
ging van Tachtig, hield van landschappen en
stadsgezichten in de sneeuw of mist, van de
achterkant van grachtenhuizen en van water. Hij
hield ook van zijn vrienden die altijd welkom wa-
ren voor goede raad en steun, een glas en een si-
gaar. En zijn vrienden hielden van hem, dat blijkt
wel uit de vele brieven die bewaard zijn gebleven en
uit sonnetten, onder andere van Willem Kloos, die
na Witsens dood geschreven zijn.

Het werk van Willem Witsen is niet zo bekend
als dat van zijn tijdgenoten Isaac Israels of George
Hendrik Breitner, met wie Witsen zijn leven lang
bevriend was. Maar onder verzamelaars is het
werk van Witsen erg geliefd en de meeste grote
musea in Nederland bezitten wel een paar Wit-
sens. Het meest bekend is zijn etswerk, maar hij
heeft ook schilderijen en fraaie aquarellen ge-
maakt.

Een grote overzichtstentoonstelling van zijn
werk ontbrak tot nu toe, reden om 2003 tot Wit-
sen-jaar uit te roepen. In augustus gaan in zowel
Amsterdam als Dordrecht tegelijk tentoonstellin-
gen open, waarbij een catalogus verschijnt met
daarin een beschrijving van zijn complete etswerk.
Op beide exposities zijn schilderijen, tekeningen,
etsen en foto’s te zien. In het Gemeentearchief
Amsterdam zal de nadruk liggen op Witsen en
Amsterdam; in het Dordrechts Museum wordt

Witsen in een breder verband getoond. Veel van de
schilderijen en aquarellen zijn voor de gelegenheid
afgestaan door particulieren en waren niet eerder
voor zo’n breed publiek toegankelijk.

Witsens atelier aan het Oosterpark in Amster-
dam komt na een restauratie van bijna een jaar
binnenkort gereed. Ter gelegenheid daarvan ver-
schijnt een publicatie over dit ‘Witsenhuis’. Bo-
vendien verschijnen er in augustus twee gidsjes die
geïnteresseerden langs de plekken in Amsterdam
en Dordrecht voeren die Witsen heeft vastgelegd.

Hoewel het werk van Witsen niet tot het be-
kendste van zijn tijd behoorde, is er toch behoor-
lijk veel bekend over het leven van de kunstenaar.
Zo zijn er honderden brieven bewaard gebleven,
en gedeeltes daarvan zijn uitgegeven, bijvoorbeeld
zijn briefwisseling met Herman Gorter. De hele
ateliernalatenschap is door een wilsbeschikking
van zijn tweede echtgenote Marie Witsen-Schorr
bijeengebleven. Tot de inboedel behoort een groot
aantal schilderijen, prenten, brieven en foto’s en
een paar documenten met belangrijke aanwijzin-
gen en dateringen van zijn persoonlijk leven.

Nagelaten zijn ca. twintig aantekenboekjes, die
Witsen gebruikte als agenda en dagboek. Van 1905
tot 1923 maakte Witsen nauwkeurige notities over
bijvoorbeeld het tijdstip waarop hij het huis verliet
om zijn kunsthandelaar te ontmoeten, wie er op
bezoek waren geweest of wanneer hij een ets had
‘geteekend en gebeten’. Met al deze bronnen ter
beschikking is het mogelijk om het werk en leven
van Willem Witsen voor een belangrijk deel te re-
construeren.
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‘Het mooie van al dat moois’
Witsen heeft vooral naam gemaakt als graficus.
Hij werd in vergelijking met Breitner of Israels niet
als een echte impressionist gezien. De waardering
voor zijn werk was tijdens zijn leven maar matig.
‘Zijn kunsthandelaar E.J. van Wisselingh vond het
werk van Witsen vaak te somber. Van zijn prenten
uit zijn Londense tijd schatte Van Wisselingh in
dat ze niet veel verkocht zouden worden’, zegt J.F.
Heijbroek, conservator prentkunst van het Rijks-
prentenkabinet en mede-organisator van de ten-
toonstellingen, ‘Toch heeft zijn werk een hele
rustige eigen stijl die je bij zijn tijdgenoten niet
terugziet. De stilte die hij creëerde werd door an-
deren niet nagestreefd, die waren veel meer op
zoek naar het leven en de drukte van de stad’.

