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Vervalsen in Holland
Een historiografische benadering

Het is alweer een flinke tijd geleden dat er in een themanummer van Holland uitgebreid werd
stilgestaan bij de Hollandse historiografie.1 In 1985 stond de lokale geschiedbeoefening in Hol-
land van de 16de tot en met de 18de eeuw centraal, ingeleid door een overzicht van lijnen en
patronen in de vroegmoderne geschiedschrijving van de hand van Eco Haitsma Mulier. Het
leek de redactie van het tijdschrift van belang om bijna twintig jaar later opnieuw aandacht te
schenken aan de historiografie. Dit maal is gekozen voor een thematischer opzet. Het voor-
liggende themanummer pretendeert niet een overzicht te bieden van de geschiedenis van de
Hollandse historiografie – of van de secundaire literatuur die daarover is verschenen in de af-
gelopen twintig jaar. Het is daarentegen een specifiek historiografisch onderwerp, namelijk
het vervalsen van het Hollandse geschiedbeeld, dat centraal staat in dit nummer. Daarbij is
het de bedoeling om de rekbaarheid van het begrip ‘vervalsen’ te verkennen aan de hand van
een aantal case-studies. Het themanummer heeft hierdoor een verkennend karakter, dat hope-
lijk aanzet tot meer belangstelling voor ‘vervalsen’ als historiografisch onderwerp.

Het onderwerp ‘vervalsen in Holland’ wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal bij-
dragen die uiteenlopende perioden vertegenwoordigen, van de Middeleeuwen tot en met de
20ste eeuw. Bovendien gaat het in dit nummer niet uitsluitend om historiografie in de vorm
van geschiedschrijving, zoals in 1985 nog het geval was, toen in de diverse bijdragen met
name de gedrukte stadsgeschiedenissen van auteurs als Hendrik Soeteboom, Johannes
Pontanus, Simon Eikelenberg en Jan Wagenaar werden behandeld. Het thema vervalsen
wordt in dit themanummer nagespeurd in de historische cultuur in brede zin: het middel-
eeuwse oorkondenwezen en de traditionele oorkondenkritiek, humanistische edities van
kronieken, ‘patriotse’ stadsgeschiedenis, genealogie en heraldiek, en 20ste-eeuwse archeo-
logie en landschapsfotografie komen in dit nummer aan bod. Daarnaast bevat de rubriek
Tastbaar Verleden een bijdrage over 18de-eeuwse follies: ooit geliefde, maar nu verguisde
imitatie-architectuur. En wanneer de omvang van een themanummer niet aan beperkingen
gebonden zou zijn, had dit lijstje gemakkelijk kunnen worden uitgebreid met nog andere
historiografische deelgebieden, bijvoorbeeld volkskunde of monumentenzorg.2

Dit verschil in benadering weerspiegelt de nieuwe ontwikkelingen die zich de laatste de-
cennia hebben voorgedaan in het onderzoek naar de geschiedenis van de geschiedbeoefe-
ning. Dat nieuwe onderzoek is veel minder traditioneel ideeënhistorisch – dat wil zeggen,
gericht op de meer bekende auteurs en hun gepubliceerde werken – georiënteerd dan voor-
heen, en meer algemeen cultuurhistorisch van aard. Tegelijkertijd is het nieuwe onderzoek
minder uitsluitend gericht op tekstuele en gedrukte bronnen. Zonder uitputtend te willen
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1 Holland 17, 3-4 (1985).
2 Zie over deze onderwerpen bijvoorbeeld: Remco Ensel, ‘Een verbeelde gemeenschap. De volkskundige portretfotografie

van Willem van Malsen’ in: Martijn Eickhoff, Barbara Henkes en Frank van Vree, Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in
Nederland 1900-1950 (Elfde Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie; Zutphen 2000) 156-189;
A.J.C. van Leeuwen, De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect 1850-1918 (Zwolle/Zeist 1995);
Ineke Pey, Herstel in nieuwe luister. Ideeën en praktijk van overheid, kerk en architecten bij de restauratie van het middeleeuwse katholie-
ke kerkgebouw in Zuid-Nederland (1796-1940) (Nijmegen 1993).



zijn, kan wat betreft het Nederlandse onderzoek hier gewezen worden op, bijvoorbeeld, de
publicaties van Jo Tollebeek en Tom Verschaffel over het fenomeen ‘historische sensatie’,
zoals dat zich onder andere manifesteerde in historieschilderkunst en -optochten;3 op de
publicaties van historisch-letterkundigen als Frits van Oostrom over minder voor de hand
liggende historiografische genres als heraldische wapenboeken;4 op studies naar de oud-
heidkundige verzamelcultuur;5 of op het onderzoek van Kees Ribbens naar alledaags histo-
risch besef.6

Creatieve kenners
Waarom een historiografisch themanummer gewijd aan het onderwerp vervalsen? Eén goe-
de reden is dat vervalsingen kunnen worden beschouwd als een spiegel van de wetenschap-
pelijke kennis in de tijd waarin de vervalser actief was; op die manier is het mogelijk om aan
de hand van een geschiedenis van het vervalsen een alternatieve geschiedenis van de ge-
schiedbeoefening te schetsen. Een goede vervalsing is immers waar het gaat om zaken als,
bijvoorbeeld, technische uitvoering heel goed afgestemd op de verwachtingen van de groot-
ste kenners op dat gebied.

Vervalsingen zijn altijd een product van hun tijd en dragen dan ook de sporen van die tijd
in zich, hoezeer de vervalser ook zijn best heeft gedaan om tot een exacte kopie van het ori-
gineel te komen. We hoeven maar te denken aan de aan vervalsingen verwante imitaties van
historische documenten in de vorm van facsimile’s om dat in te zien. Een facsimile uit de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw, destijds bedoeld als monument voor de eeuwigheid, doet
nu over het algemeen alweer gedateerd aan.

Bovendien slaan juist de ‘grootste kenners’ regelmatig zélf aan het vervalsen, zoals An-
thony Grafton heeft laten zien in zijn Forgers and critics.7 In de Hollandse historiografie is een
mogelijk voorbeeld daarvan de 16de-eeuwse monnik Cornelius Aurelius. Deze Aurelius
staat bekend als één van de eerste humanistische geschiedschrijvers in de Nederlanden. Als
zodanig was hij meer dan menig tijdgenoot doordrongen van de waarde van archeologische
overblijfselen als historische bronnen. Aurelius wist als eerste Hollandse geschiedschrijver
een opvallende Romeinse, in de omgeving van Leiden gevonden inscriptie te transcriberen
waarin het beroemde verbond tussen Romeinen en Bataven werd gememoreerd. Van deze
inscriptie is het origineel echter nooit aangetroffen, en tegenwoordig gaan archeologen en
historici er met hun grotere kennis van de Romeinse epigrafie vanuit dat ook om inhoude-
lijke redenen de bewuste inscriptie beslist een vervalsing moet betreffen.8
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3 Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, De vreugden van Houssaye. Apologie van de historische interesse (Amsterdam 1992); Jo Tolle-
beek, F. Ankersmit en W. Krul, Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996), met een bijdrage van Tom Verschaffel
over historieoptochten.

4 Frits van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 (Amsterdam 1987); Wim van Anrooij,
Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes (Amsterdam 1990); Jeanne Verbij-Schillings, Beeldvorming in Holland. He-
raut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995).

5 Sandra Langereis, ‘Inleiding’ in: Johannes Smetius, Nijmegen, stad der Bataven I, vertaald door A.A.R. Bastiaensen, S. Lan-
gereis en L.G.J.M. Nellissen (Nijmegen 1999); idem, ‘De verzameling munten, gemmen en schelpen van Abraham Gor-
laeus te Delft’ in: E. Bergvelt, M. Jonker en A. Wiechmann (red.), Schatten in Delft. Burgers verzamelen 1600-1750
(Zwolle/Delft 2002) 90-99. Laatstgenoemde bijdrage handelt voor een groot deel over Gorlaeus’ vervalsingen.

6 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland, 1945-2000 (Hilversum 2002).
7 Anthony Grafton, Forgers and critics. Creativity and duplicity in Western scholarship (Princeton 1990).
8 K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)

139. De inscriptie luidde ‘Gens Batavorum amici et fratres Romani imperii’ (‘Volk der Bataven, vrienden en broeders van
het Romeinse rijk’).



De in dit themanummer besproken geschiedschrijvers annex oudheidkundigen Johannes
Pontanus en C.J. de Lange van Wijngaerden leveren nog andere voorbeelden van dergelijke
‘creatieve kenners’. De Lange van Wijngaerden staat bekend als een uiterst betrouwbare
vroeg-19de-eeuwse chroniqueur van de Goudse stadsgeschiedenis, en Koen Goudriaan laat
zien dat De Lange tevens een kundig genealoog en wapenkundige is geweest. Goudriaan be-
handelt hier echter ook een minder bekend gegeven over De Lange als geschiedschrijver en
oudheidkundige, namelijk diens ophemeling van de eigen familiestamboom en familie-
heraldiek. Hij toont daarbij aan dat De Lange’s preoccupaties met betrekking tot zijn fami-
lieafstamming niet slechts door ordinair eigenbelang werden ingegeven, maar beter kun-
nen worden begrepen wanneer De Lange’s opvattingen over de ideale politieke organisatie
van de Nederlandse stad en staat bij de beoordeling van ’s mans werk worden betrokken.9

Marijke Carasso-Kok gaat in op de activiteiten van de 17de-eeuwse Johannes Pontanus als
uitgever van een laat-middeleeuws, anoniem kroniekje over Amsterdam. Pontanus was een
in zijn tijd vooraanstaand geschiedschrijver en oudheidkundige, onder meer beroemd ge-
worden vanwege zijn humanistische beschrijving van Amsterdam uit 1611. Het anonieme
kroniekje is door hem uitgegeven in deze stadsbeschrijving. Marijke Carasso-Kok heeft
Pontanus’ datering van het anonieme kroniekje nu voor het eerst aan een grondig onder-
zoek onderworpen en concludeert dat die zeer dubieus moet worden geacht. Zij sluit zelfs
niet uit dat Pontanus zelf de tekst van het kroniekje kan hebben verfraaid en verdraaid, en
oppert dat er daarbij niet zozeer sprake was van een regelrechte falsificatie, maar eerder van
een poging tot ‘restauratie’ van hetgeen volgens Pontanus idealiter in het kroniekje had
moeten staan. Dit was een wel vaker voorkomende praktijk in zowel de middeleeuwse als de
humanistische praktijk van tekstvermenigvuldiging.10

Tijden van twijfel
Het is te simpel gesteld om te zeggen, dat de ontmaskering van vervalsingen geheel afhangt
van de vooruitgang in wetenschappelijke kennis. Succesvolle vervalsingen, waarin ook de
grootste kenners lange tijd zijn blijven geloven, worden vaak pas verdacht gevonden op het
moment dat er sprake is van een veranderde politiek-maatschappelijke en ideeënhistorische
context. Daardoor verandert de wijze waarop men over geschiedenis denkt doorgaans gron-
dig, worden beelden van het verleden ingrijpend herzien en verliezen vervalsingen hun histo-
riografische betekenis. Ook hier levert de wellicht door Aurelius gefingeerde inscriptie een
voorbeeld. Eeuwenlang bleef diens transcriptie van de ‘spoorloos verdwenen’ inscriptie geci-
teerd worden in werken van gezaghebbende oudheidkundigen.11 Pas nadat de in de Republiek
der Verenigde Nederlanden zo lang gekoesterde ‘Bataafse mythe’ aan geloofwaardigheid had
ingeboet, en het idee dat Romeinen en Bataven een bijzondere en vriendschappelijke relatie
met elkaar hadden onderhouden zijn wetenschappelijke vanzelfsprekendheid had verloren,
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9 Zie over genealogische en heraldische vervalsingen in de Nederlandse Republiek ook S.A.C. Dudok van Heel, ‘Amster-
damse burgemeesters zonder stamboom. De dichter Vondel en de schilder Colijns vervalsen geschiedenis’, De zeventiende
eeuw 6 (1990) 144-151; idem, ‘Op zoek naar Romulus en Remus. Zeventiende-eeuws onderzoek naar de oudste magistra-
ten van Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum 87 (1995) 43-70.

10 Zie daarover B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval (Parijs 1980) 95-97; E.H. Waterbolk, ‘Humanis-
ten en Middeleeuwen’ in: H.B. Teunis en L. van Tongerloo (red.), Middeleeuwen tussen Erasmus en heden [...]
(Amsterdam/Dieren 1986) 25-49, aldaar 42.

11 Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius (Hilversum
2001) 221-225.



ontstond er aanleiding om aan de authenticiteit van deze inscriptie te gaan twijfelen.
Een recenter voorbeeld betreft de volkskundige portretfotografie van Hans Gilberg en

Willem van Malsen, onlangs in een bijdrage aan het NIOD Jaarboek Volkseigen beschreven
door Remco Ensel. Beide fotografen kregen in de jaren dertig van de vorige eeuw opdracht
van de bekende volkskundigen P.J. Meertens en Anne de Vries om fotoreportages te ver-
vaardigen van personen ‘die uit de streek hunner inwoning afkomstig zijn, en wier voorge-
slacht er sinds mensenheugenis gewoond heeft’.12 De foto’s werden gepubliceerd in door
Meertens en De Vries geredigeerde plaatboeken met titels als het Groot-Nederlands Boerenboek
(1936) en De Nederlandse volkskarakters (1938). Gilberg had de foto’s voor het Boerenboek ver-
zorgd, maar werd door Meertens en De Vries gepasseerd bij de voorbereidingen voor De
Nederlandse volkskarakters. De volkskundigen hadden na de publicatie van het Boerenboek na-
melijk van Gilberg vernomen dat hij hen had misleid met de herkomst van enkele portretfo-
to’s: Gilberg biechtte op dat hij onder andere één in de provincie Utrecht genomen foto had
laten doorgaan voor een in Groningen gemaakt portret. Het meest interessante is nu dat
Meertens en De Vries in dit bedrog echter geen aanleiding zagen om het aan de plaatwerken
ten grondslag liggende idee, dat streekgebonden, raciale ‘volkstypen’ op grond van fysieke
kenmerken onderscheiden konden worden, ter discussie te stellen. Voor De Nederlandse volks-
karakters zochten Meertens en De Vries simpelweg een nieuwe fotograaf, Willem van Mal-
sen.13 Pas in de naoorlogse periode zouden de aan dergelijke plaatwerken ten grondslag lig-
gende ideeën over volkskarakters als achterhaald worden beschouwd, waardoor ook de
volkskundige fotoreportages automatisch hun wetenschappelijke waarde zouden verliezen.

Verrassende dwaalsporen
De opmerking van Martijn Eickhoff, dat de behoefte aan een roemrijk verleden (‘wensden-
ken’) niet alleen blind kan maken voor de historische werkelijkheid – en mensen in de verlei-
ding kan brengen om bewijsstukken eventueel te vervalsen – maar evengoed aanleiding kan
geven tot nieuw onderzoek en verrassende nieuwe inzichten, is niet alleen van toepassing op
het door Eickhoff besproken archeologische veldwerk van Meester Kramer. Hetzelfde geldt
voor Nederlands meest tot de verbeelding sprekende archeologische vervalsingszaak, de
kwestie Vermaning. Deze Drentse amateur-archeoloog is beroemd en berucht vanwege de tal-
loze door hem gevonden vuistbijlen, waarmee hij wilde aantonen dat Drente reeds 55.000 jaar
geleden door Neanderthalers werd bewoond. Dat was een in de jaren zestig nog ongehoord
idee, want tot dan toe meenden historici en archeologen dat Nederland pas vanaf ongeveer
15.000 v. Chr. bewoond was geweest. Vermanings vuistbijlen konden de toets der weten-
schappelijke kritiek niet doorstaan. Maar diezelfde vervalsingszaak gaf de aanzet tot een enor-
me intensivering en methodologische verfijning van het archeologische vuistbijlenonderzoek
in Nederland. Daarmee leidde alle kritiek op Vermaning uiteindelijk tot de paradoxale conclu-
sie dat de bewoning van Nederland nog veel verder terugging dan Vermaning ooit had durven
beweren: in Limburg werden bewoningssporen gevonden van maar liefst een kwart miljoen
jaar oud. Tjerk Vermaning overleed voordat deze resultaten bekend raakten.14

130 Vervalsen in Holland

12 Meertens en De Vries, geciteerde in Ensel, ‘Een verbeelde gemeenschap’, 156.
13 Ibidem, 171 beschrijft vervolgens hoe ook Van Malsen schipperde met zijn portretfoto’s, bijvoorbeeld door een hooiende

jongen door te laten gaan voor vissersjongen.
14 Zie over Vermaning: L. Verhart, List en bedrog. Vervalsingen in de Nederlandse archeologie (Utrecht 1995) 59-63; Dick Stapert

e.a., ‘De ontmaskering van Tjerk Vermanings vuistbijlen’, Groniek, themanummer Vervalsingen 32, 142 (1998) 61-73.



Echt bedrog15

Een belangrijke reden om in dit historiografische themanummer stil te staan bij het onder-
werp vervalsen is dat vervalsingen van geschiedbeelden niet per se beschouwd hoeven te wor-
den als rariteiten of incidenten. In dit themanummer worden vervalsingen juist beschouwd
als het onvermijdelijke schemergebied van de geschiedbeoefening – en in de geschiedbeoe-
fening is het begrip ‘waarheid’ al bij voorbaat problematisch. In hoeverre werd er bewust ge-
logen en bedrogen? Bij historiografische vervalsingen vormt de meer ordinaire zucht naar ma-
terieel of maatschappelijk gewin lang niet altijd het hoofdmotief. Bezondigde de ‘vervalser’
zich misschien, in zijn eigen optiek, met de beste bedoelingen aan bedrog door het laatste stuk-
je bewijs voor zijn stellige wetenschappelijke overtuiging eigenhandig aan te vullen? De eer-
dergenoemde Cornelius Aurelius is hiervan mogelijk een goed voorbeeld.

Een andere in dit verband relevante vraag is die naar de contemporaine opvattingen over
authenticiteit. De vraag wat echt of waar is, en wat vals, is door de eeuwen heen op verschil-
lende manieren beantwoord. In dit themanummer komt deze problematiek het meest uit-
gesproken aan de orde in de bijdrage van Jan Burgers en Marco Mostert over de historische
betrouwbaarheid van de vroegste Hollandse oorkonden en het hardvochtige oordeel daaro-
ver van de traditionele oorkondenkritiek. De auteurs laten in hun bijdrage zien dat het
onderzoek naar de vraag, of we met authentieke documenten dan wel vervalsingen van doen
hebben, zich meer dan lange tijd gebruikelijk is geweest zou moeten buigen over de vraag
of het middeleeuwse waarheidsbegrip misschien anders was dan het moderne. Wanneer
moderne deskundigen vrijwel alle vroege Hollandse oorkonden als vervalsingen terzijde
schuiven, rijst namelijk de vraag waarom de middeleeuwers zélf dan wél vertrouwen stelden
in diezelfde oorkonden. Moderne onderzoekers dienen te beseffen dat hun onderzoek is ge-
conditioneerd door de moderne schriftmentaliteit. Tegenwoordig is iedereen een lezer;
kennis wordt doorgegeven en verworven door middel van geschreven en gelezen teksten. In
de vroege Middeleeuwen lag dit echter anders. Lange tijd speelde mondelinge overlevering
een veel belangrijker rol. Een geschreven tekst in de vorm van een oorkonde vervulde dan
ook aanvankelijk een wat andere functie dan moderne lezers zich in eerste instantie zouden
voorstellen: niet alleen de tekstuele, maar ook en vooral de visuele retoriek van een dergelijk
document diende indruk te maken op de tijdgenoten. Hierin kwam pas verandering nadat
het vertrouwen in het geschreven woord groeide ten koste van het vertrouwen in het ge-
sproken woord.16 Met een dergelijke invalshoek wordt het oorkondenonderzoek door Bur-
gers en Mostert duidelijk ingebed in een nieuwe, cultuurhistorische vraagstelling, en wordt
tevens het thema ‘vervalsen’ op een vernieuwende manier benaderd.17

Maar ook uit de bijdrage van Remco Ensel aan dit themanummer over Hollandse land-
schapsfotografie blijkt dat zelfs in de veel recentere geschiedenis opvattingen over waarheid
en authenticiteit aan verandering onderhevig zijn geweest, en dat de ideeën die daarover nog
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15 Ontleend aan een ongepubliceerde lezing van Marco Mostert, getiteld ‘Echt bedrog, ware woorden’ (Amsterdam, 12 no-
vember 2002).

16 Het voorgaande is ontleend aan de bijdrage van Jan Burgers en Marco Mostert, en aan de genoemde lezing van Marco
Mostert, ‘Echt bedrog, ware woorden’.

17 Vergelijk de geijkte, maar diametraal aan de bevindingen van Burgers en Mostert tegengestelde opmerking van de redac-
teuren Z.R. Dittrich, B. Naarden en H. Renner, in het voorwoord bij hun bundel over het thema vervalsingen getiteld
Knoeien met het verleden (Utrecht/Antwerpen 1984) 7-9, aldaar 8: ‘Ook moge men bedenken dat de worsteling met de
middeleeuwse oorkondenvervalsingen het kritisch apparaat van de geschiedwetenschap aanzienlijk vooruit heeft ge-
bracht.’



geen honderd jaar geleden opgeld deden voor hedendaagse beschouwers alweer moeilijk
invoelbaar kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de opvattingen over restauratie-
principes in de monumentenzorg van een eeuw geleden. Bekend zijn de discussies over de
inmiddels beruchte restauratietechnieken van P.J.H. Cuypers, die vooral befaamd is als
‘scheppend restaurateur’ van Kasteel de Haar in Haarzuilens. In Holland ijverde Cuypers
onder andere voor het ‘herstel’ van de ruïne van het kasteel van Brederode bij Velsen naar het
ideaalbeeld van een – niet werkelijk bestaand – middeleeuws kasteel.18 Dit doet dan weer
denken aan het door Umberto Eco in zijn essaybundel Faith in fakes gelanceerde, intrigeren-
de idee dat vervalsingen in bepaalde culturen meer worden gewaardeerd dan het origineel,
omdat de vervalsing vaak beter, completer, kortom idealer is dan het authentieke object
(Umberto Eco doelde in de eerste plaats op het Amerikaanse cultuurtoerisme, dat wordt ge-
kenmerkt door een voorliefde voor imitaties van Europees historisch erfgoed).19

De tijd leert het20

‘Echt bedrog’. De laatste jaren horen we regelmatig berichten in de dagbladpers over de
wens om verloren gegaan historisch erfgoed terug te brengen in de vorm van imitaties. Dit
raakt aan het thema van de historische vervalsingen, hoewel het idee van ‘vervalsen’ niet in
de perceptie van de betrokkenen zélf zal voorkomen. Bekend is de lobby gevoerd door de
UNESCO om in Afghanistan de door de Taliban opgeblazen Buddha-beelden, die be-
schouwd werden als werelderfgoed, te herbouwen. En de Volkskrant berichtte eerder dit jaar
over het Amerikaanse voornemen om de beroemdste nationale gebouwen – zoals het Vrij-
heidsbeeld en het Capitool – ‘van binnen en van buiten, driedimensionaal en tot op de mil-
limeter nauwkeurig’ vast te leggen. ‘Mocht een terroristische aanslag de panden ver-
woesten, dan zijn ze aan de hand van de vastgelegde beelden weer te herbouwen.’21

Een en ander doet denken aan het recent voltooide, vijfjarige en peperdure facsimile-pro-
ject rond de dagboeken en overige egodocumenten van Anne Frank. Dit project blijkt in de
eerste plaats uitgevoerd om fotografen, documentairemakers en wetenschappers voortaan
gelegenheid te geven de egodocumenten, die vrijwel nooit ter inzage worden gegeven voor
foto-, film- of studiedoeleinden, toch in handen te kunnen nemen, al is het dan in de vorm
van facsimile’s (en al bestaat er voor studiedoeleinden van de dagboeken reeds een weten-
schappelijke teksteditie).22 Maar de Anne Frank Stichting kent het project een nog grotere
waarde toe: ‘Daarmee hebben we de dagboeken veiliggesteld en blijven ze behouden voor de
toekomst, ook als er rampen mochten gebeuren. Dat geeft een rustig gevoel want het dag-
boek behoort tot het nationaal cultureel erfgoed.’23 Bij dit project kan echter worden ver-
ondersteld dat de houdbaarheidsdatum van dit streven naar een ‘dagboek in duplo’ veel be-
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18 M.J. Kuipers-Verbuijs e.a. (red.), Ruïnes in Nederland (Zwolle/Zeist 1997) 33-35, 242 e.v.
19 Umberto Eco, ‘Travels in Hyperreality’ in: idem, Faith in fakes. Essays (Londen 1986) 3-58. Eco’s idee is verder uitgewerkt

in de interessante monografie van J. Hendry, The Orient strikes back. A global view of cultural display (Oxford/New York 2000).
20 Ontleend aan Verhart, List en bedrog, 12.
21 ANP-bericht ‘VS scannen erfgoed voor reconstructie na ramp’, de Volkskrant, 9 januari 2003, p. 11.
22 Teresien da Silva, hoofd collectiebeheer van De Anne Frank Stichting, geciteerd door Hub. Hubben, ‘Dagboek in duplo’,

de Volkskrant 30 januari 2003 (p. 1 van katern de ‘Voorkant’). Da Silva merkt ook nog op dat [reproducties van] de origi-
nele dagboeken tevens op cd-rom beschikbaar komen. De door mij bedoelde wetenschappelijke editie is bezorgd door
David Barnouw en Gerrold van der Stroom, De Dagboeken van Anne Frank (’s-Gravenhage/Amsterdam 1986).