Sommige critici beschrijven ook nu nog zijn
werk als somber en melancholiek, en inderdaad is
er zelden stralende zonneschijn op te ontdekken.
Maar wie wil kan de schoonheid zien van de ver-
vallen steigers, de armoedige buurten en ‘het
mooie van al dat moois’, zoals Witsen het zelf uit-
drukte, en de precisie waarmee hij het in beeld
bracht. Zelf wist Witsen dat men zijn prenten soms

te donker vond, want met enige zelfspot schreef
hij onder een pseudoniem een recensie van zijn
eigen werk in De Nieuwe Gids: ‘Witsen zond veel
zwarte etsen: te zwaar, te gevoelig [...]’.

Willem Witsen volgde van 1876 tot 1884 lessen
aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam. Hij was tijdens zijn opleiding gefasci-
neerd door de techniek van het etsen. Omstreeks
1880 waren er niet veel beoefenaars van de ets-
kunst in Nederland en op de Academie werd er
naar zijn mening niet genoeg aandacht aan be-
steed. Buiten de opleiding bekwaamde Witsen
zich in het etsen, samen met zijn medestudenten
Veth en Tholen. Ze maakten hun eigen drukpers
waarmee ze hun etsen konden afdrukken en be-
oordeelden elkaars werk.

De vader van Willem Witsen ging in 1882 op
Ewijkshoeve wonen, een landelijk gelegen huis bij
Lage Vuursche. Dikwijls kwamen Witsen en zijn
vrienden van de Academie er logeren en ook zijn
zus Anna nodigde regelmatig vrienden uit. Schil-
ders, schrijvers en componisten verzamelden zich
op Ewijkshoeve waar zij discussieerden over
kunst, literatuur, poëzie en de gevestigde orde.
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Willem Kloos kwam dikwijls mee, en ook Frederik
van Eeden en Albert Verwey gingen er graag naar-
toe. Het is de groep jonge kunstenaars die zich
rond deze tijd zouden gaan manifesteren als de Be-
weging van Tachtig. Ewijkshoeve wordt daarom
wel ‘De tuin van Tachtig’ genoemd.

Ook na zijn academietijd zou Willem Witsen
nog enkele jaren naar Ewijkshoeve komen om er te
werken. Hij tekende in zijn begintijd vooral land-
arbeiders en boerenhoeves, naar voorbeeld van de
Franse kunstenaar Jean-François Millet (1814-
1875), die veel in de Auvergne tekende.

Na het beëindigen van zijn opleiding richtte
Witsen in 1885 met Jan Veth en Antoon Derkinde-
ren de Nederlandsche Etsclub op. Dit gezelschap
zou tot 1896 blijven bestaan en had tot doel de ets-
kunst in Nederland nieuw leven in te blazen. Wit-
sen heeft vier keer voor de jaarlijkse portefeuille
een ets ingeleverd.

In 1888 vertrok Willem Witsen voor een paar
jaar naar Londen. Daar verlegde hij zijn onder-
werpskeuze van het landleven naar het in beeld
brengen van de grote stad. Hij maakte er enkele in-
drukwekkende stadsgezichten.

Terug in Nederland betrok hij van 1891 tot 1893
een atelier en woonhuis aan de Eerste Parkstraat
438, nu het Oosterpark 82, in Amsterdam. Vanuit
het atelier op de eerste verdieping had hij een mooi
uitzicht over het Oosterpark in aanleg. Hij tekende
het uitzicht meerdere malen. Op de hier afgebeel-
de aquarel (zie Afb. 2) zijn ook de bouwketen te
zien voor de bouw van de Muiderkerk, die in 1892
gereed zou komen. 

Witsen verstond de kunst om in grote vlakken
te werken zonder dat het werk daardoor plat of on-
interessant werd. In deze aquarel is te zien hoe de

grilligheid van de bomen de lege, witte voorgrond
doorbreekt. Witsen koos ervoor om geen figuren
in het wintergezicht te brengen. Toch is de aanwe-
zigheid van mensen gesuggereerd door het spoor
in de sneeuw, dat het oog meeneemt naar de hui-
zen op de achtergrond.

Witsen bracht maar weinig figuren in zijn
stadsgezichten en wanneer hij het deed was het
vooral om perspectief te suggereren of de maat van
dingen aan te geven. Zelden zijn er gezichten te
zien en vaak zijn de figuren niet meer dan zwarte
schimmen. ‘Het moet een bewuste keuze van de
kunstenaar zijn geweest om geen figuren weer te
geven,’ aldus J.F. Heijbroek, ‘want hij kón het wel.
Witsen vond dat het eigene van de stad vooral tot
uitdrukking kwam in de gebouwen, en niet in de
mensen die er woonden.’

De kunstenaar werkte graag met grote
contrasten en weinig kleur. Zijn aquarellen en
schilderijen van stadsgezichten kenmerken zich
door spaarzaam gebruik van kleur. Er is veel
contrast in zwart en wit; de andere kleuren zijn wel
waarneembaar, maar verschillen weinig van tint.
Ook in zijn prentkunst bracht Witsen graag veel
contrast aan. De keuze voor wintergezichten en
steden in de mist of regen is daarom niet toevallig.
(Afb. 3)

Na zijn huwelijk met Betsy van Vloten in 1893
heeft Witsen een paar jaar in Ede gewoond, waar
zijn drie zonen geboren werden. Maar het huwe-
lijk liep na tien jaar stuk en Witsen besloot weer
naar Amsterdam te gaan. Vanaf 1904 kon hij weer
in zijn oude atelier aan het Oosterpark terecht om
er te werken. In 1907 trouwde hij met zijn tweede
vrouw Marie Schorr, die er het bovenhuis huurde.

Uit de tijd dat Willem Witsen in zijn atelier aan

116 Tastbaar verleden

Afb. 3. Winterlandschap, Willem
Witsen, olieverf op doek, 45 x 52
cm., SK-A-2953, Rijksmuseum
Amsterdam.



het Oosterpark werkte, zijn veel proefdrukken be-
waard gebleven. Deze geven aanwijzingen over de
werkwijze van de kunstenaar. Tot het moment
waarop de kunstenaar besluit dat een prent klaar
is, worden er nog veranderingen op de etsplaat
aangebracht, waarvan het resultaat op zo’n proef-
druk te beoordelen is. ‘Epreuve d’essai’, schreef hij
dan in zacht potlood linksonder op de proefdruk.
Uit zijn brieven blijkt dat hij vaak tobde met het uit-
eindelijke resultaat en er lang aan bleef werken om
te krijgen wat hij wilde.

Om een grote, gedetailleerde ets op de plaat te
brengen kon Witsen maanden bezig zijn. Hij
maakte proefdrukken die hij dikwijls naar zijn
vriend Arnold Ising stuurde om het resultaat te be-
spreken, maar meestal dienden ze voor hemzelf
om het werk te beoordelen. De bewerking van de
plaat was intensief. Witsen liet de etsplaten soms
ongebruikelijk lang in het etsbad liggen. De groe-
ven worden daardoor diep en geven bij het afdruk-
ken een inktzwarte toon. 