23 Yt Stoker, coördinator van het facsimile-project namens de Anne Frank Stichting, geciteerd door Hub. Hubben, ‘Dag-
boek in duplo’, de Volkskrant 30 januari 2003 (p. 1 van katern de ‘Voorkant’).



perkter zal blijken dan opdrachtgevers en uitvoerders zich momenteel kunnen voorstellen.
Ik kan mij nu juist indenken – afgezien nog van de vraag of een dergelijke uitspraak wel ver-
antwoord is gezien de ideeën in neo-fascistische kringen over de inventie van de Holocaust –
dat de nauwkeurige nabootsing van de huidige staat van de verkleuring van papier en inkt
en van de oxydatie van het dagboekslotje, breed uitgemeten in de dagbladen, over vijftig of
honderd jaar de nodige vertedering oproept bij conservatoren die dan mogelijk te maken
zullen hebben met alweer verder vergeeld papier, verder verkleurde inkt en een nog roesti-
ger slotje. Het punt hier is in ieder geval dat de momenteel in wetenschappelijke en musea-
le kringen blijkbaar vanzelfsprekende keuze voor een imitatie van de dagboeken in hun hui-
dige staat in de toekomst kan worden uitgelegd als een willekeurige en tijdgebonden be-
slissing. In een andere tijd – of andere plaats24 – met andere, even tijdgebonden opvattingen
over wat de essentie van de historische sensatie uitmaakt, zou de keuze wellicht zijn geval-
len op een poging tot imitatie van de dagboeken zoals Anne Frank ze zélf onder ogen moet
hebben gehad, in plaats van een imitatie van de dagboeken zoals ze rond het jaar 2000 als
historische bron bestaan, inclusief de potloodaantekeningen van Otto Frank.

Facsimile’s, imitaties, restauraties: al deze verschijnselen kunnen worden beschouwd als
facetten van het fenomeen ‘vervalsingen van het geschiedbeeld’. Evenals de geschiedbeoe-
fening zelf dragen vervalsingen onvermijdelijk de sporen van hun tijd, en vormen zij daar-
mee dankbare onderwerpen voor de cultuurhistoricus. Of zoals Jan Romein het lang gele-
den reeds heeft gezegd: ‘Gelooft niet wat de geschiedschrijvers zeggen, maar evenmin dat
zij het zonder grond zeggen.’25
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24 Zie mijn opmerking over Umberto Eco’s uitspraak aangaande het Amerikaanse cultuurtoerisme.
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(Haarlem 1932), motto.



Oorkondenvervalsing in Holland?
De rehabilitatie van het 12de- en 13de-eeuwse Hollandse oorkondenwezen

Nog maar enkele decennia geleden golden veel oorkonden die Holland in de 12de en de eerste helft van
de 13de eeuw voortbracht als vervalsingen. Maar hoe kwamen oorkonden, teksten waaraan men rech-
ten kon ontlenen, toen eigenlijk tot stand? En hoe werden ze door de tijdgenoten gebruikt? Hebben de
geleerden die de moderne oorkondenleer ontwikkelden zich wel rekenschap gegeven van de manier waar-
op deze Hollandse ‘vervalsingen’ werden vervaardigd? Het is hoog tijd om de oorkonden en hun ‘ver-
valsers’ te rehabiliteren.

Een geschil uit 1116 en een verdachte oorkonde
In het cartularium van het klooster Egmond, in dit geval een register van voor het klooster
belangrijke oorkonden, werd rond 1420 een afschrift gemaakt van een oorkonde, die graaf
Floris II van Holland op 16 juli 1116 uitgevaardigd zou hebben. De 15de-eeuwse schrijver
noemt de tekst een Composicio vel pronunciacio (‘een schikking dan wel uitspraak’) van de
graaf.1 Volgens de tekst onthief de graaf op verzoek van Adalard, de abt van Egmond, de Alk-
maarders van het betalen van begrafenisgeld aan de abdij. Voorwaarde daarvoor was wel,
dat ze de tienden van hun veldgewassen en hun vee afdroegen, overigens met uitzondering
van de kaas: daarvan hoefden ze slechts een twintigste af te dragen. Van deze oorkonde is
geen origineel overgeleverd. De inhoud en het dictaat (de bewoordingen) lijken zeer sterk
op een eerdere oorkonde, die op 12 april 1108 zou zijn uitgevaardigd door Floris II, waarin
de inwoners van Heiloo dezelfde ontheffing verkrijgen op voorspraak van dezelfde abt Ada-
lard.2 Het enige opmerkelijke verschil met de oorkonde voor de Alkmaarders is, dat in het
geval van Heiloo geen uitzondering voor de kaas wordt gemaakt. Ook van de oorkonde van
1108 is geen origineel overgeleverd; net als de oorkonde van 1116 stamt het oudste afschrift
uit het cartularium van Egmond van circa 1420; volgens de afschrijver zou het ook hier gaan
om een Composicio vel pronunciacio.

Volgens de diplomatiek (oorkondenleer) zijn oorkonden documenten die dienen tot be-
wijs van hetgeen erin vermeld wordt. Het woord ‘oorkonde’ betekent letterlijk ‘geuite ken-
nis’, een getuigenis. Een oorkonde die authentiek is, heeft authentieke waarborgmerken, is
gemaakt met inachtneming van bepaalde vormkenmerken (zowel wat betreft de manier
waarop de oorkonde eruit ziet als wat betreft de manier waarop de tekst van de oorkonde is
opgesteld) en heeft publiek vertrouwen. Een oorkonde kan daarom op eigen kracht bewijs
leveren.3 De oorkonde van 1116 zou dus zijn uitgevaardigd opdat de abdij Egmond, indien er
ooit een conflict zou ontstaan over de vraag aan wie begrafenisgeld of tienden betaald dien-
den te worden, de oorkonde als bewijsstuk in een proces kon gebruiken. Daartoe zouden de

Jan Burgers en Marco Mostert

1 Uitgegeven in A.C.F. Koch [en] J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (afgekort OHZ), 4 dln. (Assen
etc. 1970-1997), I (voortaan OHZ I), nr. 99.

2 OHZ I, nr. 94.
3 P. Henderikx, Syllabus bij de lessen oorkondenleer, tweede herziene uitgave (Den Haag 1976) 6. Dit lesmateriaal van de Rijks

Archiefschool geeft een goed overzicht van de ‘traditionele’ oorkondenleer. Moderne ontwikkelingen zijn verdisconteerd
in O. Guyotjeannin, J. Pycke en B.-M. Tock, Diplomatique médiévale (Turnhout 1993: L’atelier du médiéviste 2).



monniken de oorkonde uit hun archief kunnen halen en het document voor het gerecht
kunnen tonen. Om het origineel te vrijwaren voor slijtage konden ze een afschrift van de
oorkonde maken in een cartularium, en de tekst vervolgens in het cartularium raadplegen –
tenzij het tot een rechtszaak kwam, want in dat geval werd het origineel uit de kast gehaald.
Dat origineel, in dit geval een gravenoorkonde, was voorzien van een grafelijk zegel, zodat
zelfs wanneer de getuigen gestorven zouden zijn, de echtheid gecontroleerd kon worden.
Bovendien ‘bevestigde’ de abt van Egmond de gravenoorkonde met zijn eigen zegel.

Zo zou het volgens de oorkondenleer gegaan moeten zijn, als we hier te maken hebben
met authentieke oorkonden. Dat is echter nog maar de vraag. De oorkonden zijn niet in ori-
gineel overgeleverd, en daarom weten we niet hoe de zegels van graaf en abt er uitzagen. De
aankondiging van die zegels in het afschrift maakt echter al wantrouwig, omdat pas vanaf
het tweede kwart van de 12de eeuw de Hollandse graven met zekerheid zegels voerden.4 Ou-
dere gravenoorkonden waarin zegels worden aangekondigd, zijn steeds, omdat ze niet kun-
nen voldoen aan de strenge echtheidseisen van de oorkondenleer, vervalsingen. Dat de oor-
konde van 1108 in de huidige staat onecht is, lijdt volgens de 20ste-eeuwse uitgever geen
twijfel. De kwestie van de zegels is slechts één aanwijzing: ook het dictaat lijkt beïnvloed
door dat van vervalsingen die veel later zijn gemaakt. En met die constatering is ook de oor-
konde van 1116 tot falsum geworden.

Men kan zich echter afvragen, hoe de vervalsing tot stand is gekomen. Wie was ervoor
verantwoordelijk? Wie had belang bij de rechten die aan de oorkonde ontleend konden wor-
den, voor zover men aan haar voorgewende authenticiteit geloof kon schenken? Wanneer
kwam de vervalsing tot stand? Er zijn verschillende antwoorden gegeven op deze vraag. Een
plausibele verklaring van deze vervalsing is, dat de tekst in zijn huidige vorm is gebaseerd
op een nu verdwenen optekening, een min of meer formele geheugensteun, waaraan later
bepaalde elementen zijn toegevoegd. Een aantal van die elementen komen uit de onder di-
plomatici fameuze ‘vervalsing’ op naam van graaf Dirk V, gedateerd 26 juli 1083, die rond
het midden van de 12de eeuw te Egmond moet zijn gefabriceerd.5 Dat maakt waarschijnlijk,
dat onze oorkonde ook op zijn vroegst uit de tweede helft van de 12de eeuw stamt. De ver-
valsing zal in Egmond zijn gemaakt, omdat Egmond de begunstigde partij is.

Dat deze vervalsing gebruik maakt van een eerdere optekening is aannemelijk. De verval-
sing had immers de bedoeling, zo mogen we aannemen, dat de inwoners van Alkmaar zich
in de ‘schikking van 1116’ konden vinden. Het ging namelijk niet om niets. Voor een goed
begrip van de kwestie is enige achtergrondkennis nodig. Heiloo was een van de Hollandse
moederkerken, en was ooit in bezit van Willibrord geweest. Echternach, het klooster van
Willibrord, had deze moederkerken vervolgens in bezit gehad, maar aan het begin van de
12de eeuw waren de rechten op de kerk van Heiloo overgegaan op het klooster Egmond.6

Alkmaar was een dochterkerk van Heiloo, en ook de rechten op deze kerk waren in Eg-
mondse handen. De monniken van Egmond persten immers, volgens onze vervalsingen van
1108 en 1116, de parochianen van Heiloo en Alkmaar mateloos af (iniuste et immoderate ... ab
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4 J.G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, 2 dln. (’s-Gravenhage en Haarlem 1971: Hol-
landse Studiën 2) I, 50.

5 OHZ I, nr. 88, kopnoot door de uitgever, 178. Een nadere datering van het tijdstip waarop dit falsum is vervaardigd in
J.W.J. Burgers, ‘Oorkonden in Holland vóór 1200. De abdij van Egmond en het begin van het Hollandse oorkondenwe-
zen’, in voorbereiding.

6 Zie OHZ I, nrs. 84, 125 (een vruchteloze poging van Echternach om zich nog in Holland te laten gelden; vgl. nrs. 139-140). 



eis extorquebatur: zo zal het wel in de verloren gegane optekening gestaan hebben, die de ba-
sis vormde voor de vervalsingen) met hun begrafenisbelasting. Bovendien ontvingen de
monniken de tienden, de oudste kerkelijke belasting die werd geheven ten behoeve van de
parochiegeestelijkheid, maar vaak vervreemd werd van haar oorspronkelijke doel. De tien-
den werden geheven over de oogst. Er is wel over minder belangrijke zaken gestreden dan
een belasting van nominaal tien procent over alle landbouwinkomsten, en een schikking in
een conflict over de tienden moet dan ook van enorm belang zijn geweest. Het is niet
vreemd, dat daarover een optekening werd gemaakt.

Hoe kwam de schikking met de Alkmaarders tot stand? De tekst suggereert dat er een ge-
compliceerd ritueel plaatsvond, waarbij veel personen betrokken waren: de abt met zijn ge-
volg, dat de relikwieën van Adalbert meevoerde; de graaf met zijn gevolg; en de inwoners
van Alkmaar. Plaats van handeling was de Alkmaarse Laurenskerk, ‘in aanwezigheid van
een ontelbare menigte uit dat vaderland’ (ipsius patrie). Deze menigte was er getuige van hoe
twee ‘betrouwbare mannen’, Embo en Eilger, een eed zwoeren ‘in aanwezigheid van allen’.
Mogelijk hebben zij een bemiddelende rol gespeeld.7 Vervolgens worden genoemd abt Ada-
lard, drie priesters en vier leken. Ook deze notabelen zwoeren dat ze zich aan de afspraken
zouden houden. Hierna volgen nog eens een kleine zeventig personen, die ‘op de relikwie-
en van sint Adalbert’ een dure eed zwoeren. De namen van al deze personen, waarschijnlijk
de inwoners van Alkmaar, zullen wel genoteerd zijn, opdat ze aan de afspraak gehouden
konden worden. De lijst maakte deel uit, zo valt aan te nemen, van de verloren gegane opte-
kening. De vervalser heeft er nog iets aan toegevoegd: de uitvaardiging van de oorkonde
door Floris II, alsof die plaats had op dezelfde 16de juli 1116. Die oorkonde bestond evenwel
nog niet, en zou pas jaren later in Egmond gefabriceerd worden.

Oorkonden – en zeker het gebruik van oorkonden zoals dat in de traditionele oorkon-
denleer wordt voorgesteld – waren een nieuwigheid in 12de-eeuws Holland. Een samen-
komst van alle betrokken partijen bij een geschil, waarop in een openbare ceremonie ‘allen’
instemming betuigden met de oplossing, voorgesteld door bemiddelaars of andere aan-
zienlijken, was voorlopig een betrouwbaarder middel om de rust in het sociale leven te be-
waren. Het schrijven van oorkonden, vooralsnog alleen geschreven in het Latijn, was in deze
vroege fase voorbehouden aan een kleine groep geletterden, waaronder vrijwel geen niet-
clerici te vinden waren. Hoe zouden de Alkmaarse parochianen in de Laurenskerk in staat
zijn geweest om te beoordelen of een geschreven tekst te vertrouwen was? Ook voor gelet-
terden was dat een probleem, omdat de vormen van de oorkonden nog geenszins vastlagen.
Daarin stond Holland overigens niet alleen: overal ten noorden van de Alpen lijkt men in de
12de eeuw geworsteld te hebben met de vraag, hoe objectieve waarborgen van echtheid te
ontwikkelen, om zo oorkonden te kunnen vertrouwen. Het zegel was zo’n poging. Zo de-
creteerde paus Alexander III (1159-1181) het gebruik van authentieke zegels om ervoor te
zorgen dat zelfs na het overlijden van de laatste getuige, genoemd in de oorkonde, de oor-
konde voor echt door kon gaan. De zegels van hoge kerkvorsten en prelaten werden als
authentiek aanvaard; later, in de 13de eeuw, konden de zegels van landsvorsten eveneens
voor authentiek doorgaan.8 Maar ook zegels konden vervalst worden. In 1238 schreef aarts-
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7 Uit OHZ I, nr. 101 blijkt dat Eilger land bezat in de omgeving van Alkmaar. Bij een ruil met abt Adalard van Egmond, die
te Haarlem plaatsvond, waren de machtigen uit Kennemerland als getuigen aanwezig.

8 Henderikx, Syllabus, 16.



deken Simon Langton aan paus Gregorius IX over de zegels van Christ Church, Canterbury:
‘Heilige vader, ... ze hebben vervalst in goud, in lood, in was, en in alle soorten van metaal’.9

Zegels waren belangrijk, maar mogelijk waren ze lange tijd belangrijker als tekens van het
gezag van de bezitter van het zegel, en daarmee als middel om te imponeren, dan als waar-
borg van de echtheid van een oorkonde.10 Als het om getuigen ging, had men een grote voor-
keur voor het gesproken woord van levende getuigen – en voor het door aanroeping of aan-
raking van het heilige effectieve woord van eed en belofte.

Een oorkonde moest tot spreken worden gebracht om als getuige gehoord te kunnen
worden. Op 7 oktober 1143 vond de wijding van een nieuwe kloosterkerk te Egmond plaats.
Onder de hoogwaardigheidsbekleders, edelen en een menigte volks was bij die gelegenheid
ook bisschop Hartbert aanwezig. Hij bevestigde het pauselijk privilege dat Egmond drie jaar
eerder had mogen ontvangen, voegde er uit eigen beweging een tolrecht aan toe, en liet van
dat alles een oorkonde opmaken.11 De oorkonde van paus Innocentius II, zo zegt Hartbert,
‘hebben wij duidelijk laten lezen, en op begrijpelijke wijze (aperte ad intelligendum)’. Dat laat-
ste lijkt erop te wijzen dat de tekst niet alleen werd voorgelezen (recitatum), maar ook ver-
taald, of althans uitgelegd. Het Latijn van de paus was immers niet voor iedereen te begrij-
pen. Een schenking van graaf Dirk VI en gravin Sophie ter gelegenheid van de feestelijke in-
wijding wordt ook vermeld, doch het grafelijke paar lijkt het nog niet nodig gevonden te
hebben, van hun gift een aparte oorkonde op te laten maken. Een aantekening in het zoge-
heten Boek van Sint Adalbert is althans de enige tekst, afgezien van de oorkonde van de bis-
schop, die er melding van maakt.12 En dat, terwijl het toch om een zesde deel van een hoeve
te Gouda gaat, een vrij aanzienlijke gift. De levende getuigen van de gift, die worden ge-
noemd in de bisschoppelijke oorkonde, volstaan. Ook de bisschop laat uiteraard, wanneer
hij de oorkonde korte tijd na het feest uitvaardigt, de gebruikelijke getuigenlijst opnemen.
Die getuigen doen overigens niets meer dan ‘erbij staan in aanwezigheid van de bisschop’;
ze zetten zelfs geen kruisje als teken van die aanwezigheid. Uit alles blijkt dat in de Noorde-
lijke Nederlanden het geschreven woord nog lang niet zo ingeburgerd was als elders.

Het oorkondenwezen in Holland
In Holland kwam de vervaardiging van oorkonden later op gang dan in naburige streken zo-
als Vlaanderen of het Sticht Utrecht.13 De eerste oorkonden, of liever gezegd oorkonde-
achtige teksten, werden hier pas rond 1100 geschreven, in de abdij van Egmond. Geduren-
de een eeuw bleef dat klooster de enige plaats in het graafschap waar oorkonden werden ver-
vaardigd, zij het mondjesmaat: gedurende de hele 12de eeuw betreft het niet meer dan een
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9 M.T. Clanchy, From Memory to Written Record: England, 1066-1307, tweede editie (Oxford en Cambridge, Mass. 1993) 298.
10 Zie B.M. Bedos-Rezak, ‘Medieval identity: a sign and a concept’, American Historical Review 105 (2000) 1488-1533.
11 OHZ I, nr. 121.
12 Uitgegeven in O. Oppermann, Fontes Egmundenses (Utrecht 1933: Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap,

derde serie 61) 83; verbeterd in de kopnoot bij OHZ I, nr. 121, 240.
13 De volgende alinea’s zijn voornamelijk gebaseerd op drie diplomatische en paleografische dissertaties, die werden ge-

schreven in samenhang met de editie van OHZ. Deze betreffen Kruisheer, De oorkonden en kanselarij; J.W.J. Burgers, De pa-
leografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw, 3 dln. (Leuven 1995: Schrift en schriftdragers in
de Nederlanden in de Middeleeuwen 1); E.C. Dijkhof, Het oorkondenwezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland,
1200-1325, 2 dln. (z.p. 1997: proefschrift Amsterdam; de handelseditie is ter perse). Enkele aanvullende studies van de-
zelfde auteurs komen in het volgende ter sprake; een samenvatting van de onderzoeksresultaten legden zij neer in: ‘De
doordringing van het schrift in de samenleving in Holland en Zeeland tijdens graaf Floris V’, in: D.E.H. de Boer e.a. (red.),
Wi Florens ... De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw (Utrecht 1996) 191-211.



handvol stukken, die vooral in de tweede helft van de eeuw zijn geproduceerd. Egmondse
monniken waren het ook die kort voor 1200 een tweede centrum van oorkondenproductie
opzetten en bemanden, te weten de grafelijke kanselarij. Deze nieuwe instelling was voor-
lopig nog geen lang leven beschoren: tot in de jaren 1260 leidde de kanselarij een kwakke-
lend bestaan, waarbij korte perioden van (beperkte) activiteit werden afgewisseld met lange
intervallen van klaarblijkelijke non-existentie. Daarnaast zijn rond het midden van de 13de
eeuw de eerste voorzichtige tekenen van ambtelijke schrijfactiviteit elders al wel zichtbaar.
Mogelijk onder invloed van het zuidelijk deel van het graafschap, Zeeland, waar men al veel
verder was op dit terrein, zien we in Holland incidentele vervaardiging van oorkonden in en-
kele kloosters en mogelijk in de kringen van de adel. Vlak voor het midden van de eeuw wor-
den zelfs in enkele grote steden belangrijke oorkonden opgesteld, te weten de door graaf
Willem II uitgevaardigde keuren voor Haarlem, Delft en Alkmaar. De diplomatische presta-
ties van de steden moeten op dit moment evenwel niet te hoog worden ingeschat: de ge-
noemde keuren waren niet veel meer dan een kopie van het stadsrecht van Den Bosch, dat
met enkele aanpassingen werd overgenomen door de Haarlemse burgers, waarna de Haar-
lemse keur een verdere verspreiding vond in de andere steden. Ook voor de netuitvaardiging
van de keuren moesten de burgers de hulp inroepen van externe deskundigen, te weten in
Egmond geschoolde monniken.

In de volgende jaren zien we een langzame toename van Hollandse oorkonden, die in wat
wijdere kring werden vervaardigd. Pas in de jaren zeventig raakt dit proces in een stroom-
versnelling, waarna in de laatste twee decennia van de 13de eeuw een ware diplomatische ex-
plosie plaatsvindt. In een tijdsbestek van enkele jaren neemt het aantal vervaardigde oor-
konden geweldig toe, terwijl de oorkonden ook op steeds meer plaatsen worden geschre-
ven. Oorkondenvervaardiging vindt nu plaats in de grafelijke kanselarij, in de meeste grote
steden, in de Hollandse kloosters, inclusief de nieuwe stichtingen uit deze jaren, en ook in
de omgeving van de voornaamste edelen. Bovendien is oorkondenvervaardiging nu op veel
plaatsen niet meer een kwestie van het incidentele schrijven van een stuk door een plaatse-
lijke geestelijke, maar zien we een snelle ontwikkeling van gespecialiseerde instellingen,
zoals kanselarijen en scriptoria. De grootste ambtelijke schrijfcentra, de grafelijke kansela-
rij en de Dordtse secretarie, evalueren snel tot een professioneel georganiseerd schrijfbu-
reau, met een meerkoppige bezetting in een hiërarchische verhouding, waarin vaste ge-
woonten worden ingevoerd bij redactie, opmaak en schrift van de stukken. Bovendien
worden naast eigenlijke oorkonden nu ook andere ambtelijke stukken geproduceerd, zoals
rekeningen, registers en correspondentie. In deze grote centra, maar ook in de kleinere,
leidt dit bureaucratiseringsproces voorts tot de vorming en organisatie van eigen archieven.

Vroeger werd als vanzelfsprekend aangenomen dat de snelle verspreiding van het oor-
kondenwezen in de tweede helft van de 13de eeuw was geïnitieerd door de landelijke en
plaatselijke overheden, de graaf en de stadsbesturen. Het recente diplomatische onderzoek
heeft evenwel uitgewezen dat in ieder geval de instelling van organisaties voor lokale oor-
kondenvervaardiging moet zijn geschied op initiatief van de bevolking. Blijkbaar hadden
vooral hogere- en middenklassen in de steden een toenemende behoefte hun zaken en
transacties schriftelijk te laten vastleggen in een vorm die wettige bewijskracht bezat. Maat-
schappelijke factoren als de snel groeiende stedelijke bevolking en de complexer wordende
handel zullen ongetwijfeld aan deze wens ten grondslag hebben gelegen. Een voorwaarde
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voor de zakelijke toepassing van de oorkonde was wel dat de tekst ervan voor ieder begrij-
pelijk was, en dus niet meer in het Latijn werd gesteld, zoals tot dan gebruikelijk. We zien
dan ook dat in de steden, het eerst in Dordrecht, het Nederlands binnen korte tijd het Latijn
vervangt als de oorkondentaal, in ieder geval in de stukken die bestemd waren voor de bur-
gers onderling. Interessant is dat de grafelijke kanselarij deze trend al snel volgt, en in 1285
eveneens overschakelt op de volkstaal in de oorkonden voor ‘binnenlands’ gebruik.