Irene de Groot is conservator prentkunst van het
Rijksprentenkabinet en mede-organisator van de
tentoonstellingen. Zij is verantwoordelijk voor de be-
schrijving van de grafiek en heeft daarvoor vele uren
in prentendepots doorgebracht om de verschillen-
de staten van een ets met elkaar te vergelijken. Wit-
sen werkte lang en nauwkeurig aan zijn etsen, vol-
gens Irene de Groot: ‘Hij maakte relatief veel proef-
drukken, misschien ook wel omdat hij in tegen-
stelling tot andere kunstenaars zelf een drukpers tot
zijn beschikking had.’ Uit de agenda’s van Witsen
blijkt dat hij in 1908 een drukpers liet installeren in
het atelier aan het Oosterpark. Die gebruikte hij niet
alleen voor het maken van proefdrukken, maar
soms ook voor het drukken van een beperkte eigen
oplage. Wanneer hij etsen liet drukken bij een druk-
kerij, zoals bij Mouton in Den Haag, was de opla-
ge niet groter dan 100 exemplaren, en altijd was hij
er zelf bij.

Typerend voor de werkwijze van Witsen was dat
hij dikwijls een voorstelling liet rusten om er
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Afb. 4. Pakhuizen op Uilenburg, Am-
sterdam, Willem Witsen, olieverf
op doek, 52 x 42 cm., SK-A-2952,
Rijksmuseum Amsterdam.



maanden, soms jaren later mee door te gaan. Ook
kon hij van hetzelfde onderwerp een ets, een aqua-
rel en een schilderij maken. Er is niet echt een
volgorde in aan te geven, maar het kwam voor dat
hij een aquarel naar een ets maakte, of andersom,
of eerst een schilderij naar een voortekening en
daarna een ets. 

Hoewel Witsen ook tekeningen, aquarellen en
schilderijen maakte, heeft hij niet geëxperimen-
teerd met verschillende grafische technieken. Hij
heeft zich waarschijnlijk toegelegd op een tech-
niek waar hij zich al van jongs af aan in had be-
kwaamd en waar hij goed in was: de etskunst. Hij
moest om in zijn onderhoud te kunnen voorzien
werk afleveren dat zou verkopen. Want niet alles
wat hij maakte werd door zijn kunsthandelaar Van
Wisselingh geaccepteerd.

Het karakter van de stad
Sommige stadsgezichten van Witsen vertonen
overeenkomsten met werk van de Britse kunste-
naar Whistler. Vooral in de keuze van onderwerp:
niet het monumentale of pittoreske van een stad
werd in beeld gebracht, maar juist de achterkant
van de huizen, de kleine straatjes en de vervallen
gebouwen. Whistler vond het onbegrijpelijk dat er
niet meer Nederlandse kunstenaars waren met
oog voor al dat moois. ‘Jullie hebben het hier voor
het grijpen maar jullie doen er niets mee!’, riep
Whistler in 1889 uit, tijdens een bezoek aan Am-
sterdam. In Witsen had hij in elk geval wel een ver-
wante geest gevonden, al is het niet zeker of de
twee elkaar ontmoet hebben.

Witsen was gefascineerd door de schoonheid
van de achterkant van steden. In Amsterdam
maakte hij veel schetsen van de Oude Schans en
omgeving. Aan zijn vriendin Betsy, waar hij later
mee zou trouwen schreef hij in 1891: ‘’t Is ’n ge-
weldig brok Amsterdam, iets dat je nergens anders
zou kunnen vinden – iets ook dat nooit gemaakt is
– ja, dat is curieus hoe weinig er van Amsterdam
gemaakt is; – ik bedoel dingen waarin ’t eigen ka-
rakter van Amsterdam is uitgedrukt’. (Afb.5)

Om het karakter van Amsterdam vast te leggen
ging hij er dikwijls in een roeiboot op uit en ook in
andere steden tekende hij graag vanaf het water.
Later huurde hij een dekschuit in Amsterdam en
liet er een houten werkkeet op zetten om ook bij
slecht weer vanaf het water te kunnen werken. Een
gevolg van deze werkwijze is dat typische perspec-
tief, de lage horizon die kenmerkend is voor het
werk van Witsen.