Een aspect van deze proliferatie van het oorkondenwezen, nu bij voorkeur in de volkstaal,
was dat niet alleen bij de graaf, in de kloosters en in de steden oorkonden werden ver-
vaardigd, maar ook in dorpen als Naaldwijk en Monster. Letterlijk bijna iedereen kon vanaf
nu te maken krijgen met het ambtelijk schriftwezen. De oorkonde werd in korte tijd een al-
ledaags gebruiksvoorwerp, juist bij de afhandeling van transacties en andere zaken tussen
burgers voor de stedelijke en landelijke schepenbanken. Het verschil met vroeger kon niet
groter zijn: in het Holland van de 12de eeuw was een oorkonde een zeldzaamheid, vrijwel al-
leen vervaardigd in het verkeer tussen geestelijke en wereldlijke vorsten en grote kerkelijke
instellingen. Voor de gewone man rond 1100 was een oorkonde waarschijnlijk een ritueel
voorwerp, gebruikt tijdens bij voorkeur in de kerk gehouden plechtigheden door hoog bo-
ven hen verheven personen. Zelfs wanneer een schikking tussen de parochianen van Heiloo
of Alkmaar en het klooster Egmond op schrift werd gesteld, dan nog zal dat stuk zelf voor
de eerstgenoemden een onbereikbaar en bijkans sacraal object zijn geweest, dat zij nooit in
handen kregen en alleen tijdens het schenkingsritueel op een afstand mochten aanschou-
wen. Twee eeuwen later, rond 1300, namen de boeren en burgers een voor hen bestemde
schepenakte, ter plekke routineus door de dienstdoende klerk opgeschreven volgens een
vast stramien en tegen een vaste prijs, gewoon mee naar huis. Dit is ook de reden dat deze
stukken, waarvan er duizenden moeten zijn geweest, grotendeels verloren zijn gegaan: de
archieven van gewone particulieren hebben de tand des tijds nu eenmaal zeer slecht door-
staan. De meeste van deze teksten zijn tot ons gekomen via de – voor deze periode eveneens
zeer lacuneus overgeleverde – registers van de schepenbanken.

Nu doet het opmerkelijke feit zich voor dat de weinige oorkonden die er in de 12de en de
eerste helft van de 13de eeuw in Holland werden vervaardigd, vrijwel allemaal wel eens voor
falsa zijn verklaard door de vertegenwoordigers van de traditionele oorkondenleer. We zul-
len in het vervolg proberen aan te tonen dat dit ten onrechte is gebeurd, en dat de Holland-
se ‘vervalsingen’ niet kunnen worden begrepen als kwaadwillig bedrog. We ontkomen er
daarbij niet aan om enige aandacht te besteden aan de opvattingen van de diplomatici.
Slechts zo valt te begrijpen waarom er zoveel ‘vervalsingen’ ontdekt werden.

Kritiek, hyperkritiek en rehabilitatie van de Hollandse oorkonden
Al in de 17de en 18de eeuw werd de bestudering van de Hollandse oorkonden voortvarend ter
hand genomen, meestal naar aanleiding van edities van de documenten. In de 17de eeuw was
het een geleerde als Petrus Scriverius die zich op dit terrein verdienstelijk maakte, terwijl in de
18de eeuw met name de hoogleraar Adriaan Kluit zich onderscheidde.14 Kluit liet bij zijn onder-
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14 Voor Scriverius en de 17de-eeuwse Hollandse historiografie zie Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in
de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius (Hilversum 2001: Hollandse Studiën 37). Over de mediëvistische acti-
viteiten van Kluit zie F.W.N. Hugenholtz, ‘Adriaan Kluit en het onderwijs in de mediaevistiek’, in: P.A.M. Geurts en
A.E.M. Janssen (red.), Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd, deel I: Geschiedschrijvers (’s-
Gravenhage 1981) 143-162.



wijs en publicaties blijken op de hoogte te zijn van de grote vorderingen die op dit terrein in
het buitenland werden gemaakt. Als begin van het moderne diplomatische onderzoek is im-
mers de verschijning van Jean Mabillon, De re diplomatica libri sex te beschouwen (1681). Toen
in de 19de eeuw de geschiedwetenschap zich ontwikkelde tot een zelfstandige professie, wer-
den in Frankrijk en Duitsland steeds verfijnder methoden ontwikkeld om de oorkonden, de
voornaamste bronnen van de middeleeuwse geschiedenis, met vrucht te kunnen gebruiken. 

In Nederland evenwel was er na Kluit weinig animo om dit voorbeeld te volgen, en bleef
de mediëvistiek grotendeels onkundig van de moderne diplomatische methoden. Dit blijkt
duidelijk uit de langdurige discussie over de beroemde oorkonde van 1083.15 Deze grote oor-
konde van graaf Dirk V voor de abdij van Egmond, die aanvankelijk slechts in de vorm van
afschriften bekend was, was al in de 16de eeuw omstreden, waarbij de belangrijkste geleer-
den de tekst voor vals hielden, op grond van inwendige tegenstrijdigheden en ongerijmd-
heden. Toen Kluit evenwel in 1780 kon melden dat hij bij J. Royer in Den Haag het origine-
le stuk had gevonden, leek het pleit beslecht ten gunste van de echtheid. Het gezag van Kluit
zorgde ervoor dat de kwestie daarna gedurende een eeuw bleef rusten, maar in de laatste de-
cennia van de 19de eeuw laaide de discussie in volle hevigheid op, waarbij sommigen, waar-
onder M.S. Pols, betoogden dat de oorkonde onecht was, terwijl anderen juist haar echtheid
verdedigden. Uit de discussie blijkt duidelijk dat bij de antagonisten geen of slechts een ru-
dimentair besef leefde van de moderne methode van de oorkondenkritiek, zoals die in het
buitenland was ontwikkeld. Door dit gebrek aan diplomatische kennis was de discussie
voorlopig gedoemd vruchteloos en onbeslist te blijven.

De moderne oorkondenleer kwam in het begin van de 20ste eeuw naar Nederland, in de
persoon van de Duitser Otto Oppermann. Juist vanwege diens diplomatische kennis werd
hij in 1904 door Samuel Muller naar Utrecht gehaald, waar hij in 1909 hoogleraar werd. Zijn
(niet gedrukte) openbare les had de titel ‘Mittelalterliche Urkundenfälschungen als Quelle
der Verfassungsgeschichte von Staat und Kirche’, en was daarmee richtinggevend voor zijn
dubbele invalshoek: hij beschouwde de diplomatiek als een onmisbaar hulpmiddel bij het
historisch onderzoek, én hij meende dat de opsporing van vervalsingen haar hoofdtaak was.
Oppermann onderwierp een groot deel van het oudste oorkondenbestand van Nederlandse
(en een aantal Duitse) instellingen aan een diplomatisch onderzoek, en steevast kwam hij
tot de conclusie dat een groot deel van de stukken vervalst of minstens geïnterpoleerd was.
In een samenhangend bestand van oorkonden wist Oppermann er al snel een of meer uit te
lichten, die op grond van uitwendige kenmerken (schrift, bezegeling) en/of de tekst (de di-
plomatische bewoordingen, de feitelijke inhoud van de rechtshandeling) door hem voor
vervalst werden gehouden. Deze falsa sleepten vervolgens andere, gerelateerde stukken mee
in hun val, en deze op hun beurt weer andere, waarna al snel praktisch het hele oorkonden-
bestand als vals of verdacht werd aangemerkt.16 Vervolgens was Oppermann zeer creatief in
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15 Voor een overzicht van de pennenstrijd rond dit stuk zie F.W.N. Hugenholtz, ‘The charter of 1083 and the history of di-
plomatic in the Netherlands’, in: Miscellanea Mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer (Groningen 1967) 201-209, en
de kopnoot van Koch, OHZ I, nr. 88, 171-180, waar tevens het afgewogen eindoordeel wordt bereikt dat tegenwoordig al-
gemeen is aanvaard.

16 Voor een overzicht van Oppermanns activiteiten en methode zie Bas van Bavel, ‘Een verbeten jacht op valse oorkonden:
de diplomatische studiën van Oppermann en zijn school’, Madoc 7 (1993) 245-251; over de strijd tussen de ‘Opperman-
nianen’ en de overige mediëvisten: Catrien Santing, ‘De Middeleeuwen ontsluierd: de beoefening van de middeleeuwse
geschiedenis in Nederland’, in: Catrien Santing (red.), De Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Groningse Universiteit 1614-
1939 (Hilversum 1997) 159-187, in het bijzonder 173-179.



het construeren van vergezochte theorieën over middeleeuwse vervalsers die complete ar-
chieven omwerkten. Achteraf, en na veel gerichte studie, kunnen we zeggen dat Oppermann
in de meeste gevallen gewoonweg ongelijk had, en dat hij zijn resultaten vooral bereikte op
grond van een onoordeelkundige toepassing van de diplomatische methode, die in zijn han-
den werd misvormd door vooringenomenheid en gebrek aan kennis, en dat niet alleen wat
betreft historische achtergronden maar ook op paleografisch en diplomatisch terrein. Juist
bij de toepassing van deze laatste disciplines blijkt Oppermanns in wezen willekeurige en
vooringenomen aanpak. Bepaalde schriftvormen of afkortingstekens worden gemakkelijk
bestempeld als niet passend binnen het schriftbeeld van de periode, zonder dat sprake is van
enig werkelijk benul van de schriftontwikkeling. Al dan niet vermeende ‘onregelmatighe-
den’ in lettervormen worden steevast toegeschreven aan de onhandigheid van vervalsers die
het schrift proberen na te bootsen, waarbij nooit wordt uitgelegd waarom inconsistenties in
het schrift noodzakelijkerwijs het gevolg zouden zijn van falsarispraktijken. 

Oppermanns preoccupatie met valse oorkonden zou een zwaar stempel drukken op de
Nederlandse mediëvistiek van de 20ste eeuw. Aan zijn Utrechtse Instituut voor Middel-
eeuwse Geschiedenis leidde hij een aantal leerlingen op, waarvan velen het tot hoogleraar
brachten, en aanvankelijk waren dezen trouwe volgelingen van hun leermeester, die in hun
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Oppermann, 1873-1946.



dissertaties zijn voetspoor volgen in onderwerp, aanpak en resultaten. Met name de studie
van de vroege geschiedenis van Holland, tot het midden van de 13de eeuw, had veel last van
de bevindingen van de Utrechtse school, omdat vrijwel alle bronnen voor latere vervalsingen
werden verklaard, zoals we zullen zien. De stellige valsverklaringen van Oppermann en zijn
leerlingen ondervonden wel wat tegenstand van andere historici maar dat verzet was lange
tijd wat aarzelend, juist omdat men wel inzag dat Oppermann methodologisch een straat-
lengte voorsprong had.17 Bovendien was een zakelijke discussie met de kortaangebonden
Pruis onmogelijk, daar hij zijn tegenstanders onveranderlijk op een scherpe toon aanviel.
Het was in een vroeg stadium Johan Huizinga, die de gevaren inzag die de Nederlandse me-
diëvistiek bedreigden door toedoen van Oppermann cum suis. Naar aanleiding van het proef-
schrift van Oppermanns leerling C.D.J. Brandt over de Hollandse stadsrechten uit het
midden van de 13de eeuw, die door de auteur volgens het recept van zijn leermeester waren
behandeld en alle als vervalsingen werden bestempeld,18 schreef Huizinga een ‘Noodwen-
dig vertoog’, overigens eveneens in een onaangename toonzetting. In deze verhandeling
weerlegde hij Brandts paleografische en diplomatische schijnargumenten die leidden tot de
veroordeling van de oorkonden, waarna hij aantoonde dat de daarop gebouwde hypothese
van Brandt – in 1273 zou een Hollandse ‘stedenbond’ zich hebben verzet tegen de grafelijke
politiek – op niets was gebaseerd. Hiermee legde Huizinga haarscherp de vinger op de fun-
damentele tekortkomingen van de methode zoals die door de Utrechtse diplomatici werd
toegepast, en waarvoor hij Oppermann verantwoordelijk stelde. Diens geschriften droegen
volgens hem ‘alle het grondeuvel van de stelselmatige hyperkritiek, verbonden met de nei-
ging tot fantastische constructie, die daarvan zoo goed als onafscheidelijk is.’19 Dit kon Op-
permann niet op zich laten zitten, en nog voor Huizinga’s stuk was verschenen publiceerde
hij een repliek, waarin hij de vloer aanveegde met het ‘kinderlijk dilettantisme’ van zijn op-
ponent, zonder overigens ook maar één maal diens argumenten te weerleggen.20

Dat Huizinga’s bezwaren niet ten onrechte waren, blijkt wel uit Oppermanns behandeling
van een groot deel van Hollands oudste bronnen, te weten de oorkonden en verhalende wer-
ken die in de 12de eeuw waren vervaardigd in de abdij van Egmond. We zullen ons hier voor-
namelijk richten op de negen ‘valse’ oorkonden, welke merendeels door de graven waren uit-
gevaardigd (zie de Bijlage). In 1920 had Oppermann aan dit Egmondse oorkondenbestand
een uitvoerige studie gewijd, in samenhang met de in het klooster geschreven historiografi-
sche en hagiografische bronnen.21 Deze oudste oorkonden, met als voornaamste stuk het
eerder gemelde falsum van 1083, waren in Oppermanns ogen alle vervalsingen van de hand
van Egmondse kloosterlingen. Die vervalsingen zouden in twee stadia zijn ontstaan. In
1176/7 zou de monnik die toen ook het eerste deel van de Annales Egmundenses vervaardigde en
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17 Het bellum diplomaticum over de vroegste Hollandse bronnen wordt beschreven in P.H.D. Leupen, ‘Egmond en zijn bron-
nen’, in: G.N.M. Vis e.a. (red.), Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990:
Egmondse Studiën 1) 23-34.

18 C.D.J. Brandt, Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw (Utrecht 1921: Bijdragen van het Instituut voor
Middeleeuwsche geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht 6.1).

19 J. Huizinga, ‘Noodwendig vertoog’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, vijfde reeks 10 (1923) 1-14; het
citaat op p. 13.

20 O. Oppermann, Opmerkingen over Hollandsche stadsrechten der XIIIe eeuw, met een aanhangsel over de wording der legende van St. Je-
roen (Utrecht 1923: Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht 6.2)
19-20.

21 O. Oppermann, Untersuchungen zur Nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts, dl. I, Die egmonder Fälschungen
(Utrecht 1920: Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht 3).
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Afb. 2. Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de abdij van Egmond, inv. nr. 56, regest nr. 11.
Oorkonde van bisschop Hartbert van Utrecht voor de abdij van Egmond, 1143 [oktober 7, of later].
Volgens Oppermann is deze oorkonde in 1176/7 vervalst door de Egmondse monnik die bekend
staat als hand C, maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat het stuk echt is, en in 1143 in Egmond
is vervaardigd, door een ander dan C (zie Burgers, ‘Oorkonden in Holland vóór 1200’) (Foto: collec-
tie Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam).



die bekend staat als hand C, de oorkonden nrs. 1, 3, 5 en misschien 2 hebben vervalst, naast
enkele nog oudere koningsoorkonden in het Egmondse archief.22 Deze falsaris was tevens de
scribent van de schijnbare originelen 1 en 5, waarbij hij in het laatste stuk assistentie had ge-
had van een schrijver genaamd C1. Later, in 1213/5, was een tweede vervalser actief. Deze
hand F, geassisteerd door een scribent F1, werkte toen een groot deel van de Annales om en
vervaardigde meteen de valse oorkonden nrs. 4, 6, 7, 8 en 9, en mogelijk ook nr. 2.23 In 1933
publiceerde Oppermann een editie van de Egmondse bronnen, en in het kader hiervan kwam
hij met een herziening van zijn theorie op de proppen.24 Hij stelde nu dat in 1213/5 de anna-
listen D en F verantwoordelijk waren voor, onder meer, de vervalsing van de oorkonden nrs.
1-5, 8 en 9; de annalist C werd daarmee deels gerehabiliteerd.

Zoals Huizinga in zijn ‘Noodwendig vertoog’ al had voorspeld, werd het onderzoek naar
Hollands vroegste geschiedenis vervolgens ernstig belemmerd door Oppermanns conclu-
sies. Al vrij snel werden deze weliswaar weerlegd door P.A. Meilink, in een uitvoerige studie
waarin het volledige Egmondse corpus opnieuw aan een onderzoek werd onderworpen,25

maar het gezag van de Utrechtse hoogleraar maakte dat diens mening nog lang daarna bleef
doorklinken in de literatuur. Daar lezen we steeds weer dat de Egmondse bronnen in 1215
vervalst zouden zijn, wat natuurlijk ernstige consequenties had voor de interpretatie van de
teksten. Pas na de editie van het eerste deel van het nieuwe Oorkondenboek van Holland en Zee-
land, in 1970 bezorgd door A.C.F. Koch, verdween Oppermanns constructie uit het zicht, als
gevolg van de afgewogen argumentatie van Koch.26 Recent paleografisch en diplomatisch
onderzoek van de betreffende oorkonden heeft Kochs conclusies in grote lijnen bevestigd.27

De huidige communis opinio komt erop neer dat het falsum van 1083 (nr. 1) inderdaad Eg-
monds maakwerk is van rond het midden van de 12de eeuw, maar op basis van oude noti-
ties: toen werd in Egmond besloten alle vroegere grafelijke schenkingen aan het klooster in
één oorkonde samen te vatten, die op naam werd gesteld van de laatste begunstiger uit de
reeks, graaf Dirk V (1061-1091). Het stuk is derhalve een materiële vervalsing, maar geen in-
houdelijke. Andere vroege oorkonden, de slechts in afschrift overgeleverde nrs. 2, 3 en 4,
zijn inhoudelijk wel degelijk echte diplomatische teksten uit het begin van de 12de eeuw; het
enige ‘onechte’ eraan is het feit dat ze op een later tijdstip zijn verfraaid met wat diplomati-
sche formules. Waarschijnlijk vond de Egmondse monnik die deze teksten toen inschreef in
een verzamelcodex, dat de in diplomatisch opzicht nogal gebrekkige oude teksten wat ge-
fatsoeneerd moesten worden. Op dezelfde wijze werden de twee notities nrs. 6 en 7 later
aangepast aan de diplomatische conventies. De oorkonden nrs. 5, 8 en 9 tenslotte, waarvan
de eerste twee in origineel zijn overgeleverd, zijn naar het zich laat aanzien volledig echt. An-
ders dan Oppermann meende, zijn de vroegste Egmondse oorkonden dus niet de vrucht van
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22 Dit betreft de oorkonden OHZ I 28 (922 juni 15, koning Karel III voor graaf Dirk I) en 40 ([969] april 13, koning Lothari-
us voor graaf Dirk II). Daarnaast herschreef C ook nog de Evangelie-aantekeningen en het Gravenregister.

23 Voorts vervaardigde F volgens Oppermann nog andere Egmondse bronnen: de Miracula sancti Adalberti, de herziening van
de Vita Adalberti, de Vita en de Translatio sancti Hieronis, de bibliotheekscatalogus, en het Urbarium.

24 Oppermann, Fontes Egmundenses.
25 P.A. Meilink, De Egmondsche geschiedbronnen (’s-Gravenhage 1939; deels eerder verschenen in: Bijdragen voor vaderlandsche ge-

schiedenis en oudheidkunde, 7e reeks 9 (1938) 1-54, 181-210, en 10 (1939) 1-50).
26 Maar tot op de dag van vandaag blijft Oppermanns visie doorklinken, getuige bijvoorbeeld de manier waarop in een re-

cent proefschrift Oppermanns en Kochs meningen als gelijkwaardig naast elkaar worden gegeven: Peter Bitter, Graven en
begraven; archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar (Hilversum 2002) p. 70, over oorkonde nr. 3 van de Bijlage.

27 Zie voor het volgende Burgers, ‘Oorkonden in Holland vóór 1200’.



uitgebreide vervalsingspraktijken, maar van de in de 12de eeuw zich ontwikkelende diplo-
matische vaardigheden in het klooster.

Het was Oppermanns leerling Brandt, die in zijn eerder genoemde dissertatie van 1921
een tweede complex van belangrijke Hollandse oorkonden voor vals had verklaard. Daarbij
ging het om de grote stadsrechten die graaf Willem II rond het midden van de 13de eeuw
had verleend aan de steden Haarlem, Delft, Alkmaar en Middelburg (nrs. 10-13 in de Bijla-
ge).28 Geheel in stijl van zijn mentor kwam Brandt tot de conclusie dat het schrift van nrs.
10 en 11, de in origineel overgeleverde keuren voor Haarlem en Delft, onregelmatigheden
vertoonde die wezen op het werk van een vervalser. Ook het zegel van nr. 10 zou een na-
bootsing zijn van een echt zegel van Willem II. Voorts achtte hij nrs. 10 en 11 geschreven
door één persoon, welke hand hij ook meende te herkennen in een oorkonde van 1273 van
Floris V voor het klooster Leeuwenhorst. Toen hij ook nog allerlei onregelmatigheden, ana-
chronismen en tegenstrijdigheden in de inhoud van de keuren meende te kunnen aanto-
nen, kwam hij tot de conclusie dat in 1273 de steden, verenigd in een bond, een van de graaf
onafhankelijke politiek wensten te bedrijven, en daartoe de valse keuren hadden opgesteld.
In een ‘Ekskurs’ poneerde Brandt ook de Middelburgse keur van 1254 als een latere verval-
sing, op grond van ‘allerlei typiese kleine onregelmatigheden’ in het schrift en anachronis-
men in de inhoud.

In het eerder genoemde ‘Noodwendig vertoog’ wist Huizinga de argumenten van Brandt
goeddeels te ontzenuwen, wat Oppermann niet belette ze op zijn beurt weer aan te voeren
als bewijzen voor de onechtheid van de Haarlemse keur; alleen de gelijkhandigheid van de
Haarlemse en Delftse stadsrechten en de oorkonde voor Leeuwenhorst viel hij af. Na aan-
vankelijke bijval ondervond de visie van Brandt en Oppermann steeds meer kritiek, het eerst
in de jaren veertig door Meilink en H.P.H. Camps. Pas een diepgaand onderzoek naar de
drie Hollandse keuren door J.G. Kruisheer, gebaseerd op de volledige – en zeer uitgebrei-
de – overlevering van de teksten, resulteerde in 1985 in naar het zich laat aanzien definitie-
ve conclusies.29 Hem bleek dat de Haarlemse keur was ontleend aan het stadsrecht van Den
Bosch, en wel aan een optekening daarvan met alternatieve lezingen. De Delftse en Alk-
maarse keuren zijn op hun beurt gebaseerd op de ontwerptekst van de Haarlemse. De keu-
ren waren dus opgesteld door de burgers van de betreffende steden zelf; de betrokkenheid
van de grafelijke kanselarij, waarvan veel eerdere auteurs uitgingen, was alleen daarom al
uitgesloten omdat Willem II in de jaren veertig van de 13de eeuw niet over een kanselarij be-
schikte. Kruisheers bevindingen werden bevestigd door aanvullend paleografisch en diplo-
matisch onderzoek: de Haarlemse keur bleek in het net geschreven door een Egmondse
monnik (en delen van de tekst vertonen inderdaad Egmonds dictaat), terwijl de Delftse keur
in het net was geschreven door een – eveneens Egmondse – scribent die toentertijd waar-
schijnlijk in dienst was van de in Delft woonachtige jonkvrouw Rikarde, Willems tante.30
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Verschriftelijking, oorkonden en hun gebruik
Deze herwaardering voor de Hollandse oorkonden sluit goed aan bij het recente onderzoek
naar de verschriftelijking van middeleeuws Europa. Holland blijkt namelijk geen uitzonde-
ring geweest te zijn. De ontwikkelingen hier zijn door de bank genomen niet anders dan die
in andere gebieden ten noorden van de Alpen.

Omdat de vormen van de oorkonde overal pas laat gefixeerd werden, omdat er nog zoveel
geëxperimenteerd werd in de 12de eeuw en omdat het toen nog geenszins duidelijk was op
welke wijze men de echtheid van oorkonden kon waarborgen, werden er overal veel teksten
gefabriceerd die volgens de inzichten van de moderne oorkondenleer vervalsingen waren.
Er bestaan nogal wat middeleeuwse teksten die de bedoeling hebben zich uit te geven voor
iets anders dan ze in werkelijkheid zijn. Onder die teksten bevinden zich veel oorkonden.
Dergelijke oorkonden kunnen niet alleen willens en wetens onware beweringen bevatten
(maar toch volgens de vereiste vormkenmerken zijn gemaakt en daarom als ‘echt’ gelden),
ze kunnen ook geheel en al vals zijn. Het ligt voor de hand dat er af en toe geprobeerd werd
om middels het fabriceren van falsa een gewenste rechtstoestand tot werkelijkheid te ma-
ken, al was het maar omdat men om wat voor redenen dan ook geen echte oorkonden had.
Maar men heeft in de oorkondenleer wel gesteld dat ongeveer de helft van de oorkonden uit
de vroegere Middeleeuwen falsa zouden zijn, of althans oorkonden waarmee geknoeid
was.31 In Angelsaksisch Engeland lieten 17 van de 30 belangrijkste kloosters het op grote
schaal vervalsen van oorkonden toe, en na de Normandische verovering van 1066 zou ver-
valsing in Engeland zelfs de norm geworden zijn.32 Zoals we zagen, was het in Holland vol-
gens de specialisten ter zake al niet veel anders.