Tussen 1895 en 1900 bezocht Witsen meerma-
len Rotterdam, waar hij onder andere werkte aan
huizen aan het Groenendaal (zie Afb. 6) en een ge-
zicht op de hoek van de Bierhaven en de Oranje-
straat. In Dordrecht zocht hij de binnenhavens op
en de huizen aan het water. Veel kunstenaars wer-
den aangetrokken door de schoonheid van de
oude stad, die al sinds Aelbert Cuyp werd getekend
en geschilderd.

Hotels in Dordrecht zoals hotel Bellevue, waar
Witsen logeerde, speelden daar handig op in door
faciliteiten voor kunstenaars aan te bieden, zoals
een atelier of een donkere kamer voor fotografen.
Aan de schetsen en schilderijen in de lobby was
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Afb. 5. Oude Schans III, Willem Wit-
sen, ets en aquatint, 490 x 580
mm., RP-P-OB.25.881, Rijksmu-
seum Amsterdam.



soms al te merken dat een hotel veel door kunste-
naars werd bezocht. 

In de schetsboekjes van Witsen is te zien dat hij
studies maakte van straten en huizen, soms met de
muren half in het water, waarbij de contouren, de
verhoudingen en het perspectief werden opgezet
in zwart krijt. Op de schetsen staan kleuraandui-
dingen en is aangetekend of de muren gepleisterd
zijn of uit bakstenen waren opgetrokken. (zie Afb.
7 en 8)

Naar aanleiding van de schetsen die hij in Dor-
drecht maakte, ontstond een twaalftal etsen en een
aantal aquarellen en schilderijen, de meeste ge-
maakt vanaf het water. Toch zocht Witsen ook wel
eens een hoog gezichtspunt, zoals te zien op het
uitzicht over Dordrecht vanaf de Grote Kerk. (zie
Afb. 9) De prent is in spiegelbeeld. In de etstech-
niek is het gebruikelijk dat op de etsplaat de voor-
stelling in spiegelbeeld wordt getekend: links en
rechts zijn daarop omgekeerd. Wanneer deze ets-
plaat wordt afgedrukt, ontstaat weer een positief
beeld. Bij het in prent brengen van een voorstelling
kan het beeld ook, zoals hier is gedaan, in dezelf-
de richting op de plaat worden overgebracht. Dat
is makkelijker omdat dan niet alles naar spiegel-

beeld vertaald hoeft te worden, maar heeft natuur-
lijk tot gevolg dat de afdruk spiegelbeeldig is.

Witsen en de fotografie
Fotograferen was een hobby van Witsen en niet,
zoals bij Breitner, een hulpmiddel voor zijn schil-
derijen of etsen. Hij portretteerde vrienden, fami-
lie en maakte een groot aantal zelfportretten. Hij
maakte portretten van onder anderen Willem
Kloos, Frederik van Eeden, Marius Bauer en Jan
Toorop. Het was in die tijd een geliefde bezigheid
om portretfoto’s uit te wisselen. Witsen maakte
zijn foto’s weloverwogen. Hij dacht na over het
licht, gezichtspunt en de compositie en had ver-
nieuwende ideeën over het gebruik van de camera. 

Zijn stijl van fotograferen trok zich weinig aan
van de traditionele compositieregels. Hij werkte
na 1890 met de toen net beschikbare nieuwe ge-
neratie snelle emulsies en met kleinere camera’s.
De nieuwe techniek stond toe dat de geportret-
teerde niet meer secondenlang in de camera hoef-
de te turen. Hij creëerde een nieuw type portret,
dat jaren later navolging kreeg. Het portret mocht
rommelig zijn en hard belicht, beeldvullend, ka-
raktervol en direct. Zijn foto’s waren erg populair
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Afb. 6. Groenendaal, Rotterdam,
Willem Witsen, 1898, ets, 235 x
186 mm., RP-P-OB-25.475, Rijks-
museum Amsterdam.



onder zijn vrienden maar bleven slechts in kleine
kring bekend.

Kloos, vriendschap en de Tachtigers
Op de Academie was Witsen jaargenoot van Mau-
rits van der Valk, met wie hij al vanaf zijn jeugd be-
vriend was. Waarschijnlijk raakte hij via hem be-
vriend met Willem Kloos en daardoor betrokken
bij de oprichting van de Tachtigers. (Afb. 10)

Willem Kloos en Willem Witsen speelden bei-
den een actieve rol bij de oprichting van de Bewe-
ging van Tachtig, een beweging tegen de gevestig-
de orde, tegen moralisme in de kunst en vooral te-
gen gezapigheid. Kunst moest maar eens wat min-
der ‘dommelig’ worden. Kloos beschreef de nieu-
we essentie van de kunst als ‘de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie’. Kunst
moest kunst zijn, l’art pour l’art, met schoonheid als
allerhoogste doel.

Witsen schreef gedurende een paar jaar kunst-
kritieken in De Nieuwe Gids, het tijdschrift van de
Beweging van Tachtig dat in 1885 voor het eerst
uitkwam. In juni 1887 pleitte hij onder het pseudo-
niem W.J. van Westervoorde ervoor het werk van
een kunstenaar als zelfstandig kunstwerk te be-
schouwen. Niet of het in een stroming of theorie
past, en ook niet door het te plaatsen tegen de per-
soonlijke omstandigheden van de maker, maar al-
leen door te kijken naar het werk zelf. De vraag
moest zijn of het werk wel ‘... gevoeld, persoonlijk
gevoeld, persoonlijk weergegeven is.’

Kloos droeg het naar buiten brengen van zijn
allerindividueelste emoties overigens wel heel let-
terlijk uit, en niet alleen in de kunst, maar ook in
zijn persoonlijke leven. Hij belandde daardoor
vaak in moeilijkheden en klopte dan voor hulp bij
zijn vriend Witsen aan. Hij was lange tijd labiel en
al jong drankzuchtig. In 1888 raakte Kloos volko-
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Afb. 7. Voorstraatshaven IX, Dord-
recht, Willem Witsen, 1900, ets en
aquatint, 180 x 230 mm., RP-P-
OB-25.646, Rijksmuseum
Amsterdam.

Afb. 8. Schets voor Voorstraatshaven
IX, Dordrecht, Willem Witsen, ca.
1898, zwart krijt, 210 x 285 mm.,
RP-T-1964-226A, Rijksmuseum
Amsterdam.



men overspannen door ‘drank en emoties’. Frede-
rik van Eeden, die naast schrijver als geneesheer
werkzaam was, probeerde zijn vriend er weer bo-
venop te helpen en ook Witsen bood Kloos wel
eens onderdak in moeilijke tijden. In 1896 verbleef
Kloos enige tijd in een inrichting. 

Na de dood van Witsen schreef hij zeker 25 son-
netten waar zijn vriend in voorkwam. Eén van de
eerste sonnetten na de dood van Witsen, ‘Levens-
herinnering aan Willem Witsen’, begint zo: ‘Voe-
len en zwijgen was uw kracht, want praten / zon-
der wat echts te zeggen, vondt gij dwaas’.

Witsen was een rustige en gastvrije man. Hij
had voldoende aanloop van kunstbroeders en
schrijvers en toonde zich zijn leven lang een be-
trokken vriend. Zijn huis stond altijd open, er werd
veel gepraat, geschaakt en er waren goede sigaren
te roken. Er werd gemusiceerd (zelf speelde hij cel-
lo) en gediscussieerd over kunst en ‘schoone lette-
ren’. ‘Witsen liet zijn vrienden drinken’, zei Isaac

Israels, die op de Oosterpark een tijd zijn onder-
buurman was. 
Israels vond het overigens niet altijd een pretje dat
zijn buurman zoveel aanloop had, want als er bo-
ven bezoek was, kon hij zijn rust wel vergeten. De
plankenvloer van het atelier aan het Oosterpark
was onbedekt en het huis gehorig. Er zijn diverse
briefjes van Israels bewaard gebleven met het ver-
zoek of het niet wat rustiger kon zijn daarboven.