Maar dit beeld blijkt niet te kloppen. Immers, hoe kon het bestaan dat overal in Europa
documenten die juridische consequenties hadden vervalst werden, en dat vrijwel niemand
op het idee kwam zich te verzetten tegen een situatie waarin de geletterden, en dan nog wel
bijna allemaal monniken, zich aan grootscheeps bedrog schuldig maakten? En dat, terwijl
er getuigen waren die hadden kunnen morren? De diplomatici hebben zich blijkbaar ver-
gist. Niet, dat de oorkonden die zij tot falsa verklaarden geen product waren van vervalsing
en bedrog: volgens hun eigen definitie waren ze dat wel degelijk. Maar blijkbaar vonden de
tijdgenoten van de vervalsers dat er in veel gevallen van geen bedrog sprake was geweest. Ze
accepteerden immers de meerderheid van de vervalsingen. Vrijwel overal in Europa zijn de
12de en, in mindere mate, de 13de eeuw de eeuwen waarin de meeste vervalsingen worden
gemaakt. Daarna zijn er veel minder vervalsers aan het werk.33 Vanaf het midden van de 13de
eeuw groeit het aantal oorkonden exponentieel. Veel meer dan vroeger worden belangrijke
en minder belangrijke zaken die in het dagelijks leven of in de rechtspraktijk een rol konden
spelen schriftelijk vastgelegd. Mogelijk kunnen de vervalsingen van de 12de en 13de eeuw
met deze groei van de oorkondenproductie in verband worden gebracht.

De verschriftelijking van de middeleeuwse samenleving bracht veranderingen teweeg
in de wijze waarop men dacht over schrift en schrijven, maar ook over waarheid en be-
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drog.34 Al naar gelang men meer of minder in staat was om zelf te lezen en te schrijven,
dacht men verschillend over datgene wat wij, samen met de diplomatici, als valsheid in
geschrifte en vervalsing beschouwen. Om deze verschillen te begrijpen is het nodig om in
de studie van het middeleeuwse schriftgebruik de tegenstelling tussen geletterden en on-
geletterden te vervangen door een onderscheid tussen analfabeten, half-analfabeten,
half-geletterden en geletterden. Analfabeten zijn dan diegenen, die in het geheel geen
idee hebben van het schrift en wat het schrift kan doen. Half-analfabeten kunnen niet le-
zen of schrijven (en zijn daarmee functioneel analfabeet), maar ze hebben toch enig idee
van de verschillen tussen het gesproken en geschreven woord. Half-geletterden kunnen
weliswaar lezen en schrijven, maar zijn zich (nog) niet bewust van de finesses van de
schriftelijke communicatie en van de mogelijkheid om teksten te manipuleren; in veel op-
zichten delen zij de opvattingen van half-analfabeten en analfabeten. Geletterden daaren-
tegen kunnen niet alleen lezen en schrijven, maar zij kunnen de schriftcultuur zelf mani-
puleren. Ze staan er in zekere zin boven.

In de vroege Middeleeuwen gebeurde in het sociale verkeer vrijwel niets waarvoor het
schrift werkelijk nodig was. Dat betekende, dat de meeste mensen zonder actieve kennis van
het schrift konden leven. De consequentie was wel, dat hun idee van het schrift enigszins
oppervlakkig bleef. Voor geletterden was ‘woord’ een begrip uit de grammatica zoals die
zich sinds de Oudheid ontwikkeld had. Voor analfabeten, half-analfabeten en half-geletter-
den was het woord echter een begrip voor ‘alles wat gezegd kan worden’; een dergelijk begrip
mag men aannemen op grond van de etymologie van ‘woord’. Elders in de wereld kennen
ongeletterden dit begrip ook,35 zodat het er veel van weg heeft dat dit begrip onderdeel uit-
maakt van de opvattingen die horen bij de oraliteit. En alles wat men zegt – zo menen de ver-
tegenwoordigers van een ongeletterde cultuur – hoort ‘waar’ te zijn in die zin, dat men zich
op het gezegde kan verlaten. Een man een man, een woord een woord. Dat geldt niet alleen
voor beloften en eden, maar ook voor eenvoudige informatie of voor fictie en gedichten.

Geletterden hebben geleerd dat het geschreven woord de inhoud van een gesproken tekst
niet eenvoudig voor altijd vastlegt, al was het maar omdat een geschreven tekst na verloop van
tijd interpretatie nodig heeft; fouten dienen gecorrigeerd te worden. Voor half-geletterden
echter is het geschreven woord identiek met dat wat ooit werd opgeschreven. Het diende
eeuwig onveranderd te blijven; ook in de oorkonde van 1116 staat dat deze bedoeld was als
‘stabiel en onveranderd in alle tijd’. Dat is voor geletterden een vurige hoop, voor half-gelet-
terden en half-ongeletterden een evidentie. Voor allen was de geschreven tekst echter meer
dan iets om uitsluitend te lezen. Geschreven teksten kon je lezen, voorlezen, aanhoren, maar
ook bekijken en in bezit hebben. Op al die manieren kon je deel hebben aan de tekst. Half-
geletterde adellijke eigenaren van bijbelhandschriften konden die handschriften in de 10de
eeuw als relikwie in zilveren reliekschrijnen stoppen – waarna ze niet meer gelezen werden,
maar nog wel als fysiek teken van het Woord Gods geapprecieerd konden worden.36 Zij kon-

Oorkondenvervalsing in Holland? 147

34 Een uitgebreidere versie van de volgende alineas zal worden gepubliceerd als M. Mostert, ‘Schrift, Wahrheit und Betrug
im frühen und hohen Mittelalter’, in: R. Härtel, G. Hödl en C. Scalon (red.), Skriftkultur zwischen Donau und Adria bis zum 13.
Jahrhundert. Akten der Akademie Friesach “Von Wort zur Schrift. Anfänge und Entfaltung schriftlicher Kommunikation im Alpen-Adria-
Raum”, Friesach (Kärnten), 11.-15. September 2002 (Klagenfurt 2004: Schriftenreihe der Akademie Friesach).

35 Zie J. Kurvers, Met ongeletterde ogen. Kennis van taal en schrift van analfabeten (Amsterdam 2002) 82, 189-191, over het begrip
in het Berbers, daar awar geheten.

36 P.E. Schramm en F. Mütherich, Denkmale der deutsche Könige und Kaiser I: Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Karl dem Grossen
bis Friedrich II (München 1962) 20.



den, net als half-analfabeten, gevoelig zijn voor de pracht van een liturgisch handschrift, of
de imponerende vormen van een plechtige oorkonde. Boeken en oorkonden waren niet al-
leen dragers van informatie, maar ook sterke visuele symbolen van het sacrale en de macht.
Voor zover ongeletterden enig begrip hebben van het geschreven woord, zo blijkt uit onder-
zoek naar groepen analfabeten in de hedendaagse Nederlandse samenleving, zijn zij niet in
staat om zich een voorstelling te maken van het manipuleren met taal. Iedere geschreven zin
moet ‘waar’ zijn; dat men alles op kan schrijven wat men kan zeggen (en dus ook onzin en
objectief onware uitspraken) is onbekend. Men kan slechts uitspraken opschrijven die in de
eigen situatie ‘waar’ zijn.37

Het duurde lang voordat men in de Middeleeuwen, toen geletterden een minderheid
vormden, vertrouwen kon schenken aan oorkonden.38 Men moest ervan overtuigd worden
dat het schrift voordelen had boven het gebruik van levende getuigen. Men vroeg liever ge-
tuigen naar de feiten, en uit de levende herinnering werden die feiten desgewenst opge-
diept. Of wat de getuigen vertelden wel overeen kwam met de objectieve waarheid, was een
vraag die men zich eenvoudig niet kon stellen. Het was immers eerst het schrift dat contro-
le van de getuigenissen tot een mogelijkheid maakte. Het verleden zoals getuigen het zich
herinnerden voegde zich naar het heden; de getuigenissen gaven het verleden de gewenste
vorm en waren ‘waar’ voor zover ze tot vertrouwen inspireerden. Getuigen die een plechti-
ge eed aflegden op de relikwieën van Sint Adalbert konden later slechts van onwaarheid
worden beticht als men daarmee de heilige, en in diens verlengde God zelf, van onwaarheid
zou willen betichten. In het begin hadden half-ongeletterden of half-geletterden vertrou-
wen in oorkonden wanneer men vertrouwen had in de macht en het gezag van de personen
die de oorkonde uitvaardigden of bij die uitvaardiging als getuige optraden. De macht van
de graaf zou diegene treffen, die zich tegen de waarheid van de gravenoorkonde verzette. Zo
men na de dood van de graaf zijn oorkonde nog steeds respecteerde, dan was dat omdat men
de opvolger van de graaf respecteerde. De namen van de getuigen waren niet bedoeld om
hun ritueel uitgesproken instemming met de inhoud van de oorkonde te vervangen, maar
om het mogelijk te maken om later dezelfde getuigen nogmaals de waarheid te laten zeg-
gen. De geletterden, de clerici, probeerden echter van oorkonden de getuigen te maken zo-
als de traditionele oorkondenleer ze altijd heeft voorgesteld. De waarborgmiddelen die in de
oorkonden genoemd worden, waren daartoe niet voldoende. Getuigen stierven; zegels kon-
den vervalst worden. Men experimenteerde daarom met de waarborgmiddelen. Oorkonden
waren slechts middelen naast andere, zoals rituelen, eden en symbolische objecten, om er-
voor te zorgen dat de consequenties van een bepaalde rechtshandeling door alle betrokke-
nen werden geaccepteerd. In de 12de eeuw was er een grote variatie in de manier waarop de
oorkonden er uitzagen. Ze probeerden menselijk gedrag op een bepaald tijdstip en op een
bepaalde plaats vast te leggen. De veelvoud aan vormen laat iets zien van de ontwikkeling
van de schriftmentaliteit van geletterden en half-geletterden.

Bij het experimenteren kon het gebeuren dat oorkonden werden gefabriceerd die niet vol-
deden aan de normen van de veel later ontwikkelde oorkondenleer, zonder dat de ‘verval-
sers’ zich bewust waren van enig kwaad. Men dient onderscheid te maken tussen vervalsin-
gen, gemaakt door geletterden die de schriftelijke traditie konden manipuleren, en verval-
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singen, gemaakt door half-geletterden, die een ander begrip van het schrift hadden. De eer-
ste groep vervalsingen zou ook door de vervalsers zelf beschouwd zijn als een leugen: een
onware mededeling die wordt gedaan met de bedoeling te bedriegen. Deze groep is evenwel
veel kleiner dan de tweede. Vrijwel alle vervalsingen uit de 12de en 13de eeuw, ook die uit
Holland, zoals we hebben gezien, behoren tot deze tweede grote groep. Het gaat daarbij niet
om het intentioneel liegen en bedriegen, maar om het doen van ware, betrouwbare mede-
delingen in een nieuwe vorm.

Was het in de abdij van Egmond lang gebruik geweest om aantekening van schenkingen
te houden in liturgische boeken, waarbij aan de schenkingen de bescherming van het Woord
Gods ten deel viel, in de 12de eeuw werd het mode om dergelijke notities te bewerken in de
vorm van oorkonden. De ‘vervalsers’ hebben daarmee in feite ‘ware’ uitspraken over het ver-
leden in een aannemelijke schriftelijke vorm opnieuw vorm gegeven. Het kan niet anders of
bij dergelijke experimenten en vernieuwingen werden de ‘vervalsers’ zich af en toe bewust
van de problemen die zich bij de kritiek van hun teksten voor kon doen. Die bewustwording
doet ze toetreden tot de kleine groep van geletterden die in staat was om werkelijke verval-
singen te fabriceren. Dat slechts weinigen aan die verleiding toegaven, siert de geletterden
die ervoor zorgden dat de vormen van de oorkonden langzamerhand uniform werden. Of het
moest zijn dat de diplomatici de latere vervalsingen eenvoudigweg niet weten vast te stellen.

Vanaf de tweede helft van de 13de eeuw vindt als gezegd overal in Europa, en ook in Hol-
land, een explosie van oorkondenproductie plaats, die gepaard gaat met een duidelijke afna-
me in de activiteit van ‘vervalsers’. Het kan niet anders of de oorkonden hebben dan het ver-
trouwen gewonnen dat ze in de 12de eeuw nog ontbeerden. Oorkonden konden mede als be-
wijsmiddel erkend worden, omdat ze nu werden bewaard in archieven en werden afgeschre-
ven in registers door de uitvaardigers, zodat oorkondenkritiek mogelijk werd. Bedrog werd
steeds zwaarder bestraft. In 1201 veranderde paus Innocentius III het kerkelijk recht met be-
trekking tot de vervalsing van pauselijke oorkonden. Tot dusverre werd degene die uit onwe-
tendheid een vervalsing had gebruikt niet gestraft. Nu werden criteria voor de echtheid van
oorkonden opgesteld, die men geacht werd te kennen. Zowel de vervalsers als de gebruikers
van vervalsingen werden voortaan bestraft.39 Dit was tegelijkertijd een gevolg van de steeds
grotere bekendheid van pauselijke oorkonden, als een oorzaak van de groei van de productie
van de pauselijke kanselarij. Mutatis mutandis deed zich hetzelfde voor, zij het wat later, bij de
regionale en lokale kanselarijen en secretarieën waarmee men in Holland te maken had.
Steeds grotere groepen half-geletterden en zelfs half-analfabeten werden zich bewust van de
bewijskracht van oorkonden. Naast de traditionele, rituele rechtsvormen waarin voor mon-
delinge getuigenissen een grote rol was weggelegd konden zij nu ook schriftelijke bewijs-
stukken gaan verlangen – of ze die nu zelf konden lezen of niet, en of ze die nu zelf konden
gebruiken of het juridisch gebruik ervan aan anderen moesten overlaten. Aan het eind van de
13de eeuw werd in Engeland besloten dat als bewijs van alle goederentransacties die sinds de
troonsbestijging van Richard I in 1189 hadden plaatsgevonden, voortaan slechts geschreven
stukken konden worden overgelegd.40 Dit markeert de definitieve overgang van het gespro-
ken naar het geschreven woord in de rechtspraktijk. Engeland was daarmee eerder dan an-
dere gebieden ten noorden van de Alpen, maar overal elders waar archivering en registrering
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het vertrouwen in geschreven documenten vergrootten, zou de stap gezet gaan worden. 
Intensiever schriftgebruik kan bij een individu leiden tot veranderingen in opvattingen

over schrift en waarheid. Het begrip ‘vervalsing’ kon ontstaan in de kringen van geletterde
juristen die in de Oudheid het Romeinse recht tot stand brachten. De opvattingen van deze
juristen werden overgenomen door degenen die sinds de 17de eeuw de oorkondenkritiek
ontwikkeld hebben. Ondanks hun expertise in het schriftgebruik deelden Romeinse ju-
risten en moderne diplomatici ongetwijfeld veel opvattingen met hun minder geletterde
tijdgenoten. Datzelfde geldt ook voor de mentaliteit van de middeleeuwse geletterden die
oorkonden fabriceerden. Maar de opvattingen binnen deze drie geletterde groepen over het
schrift en de waarheid kwamen mogelijk meer overeen met elkaar dan met de opvattingen
daarover van hun minder geletterde tijdgenoten. Die beschouwden producten als de ‘ver-
valsingen’ die in de 12de eeuw in Egmond werden gefabriceerd niet als bedrog, maar als ex-
ponenten van een nieuwe vorm om de oude, ware uitspraken over rechtshandelingen en
rechtstoestanden opnieuw te verwoorden.
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Bijlage: ‘valse’ oorkonden in Holland in de 12de en 13de eeuw
In de volgende lijst van oorkonden die voorheen voor falsa werden gehouden, staan na het
volgnummer: de datum en (eventuele) plaats van uitvaardiging; de naam van de oorkonder
en, na de pijl, van de persoon of instantie die de oorkonde ontving (waarbij met ‘graaf’ steeds
die van Holland wordt bedoeld, met ‘abt’ steeds die van Egmond); de editie; en de letters ‘o’
of ‘a’, waarbij de ‘o’ staat voor een oorkonde waarvan het origineel bewaard is gebleven, de
‘a’ voor een oorkonde waarvan de tekst slechts in latere afschriften is overgeleverd. De scher-
pe haken rond de ‘o’ van nr. 1 geven aan dat dit een ‘schijnbaar origineel’ betreft; dit is de eni-
ge oorkonde die in zeker opzicht nog steeds als een vervalsing wordt beschouwd.

1. 1083 juli 26, graaf Dirk V OHZ I 88 <o>
Vlaardingen → abdij Egmond

2. 1108 apr. 12, graaf Floris II OHZ I 94 a
St. Pieterskerk Egmond → burgers Heiloo

3. 1116 juli 16, graaf Floris II OHZ I 99 a
St. Laurenskerk Alkmaar → burgers Alkmaar

4. [1105-1120 apr. 22], abt Adalard en monnik OHZ I 102 a
St. Pietersaltaar Egmond → abdij Egmond

5. 1143 [okt. 7 of later] bisschop Utrecht OHZ I 121 o
→ abdij Egmond

6. [1130-1157 aug. 5] abt Wouter Fontes 85-86 a
→ abdij Egmond

7. [1151-1161 nov. 28] abt Wouter Fontes 88-89 a
→ abdij Egmond

8. 1162 aug. 28, graaf Floris III OHZ I 152 o
abdijkerk Egmond → abdij Egmond

9. 1174 okt. 3 graaf Floris III OHZ I 169 a
→ abdij Egmond

10. 1245 nov. 23, graaf Willem II OHZ II 672-673 o
Haarlem → burgers Haarlem 

11. 1246 apr. 15, graaf Willem II OHZ II 680 o
huis van Rikarde te Delft → burgers Delft

12. 1254 mrt. 11, graaf Willem II OHZ II 996 o
Dordrecht → burgers Middelburg

13. 1254 juni 11, graaf Willem II OHZ II 1009 a
Leiden → burgers Alkmaar
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De ‘Anonymus achter Pontanus’ en diens oudste beschrijving
van Amsterdam 
Falsificatie of restauratie?1

Tijdens de niet zolang geleden gevoerde verwoede discussies over het al dan niet bestaan van een kasteel
in Amsterdam bleek de ‘Anonymus achter Pontanus’ de vroegst bekende auteur die refereerde aan het
kasteel aan de monding van de Amstel. Wie was deze Anonymus en schreef hij zijn beschrijving van
Amsterdam wel omstreeks 1500, zoals de tekst ons wil doen geloven? Wat bevatte het handschrift met
de anonieme beschrijving van Amsterdam dat Pontanus in 1609 ten behoeve van zijn eigen stadsge-
schiedenis ter beschikking kreeg en wat deed hij ermee? Was de Anonymus wel de eerste die het kasteel
noemde? Een zoektocht.

In 1611 verscheen de eerste, breed opgezette stadsgeschiedenis over Amsterdam onder de ti-
tel Rerum et urbis Amstelodamensium historia. De auteur ervan was Johannes Isacius Pontanus
(1571-1639), hoogleraar wijsbegeerte te Harderwijk. Pontanus eerde met deze geschiedenis
de stad waarin hij was opgegroeid en zijn eerste onderwijs genoten had. De verschijning van
de Historia opende perspectieven voor andere Hollandse steden, zoals Leiden, Haarlem,
Dordrecht en Hoorn. De Leidse historicus Jan Janszoon Orlers was de eerste die in Ponta-
nus’ voetsporen trad. Diens Beschrijvinge der stad Leyden verscheen in 1614. In tegenstelling tot
het Amsterdamse voorbeeld zijn vrijwel al deze stadsgeschiedenissen Nederlandstalig. Pon-
tanus schreef zijn Amsterdamse stadsgeschiedenis, zoals al zijn andere publicaties, in het
Latijn. Daarmee bereikte hij een publiek ook buiten Holland, wat voor een stad als Amster-
dam met zijn vele internationale contacten in die tijd niet onlogisch was. Maar een vertaling
in het Nederlands was voor de meeste Amsterdammers ook op zijn plaats; deze verscheen
al drie jaar later, in 1614, en was van de hand van Petrus Montanus.2

Pontanus wilde niet alleen het verhaal vertellen van de wijze waarop Amsterdam aan zijn
vooraanstaande positie was gekomen, maar ook een verklaring geven voor de vraag waarop
zijn voorspoed berustte. Hij begint met een topografische beschrijving en geschiedenis van
Holland die uitmondt in een historisch verhaal over Amstelland en Amsterdam, waarbij hij
enkele privileges in extenso opneemt. Uitvoerig beschrijft hij de in zijn tijd belangrijkste ge-
bouwen, waarbij hij aanleiding ziet uitvoerig stil te staan bij de ontdekkingsreizen, die in
zijn tijd een enorme hoeveelheid nieuwe informatie opleverden. Daarna komt een aantal
‘voortreffelijke mannen’ aan bod. Het laatste gedeelte behandelt de regering, waarin enke-
le ordonnanties ingelast zijn.3 Bij het verzamelen van de nodige gegevens zal de afstand tus-
sen zijn woonplaats Harderwijk en Amsterdam een handicap zijn geweest. Pontanus was
wat betreft de geschiedenis van Amsterdam ook een pionier; hij kon niet terugvallen op een
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1 Mijn hartelijke dank aan Sandra Langereis, Bas de Melker en Jan Waszink voor hun hulp.
2 Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam (Amsterdam 1614). Hiervan is in 1968 een facsimile-uit-

gave verschenen met een inleiding door H.A. Zwager. Ook het oorspronkelijke boek van Pontanus verscheen in Amster-
dam. 

3 E.O.G. Haitsma Mulier, ‘De eerste Hollandse stadsbeschrijvingen uit de zeventiende eeuw’, De zeventiende eeuw 9 (1993)
97-116.



eerder gepubliceerde geschiedenis van de stad. Bijzonder dankbaar was hij dan ook dat hem
twee oudere beschrijvingen in handschrift ter beschikking waren gesteld. Beide nam hij
achter in zijn boek in hun geheel op. Van de oudste beschrijving was de auteur onbekend;
van de andere was dat Cornelis van Haemrode, een Amsterdams notaris (1531-1599).4

De eerste, anonieme beschrijving gaf Pontanus de titel Hollandiae urbiumque eius et praeser-
tim Amstelodamensis oppidi fusior descriptio (Beschrijving van Holland en de Hollandse steden
en van Amsterdam in het bijzonder en uitvoeriger). Deze Descriptio is het onderwerp van deze
bijdrage. 

Zoals de titel aangeeft is de beschrijving van Amsterdam het belangrijkste onderdeel van
het geschrift van de ‘Anonymus achter Pontanus’. Dit gedeelte is opgebouwd volgens de re-
gels van het klassieke stedendicht, waarin de lof van een stad wordt gezongen. Het vraagt
allereerst aandacht voor de natuurlijke ligging van de stad en de wijze waarop de inwoners
daarvan gebruik hebben gemaakt. De auteur beschrijft vervolgens het ontstaan van Amster-
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4 H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw (Den Haag
1917; herdruk Utrecht 1980), XXIII; W.F.H. Oldewelt, ‘Notarissen te Amsterdam vóór 1600’, Jaarboek Amstelodamum 26
(1929) 25-43, i.c. 38.; E.O.G. Haitsma Mulier, G.A.C. van der Lem en P. Knevel, Repertorium van geschiedschrijvers in Neder-
land 1500-1800 (Den Haag 1990) 168.