Het was een zoete inval waar Witsen ook woon-
de, op dezelfde gastvrije manier waarop vroeger
Ewijkshoeve voor gasten openstond. Er werd dik-
wijls een beroep gedaan op zijn hulp in daad, raad,
geld of goederen. Na de dood van Witsen ver-
woordde Hofker het verlies van zijn vriend als
volgt: ‘Wim heeft mij jaren in een paradijs laten le-
ven, gedekt als ik was door zijn wereldwijsheid en
zijn groote genegenheid’.
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Afb. 9. Haven van Dordrecht vanaf de Grote Kerk, Willem Witsen, 1900, ets, 320 x 367 mm., RP-P-OB-25.804, Rijks-
museum Amsterdam.



Het Witsenhuis
Willem Witsen stierf na een langdurige ziekte in
april 1923. Toen George Breitner twee maanden na
hem overleed, bood Marie Witsen-Schorr aan om
hem naast haar man te begraven. En zo gebeurde
het ook. Op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam
liggen Witsen en Breitner, en inmiddels ook hun
beider echtgenotes, naast elkaar begraven; de vier
stenen gevat in een enkele lijst. 

Marie Witsen-Schorr heeft tot haar dood in
1943 in het huis aan het Oosterpark gewoond en
liet in haar testament drie opmerkelijke bepalin-
gen opnemen. Zij wilde dat de inboedel van het
huis bijeenbleef en beschikbaar zou zijn voor ten-
toonstellingen. Ook wilde zij, in de geest van haar
man, dat er na haar dood steeds jonge veelbelo-
vende schrijvers in hun huis zouden wonen. De
commissie die het Witsenhuis beheert, heeft nog
altijd tot taak om de bewoning van het Witsenhuis
te regelen en zo deze wens ten uitvoer te brengen.
Er zijn inmiddels veel meer dan de eens bepaalde
drie schrijvers tijdelijk ondergebracht in het Wit-
senhuis. Indirect brengt Witsen, nu tachtig jaar na

zijn dood, nog altijd rust en bijstand aan zijn
kunstbroeders. In de beide tentoonstellingen over
Willem Witsen is veel werk te zien dat uit het Wit-
senhuis afkomstig is en wordt ook aan die bepa-
ling uit de laatste wil van Marie Witsen-Schorr vol-
daan.

Cindy van Weele

Witsen en Amsterdam
Gemeentearchief Amsterdam
Amsteldijk 67
dagelijks 11.00-17.00 uur
16 augustus-26 oktober 2003
www.gemeentearchief.amsterdam.nl

Willem Arnold Witsen
Dordrechts Museum
Museumstraat 40
di t/m zo 11.00-17.00 uur
16 augustus-16 november 2003
www.dordrechtsmuseum.nl
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Afb. 10. Willem Witsen, Willem Kloos, Hein Boeken en Maurits van der Valk, Joseph Jessurun de Mesquita, zomer 1888,
daglichtcollodiumzilverdruk, 163 x 222 mm., RP-F-W1734, Rijksmuseum Amsterdam.



Bij de tentoonstellingen in Dordrecht en Amster-
dam verschijnt de catalogus Willem Witsen 1860-
1923. Schilderijen, tekeningen, prenten en foto’s, redac-
tie: Irene M. de Groot, J.F. Heijbroek en Moniek
Peters (Uitgeverij Thoth, Bussum). Inclusief een
volledige oeuvre-catalogus van de etsen door Irene
M. de Groot. ISBN 90-6868-330-6, prijs €34,90.

Willem Witsen. Drie wandelingen door Amsterdam rond
1900 en Willem Witsen. Wandelen en varen door Dord-
recht rond 1900, beide geschreven door J.F. Heij-
broek. ISBN 90 6868 331 4 (Amsterdam) en ISBN
90-6868-332-2 (Dordrecht), prijs €8,90.