Afb. 1. Titelpagina van Johannes
Pontanus’ Amsterdamse
stadsgeschiedenis (1611).
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Afb. 2. Eerste pagina van de beschrijving van Amsterdam.



dam, hij memoreert enkele historische gebeurtenissen, hij maakt een rondgang door de
stad en noemt vooraanstaande personen.5 Volgens Pontanus dateert de Descriptio uit om-
streeks 1500. Hij leidde dat af uit het feit dat in het verhaal over Amsterdam te lezen is dat
het even buiten de stad gelegen Kartuizerklooster honderd jaar geleden gesticht was. Aan-
gezien dit klooster in 1393 is gebouwd, komt men uit op omstreeks 1500. Daarmee zou de
Descriptio de oudste verhalende bron zijn over de geschiedenis van Amsterdam. Maar dat niet
alleen: zij zou voor de noordelijke Nederlanden een vroeg voorbeeld zijn van een op Itali-
aanse voorbeelden geïnspireerde chorografie, waarin topografie en historie verenigd zijn.
Stadsgeschiedenissen zijn in de noordelijke Nederlanden zeldzaam omstreeks 1500. En
voorzover ze er zijn hebben ze meer het karakter van een kroniek, waarin gebeurtenissen
van jaar tot jaar beschreven zijn. Het is, zoals Romein opmerkt ‘alsof de stadskroniekschrij-
ver [hij doelt op Jacob Bijndop uit Kampen] de navelstreng met de wereldkroniek, waaruit
zijn genre geboren werd, nog niet heeft durven doorsnijden.’6 Het zijn in die tijd vooral
stadssecretarissen die zich voor de geschiedenis van hun stad interesseren. Jacob Bijndop
was dat en ook de Rotterdammers Jan Allertszoon en Cornelis Janszoon stelden in de twee-
de helft van de 15de eeuw als onderdeel van hun aantekenboek enige gebeurtenissen te
boek. Hun functie kleurt hun verhaal.7 De Anonymus zou de eerste zijn geweest die in Hol-
land een chorografie van een stad schreef.8

De Descriptio is voor de Amsterdamse geschiedenis vaak als bron gebruikt en geciteerd,
waarbij men meestal teruggreep op de Nederlandse versie bij Montanus. In de onlangs ge-
voerde discussie over ‘het kasteel van Amstel’ nam zij een belangrijke plaats in omdat hier
voor de eerste maal geschreven werd over een castellum, over een kasteel dat dicht bij de stad
lag.9 Over Willem Eggert, thesaurier van Holland en een van de meest vooraanstaande bur-
gers van Amsterdam omstreeks 1400, verschaft de Anonymus belangrijke en elders niet te
vinden details.10 Voor een gruwelijke gebeurtenis uit diezelfde tijd (waarover later) is hij
vooralsnog de enige bron. Aan de datering, omstreeks 1500, die Pontanus aan de Anonymus
gaf, is eigenlijk nooit getwijfeld. Zo men al vermoedde dat een enkele passage later geda-
teerd moest worden, dan was de conclusie dat het een latere toevoeging of interpolatie be-
trof.11

In 2004 zullen de eerste delen van een nieuwe geschiedenis van Amsterdam verschijnen
onder auspiciën van de Jan Wagenaar Stichting. En net als voor Pontanus is de stadsbe-
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5 F.P.T. Slits, Het Latijnse stededicht. Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1990); H. van Nierop. ‘How
to honour one’s city: Samuel Ampzing’s vision of the history of Haarlem’, Theoretische Geschiedenis 20 (1993) 268-282. 

6 J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis
(Haarlem 1932) 233.

7 M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in
Nederland geschreven verhalende bronnen (’s-Gravenhage 1981) nr. 290 (Kampen) en nr. 295 (Rotterdam). Het Repertorium is in
bijgewerkte vorm thans ook te raadplegen via www.narrative-sources.be. Vergelijk ook de kroniek van ‘s-Hertogenbosch
tot 1523 van stadssecretaris Pieter van Os, ed. A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, J.G.M. Sanders en G.A.M. Van Syng-
hel (Den Haag 1997). Het is jammer dat er nog geen overzicht bestaat van de niet in druk verschenen 16de-eeuwse ge-
schiedverhalen. De handgeschreven kroniek uit omstreeks 1535, waarin vooral aan Amsterdam veel aandacht wordt ge-
schonken, staat nog geheel in de traditie van het vermelden van opeenvolgende gebeurtenissen (Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek hs. 76H42). 

8 Haitsma Mulier, ‘Stadsbeschrijvingen’, 100-101.
9 Zie M.B. de Roever (red.), Het “Kasteel van Amstel”. Burcht of bruggehoofd? (Amsterdam 1995). 
10 J.A.M.Y. Bos-Rops, ‘Willem Eggert ca. 1360-1417. Een Amsterdams koopman in grafelijke dienst’, in: Hollandse Studiën 12

(Dordrecht 1980) 38-72. 
11 J. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam (Amsterdam 1879-1893) II, 376; III 152-154, 218-219; Kampinga, Opvattingen, 67.



schrijving van de Anonymus een van de bronnen voor de auteurs die meewerken aan het deel
over de Middeleeuwen. Met het oog op deze nieuwe publicatie lag het voor de hand de De-
scriptio in haar geheel onder de loep te nemen en er een afzonderlijke studie aan te wijden,
wat bij mijn weten nog niet eerder is gebeurd.12

Het eerste wat bij lezing opvalt is de ongelijkwaardigheid van de delen waaruit de Descrip-
tio bestaat. Zij begint met een uiterst beknopte beschrijving van de ligging en de gesteldheid
van Holland. Daarna komen de oudste steden aan bod. Dordrecht, Haarlem, Delft en Leiden
krijgen een korte karakteristiek. Vervolgens is voor Amsterdam een verhoudingsgewijs zeer
uitvoerige plaats ingeruimd. Het geheel wordt afgerond met een opsomming van andere
Hollandse steden.

Bij het lezen van het openingsgedeelte over Holland begon ik te twijfelen aan de datering
omstreeks 1500. Vervolgens ging ik mij afvragen hoe een en ander in elkaar steekt. Wat
kreeg Pontanus nu precies onder ogen? Vormden de delen in het handschrift dat Pontanus
ter beschikking had wel één geheel? Was dat een Latijnse tekst of een Nederlandse? Heeft hij
zelf wat aan een Latijnse tekst zitten schaven of heeft hij een Nederlandse tekst vertaald, en,
uiterst argwanend: heeft hij het soms zelf allemaal in elkaar gezet? Of heeft een ander dat
gedaan? Is het dus met andere woorden een vervalsing? Een andere vraag is hoe zich de La-
tijnse tekst bij Pontanus verhoudt tot de Nederlandse bij Montanus. Het onderstaande is een
verslag van mijn speurtocht op zoek naar de beantwoording van deze vragen. Allereerst zal
ik de inhoud van de Descriptio van de Anonymus weergeven. 

De beschrijving van Holland
De beschrijving van Holland opent met een zin die bij velen in de 16de eeuw meteen de oren
zal hebben doen spitsen: ‘Holland heette vroeger Batavia’. Maar de schrijver lijkt daarvan
meteen afstand te nemen door daaraan toe te voegen ‘zoals sommigen menen’. Hij komt er
inderdaad op terug als hij enkele zinnen verder stelt dat ‘het eiland der Bataven’, zoals Taci-
tus het land noemde waar de Bataven woonden, niet alleen het graafschap Holland omvat-
te, maar ook de Betuwe en de Veluwe – het grootste deel van het hertogdom Gelre – als ook
een aanzienlijk deel van het bisdom Utrecht. We zijn zo midden in een kwestie beland, die
de geleerde gemoederen in die tijd bezighield en die in recente studies als de Bataafse mythe
wordt aangeduid.13 De aanleiding tot het ontstaan daarvan was de herontdekking van klas-
sieke schrijvers als Caesar, Plinius en Tacitus. Omstreeks 1500 raakte de geleerde wereld in
Holland in de ban van vooral de geschriften van Tacitus. Diens bewonderende beschrijving
van de Bataven vroeg als het ware om een rechtstreekse lijn naar de eigen tijd: wie mochten
zich hun nazaten noemen?

In 1508 legde Erasmus de grondslag voor de identificatie van de Hollanders met de Bata-
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12 B.R. de Melker, ‘Graven naar de waarheid. Stond het kasteel van de heren van Amstel in Amsterdam?’, Holland 26 (1994)
135-150, noot 43 wees op de noodzaak hiervan.
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1517)’, in: B. Ebels-Hoving, C.G. Santing, C.P.H.M. Tilmans (red.), Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse ge-
schiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987) 191-213. Zie ook dezelfde, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en
humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hollandse Studiën 21; Hilversum 1988) versus I. Bejczy, ‘Drie humanisten en
een mythe. De betekenis van Erasmus, Aurelius en Geldenhouwer voor de Bataafse kwestie’, Tijdschrift voor geschiedenis 109
(1996) 467-484. Een recent overzicht biedt S. Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus
Buchelius en Petrus Scriverius (Hollandse Studiën 37; Hilversum 2001), hoofdstuk 5.



ven.14 Hij vond gehoor bij twee uit Gouda afkomstige geschiedschrijvers, Willem Hermans-
zoon van Gouda (gestorven in 1510) en Cornelius Aurelius (1460?-1531). Maar de these bleef
niet onweersproken, zoals blijkt uit een brief van Alardus van Amsterdam uit 1515, waarin
deze humanist schrijft over een in Leuven onder geleerden ontstane controverse of Holland
wel gelijkgesteld kon worden aan Batavia. Alardus doet daarbij een beroep op Cornelius Au-
relius, aan wie de brief gericht was: ‘Raadpleeg, indien nodig, Willem Heda, decaan van
Sint-Jan te Utrecht, opdat jij deze Geldersman opponeert, die dus Holland niet voldoende
begunstigt.’15 Kennelijk speelden ook andere dan wetenschappelijke argumenten een rol.

Met die Geldersman was de in Nijmegen geboren Gerard Geldenhouwer (1482-1542) be-
doeld. In zijn Lucubratiuncula ... de Batavorum insula (Kleine studie over het eiland van de Ba-
taven) verdedigde deze geleerde de stelling dat Batavia zich ook uitstrekte over een deel van
Gelre. Zijn studie verscheen in 1520, maar er zijn aanwijzingen dat er een eerdere versie van
in omloop was,16 waartegen Cornelius Aurelius zich op aansporen van Alardus verweerde.
In zijn Divisiekroniek uit 1517 en in twee in het Latijn geschreven traktaten probeerde Aureli-
us aan te tonen dat het land van de Bataven rond het slot Loevestein gezocht moest worden.17

Alleen de Hollanders mochten aanspraak maken nazaten te zijn van de dappere Bataven. Bij
Aurelius vinden we voor het eerst de naam Batavia.

In de loop van de 16de eeuw krijgt de opvatting dat Batavia niet tot Holland beperkt was
geweest – de zienswijze van Geldenhouwer – de meeste instemming. De Goudse historicus
Reinier Snoy (1477?-1537) verwoordt het zo: ‘Ik zou zeggen dat niet geheel Holland Batavia
genoemd kan worden noch dat geheel Batavia Holland betreft. Tot Batavia moet ook een
deel van Utrecht en Gelre gerekend worden.’18 Deze opvatting wordt dus gedeeld door de
Anonymus. 

Een tweede onderwerp van discussie in de 16de eeuw is de zogenoemde ‘Boomstortinge’,
waaraan de Anonymus refereert nadat hij de naam Holland heeft verklaard uit Holtland, een
land dat met veel bossen is overdekt.19 Hij noemt het begrip ‘Boomstortinge’ niet, maar lijkt
zich te kunnen vinden in de door Reinier Snoy aangehangen versie van het verhaal. Daarin vraagt
Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht, om een teken van God alvorens zijn door de paus
opgedragen missiearbeid te beginnen. Dat wordt hem gegeven: in een storm die dagenlang
aanhoudt waaien alle bomen om. Enkele regels eerder had de Anonymus het heilige woud van
de Bataven ter sprake gebracht waarover Tacitus schreef en dat volgens de Anonymus bij Den
Haag moet hebben gelegen, daar waar zich ‘nu het schitterende hof (curia magnifica) bevindt’.20

Nadat dit door de bewoners vereerde woud in één klap door de storm was weggevaagd, kon
Willibrord dus zijn missiearbeid beginnen. Maar deze teloorgang van de bossen had ook een
keerzijde. Het had tot gevolg, zo vervolgt de Anonymus zijn verhaal, dat hout voortaan geïm-
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19 Zie voor de naamsafleidingtheorieën in die tijd: Kampinga, Opvattingen, 100-102.
20 Het was een in de 16de eeuw gangbare mening dat Den Haag – Haech-bos – Schakerbos – etymologisch afgeleid was van

het lucus sacer, het heilig woud, zie bijvoorbeeld Cornelis van Haemrode.



porteerd moest worden. Het feit dat er ook vele stammen van wel vijf voet of meer in de bo-
dem werden aangetroffen – door het inklinken van het veen kwamen die aan de oppervlak-
te – had daarentegen weer een gunstig effect. Daarmee konden de te bouwen huizen gestut
worden. Ook hier lijkt de Anonymus schatplichtig te zijn aan Reinier Snoy. Deze rekende af
met het middeleeuwse verhaal over het door reuzen bewoonde Woud zonder Genade, dat door
het bidden van Willibrord was omgewaaid. Snoy verving dit legendarische woeste woud door
het door Tacitus genoemde heilige woud van de Bataven. Ook hij koppelde hieraan de vele in
de bodem gevonden boomstammen, die alle met de kruin in dezelfde richting lagen. Snoy’s
De rebus Batavicis libri XIII werd pas lang na diens dood uitgegeven, maar in handschrift moet
het na de voltooiing omstreeks 1520 onder geleerden hebben gecirculeerd.21

Na het noemen van deze twee aspecten van de Hollandse geschiedenis die de geleerden
vanaf het begin van de 16de eeuw bezighielden, gaat de Anonymus verder met te wijzen op
de middelen van bestaan: de rijkdom aan visgronden en de aanwezigheid van turf als brand-
stof. Hij duidt kort de rivieren, zeegaten en eilanden aan. Ter afsluiting van dit Hollandse
gedeelte beschrijft de Anonymus de bewoners van Holland als minzaam en vermogend. Vol-
gens hem was dat het gevolg van hun handel. Daarna volgt een korte beschrijving van de
voornaamste steden. Dordrecht gaat als oudste voorop. Deze stad en de drie volgende ste-
den Haarlem, Delft en Leiden worden kort op hun merites beoordeeld. De Anonymus heeft
een voorkeur voor Leiden, dat naar zijn mening (meo iudicio) de mooiste en rijkste stad van
Holland is. De vijfde stad is Amsterdam, dat in verhouding tot de andere steden een promi-
nente plaats krijgt. Ter afsluiting van de stedenbeschrijvingen volgt een lijst van 28 kleinere
en twee verdwenen steden, waarvan niet veel meer dan de namen worden gegeven.

Het voert hier te ver om de gehele inhoud van het verhaal over Amsterdam – duidelijk het
kernstuk van de Descriptio – te bespreken. De tekst zal hieronder globaal worden weergege-
ven. Enkele passages die de aandacht trekken en voor het verdere betoog relevant zijn, zul-
len daarna worden toegelicht.

De beschrijving van Amsterdam
De Anonymus begint zijn verhaal met erop te wijzen dat Amsterdam een jonge stad is. Toch
doet de stad in vermaardheid niet voor andere steden onder. Zijn rijkdom ontleent Amster-
dam aan de handel: met meer dan tweehonderd vrachtschepen varen de Amsterdammers
van de Middellandse Zee tot de Oostzee. Aan de oorlog die volgens hem in 1441 met de Wen-
dische steden uitbrak, droeg Amsterdam met meer oorlogsschepen bij dan de rest van Hol-
land en Zeeland tezamen.22 De oorlog eindigde met een wapenstilstand, die tot in schrijvers
tijd voortduurde. Ondanks schade op zee, interne twisten, brand en pest was de groei van de
stad wonderbaarlijk. De vooruitgang kwam in de ogen van de Anonymus vooral toen Am-
sterdam niet langer tot het Sticht behoorde, maar deel was gaan uitmaken van het graaf-
schap Holland. De overgang had te maken met de moord op Floris V, waarover de auteur vrij
uitvoerig is. Deze Hollandse graaf had in 1277 – in werkelijkheid was dat in 1275 – Amster-
dam een tolprivilege geschonken. Na diens gewelddadige dood in 1296, waaraan Gijsbrecht
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21 I. Bejczy, ‘Willibrord en de grote boomstorting. Een mythe uit de oud-vaderlandse geschiedschrijving’, Holland 24 (1992)
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een wapenstilstand tot stand, die daarna enkele keren is verlengd.



van Amstel medeplichtig was, waren Gijsbrechts bezittingen, waaronder Amstelland met
Amsterdam, Hollands geworden. De heer van Amstel keerde kort daarna terug en bezette de
stad en het kasteel en trachtte dit te versterken. ‘Door een toevloed van naburen is hij echter
verjaagd en is het kasteel vernield en sedertdien nooit meer opgebouwd.’23 De Hollandse
graaf Willem III gaf ‘de Amsterdammers voor het eerst privileges en rechten, volgens welke
zij nog steeds bestuurd worden.’24

Op deze oudste geschiedenis volgt een geografische beschrijving van het waterrijke om-
meland en van het IJ, dat een veilige haven biedt. Ook de visgronden van het IJ en de Zuider-
zee zijn rijk en de haring vindt in gerookte vorm zijn weg naar vele landstreken. Amsterdam
wordt vergeleken met Venetië, de bodem is net zo moerassig. Uitvoerig wordt stilgestaan bij
de noodzakelijke fundering der huizen en de wijze waarop dat geschiedde. Ook de bouw van
de stadsmuur in 1482 memoreert de Anonymus. Hij noemt de rivier de Amstel die de stad
haar naam gaf en haar in tweeën deelt. Vijf houten bruggen verbinden beide zijden met el-
kaar. Dertig bruggen liggen over de burgwallen.

Vervolgens maakt de schrijver een rondgang langs de belangrijke gebouwen aan beide
zijden: kerken, kapellen, kloosters, gasthuizen en toegangspoorten. Een enkele maal voor-
ziet hij hen van een karakteristiek. Bij de Heilige Stede staat hij uitvoerig stil bij het Mirakel
uit 1345. Het was het wonder waarbij een door een zieke man uitgespuugde hostie de vol-
gende dag ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Ook het tweede wonder met de
hostie komt ter sprake: bij de brand van 1452 overleefde deze opnieuw de vuurzee die de Hei-
lige Stede in de as legde. Van het stadhuis noemt de Anonymus de sierlijke klokkentoren; de
Nieuwe Kerk roemt hij als de fraaiste ter wereld. Rondom de stad liggen bekoorlijke parken.
Poorten, grachten en schuttingen beschermen de voorsteden.25

Na deze rondgang door de stad behandelt de schrijver nog vier historische gebeurtenis-
sen. Allereerst is er een passage over de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Anonymus is
duidelijk op de hand van de Kabeljauwen. Hij memoreert de factiestrijd tussen 1425 en 1445
en vertelt dat de Kabeljauwen vanaf 1446 aan de macht zijn gebleven. Zij hebben de partij-
schappen overboord gezet en tegenstanders in de regering opgenomen. Sindsdien wordt
het bestuur overgelaten aan de beste burgers.

Het tweede historische feit vormen de voorrechten die koning Albert van Zweden in 1368
aan de Amsterdammers schonk. Daarop volgt het verhaal over de terechtstelling van drie
Kabeljauwse Amsterdammers in 1404 en 1405 op last van graaf Willem VI. Hun onthoofde
lichamen waren naar huis teruggezonden en alledrie zijn zij begraven op het kerkhof bij de
kartuizers. De beschrijving van Amsterdam wordt besloten met een lofzang op Willem Eg-
gert. Volgens de Anonymus was er in Amsterdam geen man die welgevalliger of nuttiger
voor de stad was (gratior aut utilior) dan hij.

Opvallende passages
In het verhaal van de Anonymus over Amsterdam komen enkele opvallende passages voor;
sommige berichten vinden we hier voor het eerst; andere komen alleen in dit verhaal voor.

De ‘Anonymus achter Pontanus’ 159

23 Dominus de Amstel reversus, Amsterdam & castellum quod tunc oppido imminebat occupavit & munire annixus est, sed paulo post con-
cursu vicinorum pulsus est, & castellum, quod postea numquam restauratum fuit.

24 Post haec [nadat Amstelland bij Holland was gevoegd] Guilelmus eius nominis 3 Comes Hollandiae primus Amsterodamensibus pri-
vilegia ac iura quibus adhuc gubernantur dedit. In werkelijkheid was dit Willem IV in 1342.

25 Ter Gouw, Geschiedenis, III, 218-219 vindt dit een onzinnig invoegsel.



Recentelijk was het de vermelding van een kasteel aan de monding van de Amstel die de
aandacht trok. De in 1994 gedane archeologische vondsten aan de Nieuwendijk maakten het
bestaan ervan weer actueel.26 De Anonymus spreekt in verband met gebeurtenissen in 1304
over een castellum quod tunc oppido imminebat, een kasteel dat dicht bij de stad is gelegen. Het
is toen, volgens hem, vernield en nooit weer opgebouwd. Dat de Amsterdammers in 1304 de
heer van Amstel de stad weer hebben binnengehaald, is ook uit andere bronnen bekend. De
straf voor deze Amsterdamse opstandigheid is bewaard in een oorkonde van de latere graaf
Willem IV. Op diens last moesten binnen veertien dagen de bruggen worden afgebroken en
de vesten geslecht.27 Johannes de Beke schrijft in het midden van de 14de eeuw in dit verband
ook over versterkingen en houten bruggen.28 De Anonymus geldt als de eerste auteur die bij
deze gebeurtenis het woord kasteel opschrijft.

Een merkwaardige en nergens anders gevonden mededeling is dat voor het bouwen van
de stadsmuur, in 1482, de toestemming van Haarlem vereist was. Het zou verband kunnen
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26 Zie onder meer de bijdrage van C.L. Verkerk in: Het “Kasteel van Amstel”, 115-130 en De Melker, ‘Graven naar de waarheid’. 
27 Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400, ed. P.H.J. van der Laan (Amsterdam 1975) nr. 8: ‘dat si haere brugge breecken sul-

len end alle haere vesten slechten’.
28 Johannes de Beke, Chronographia, ed. H. Bruch (Rijksgeschiedkundige Publicatiën G.S. 143; ’s-Gravenhage 1973) 253.

Alle teksten zijn te vinden bij Verkerk in: Het “Kasteel van Amstel”.

Afb. 3. Portret van Johannes
Pontanus; gravure door Jan
van der Velde II (1630).



houden met bovengenoemde gebeurtenissen in 1304. Het waren de Haarlemmers die toen
uiteindelijk de heer van Amstel uit de stad hebben verdreven.29

Informatief is de beschrijving van de wijze van het funderen van de huizen. Wel wordt de
lengte van de heipalen wat overdreven. Een concessie van het stadsbestuur uit 1550 aan Thijs
Jacobszoon spreekt van 30 à 40 voet, de Anonymus heeft het over 40 tot 60 voet (11 tot 16,5
meter) lengte.30 Vrij uitvoerig worden de beide parochiekerken beschreven. De Oude Kerk
had 33 altaren, de Nieuwe Kerk had er een meer. Gedetailleerd is de opgave van de gewich-
ten aan zilver van de beide monstransen in de Oude en de Nieuwe Kerk, en van het Kruis-
beeld en het beeld van Onze-Lieve-Vrouwe in de Nieuwe Kerk.31

Wat de Anonymus schrijft over de monstrans in de Oude Kerk is moeilijk te duiden. Als
het gewicht aan zilver noemt hij 70 mark en de hoogte 52 voet, dat is ruim veertien meter!
Bovendien schrijft hij erbij nundum perfectum. In een appendix spreekt Pontanus zelf zijn
verwondering uit over wat hij aantrof in het handschrift van de Anonymus. Wat de hoogte
betreft concludeert hij dat het om een sacramentshuis – hierotheca – moet gaan, waarin de
eigenlijke ciborie wordt bewaard.32 Nog meer bevreemding wekten bij hem de woorden
nundum perfectum. Dat zou gelezen kunnen worden als nondum perfectum, nog niet voltooid,
maar waarschijnlijker vindt Pontanus dat er eigenlijk mundum perfectum moet hebben ge-
staan en hij verwijst naar zijn eigen geschiedenis van Amsterdam, waarin hij daarover een
uiterst geleerde uiteenzetting geeft. Hij legt een relatie met het heiligdom van Ceres, waar-
in het verborgen mundum, het heelal, bewaard wordt. Maar, zo besluit hij zijn aantekening:
wie het beter weet, mag het zeggen.33

Ook de twee laatste aan het eind geplaatste mededelingen zijn interessant. Het voorlaat-
ste verhaal dat de Anonymus optekent gaat over het lot van drie Amsterdammers. In 1404
zijn op bevel van graaf Willem VI de gewezen schout Johannes Notaert en Amelis Janszoon,
beiden vooraanstaande Kabeljauwen, terechtgesteld. Een jaar later gebeurde hetzelfde met
Dirk Simonszoon van Heemskerk, ‘een opstandig man uit dezelfde factie’. Alledrie zijn, zo
sluit hij het verhaal af, bij het kartuizerklooster begraven. Nergens anders vinden we – voor-
alsnog – dit verhaal. De laat-15de-eeuwse geschiedschrijver Johannes Gerbrandszoon van
Leiden vermeldt op het jaar 1404 de moord op de Amsterdamse priester Willem Brunenzoon
en die in Haarlem op Dirk Simonszoon om vervolgens het daaropvolgende oproer in Haar-
lem te beschrijven.34 Van de drie door de Anonymus genoemde Amsterdammers was Ame-
lis Janszoon bij de moord op de priester betrokken. Hij wordt daarvan op 12 december 1404
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29 Ter Gouw, Geschiedenis, III, 152-154 ziet deze zin als een interpolatie. S. Ampzing neemt dit gegeven maar al te graag op
in zijn Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (Haarlem 1628) 388. 

30 H.J. Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad (Amsterdam 1993) 51.
31 De 70 mark zilver is wel erg veel voor een monstrans; de gewichten van het zilver in de Nieuwe Kerk lijken meer in over-

eenstemming met de werkelijkheid. Ze kunnen vergeleken worden met de opgave die in 1570 is gedaan.: GA Amsterdam,
toeg. nr. 5028, inv. 554, f. 1 (Nieuwe Kerk). Helaas wordt bij het zilver uit de Oude Kerk (f. 30v) geen opgave van het ge-
wicht vermeld. Met dank aan Louise van den Bergh-Hoogterp.

32 Ook 14 meter lijkt mij nog een behoorlijke hoogte voor een sacramentshuis.
33 I. Lelong, Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam ... (Amsterdam 1729) 419 houdt het bij nondum perfec-

tum. De Nederlandse tekst van de anonieme beschrijving laat deze woorden weg en geeft 7 voet in plaats van 52. B. Bijte-
laar vindt de hoogte van het sacramentshuis beter passen bij de verhoging van het hoge koor, die in 1560 gereedkwam:
‘Het hoge koor van de Oude Kerk te Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum 55 (1963) 41, 45. Zij denkt dus dat dit een inter-
polatie is.

34 Johannes Gerbrandszoon van Leiden, Chronicon Hollandiae, c. 64 van boek 31, ed. F. Sweertius, in: dezelfde, Rerum Belgica-
rum, 323.



met vele anderen voor een kerkelijke rechtbank beschuldigd, maar op 14 juli 1405 wordt het
vonnis ingetrokken.35 Jan Notaert en Dirk Simonszoon komen in deze stukken niet voor.
Wel verzoent in 1407 graaf Willem VI zich met de dochter van Jan Notaert, maar wat er aan
hun conflict ten grondslag lag, wordt er niet bij gezegd.36 Of het precies zo is toegegaan als
de Anonymus schrijft, kan niet worden geverifieerd. Een afrekening onder Hoeken en Ka-
beljauwen bij het aantreden van Willem VI lag echter in de lijn der verwachtingen. De Hoe-
ken hadden immers Willem voordat hij graaf werd gesteund in het conflict met zijn vader.
Vast staat wel dat Dirk Simonszoon, die net als zijn Haarlemse naamgenoot een vooraan-
staand Kabeljauw was, inderdaad bij het kartuizerklooster is begraven. Van de beide ande-
ren is dat niet zeker.37 De Amsterdamse Dirk Simonszoon was geen Van Heemskerk. Hier
zou verwarring kunnen zijn ontstaan door het bericht bij Johannes Gerbrandszoon van Lei-
den of van diens (onbekende) bron, waar de gebeurtenissen uitvoeriger waren beschreven.
In Haarlem was de naam Van Heemskerk nauw verbonden met de Kabeljauwse partij.

De laatste woorden van de Anonymus zijn gewijd aan Willem Eggert. Ook hier komen we
terecht bij Johannes Gerbrandszoon van Leiden: hij was de eerste bij wie wij uitvoerig lezen
over deze belangrijke burger van Amsterdam die carrière aan het grafelijk hof maakte.38 De
Anonymus meldt, anders dan Johannes Gerbrandszoon, dat Willem Eggert in Gent is ge-
boren. De verwarring is mogelijk ontstaan door het vertrek van Willems zoon Jan naar Gent
in de jaren twintig van de 15de eeuw. Terwijl Johannes Gerbrandszoon voor Willem Eggert
in zijn kroniek plaats inruimt als heer van Purmerland – deze titel kreeg hij van de graaf voor
bewezen diensten – noemt de Anonymus hem uiteraard als belangrijk burger van Amster-
dam. Voor hem is hij de stichter van de Nieuwe Kerk (quam ipse fundaverat), waarvoor hij ook
het meeste geld had opgebracht (pro maiori parte propriis sumptibus extruxerat). Na zijn dood
was Eggert in deze kerk begraven. De Anonymus wijst ook op de animositeit die Eggert bij
de adel opwekte omdat hij, hoewel van lagere komaf, de gunst van de graaf en een hoge po-
sitie aan het hof had verworven.39

De Nederlandse vertaling
In 1614 verscheen de vertaling in het Nederlands van Pontanus’ Historia van de hand van Pe-
trus Montanus. Ook hierin vinden we de Anonymus, zij het alleen het gedeelte over Amster-
dam. Montanus vertaalde de Anonymus niet zelf. Hij beschikte, zoals hij in zijn woord Tot den
Leser verklaart, over een vertaling die hem door zijn vriend, de notaris Mr. Jacob Gijsberts-
zoon ter hand was gesteld. De tekst die Montanus afdrukt volgt niet in alle opzichten de La-
tijnse versie. Het belangrijkste verschil is dat daar waar de Latijnse tekst een verwarrende
volgorde heeft – de gebeurtenissen rond de moord op Floris V en de Hoekse en Kabeljauwse
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35 J.C.G. Joosting en S. Muller Hzn, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen,
IV (Den Haag 1912) 185-192.

36 B. de Melker, Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amster-
dam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435 (onuitgegeven proefschrift Amsterdam 2002) 134, noot 209. De in
de Nederlandse tekst bij Montanus toegevoegde namen bij Amelis Janszoon (Rijser) en Dirk Simonszoon (Benninc) doen
hier niet ter zake. 

37 De Melker, Metamorfose, 134.
38 Johannes Gerbrandszoon van Leiden, Chronicon Hollandiae, c. 30 van boek 32, ed. F. Sweertius, in: dezelfde, Rerum Belgi-

carum, 347-348. Zie over Eggert: Bos-Rops, ‘Willem Eggert’.
39 Alleen de Nederlandse versie bij Montanus meldt de precieze plaats. De Melker gaat ervan uit dat deze ook in de Latijnse

tekst staat: Metamorfose, 230 e.v. Dit is niet het geval. 



twisten, als ook de vier laatste passages – de lezer een chronologisch veel beter in elkaar ste-
kend verhaal wordt geboden. Zo komen eerst de chronologisch gerangschikte geschiedkun-
dige feiten en eindigt de beschrijving met de topografische rondgang door de stad.

Enkele verkeerde jaartallen blijven in de Nederlandse tekst gehandhaafd: die van het tolpri-
vilege (1277 in plaats van 1275), het uitbreken van de Wendische oorlog (1441 in plaats van
1438) of de beide stadsbranden (1414 en 1444 in plaats van 1421 en 1452).40 ‘Verbeterd’ wordt de
hoogte van het sacramentshuis in de Oude Kerk: deze is niet 52 voet, maar 7 voet hoog, hetgeen
een stuk aannemelijker is. De 52 voet bij Pontanus kan in het door hem gebruikte handschrift
een leesfout zijn geweest: LII in plaats van VII. Het gewicht aan zilver wordt in de Nederlandse
versie niet vermeld. De monstrans in de Nieuwe Kerk heeft een afwijkend gewicht aan zilver: in
plaats van 38 is het 32 mark, gelijk aan dat van het Mariabeeld. Dat kan dus op een verschrijving
in de Nederlandse tekst wijzen. Het tweede wonder in de Heilige Stede wordt hier abusievelijk
op 1472 geplaatst, terwijl de Latijnse versie het juiste jaartal, 1452, geeft. 

Op een aantal plaatsen is de tekst uitgebreid. Zo worden de namen van de drie in 1404/05
terechtgestelden opgesierd: Amelis Janszoon krijgt de toenaam Rijser en Dirk Simonszoon
wordt in plaats van Heemskerk Benninc. De opvallendste uitbreiding betreft de nog sterker
aangezette lofzang op Willem Eggert. Hij zou de vele schulden die graaf Willem VI had ge-
maakt door in grote staat te leven, hebben weten af te betalen en als tresorier de financiën
van het graafschap zo hebben gesaneerd dat de graaf voor ‘een van de rijcste ende mach-
tichste princen van Christenrijck’ gehouden werd. De bouw van de Nieuwe Kerk zou door
de vroegtijdige dood van Willem Eggert en als gevolg van de kort daarna in de stad uitge-
broken factiestrijd niet zo zijn voltooid als in de bedoeling had gelegen – namelijk naar het
voorbeeld van de kerk van Amiens. Ook de plaats waar Eggert werd begraven wordt hier
nauwkeurig aangegeven: aan de zuidzijde naast het koor.

Er zijn ook zaken die in de Nederlandse tekst worden weggelaten. Zo ontbreekt een zin-
snede over de rijkdom van het oorspronkelijk voor bekeerde zondaressen bestemde Betha-
niënklooster. Ook de toevoeging in de Latijnse tekst dat het thans voor gevallen vrouwen
moeilijk is in dit klooster te worden opgenomen, is afwezig.

Dergelijke verschillen – de weglatingen en de uitbreidingen, maar vooral de verbeterde
structuur – maken het volgens mij onwaarschijnlijk dat de tekst zoals Montanus die weer-
geeft ouder is dan de Latijnse bij Pontanus. 

De datering van de Anonymus
Pontanus dateerde in 1611 de Descriptio op omstreeks 1500, zoals in de ongetwijfeld door
hemzelf aangebrachte titel boven het verhaal van de Anonymus wordt aangegeven: ge-
schreven door een anonieme auteur een honderd jaar geleden. De meest genoemde reden
daarvoor was, zoals al vermeld, dat de Anonymus vertelt dat het Kartuizerklooster even bui-
ten de stad een honderd jaar tevoren was gesticht. Zoals Pontanus in de marge meedeelt,
was dat in 1393. Montanus sloot zich bij deze datering aan.

Kan ‘een honderd jaar’ nog enigszins ruim worden opgevat, een ander gegeven, ook uit
het gedeelte over Amsterdam, leidt tot een nog scherpere datering. Een van de twee doelen-
terreinen aan de Oude Zijde lag volgens de beschrijving buiten de muren. De handboog-
schutters, verenigd in het Sint-Sebastiaansgilde, moesten in 1508 vanwege de dreiging der
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40 Bij de brand die de Heilige Stede verwoestte, is het jaartal wel juist: 1452.



Geldersen deze doelen afbreken en een onderkomen binnen de stadsmuren zoeken. Dat le-
vert een datering vóór 1508 op. Daarmee lijkt de situering door de Anonymus van een vierde
klooster aan de Nieuwe Zijde in tegenspraak. Het Clarissenklooster kwam er pas in 1513,
maar met de stichting was men al in 1494 bezig.41

Uit andere berichten kan moeilijk een tijd van schrijven afgeleid worden. Zo is het on-
doenlijk met het onvolledige bronnenmateriaal na te gaan wanneer de Oude en de Nieuwe
Kerk exact over respectievelijk 33 en 34 altaren beschikten. De wapenstilstand in de Wendi-
sche oorlog, die tot in ‘schrijvers tijd voortduurt’, is nooit in een definitieve vrede omgezet.
Wat de tekst over Amsterdam aan dateringsmogelijkheden geeft kan slechts tot de conclu-
sie leiden dat deze de stad omstreeks 1500 beschrijft. Geen woord ook over de sacramenta-
riërs en wederdopers die in de jaren twintig en dertig van de 16de eeuw voor zoveel onrust in
de stad zorgden. 

Deze constatering sluit aan bij de bevindingen van De Melker, die in zijn onlangs verde-
digde proefschrift Metamorfose van stad en devotie aantoont dat er omstreeks 1500 een soort cul-
tus rond Willem Eggert op gang kwam. In die tijd werd door een nazaat van Willem een epi-
taaf in de Nieuwe Kerk geplaatst waarin Eggert als stichter van de kerk gememoreerd wordt.
In 1494 kochten de memoriemeesters een rente die zij aanwendden om een memorie voor
Willem Eggert en zijn nakomelingen te stichten. Gezien het bedrag moet het om meer ge-
gaan zijn dan een modale dienst.42 De lofzang op Eggert in de Descriptio past daarin goed.

Twijfels
En toch... Er zijn redenen waarom aan een datering omstreeks 1500 getwijfeld moet wor-
den. De eerste twijfel kwam op bij lezing van het openingsgedeelte dat over Holland gaat.
Het zou kunnen zijn dat dat gedeelte op een later tijdstip is geschreven dan de beschrijving
van Amsterdam. Op basis van de indruk die geraadpleegde neolatinisten van de tekst heb-
ben, vormen de beschrijving van Holland en van de steden, inclusief het lange verhaal over
Amsterdam, echter stilistisch één geheel.43 Als we daarvan uitgaan moet men wel tot de con-
clusie komen dat de tekst zoals die voor ons ligt, later gedateerd moet worden. Een aantal
overwegingen liggen aan die constatering ten grondslag. Daar is allereerst de door de Ano-
nymus gehuldigde opvatting over wat later de Bataafse mythe is gaan heten. Wat in het be-
gin van de Descriptio over de ligging van het Batavenland geschreven wordt, is moeilijk denk-
baar omstreeks 1500: de strijd daarover moest toen nog losbarsten. Ook als de zinsnede over
een uitgebreid Batavia een latere interpolatie is, zoals Kampinga veronderstelt, dan is toch
nog de openingszin dat Holland vroeger Batavia was, te vroeg voor 1500.44 In dit Hollandse
gedeelte worden meningen verkondigd die we toch behoorlijk ver in de 16de eeuw moeten
plaatsen, zeker in de periode nadat Reinier Snoy zijn De rebus Batavicis had voltooid. Daartoe
hoort ook de passage over Willibrord en het verdwijnen van het Heilig Woud. Deze is niet
denkbaar zonder het werk van Reinier Snoy. Dat schuift een mogelijk juiste datering zeker
op naar ver in de jaren twintig van de 16de eeuw.

Daarnaast is er het feit dat hier een chorografische beschrijving van Holland en ook van
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41 Ter Gouw, Geschiedenis, II, 376, houdt dit voor een invoeging.
42 De Melker, Metamorfose, 231.
43 Hier vaar ik volledig op het kompas van dr. Sandra Langereis en dr. Jan Waszink. Beiden dank ik heel hartelijk voor hun

hulp.
44 Kampinga, Opvattingen, 67.



Amsterdam wordt gegeven. Pontanus neemt zelf in zijn inleiding tot de Anonymus voor
diens geschrift het woord chorographia in de mond. Een chorografie wil van een landstreek
of stad de geografie, de topografie, de geschiedenis, de monumenten en belangrijke perso-
nen gecombineerd beschrijven.45 De Italiaanse humanist Flavio Biondo gaf hiertoe met zijn
Roma instaurata (1471) en Italia illustrata (1474) de aanzet. Een vroeg voorbeeld in de noorde-
lijke Nederlanden is het werk van Willem Frederiks De Frisiorum situ (1498/99), maar het is de
vraag of zijn beschrijving van Friesland, waarin hij wil aantonen dat Groningen tot Friesland
behoort, in bredere kring bekend is geworden.46 In 1514 schreef Gerard Geldenhouwer van-
uit Leuven zijn Epistola de Zelandiae situ. Hij was daartoe aangespoord door Martinus Dorpi-
us, die hem de beschrijving van Holland en de Hollanders uit hetzelfde jaar van de uit Na-
pels afkomstige Chrysostomos te leen had gegeven. Ook Hadrianus Barlandus liet zich hier-
door verleiden tot zijn Hollandiae et Zelandiae compendiosa descriptio.47 Deze in Leuven tot stand
gekomen geschriften combineren de beschrijving van een gewest met een korte opsom-
ming van de belangrijkste daarin gelegen steden. De universiteitsstad Leuven was in die ja-
ren een duidelijke inspiratiebron voor dergelijke chorografische beschrijvingen, wellicht
mede gevoed door aldaar opkomende belangstelling voor de kartografie. Later, in het
midden van de 16de eeuw, was volgens Pontanus ook Cornelis van Haemrode, geïnspireerd
door de geschriften van Geldenhouwer en Aurelius te Leuven, begonnen met het schrijven
van zijn studie over Batavia en Holland, die Pontanus achter in zijn geschiedenis van Am-
sterdam zou opnemen.48 Ook de Utrechter Wilhelmus Heda liet zich in de inleiding tot zijn
Utrechtse bisschopskroniek tot een chorografische beschrijving inspireren. In 1521 kwam
dit werk gereed.49 Bovengenoemde geschriften richten zich op gewesten en niet op een stad
afzonderlijk. In de Descriptio van de Anonymus krijgt Amsterdam toch een tamelijk zelfstan-
dige chorografische beschrijving, al maakt deze deel uit van een groter geheel. Een datering
omstreeks 1500 lijkt mij voor een zo uitgewerkte chorografische stadsbeschrijving wel erg
vroeg. Hoogtepunt in de combinatie van een gewestelijke beschrijving met een korte karak-
teristiek van de aldaar gelegen steden is Batavia door Hadrianus Junius (1511-1575). Dit werk
is geschreven in de jaren 1565-1570, maar pas in 1588, na Junius’ dood uitgegeven. De hier-
in opgenomen lange reeks steden doet sterk denken aan die van de Anonymus, al is de volg-
orde van de opgesomde steden bij beiden niet gelijkluidend.50

Mijn bedenkingen tegen een datering omstreeks 1500 zijn dus enerzijds ingegeven op
grond van de door de auteur ingenomen standpunten in de beschrijving van Holland aan-
gaande de Bataafse mythe en de boomstorting en anderzijds door de vorm waarin zowel het
gewestelijke als vooral het Amsterdamse gedeelte is gegoten en de combinatie van beide. In
contrast daarmee staat de inhoud van de beschrijving van Amsterdam, waaruit toch niets an-
ders is af te leiden dan dat het Amsterdam omstreeks 1500, althans vóór 1508, weergeeft.

Deze bevindingen werpen de vraag op hoe de door Pontanus uitgegeven tekst tot stand is
gekomen en wat de rol van Pontanus is geweest bij de weergave van de tekst. Van belang is
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45 Haitsma Mulier, ‘Stadsbeschrijvingen’; Langereis, Geschiedenis als ambacht, 44.
46 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 403. 
47 Alledrie zijn uitgegeven door P. Scriverius in zijn Batavia illustrata ... (Leiden 1609), resp. 138-141, 129-135 en 141-144.
48 Pontanus, Historia, 244.
49 Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis ... et Historia Guilhelmi Hedae, ed. B. Furmerius (Franeker 1612). 
50 B.A. Vermaseren, ‘Het ontstaan van Hadrianus Junius’ “Batavia” (1588)’, in: Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen

O.F.M. (Den Haag 1949) 407-426.



daarbij de indruk die de geraadpleegde neolatinist Jan Waszink heeft van de schrijfstijl van
de Descriptio. Volgens hem is de auteur een bekwaam latinist, die sterk classicerend Latijn
schrijft en middeleeuwse woorden en uitdrukkingen vermijdt. Men kan zelfs voorzichtig
opperen dat het gebruik van enkele woorden uit de pen van iemand is gevloeid, die sterk is
beïnvloed door de literaire stijl van Tacitus. Deze stijl werd pas geliefd na 1570, mede onder
invloed van Justus Lipsius.51 Om de gestelde vraag te beantwoorden moeten we terug naar
Pontanus.

Johannes Pontanus
Johannes Isacius Pontanus dankt zijn naam aan het feit dat hij op zee was geboren, zoals zijn
collega-stadsbeschrijver Samuel Ampzing vertelt. Dat was in 1571 toen zijn ouders op weg
waren naar Denemarken. Zijn vader Isaac Pieterszoon was een Haarlemmer, zijn moeder
was afkomstig uit Bergen in Noorwegen. Pontanus bracht zijn jeugd door in Amsterdam,
waar hij de Latijnse school bezocht. Vervolgens studeerde hij medicijnen in Franeker en Lei-
den. Daarna ging hij reizen en bezocht hij Italië, Frankrijk, de Duitse landen, Denemarken en
Engeland. Wanneer Pontanus precies in Harderwijk wordt benoemd tot hoogleraar in de
wijsbegeerte en in de medicijnen, is niet zeker. Het moet omstreeks 1606 zijn geweest. Tot
zijn dood in 1639 bleef hij in Harderwijk wonen. De geschiedenis was iets voor zijn vrije tijd.52

Voorafgaand aan zijn geschiedenis van Amsterdam had Pontanus teksten van enkele
klassieke schrijvers uitgegeven. De in 1611 verschenen stadsbeschrijving van Amsterdam
was zijn eerste grote geschiedkundige werk. In 1618 werd Pontanus benoemd tot historio-
graaf van Denemarken. Twaalf jaar duurde het voor het eerste deel van zijn Geschiedenis van
Denemarken gereedkwam.53 De verschijning van het tweede deel zou hij niet meer beleven.
Inmiddels was hij door de Staten van Gelre benoemd tot historiograaf van hun gewest. In
het jaar van zijn dood, 1639, kwam zijn Historiae Gelricae libri XIV uit.

De handgeschreven beschrijving van de Anonymus die Pontanus achter in zijn eigen
Historia afdrukte, was afkomstig van de Amsterdamse notaris Jacob Gijsbertszoon, dezelfde
die Montanus van het in het Nederlands gestelde handschrift van de Anonymus voorzag.
Ook het handschrift van Bataviae urbiumque omnium inter Helium et Flevum brevis descriptio (Kor-
te beschrijving van Batavia en alle daaringelegen steden tussen de monding van de Maas en
het Vlie) van Cornelis van Haemrode, dat Pontanus eveneens achter in zijn geschiedenis van
Amsterdam opnam, was van Jacob Gijsbertszoon afkomstig. De laatste was niet alleen col-
lega maar ook vriend van de in 1599 gestorven Cornelis van Haemrode. De twee manuscrip-
ten kreeg Pontanus via zijn vriend Johannes ten Grotenhuys, voor wie hij een opdrachtbrief
vooraf laat gaan aan de uitgave van beide werken. In de inleiding tot zijn eigen geschiedenis
van Amsterdam verklaart Pontanus dat deze geschriften hem zeer behulpzaam waren ge-
weest. In zijn achter in zijn Historia opgenomen aantekeningen heeft Pontanus het over een
apograaf, een afschrift van het werk van de Anonymus. Een origineel handschrift heeft hij
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51 Waszink wijst op het gebruik van het woord percussus (p. 5, bij de belofte van Maximiliaan om een bedevaart naar de Hei-
lige Stede te maken). Opnieuw mijn hartelijke dank aan dr. Jan Waszink.

52 S. Langereis, ‘Gelderse geschiedschrijving in de schaduw van de hogeschool van Harderwijk: Pontanus en Smetius op het
spoor van de Bataven’, Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband 14 (juli 2002) 6-15. K. Skovgaard-Petersen, Historiography at
the Court of Christian IV (1588-1648). Studies in the Latin Histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius (Kopen-
hagen 2002), hoofdstuk 3.

53 J.I. Pontanus, Rerum Danicarum historia, libri X ... (Amsterdam 1631).



kennelijk niet in handen gehad. Alle door Pontanus gebruikte handschriften moeten als ver-
loren worden beschouwd, zodat wij het moeten doen met wat door Pontanus en Montanus
is afgedrukt.54

In de correspondentie van Pontanus is eenmaal sprake van het handschrift van de Ano-
nymus. Op 13 november 1609 vroeg Petrus Scriverius (1576-1660) zijn vriend Pontanus
waarom deze hem het geschrift van de Anonymus over Amsterdam onthield: ‘Die tekst over
Amsterdam van de anonymus, waarvan het mij bekend is dat hij in jouw bezit is, wat ont-
houd je mij toch langer? Ik zal je helemaal niets onthouden, zeg je. Maar waarom is [die
tekst] niet bij eerstkomende gelegenheid dadelijk opgestuurd? Zeker gaf dat pas, bijvoor-
beeld dat afschrift zelf van de Heer ten Grotenhuysen. Vooral omdat ondertussen zeer be-
trouwbare personen zich misschien zouden kunnen aanbieden, via wie je [dat wat] op goed
vertrouwen teruggezonden moet worden, had kunnen opsturen. Doe dit, tenzij je wenst dat
ik me helemaal boos maak’.55 Of Scriverius het handschrift ooit in handen heeft gekregen,
is niet duidelijk. Er spreekt wel enige geheimzinnigheid uit van de kant van Pontanus. 

Pontanus en zijn Anonymus
Voor Pontanus was het van essentieel belang over gegevens betreffende de vroegste ge-
schiedenis van Amsterdam te kunnen beschikken. Voor een rechtgeaard humanist als hij
ging er niets boven de ‘bronnen’. Wat dat betreft voorzag de beschrijving door de Anonymus
in een behoefte. Maar wat kreeg Pontanus in handen en in welke taal was het geschreven?

Er kunnen op grond van de in het bovenstaande geformuleerde twijfels over de vorm en
over de discrepantie in de datering tussen het gedeelte over Holland en dat over Amsterdam
enkele opties daaromtrent geformuleerd worden.

– Pontanus zelf heeft een stuk gefabriceerd om zijn eigen geschiedenis van een stevig fun-
dament te voorzien. Uitdrukkelijk en met opzet kreeg de beschrijving van Amsterdam,
waarom het hem uiteindelijk te doen was, de inhoud die paste bij de stad omstreeks 1500.
Door bij de herkomst te verwijzen naar een notaris werd een zekere waarborg van echt-
heid ingebouwd. Dat impliceert wel dat Jacob Gijsbertszoon met Pontanus onder een
hoedje moet hebben gespeeld.

– Het handschrift is in zijn geheel geschreven door een tijdgenoot van Pontanus met het
oogmerk hem van dienst te zijn. Zo iemand zou de notaris Jacob Gijsbertszoon zelf ge-
weest kunnen zijn. Ook hierbij geldt dat men het wilde doen voorkomen dat het hand-
schrift uit omstreeks 1500 dateerde.