In het najaar 2003 zal naar verwachting bij Uitge-
verij Atlas in Amsterdam ook het boek Het huis aan
het park verschijnen, de geschiedenis van het Wit-
senhuis aan het Amsterdamse Oosterpark en zijn
bewoners van 1884 tot nu, geschreven door Jessica
Voeten.

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de volgen-
de publicaties:
J.F. Heijbroek, ‘Met Witsen naar Rotterdam en

Dordrecht’, in De Boekenwereld, Tijdschrift voor
boek en prent 18 (2002) 230-255.

I.M. de Groot, ‘Willem Witsen en zijn drijvend ate-
lier’, in Bulletin van het Rijksmuseum 38 (1990)
345-367.

Kunstschrift 47, jan/feb 2003, speciaal nummer
over Willem Witsen.

I.M. de Groot, Willem Witsen, vouwblad XV van het
Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amster-
dam 1977.

I.M. de Groot en M. Schapelhouman (red.), Kunst
rond 1900 (Zwolle 2000).

Rein van der Wiel, Ewijkshoeve. Tuin van Tachtig
(Amsterdam 1988).
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Afb. 11. De voet van de Montelbaanstoren, Amsterdam, Willem Witsen, potloodtekening, 510 x 585 mm., RP-T-1964-
299, Rijksmuseum Amsterdam.



Oproep voor kopij

Historisch tijdschrift Holland publiceert artikelen over allerlei onderwerpen uit de ge-
schiedenis van Noord- en Zuid-Holland. De redactie streeft ernaar de verschillende tijd-
vakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. De redactie wil hierbij le-
zers oproepen om bijdragen in te zenden voor de komende jaargangen. Belangrijke voor-
waarden voor plaatsing in het tijdschrift zijn dat een artikel is gebaseerd op eigen onder-
zoek en verbanden legt met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel dient
lezenswaardig te zijn voor een breed publiek. Niet in aanmerking voor publicatie komen
zeer specialistische bijdragen die moeilijk toegankelijk zijn voor niet-vakgenoten en bij-
dragen die het strikt lokale belang niet overstijgen. Nadere informatie en richtlijnen voor
auteurs zijn op te vragen bij de redactiesecretaris mevrouw Ariadne Schmidt (adres; zie co-
lofon) of op de website www.verenigingholland.nl.

Oproep voor nieuwe redacteuren

Holland zoekt redacteuren

Holland is op zoek naar nieuwe leden voor ons team van redacteuren. Gezamenlijk dragen
we de verantwoordelijkheid voor Holland, Historisch Tijdschrift, dat viermaal per jaar ver-
schijnt. De redactie werkt op onbezoldigde basis. Momenteel bestaat de redactie voor het
grootste deel uit specialisten in de vroeg-moderne tijd, reden waarom de redactie graag
versterking ontvangt uit andere specialismen. We zoeken in het bijzonder:

– een mediaevist
– een kunsthistoricus

Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij de redactievoorzitter:
Dirk Damsma
Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 45
1012 VB Amsterdam
d.damsma@hum.uva.nl
020-5254722

Nadere inlichtingen kunnen eveneens bij hem worden verkregen.



Rectificatie

In het artikel van ‘Hendrick Goltzius en de penningkunst’ (Holland 35 (2003), blz. 57-61)
van de hand van Carolien Voigtmann zijn per ongeluk twee afbeeldingen in spiegelbeeld af-
gedrukt. Het gaat om afbeelding 2 en afbeelding 6, die nu weliswaar ‘goed’ staan, maar net
zoals afbeelding 5 in spiegelbeeld had moeten staan. Het gedeelte waarin de auteur enkele
'Raadsels in spiegelbeeld' bespreekt werd hierdoor wel erg moeilijk te begrijpen. Met excu-
ses aan de lezer en de auteur.

Henk Looijesteijn
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