– De opzet van de Descriptio was vanaf het begin opgezet als één geheel, bestaande uit een
Hollands en een Amsterdams gedeelte, maar er is in de loop der tijd het een en ander aan
veranderd en toegevoegd. 
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54 P. Scheltema, Aemstel’s oudheid, I (Amsterdam 1855) noemt nog een andere Nederlandse tekst in de papieren van Lambert
Optius. Deze is aanwezig in de bibliotheek van het Amsterdamse Gemeentearchief (H 17) en volgt Montanus.

55 ‘Anonymi illud scriptum de Amsterodamo, quod penes te esse constat, quid diutius mihi invides? Nequaquam invidebo
ais. Atqui quare id non primo statim tempore missum fuit? Sane oportuit, vel illud ipsum exemplar Domini ten Groten-
huysen. Utique quum interim oblati sint homines bene certi, per quos mitteres, bona fide remittendum. Hoc age, nisi me
totum in fermento esse velis.’ Uitgegeven door Pontanus’ kleinzoon, A. Matthaeus, Veteris aevi analecta II (Den Haag 1738,
tweede druk) 386-387. Jan ten Grotenhuys was o.m. lid van de Amsterdamse vroedschap. De vertaling dank ik aan San-
dra Langereis. Het woordje vel is hier vertaald met ‘bijvoorbeeld’ en niet met ‘of’ omdat niet duidelijk blijkt dat Pontanus
meer gehad heeft dan het afschrift uit het bezit van Jan Gijsbertsz. 



– Het handschrift is niet in zijn geheel tegelijk ontstaan: er was een soort ‘dossier’ over Am-
sterdam, waarin losse berichten stonden, die niet verder reikten dan het begin van de
16de eeuw. Dit ‘dossier’ is pas later onderdeel van een groter geheel geworden en ‘her-
schreven’ in de vorm waarin het ons is overgeleverd.

Wat de taal betreft: bij de eerste drie opties zou het Latijn voor de hand liggen, omdat dat
toch de taal was die bij een dergelijk genre paste. Maar zekerheid daaromtrent is er niet. Bij
de laatste optie zou het gedeelte over Amsterdam oorspronkelijk in het Nederlands ge-
schreven kunnen zijn, maar ook dat is niet zeker. Het enige wat daarvoor pleit is het feit dat
Montanus een Nederlandse versie ter beschikking kreeg – ook weer van Jacob Gijsberts-
zoon – al gaat hij er zelf van uit dat dit een vertaling was. Bovendien vertegenwoordigde deze
versie naar alle waarschijnlijkheid weer een later stadium, tenzij Montanus zelf de hand had
in de herschikking van de inhoud.

Amsterdam bij de Anonymus
Met deze opties voor ogen is het goed nog eens naar de tekst van de Anonymus over Am-
sterdam te kijken. Hij schetst een beeld van een stad die laat is ontstaan en die is gaan groei-
en toen zij tot Holland ging behoren. Het accent ligt in de Descriptio op de handel, en dan
vooral die op de Oostzeesteden, als ook op de sterkte van de Amsterdamse vloot. De voor-
spoed van Amsterdam was zo groot dat deze de afgunst bij anderen opwekte. De enige wan-
klank, zo lijkt het, waren de partijtwisten van Hoeken en Kabeljauwen. Maar die behoren tot
het verleden en de stad wordt nu niet meer door uitgesproken aanhangers van beide partij-
en (magis factiosis), maar door de besten (optimis) bestuurd. Bij de rondgang door de stad
wordt veel aandacht besteed aan de kerken en kloosters – Amsterdam is nog geheel een
rooms-katholieke stad. Het is kortom een lofzang op Amsterdam en dat past als zodanig in
de aandacht die humanistische geschiedschrijvers voor de steden hadden.56 Hier lijkt mij
ook duidelijk een Amsterdammer aan het woord, die over de nodige detailkennis beschikte:
hij heeft goed gekeken hoe de huizen gefundeerd werden; hij is redelijk op de hoogte van het
zilvergehalte aan kerkelijke ornamenten.57 Het is ook een nuchtere beschrijving van het ont-
staan van de stad: geen spoor van verhalen over legendarische stichters, zoals de middel-
eeuwse geschiedschrijvers die graag opdisten.

Wat de opbouw van de stadsbeschrijving betreft: hier moet nog eens gewezen worden op
de vier berichten die er aan het einde wat vreemd bij hangen. Zij lijken in een later stadium
aan het verhaal te zijn toegevoegd. Het eerste betreft de Hoekse en Kabeljauwse twisten tus-
sen 1425 en 1446. Dan volgt de mededeling dat Amsterdam in 1368 een privilege kreeg van
Albert, koning van de Zweden en de Goten en heer van Schonen. De titel van Albert is een
precieze Latijnse vertaling van de titulatuur, zoals die in de originele, in het Nederlands ge-
stelde oorkonde is gebezigd.58 De beide volgende berichten – de voorvallen in 1404/05 en de
passage over Willem Eggert – komen, zoals we zagen, ook in de kroniek van Johannes Ger-
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56 Verg. K. Tilmans, ‘“Autentijck ende warachtig”. Stedenstichtingen in de Hollandse geschiedschrijving: van Beke tot Au-
relius’, Holland 21 (1989) 68-87. 

57 Dit in tegenstelling tot De Melker, ‘Graven naar de waarheid’, 149, die meent dat hier een buitenstaander aan het woord
is.

58 Oorkondenboek van Amsterdam, nr. 257, 23 juli 1368. In de Nederlandse vertaling ontbreekt deze mededeling. Wist Monta-
nus er geen raad mee, gelet op de chronologie, of was deze niet in zijn handschrift te vinden? 



brandszoon van Leiden (omstreeks 1480) voor, maar zijn daar niet aan ontleend. Er is dui-
delijk geen poging gedaan om deze vier losstaande berichten in de voorafgaande tekst over
Amsterdam te verwerken, zoals in de Nederlandse vertaling bij Montanus wel is gedaan.
Wellicht mogen we Montanus daarvoor verantwoordelijk stellen.

Wat de inhoud betreft heeft de beschrijving van Amsterdam iets tweeslachtigs. Enerzijds
de vrij gedetailleerde berichten die uit niet veel later tijd dan het begin van de 16de eeuw lijken
te dateren en die niet allemaal in het verhaal zijn ingepast en anderzijds de visie op de stad als
een jonge stad en de chorografische uitwerking die veel meer passen bij een later tijd. 

Tot slot
Het is mij niet gelukt de vinger achter de gang van zaken te krijgen. Dat er sprake is van een
vervalsing – de beide eerste opties – daarvoor kan ik geen onweerlegbare bewijzen aanvoe-
ren. En al moet de mogelijkheid worden opgehouden, we kunnen daar niet van uitgaan. Aan
de derde mogelijkheid waarbij het vanaf het begin de opzet was de beschrijving van Am-
sterdam in te bedden in een gewestelijke chorografie, valt te denken, al blijft de uitgewerk-
te chorografische beschrijving van Amsterdam ook voor de eerste decennia van de 16de
eeuw uitzonderlijk. Door de Amsterdamse geschiedschrijver Jan Wagenaar is als mogelijke
auteur van de Descriptio Alardus genoemd.59 Dit is verworpen omdat men uitging van een da-
tering kort vóór 1500 en dat was wat te vroeg voor deze Amsterdamse humanist, wiens ge-
boortejaar men omstreeks 1491 plaatst. Maar als men naar het tweede decennium van de
16de eeuw opschuift, dan is een gedachte aan Alardus wat minder onwaarschijnlijk. Alardus
verbleef in 1515 te Leuven en mengde zich, zoals we zagen, in de discussie over de ligging
van Batavia. Bovendien begon men toen in de Brabantse universiteitsstad met het schrijven
van gewestelijke beschrijvingen zoals ook de Anonymus deed. De verplaatsing van de doe-
len van buiten de ommuring naar binnen de stad moet Alardus dan ontgaan zijn – hij was
ook al een tijdje weg uit Amsterdam. Als Alardus de auteur is geweest, moet hij er later nog
wel aan hebben gewerkt: zo lijkt mij het precieze zilvergehalte van de liturgische kostbaar-
heden uit beide parochiekerken toch dankzij informatie ter plekke te zijn opgetekend. Dit
zou ook de ongelijke verhouding van de delen kunnen verklaren. In Amsterdam zou Alardus
dan zijn verhaal over de stad aanzienlijk hebben uitgebreid. Tegen een auteurschap van
Alardus spreekt de visie in de Descriptio op de ligging van Batavia, zoals die was op te maken
uit zijn eerder genoemde brief uit 1515 aan Cornelius Aurelius. Maar hiervoor kan een late-
re bezitter van het handschrift verantwoordelijk zijn. Ook het feit dat Alardus’ belangstel-
ling niet erg naar de historie uitging pleit tegen zijn auteurschap.60 Bovendien zou Alardus
er wel voor geijverd hebben dat zijn naam aan de tekst verbonden werd en dat deze op de een
of andere manier zou zijn uitgegeven. De in 1544 gestorven Alardus was niet onbekend in
Amsterdam en het is minder waarschijnlijk dat een vijftig jaar later niemand meer wist dat
hij de auteur van de Descriptio was. Er zijn overigens ook meer oud-studenten uit Leuven in
Amsterdam terechtgekomen, zoals de schoolmeesters Cornelius Crocus of Petrus Apherdi-
anus, die voor een mogelijk auteurschap in aanmerking kunnen komen. 

De vierde optie blijft evenzeer open. Dat wil zeggen dat pas in een later stadium het ge-
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59 J. Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen ..., I (Amsterdam 1760) IV.
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heel in één handschrift is samengevoegd. Daarbij zou dan een bestaand ‘dossier’ met losse
gegevens over Amsterdam tot omstreeks 1500 in latere instantie tot een chorografische be-
schrijving zijn omgewerkt en ingebed in een groter geheel. De vier loshangende berichten
aan het eind van de beschrijving van Amsterdam zouden de samenstellende auteur pas later
onder ogen zijn gekomen. Deze gang van zaken verklaart de ongelijkheid van de delen en
past beter bij de vorm van de chorografie bij een stadsbeschrijving, die voor de vroege 16de
eeuw nog niet zo waarschijnlijk is. Duidelijk lijkt mij in ieder geval dat er nogal wat aan de
tekst, zoals wij die kennen, is gesleuteld. De vraag is wat het aandeel van Pontanus bij het
uitgeven van de tekst geweest kan zijn. Die vraag moet tot slot aan de orde komen.

In recent onderzoek is duidelijk gemaakt dat humanistische geschiedschrijvers, zoals
Pontanus, veel gemakkelijker dachten over de wijze van uitgeven dan wij graag zouden zien.
Zo wees Sandra Langereis op de manier waarop Petrus Scriverius, vriend van Pontanus, te
werk ging bij het uitgeven van fragmenten van oudere geschiedwerken in zijn Batavia il-
lustrata (1609). Hij nam marginalia op alsof ze bij de tekst hoorden, liet hier en daar een
woordje weg of voegde wat toe.61 In zijn studie over humanisten en de Middeleeuwen toon-
de ook Waterbolk aan dat humanisten weliswaar groot belang hechtten aan bronnen, maar
dat zij tamelijk vrijmoedig daarmee omgingen. De hoofdinhoud stond bij hen voorop. Op
grond van het door hen gehuldigde standpunt dat ‘zo-moet-het-wel-geweest-zijn’ identiek
was aan ‘zo-is-het-gebeurd’ was stilering van bronnen en het in de eigen stijl herschrijven
ervan geen uitzondering. Hij noemt dit geen falsificatie, maar restauratie.62

Gezien de late indruk die het Latijn van de Anonymus maakt, zou dit bij de Descriptio ook
het geval geweest kunnen zijn. Ik kan mij bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat Pontanus de
tekst enigszins heeft ‘herschreven’ en zaken heeft toegevoegd waarvan hij dacht dat het zo
moest. Zo kan hij de hand hebben gehad in de openingszin van het verhaal over Amsterdam,
waarin zo duidelijk wordt verwoord dat Amsterdam een jonge stad is. Wellicht is ook het castellum
een toevoegsel van hem, ingegeven door de ophef die de vondst van kloostermoppen bij het
huis van Antonis Janszoon Bontekoe aan de Nieuwendijk in 1564 had gegeven. Vanaf dat mo-
ment ging het kasteel aan de monding van de Amstel onder de Amsterdammers leven. Cor-
nelis van Haemrode, ook door Pontanus uitgegeven, deed daar verslag van.63

En dan is er nog de vergelijking van Amsterdam met Venetië: is een schrijver omstreeks
1500 ook daar niet erg vroeg mee? Uit andere bron weten we dat de stadhouder van Holland
in 1526 Amsterdam wat zijn handel betreft gelijkstelde aan deze vermaarde koopstad. An-
dries Jacobszoon, pensionaris van Amsterdam, tekende deze stadhouderlijke uitspraak op in
zijn verslag van een bijeenkomst van de Staten van Holland. In het midden van de eeuw duikt
de vergelijking op bij Sebastian Münster, in de tweede druk van diens Cosmographia uit 1554.
Hierin wordt behalve de handel ook de geografische gesteldheid als grond voor deze gelijke-
nis genoemd. Ook Cornelius Plancius zal dat doen in zijn stadsbeschrijving uit 1597. En Pon-
tanus zelf gaat in 1611 wel heel ver door de etymologie van Venetië af te leiden uit het Hol-
landse woord veen.64 In de tekst van de Anonymus is het de moerassige bodem die hem de ver-
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61 Langereis, Geschiedenis als ambacht, 125. 
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gelijking met Venetië doet maken. Het zou mij niet verbazen als dat ook niet een toevoeging
van Pontanus is. Het zijn voorbeelden van een mogelijke ingreep van Pontanus om de tekst
aan te vullen met informatie die volgens hem ontbrak, om de tekst dus te ‘restaureren’.

Ook de lange reeks steden waarmee de Descriptio eindigt zou wel eens uit de pen van Pon-
tanus kunnen zijn gevloeid. Het werk van Hadrianus Junius, de Batavia, uitgegeven door Ja-
nus Dousa sr., die Pontanus in Leiden had leren kennen, kan daarvoor model hebben ge-
staan.65 Zo ook andere elementen uit Junius’ beschrijving van Amsterdam. Daarin komen we
ook de gebeurtenissen in 1304 tegen, echter zonder dat hij het kasteel noemt. Wel wijst hij
op de noodzaak van het heien, zonder uitvoerig op de methode in te gaan. Beide auteurs
noemen onder de reeks Hollandse steden Verona. De Anonymus gaat ervan uit dat deze ver-
dwenen, legendarische stad – waarmee Vroonen (Franla) onder Alkmaar is bedoeld – de
hoofdstad was van West-Friesland. Men kan daarover lezen, zo zegt hij, dat deze vermaard
was; de naam is echter slechts bewaard gebleven in die van de vlakte waar de stad gelegen
moet hebben. Wanneer Verona verwoest is, zegt de Anonymus niet te weten. Junius weet dat
wel: door Jan II uit het Henegouwse Huis, kort na 1300. Ook voor hem is Verona, evenals
voor Reinier Snoy trouwens, de hoofdstad van de West-Friezen.66

Met de zoektocht naar de Anonymus zijn we, naar ik meen, beland in het schemergebied
van wat ‘origineel’ is en wat ‘restauratie’. Hoewel het bovenstaande berust op speculaties en
de uitkomst onbevredigend is, lijkt mij één ding duidelijk: bij het citeren en gebruiken van
de Anonymus als bron voor omstreeks 1500 is voorzichtigheid geboden. Wanneer een ge-
geven voor een betoog wel goed uitkomt dient men erop bedacht te zijn dat dit niet tot de
‘oorspronkelijke’ tekst kan behoren. En ook voor het zomaar gelijkstellen van de Neder-
landse tekst aan de Latijnse zij men voortaan gewaarschuwd. 
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65 Vader en zoon Dousa schreven in het Album van Pontanus: J.T. Bodel Nyenhuis, ‘Levensbijzonderheden van den Neder-
landschen geschiedschrijver, Johannes Isacius Pontanus, meest geput uit deszelfs album’, Bijdragen voor vaderlandsche ge-
schiedenis en oudheidkunde 2 (1840) 81-109.
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Hoc Hierona tenet templum, sed non Hierona integrum (ed. P. Opmeer, Historia martyrum Batavicorum (Keulen 1625) 3-8.) Petrus
Scriverius denkt dat Medemblik eerder aanspraak kan maken op de status van hoofdstad van de West-Friezen: zie zijn
commentaar op Liber de antiquitate reipublicae van Hugo de Groot, ed. en vert. in het Engels door J. Waszink (Assen 2000)
140-141. Mogelijk berust de fantasie over deze stad op Melis Stoke die verhaalt hoe Jan I in 1297 de West-Friezen ‘tot Vroo-
nen op die Gheest’ verslaat.



De hoge geboorte van een vurige patriot
C.J. de Lange van Wijngaerden, held van Goejanverwellesluis en nazaat van de 
heren Van der Goude

Een bekend voorval uit de vaderlandse geschiedenis vond in 1787 bij Goejanverwellesluis plaats: de
aanhouding van prinses Wilhelmina, de gemalin van stadhouder Willem V, die op weg was naar Den
Haag om er de Oranjepartij nieuw leven in te blazen. De aanhouding werd gedaan door het patriotti-
sche vrijkorps van Gouda, dat onder commando stond van C.J. de Lange van Wijngaerden. Toen acht
jaar later de stadhouder werd verdreven en de Bataafse Republiek uitgeroepen, was De Lange opnieuw
van de partij. Hij was ook de auteur van een omvangrijke stadsgeschiedenis van Gouda, waarvan de
eerste twee delen in 1813 en 1817 verschenen. Daarin komt zijn anti-stadhouderlijke standpunt duide-
lijk naar voren. 

Maar de stadsgeschiedenis vertoont ook een eigenaardigheid die men van een patriot als De Lange
niet zou verwachten. In het eerste deel besteedt hij uitvoerig aandacht aan de middeleeuwse heren Van
der Goude, maar hij vertelt hun verhaal zó dat de lezer ervan overtuigd raakt dat hijzelf, de auteur, van
die heren afstamt. De Lange verwerkt er materiaal in uit de omvangrijke genealogische collectie die hij
privé had aangelegd en die in handschrift bewaard is. In dit artikel wordt nagegaan of De Langes be-
toog stand houdt voor de moderne historische kritiek, en wordt uit de doeken gedaan hoe zich de fasci-
natie voor zijn eigen afkomst verhoudt tot zijn politieke stellingname. Ook komt de vraag aan de orde
of hij opzettelijk aan geschiedvervalsing heeft gedaan.

In het eerste deel van de Geschiedenis der heeren en beschrijving van de stad van der Goude (1813) wordt
uitvoerig stilgestaan bij de middeleeuwse heren Van der Goude (van Gouda).1 Weliswaar ver-
dween hun naam al voor 1500 uit het openbare leven, maar gedurende het hele Ancien Régi-
me maakten regelmatig leden van uit Van der Goude gesproten aanzienlijke geslachten deel
uit van het stadsbestuur. Onder hen namen de families De Vrije en De Lange getalsmatig de
voornaamste plaats in, zoals blijkt uit een bij de Geschiedenis gevoegde lijst.2 De lijst eindigt niet
toevallig met C.J. de Lange van Wijngaerden: Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden is zelf
de auteur van deze stadsgeschiedenis. Hij kent zich op deze manier een – niet al te beschei-
den – plaats toe in het relaas over de geschiedenis van zijn geliefde stad.

Maar het verband dat de stadsgeschiedenis legt tussen de middeleeuwse heren Van der
Goude en het later prominente Goudse geslacht De Lange is verwrongen, om niet te zeggen
vals. Nu kijken we van vervalste genealogieën niet op. Als er één genre is waarin vervalsing
gemakkelijk binnensluipt, dan is het wel dat van de familiegeschiedenis. In de vroegmo-
derne tijd hebben patricische families zich wel vaker van stambomen voorzien waaraan ze
meer aanzien konden ontlenen dan waarop ze feitelijk recht hadden.3 Maar de afstamming

Koen Goudriaan

1 C.J. de Lange van Wijngaerden, Geschiedenis der heeren en beschrijving van de stad van der Goude. Delen I en II (Amsterdam en
Den Haag 1813-1817). Het derde deel, geredigeerd door J.N. Scheltema, verscheen veel later (Gouda 1879). ‘Gouda’ is de
inmiddels ingeburgerde Latijnse naam van de stad. De Nederlandse naam luidt Die Goude of Ter Goude.

2 Geschiedenis en beschrijving I, 25-27.
3 Bijvoorbeeld S.A.C. Dudok van Heel, ‘Op zoek naar Romulus en Remus. Zeventiende-eeuws onderzoek naar de oudste

magistraten van Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum 87 (1996) 43-70.



van De Lange uit Van der Goude is om verschillende redenen toch wel een bijzonder geval. 
Allereerst verrast het nu juist C.J. de Lange van Wijngaerden – hierna steeds: De Lange –

op een verdraaiing te betrappen. Hoewel het slecht gecomponeerd en stroef leesbaar is ge-
noemd, geldt zijn geschiedwerk als uitermate betrouwbaar.4 Dat juist De Lange zo’n du-
bieuze stamboom produceerde is extra pikant tegen de achtergrond van zijn politieke en
maatschappelijke stellingname. Meer dan aan zijn geschiedwerk dankt hij zijn bekendheid
aan het feit dat hij als commandant van het Goudse vrijkorps in juni 1787 prinses Wilhel-
mina bij Goejanverwellesluis aanhield, een daad die hem later dat jaar op tijdelijke verban-
ning uit Gouda kwam te staan.5 Hij was dus fel anti-stadhouderlijk en behoorde tot de radi-
cale patriotten. Maar zijn stamboom onderstreept uiteraard het aristocratische karakter van
zijn familie. Is De Lange op enig moment in zijn politieke ontwikkeling van zijn patriotti-
sche geloof gevallen? 

De Langes reconstructie van zijn familiestamboom heeft ook gevolgen voor het beeld dat
hij in de Geschiedenis geeft van de historie van de oudst bekende heren van Gouda, en daar-
mee van de stad als geheel. Het familiale vloeit over in het stedelijk-collectieve. 

Tenslotte is er nog een speciale reden om juist deze genealogie eens onder de loep te ne-
men. Van De Lange bezitten we niet alleen de gedrukte stadsgeschiedenis, maar ook een
aanzienlijk deel van zijn werkmateriaal. Daardoor kunnen we in detail reconstrueren hoe hij
tot zijn stamboom is gekomen. Zo valt met enige nauwkeurigheid de vraag te beantwoorden
of hier werkelijk van een bewuste leugen sprake is. Het zal blijken dat De Langes genealogie
weliswaar onjuist is, maar daarom nog geen plompe vervalsing. Bij de ontrafeling van zijn
‘bedrog’ zullen we hulpwetenschappen zoals naamkunde, genealogie, heraldiek (wapen-
kunde) en sigillografie (zegelkunde) te baat moeten nemen. Van algemene historici krijgen
hulpvakken momenteel niet al te veel aandacht: ze worden óf aan de specialisten overgela-
ten óf juist aan de amateurs. Reden om ze bij deze gelegenheid eens in het zonnetje te zet-
ten. Uiteindelijk levert deze zoektocht meer zicht op het zelfbeeld van een 18de-eeuws re-
gentenmilieu op.

Het hele verhaal
We volgen eerst maar eens zonder commentaar de grote lijn van De Langes verhaal over zijn
voorgeslacht. In de 14de eeuw heeft Gouda enkele tot de verbeelding sprekende figuren als
stadsheer gehad: Jan van Renesse, die bij een opstand tegen het grafelijk gezag jammerlijk
in de Lek verdronk (1304), de toernooiheld Jan van Beaumont uit het huis Henegouwen, en
diens kleinzoons, de graven Jan en Guy van Blois. Minder bekend is dat er nog vroeger een
lokale dynastie aan het bewind is geweest, waarvan de leden zich naar hun stad lieten aan-
duiden als heren Van der Goude. 

De oorsprong van de Van der Goudes is – we volgen hier nog altijd het betoog van De Lan-
ge – in nevelen gehuld. Het wapen dat zij voerden – op een veld van keel (de heraldische term
voor ‘rood’) een zilveren balk, vergezeld van zes sterren van goud, drie in het hoofd en drie
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4 A.A.J. Rijksen, ‘Mr. C.J. de Lange van Wijngaerden. Patriot en geschied-speurder’, Zuidhollandse Studiën 2 (1952) 77-102,
aldaar 92-93. N.D.B. Habermehl, ‘C.J. de Lange van Wijngaerden (1752-1820)’ in: J.W.E. Klein en N.D.B. Habermehl
(eds.), Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995 (Delft 1999) 20-25, aldaar 23-24. Zie hierna de paragraaf over De Lan-
ge als oudheidkundige.

5 Zie ook het vervolg. De aanhouding vond eigenlijk plaats bij de Vlist. Zie W.A. Knoops en F.Ch. Meijer, Goejanverwellesluis.
De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijkops van Gouda (Amsterdam 1987). Arie Wilschut, Goejan-
verwellesluis. De strijd tussen patriotten en prinsgezinden, 1780-1787 (Hilversum 2000) 1-15.



(gerangschikt 2,1) in de punt – doet volgens De Lange verwantschap met andere Hollandse,
meer in het bijzonder Schielandse geslachten vermoeden. Die hadden als wapenteken vaak
een veld beladen met een ster, in verschillende kleuren: Moordrecht bijvoorbeeld had een
zilveren ster op een veld van keel, Kralingen een ster van keel op een gouden veld. Speciaal
met dit laatste geslacht moet de verwantschap sterk zijn geweest. Daar zijn, afgezien van de
heraldische, nog verschillende andere argumenten voor. De uit het Frans afkomstige voor-
naam Ogier of Oedzier komt zowel bij de Van Kralingens als bij de Van der Goudes voor. Een
brug naast het Goudse woonhuis van heer Jan van der Goude – de voornaamste vertegen-
woordiger van het geslacht rond het midden van de 14de eeuw – heet de Kralingerbrug. En
de uitdrukking ‘zo oud als de weg naar Rome’ heeft in Gouda de vorm ‘zo oud als de weg
naar Kralingen’.6

Misschien moeten we het ons dus zo voorstellen – aldus nog steeds De Lange – dat het
Frankische geslacht Kralingen of Karlingen – de naam herinnert aan de dynastie van Karel
de Grote – in de oertijd de boorden van de Maas en de IJssel in bezit heeft genomen. Later
heeft dit geslacht zich gesplitst, waarbij de Van der Goudes, gezien het aantal sterren in hun
wapen, een oudere, en de Van Kralingens met hun ene ster een jongere tak moeten zijn ge-
weest.

In de 13de eeuw krijgen we iets meer zicht op de Van der Goudes. Er worden volgens De
Lange dan achtereenvolgens twee, of waarschijnlijk zelfs drie, Dirken genoemd. Van hen
trad de eerste nog op onder graaf Floris IV (1222-1234). Een volgende wordt vermeld als ge-
tuige in rechtshandelingen waarbij Rooms-koning Willem van Holland (graaf van 1234 tot
1256) is betrokken. De hoofdtak stierf echter uit met jonkvrouw Sophie, de echtgenote van
de ongelukkige Jan van Renesse. Dit paar was kinderloos, wat ertoe leidde dat hun gebied
(Gouda en omstreken) als leen aan de grafelijkheid terugviel om vervolgens aan het huis
Beaumont-Blois te geraken.

Maar de dood van Sophie betekende voor het geslacht Van der Goude als geheel zeker nog
niet het einde: het zette zich voort in jongere takken. De bronnen vermelden een Jan Arends-
zoon van der Goude, die een volle neef en tijdgenoot was van jonkvrouw Sophie (hij leefde
dus op het laatst van de 13de eeuw). Hij had drie zonen: heer Jan, Jacob en Dirk. Die traden
in de 14de eeuw als bestuurders op de voorgrond, zowel binnen de stad Gouda als in diver-
se functies in dienst van de graven van Blois. Als leden van een jongere tak konden zij op de
heerschappij over de stad dan wel geen aanspraak maken, dat belette hen niet om zich voor
Gouda in te zetten. Zij bezaten er trouwens nog heel wat onroerend goed.

De jongste van de drie, Dirk, pachtte in 1372 het schoutambt in Gouda. Veertig jaar later
(1412) was dit zelfde ambt in handen van een zekere Gerrit de Vrije. Dat zet ons – aldus De
Lange – op het spoor van een verdere aftakking van de familie Van der Goude. Gerrit – hij is
behalve schout ook schepen en burgemeester geweest – blijkt het Van der Goude-wapen
met de balk en de zes sterren te voeren, zij het in gebroken vorm: de balk is beladen met een
Jacobsschelp. Hij zal de zoon zijn geweest van een zekere Janne Vrije, die in 1380 weliswaar
in Utrecht verbleef, maar die op zijn beurt een zoon was van heer Jan van der Goude. Een
jongere zoon om precies te zijn: zijn naam duidt erop dat hij niet het hoofddeel van de goe-
deren Van der Goude erfde, maar genoegen moest nemen met een apanage, een kinderlijk
erfdeel dat hij als allodiaal, dus ‘vrij’, goed verkreeg.
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6 Niet alleen daar: zie bijvoorbeeld A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden VI (Gorinchem 1845) s.v.



In de 15de eeuw komen we nog steeds personen tegen die de naam Van der Goude voer-
den, maar in de loop van die eeuw raakte hij in onbruik. De voornaamste reden daarvoor lag
in het politieke gedrag van de Van der Goudes. Ze waren fervent Hoeks en dus tegen de her-
togen van Bourgondië, en aarzelden niet om – desnoods met wapengeweld – hun nek uit te
steken. Zo raakte tegen het eind van die eeuw Willem van der Goude als aanvoerder onder
jonker Frans van Brederode gevangen in de slag bij Brouwershaven, tijdens de laatste episo-
de van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daarom, maar natuurlijk ook om niet meer te lij-
ken dan een ander én kortheidshalve, gaven ze hun naam tenslotte op.

Intussen was de zijtak De Vrije voortgezet met Jan Gerritszoon, ook wel genoemd Jan
Gerritsz van Rotterdam of Lange Jan Gerritsz. Zijn bijnaam ‘Van Rotterdam’ dankte hij aan
de omstandigheid dat hij na de grote brand van Gouda (1438) naar die stad was uitgeweken
en het daar in 1470 en 1477 zelfs tot schepen had gebracht. Vervolgens keerde hij terug naar
zijn vaderstad Gouda, waar hij nog de ambten van kerk- en van weesmeester bekleedde,
maar niet meer dat van schepen. Wel wordt hij genoemd als schout van Moordrecht. Dat we
met hem de Van der Goude-draad nog steeds in handen hebben, blijkt wel uit zijn wapen:
hij zegelt met de enkele ster van Kralingen!

Van zijn zoons vinden we er één terug als hoogheemraad van de Krimpenerwaard, terwijl
een ander, Dirk Jansz de Lange, toetrad tot de Goudse vroedschap en in 1504 schepen werd.
De naam ‘Lange’, die Jan Gerritsz nog als bijnaam vóór zijn doopnaam had gedragen, blijkt
nu familienaam te zijn geworden. Met Cornelis Gerritsz de Lange, schepen vanaf 1537, be-
gint dan een ononderbroken lijn van regenten die generatie na generatie op het pluche be-
landden. In 1757 was Bonaventura de Lange aan de beurt. Deze kocht in 1775 de ambachts-
heerlijkheid Wijngaerden en Ruigbroek, zodat deze tak sindsdien De Lange van Wijngaer-
den heette. Bonaventura’s zoon Cornelis Johan trad in 1778 tot de vroedschap toe.

Een genealogie in de steigers
Bij de reconstructie van zijn familiestamboom behoefde C.J. de Lange van Wijngaerden niet
vanaf het nulpunt te beginnen. Zijn oudoom Johan de Lange (1697-1776; vroedschap van Gouda
vanaf 1737 tot zijn dood en herhaaldelijk schepen en burgemeester7) was hem al voorgegaan.
Johan de Lange overleed kinderloos, waarop zijn materiaal in de handen van zijn achterneef
is overgegaan. Daaronder bevindt zich, naast losse notities, een folioband waarnaar in ande-
re aantekeningen in De Langes papieren verwezen wordt onder de titel Genealogia Langiana.8

Deze genealogie dateert uit 1731. Zij start met een veronderstelde Gerrit de Lange, die omstreeks
1500 leefde en die de vader was van Cornelis Gerritsz de Lange, Gouds schepen vanaf 1537. 

Overigens was ook Johan de Lange niet de eerste genealoog in de familie. De bekende
oudheidkundige Cornelis van Alkemade correspondeerde in 1734 met burgemeester Daniel
de Lange (een oom van Johan). Van Alkemade zou op het stadhuis van Gouda een ge-
slachtsregister van de De Langes hebben gezien van de hand van ‘de heer Zijen’, maar dit
zou spoorloos zijn verdwenen.9 Voor zijn Genealogia Langiana steunde Johan de Lange op het
werk van Pieter Leonardsz de Lange (1634-1694) uit een Amsterdamse tak van de familie.10
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7 J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad: Gouda 1700-1780 (z.p. 1985) 356.
8 Nationaal Archief (hierna: NA), Familiearchief (hierna: FA) De Lange inv. 6 (losse notities) en inv. 1 (Genealogia Langiana).

G.M. van Aalst, ‘Inventaris van het archief van de familie De Lange van Wijngaarden en het familiefonds De Lange (1290)
1564-1947’ (Den Haag 1987).

9 Brief van 3 september 1734, aangehaald NA, FA De Lange inv. 7 cahier 1 katern 7. Mr. Daniel de Lange (1665-1734) was
vroedschap vanaf 1720.



Naar zijn eigen zeggen kopieerde Johan zijn genealogie uit die van Pieter en vermeerderde
hij haar alleen met de descendenten. Noch aan Pieter, noch aan Johan was over een middel-
eeuwse voorgeschiedenis van het geslacht De Lange iets bekend. 

Voor C.J. de Lange van Wijngaerden bleef dus de uitdaging liggen om het geslacht De
Lange van een middeleeuws verleden te voorzien. In een eerste poging reconstrueerde hij
een stamboom met zes generaties voorafgaande aan die van Gerrit de Lange. Als stamvader
nam hij een zekere Pieter de Lange aan, die omstreeks 1200 zou hebben geleefd.11 In deze
fase maakte De Lange met uitzondering van een stadsregister van Schoonhoven12 nog niet
van archiefbronnen gebruik, maar baseerde hij zich op gedrukte bronnen, zoals de Utrecht-
sche Jaarboeken van Burman en Van Mieris’ Groot Charterboek. De oudste generaties De Lange
vond hij dan ook niet uitsluitend in Gouda, maar ook in Utrecht, in Schoonhoven en elders
in zuidelijk Holland. Voor de jongere gegevens gebruikte hij het werk van zijn oudoom als
legger. 

Van wanneer precies De Langes eerste reconstructie dateert kan niet met zekerheid wor-
den vastgesteld. Voorbereidende aantekeningen in zijn nalatenschap lijken op een datum
omstreeks 1790 te wijzen,13 maar vermoedelijk moeten we verder in de tijd teruggaan: zoals
nog zal blijken dacht hij in 1789 al in een heel andere richting. Zeker is wel dat dit De Lan-
ges vroegste reconstructie is. Dat blijkt uit een los folio met aantekeningen over Pieter de
Lange uit Schoonhovense bronnen, waarop hij later in een ongewoon openhartig moment
aantekent hoe hij aan het zoeken was geslagen dankzij de bewering van zijn oudoom Johan
dat er een ouder geslachtsregister moest zijn. Hij had daarbij gretig alles aangegrepen wat
los en vast zat, ‘al had het maar eenige schijn of half bewijs’. Zijn kennismaking met de
(Goudse) stadsrekeningen bracht hem pas ‘tot een vast stelsel en zulke zekerheden, die mij
niet meer mogten doen twijfelen’.14

De Lange desavoueert dus achteraf zijn eerste poging; hij is dan een autochtoon-Goudse
voorgeschiedenis van zijn geslacht op het spoor. Dit stadium wordt vertegenwoordigd door
een cahier van zeven katernen, waarin hij als vader van Gerrit de Lange – met wie de Genea-
logia Langiana aanving – een zekere Jan Gerritsz de Lange alias Lange Jan Gerritsz aanneemt,
en als diens vader Gerrit de Vrije.15 Het vroegste gegeven dat hij vermeldt, betreft heer Jan van
der Goude Jan Arendszoonszoon, de vader van Gerrit de Vrije. Over Lange Jan Gerritsz en
Gerrit de Vrije heeft hij veel details geput uit de op het stadhuis van Gouda bewaarde archi-
valia, onder meer uit de stadsrekeningen (bewaard vanaf 1437), de ‘eigenboeken’ (trans-
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10 NA, FA De Lange inv. 1 f. 1.
11 NA, FA De Lange inv. 2. Van Aalst schrijft dit cahier toe aan Adriaan de Lange (1754-1805), een jongere broer van Corne-

lis Johan, die pensionaris van Zierikzee is geweest. Blijkbaar doet zij dat op grond van het uiterlijk van dit gekalligrafeer-
de handschrift, dat sterke overeenkomst met inv. 8 vertoont. Dat is een kwartierstaat van Adriaan de Lange met daarbij
gevoegd een model voor kwartierstaten, uitgaande van een ‘ego’. Ik houd dit echter voor een hulpschemaatje en be-
schouw C.J. de Lange als de opsteller zowel van de kwartierstaten van Adriaan als van de genealogie in inv. 2. In de loop
van zijn leven was het handschrift van De Lange nogal aan wijziging onderhevig. Bovendien beheerste hij zoals veel van
zijn tijdgenoten meerdere stijlen tegelijk. Van Adriaan is verder geen spoor te bekennen in het materiaal van De Lange.
Op grond van inhoudelijke argumenten – bijvoorbeeld de ruime aandacht die wordt geschonken aan ‘Goejanverwelle-
sluis’ - komt als samensteller van inv. 2 toch alleen C.J. de Lange in aanmerking.

12 Hoe hij hieraan kwam kon niet worden achterhaald.
13 NA, FA De Lange inv. 6: diverse notities met als jongste gegevens de geboorte van De Langes kinderen omstreeks 1790,

nog bijgehouden tot omstreeks 1794.
14 Los vel in NA, FA De Lange inv. 7. Dit vel is een aanvullend bewijs dat de reconstructie in inv. 2 van C.J. de Lange is.
15 NA, FA De Lange inv. 7: cahier in de hand van C.J. de Lange, met twee kopieën, één in de hand van zijn zoon Bonaventu-

ra, één in een onbekende hand.



portregisters, bewaard vanaf 1450) en het oudste stadsregister, het zogenaamde Eerste Ver-
huurboek (in gebruik 1390-1437). Alleen het gegeven over Jan van der Goude kan hij daar
niet hebben gevonden: hij moet het aan oudere literatuur hebben ontleend. Cruciaal is zijn
vondst in het Goudse gasthuis van het zegel van Gerrit de Vrije, dat het Van der Goude-wa-
pen vertoont. De Lange acht het van zo groot gewicht, dat hij er zich in 1789 door de gast-
huismeesters een certificaat van laat geven.16 Daarmee hebben we tevens houvast voor de pe-
riode waarin hij met deze generaties van zijn stamboom bezig was: de jaren na zijn verwij-
dering uit de stadsregering als gevolg van de tegencoup van de koning van Pruisen in het na-
jaar van 1787. Hij had nu veel vrije tijd, en hoewel hij politiek uit de gratie was, was het kli-
maat in Gouda niet zodanig dat men hem, telg uit een oud geslacht, de toegang tot de stads-
archieven ontzegde.17 Bij dit alles houdt De Lange het werk van zijn oudoom in ere: de nieuw
gevonden generaties voegt hij in zijn eigen hand aan diens manuscript toe.18

Het zou meer dan tien jaar duren voordat De Lange de volgende grote stap terug in de tijd
kon zetten. In 1802 werd mr. Hendrik van Wijn, de voormalige Goudse pensionaris, be-
noemd tot archivaris van de Bataafse republiek.19 Hoewel ze in de gebeurtenissen van 1787
een verschillende politieke koers hadden gevaren, was De Lange met hem op goede voet ge-
bleven. Op 24 december 1803 schrijft Van Wijn aan De Lange dat hij hem snel weer eens op
de domeinkamer in Den Haag moet komen opzoeken. Van Wijn heeft ‘eene menigte aller-
geëxtendeerdste rekeningen der graaven van Blois, heeren van Schoonhoven en Gouda’ ge-
vonden: die zullen De Lange niet alleen veel stof opleveren voor zijn geschiedenis van
Gouda, maar ook voor zijn ‘geslachtsboom’.20

De Lange zal de Bataafse archivaris niet lang hebben laten wachten. De neerslag van zijn
studie van de Bloise rekeningen is in verschillende vormen bewaard. In de collectie-Kemper
op het Streekarchief Hollands Midden in Gouda vinden we uitvoerige excerpten in De Langes
hand, gemaakt met het oog op de stadsgeschiedenis van Gouda. Uit een notitie bij deze ex-
cerpten blijkt dat Van Wijn hem de rekeningen heeft uitgeleend.21 De resultaten voor zijn fa-
miliegeschiedenis zijn verwerkt in een manuscript dat, gezien het cursieve karakter van het
schrift, voor eigen gebruik was bedoeld.22 De 14de-eeuwse gegevens worden daarin niet van
bronvermeldingen voorzien, maar dat ze uit de Bloise rekeningen stammen is meer dan dui-
delijk. 

Het laatste stadium is dan de Geschiedenis der heeren en beschrijving van de stad van der Goude,
met name het eerste deel. Dat werd gepubliceerd in 1813, maar het lag toen al een aantal ja-
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16 Geschiedenis en beschrijving I, 17. Later vraagt hij ook aan de magistraat een certificaat, voor die gegevens die hij in het stads-
archief heeft gevonden: NA, FA De Lange inv. 52. 

17 In Geschiedenis en beschrijving I, x-xi probeert hij een tegenovergestelde indruk te wekken. Zijn eerste kennismaking met het
Goudse archief had hij reeds als jong vroedschap: zie het vervolg.

18 NA, FA De Lange inv. 1.
19 J.C. de Jonge, Levensschets Hendrik van Wyn als geleerde en staatsman (Den Haag en Amsterdam 1832).
20 Streekarchief Hollands Midden te Gouda (hierna: StrAHM), Collectie Kemper (inventaris Taal) nr. IV 15.
21 StrAHM, Collectie Kemper (oude inventaris) nr. 53. Bart Ibelings, ‘Zestiende-eeuwse Goudse stukken in de nalatenschap

van mr Hendrik van Wijn, raadpensionaris van Gouda (1779-1788)’, De Schatkamer. Regionaal-historisch tijdschrift Hollands
midden 16 (2002) 61-70, aldaar 65.

22 NA, FA De Lange inv. 4. De Lange tekent in dit handschrift tevens systematisch de wapens van de echtgenotes van de De
Langes. 

23 Geschiedenis en beschrijving II voorwoord: deel II was al in 1809 gereed; Ibidem, I, xiii: voor het schrijven van deel I over de
heren van Gouda heeft hij het werk aan deel II onderbroken. Rijksen, ‘De Lange van Wijngaerden’, 94. Idem, ‘Nog eens
mr. C.J. de Lange van Wijngaerden (1752-1820)’, Zuidhollandse Studiën 4 (1954) 165-170, aldaar 168-170. Habermehl, ‘De
Lange van Wijngaerden’, 24.



ren gereed.23 In zijn voorwoord deelt De Lange mee dat hij het werk aan de eigenlijke stads-
geschiedenis (het tweede en derde deel) heeft opgeschort omdat het archief van de graven
van Blois zoveel biedt. En omdat dit materiaal moeilijk toegankelijk is, heeft hij besloten zo-
veel mogelijk excerpten als bijlagen aan de afzonderlijke hoofdstukken toe te voegen.24 In de
geschiedenis van de heren van Gouda en hun stad vlecht hij dan tevens de opmerkingen over
zijn eigen voorgeslacht in. Nieuw is daarin alleen dat hij tussen Gerrit de Vrije en heer Jan
van der Goude nog één generatie toevoegt. 

Lange Jan Gerritsz
De Lange van Wijngaerden bouwde aan zijn stamboom zoals een modern genealoog dat ook
zou doen: steeds weer een generatie terug zien te komen en intussen zorgen dat het verband
nergens verloren gaat. Toch is zijn uitkomst onacceptabel. In zijn reconstructie kunnen ver-
schillende scharnieren worden aangewezen die knarsen. De Langes werkmateriaal maakt
duidelijk dat hij zich dat ook van geval tot geval realiseerde. Toch verkoos hij het om geen
acht te slaan op de rinkelende alarmbellen. De vraag waarom is later aan de orde: hier zal ik
eerst reconstrueren hoe De Lange te werk is gegaan. Ik beperk me tot vier evident zwakke
schakels in zijn reconstructie: de positie van Jan Gerritsz van Rotterdam, die van Gerrit de
Vrije, de legitimiteit van Jan Arendszoon van der Goude en zijn nazaten, en tenslotte de Kra-
lingen-connectie.

De eerste en meteen ook moeilijkste hindernis die De Lange moest nemen lag net vóór
1504. Dat in dat jaar Dirk Jansz de Lange schepen was, was ook aan De Langes oudoom Jo-
han bekend, en het gegeven is ook volgens huidig inzicht correct. Maar van wie was Dirk
Jansz nu de zoon? Aan Lange Jan Gerritsz alias ‘van Rotterdam’ als de gezochte vader kleven
de nodige problemen, van naamkundige, chronologische en heraldische aard. Mogen we
Lange Jan Gerritsz wel gelijkstellen met Jan Gerritsz van Rotterdam, en kunnen we hem dan
in verband brengen met een geslacht met de familienaam ‘De Lange’? Hoe verklaren we het
tijdsverloop tussen Lange Jan (actief rond het jaar 1480) en zijn vermoede vader Gerrit de
Vrije (burgemeester in 1408)? En wat doen we met het feit dat de De Langes het wapen met
de zes sterren helemaal niet droegen? 

Bij het oplossen van de naamkundige problemen heeft De Lange het zich niet gemakke-
lijk gemaakt, zo blijkt uit zijn werkmateriaal. Hij noteert uitvoerige brongegevens over ver-
schillende personen die Jan Gerritsz heten en schift deze homoniemen dan op grond van
aanvullende gegevens, zoals schepenzegels en bezit van huizen in de stad. Een zelfde syste-
matische aanpak dwingt hem een reeks personen met de voornaam Gerrit uit de eerste helft
van de 15de eeuw door te nemen om de identiteit van de vader van Jan Gerritsz vast te stel-
len. Zo komt hij tenslotte op Gerrit de Vrije uit. Zijn methode is tot zover correct. Ook een
modern genealoog of prosopograaf kan nog onder de indruk komen van De Langes in-
drukwekkende bronnenkennis: van de stedelijke archivalia heeft hij wel alles in handen ge-
had wat ook een moderne onderzoeker zou gebruiken.25 Materiaal dat niet in overeenstem-
ming is met de constructie die tenslotte zijn voorkeur heeft, wordt niet verdonkeremaand.
Het probleem van de verschuiving van het naamselement ‘(De) Lange’ wordt gesignaleerd;
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24 Geschiedenis en beschrijving I, xiii-xiv. Vergelijk het compliment dat Van Wijn aan De Lange maakt voor het oordeelkundig
gebruik dat hij van de rekeningen van Blois heeft gemaakt: Ibelings, ‘Zestiende-eeuwse Goudse stukken’, 65.

25 Het zijn juist deze gegevens waarvan hij later een certificaat vroeg: NA, FA De Lange inv. 52.



hij legt er zelfs een apart dossiertje van bijnamen van Gouwenaars voor aan.26 Over één nacht
ijs wil hij niet gaan:

Het is mij dus voorgekomen, dat aan niemand beter na alle regels van probabiliteit kan
worden samengeknoopt als met Gerijt de Vrije, burgemeester in 1408 en schout in 1412,
het welk nogtans behoort zodanig duidelijk en klaar opgehelderd te worden, dat ge-
noegzaam geen twijfel meer kan overlaten, omdat het altijd voor menschen van goede
zeden en afkomst laag en vernederend is zich op andere families als te willen enten,
waartoe men geen de minste betrekking heeft, en maar alleen wegens gelijkluidendheid
van namen of omstandigheden toe verlokt word door een hoogmoed en vaniteit om
meer te willen schijnen als men is, en zijne nietigheid te willen bedekken.27

Ook de chronologie wordt in het oog gehouden. De Lange signaleert dat er wel erg veel tijd
verloopt tussen het burgemeesterschap van Gerrit de Vrije in 1408 en de bestuurlijke loop-
baan van zijn veronderstelde zoon Lange Jan Gerritsz rond 1480. Hij concludeert dat Lange
Jan wel erg oud zal zijn geworden.

Maar als hij dan uiteindelijk uit alternatieve reconstructies kiest, is zijn beslissing gefor-
ceerd. Waar een modern onderzoeker met een vraagteken zou behoren te eindigen, baant
De Lange zich met enig geweld een weg naar voorafgaande generaties. De interpretatie van
zijn naamkundige gegevens is niet correct. Hij stelt Gerrit de Vrije gelijk met een tijdgenoot
die Gerrit Jansz heet, kennelijk om via de afwisseling van naam en patroniem de band tus-
sen Gerrit ‘Jansz’ de Vrije en Jan Gerritsz te versterken. Maar uit zijn materiaal zou een ob-
jectieve onderzoeker juist tot non-identiteit beslissen. Zijn dossier over bijnamen laat in fei-
te juist zien dat de verschuiving van voorvoegsel (‘Lange Jan’) naar achtergevoegde familie-
naam (‘Jan de Lange’) niet gebruikelijk is. Van het tijdsverloop tussen vader en zoon maakt
hij zich te gemakkelijk af. De Lange heeft bovendien niet gezien dat Jan Gerritsz van Rotter-
dam in 1516 nog steeds schout van Moordrecht was.28 Dat hij uiteindelijk bij de heren Van
der Goude belandt, is omdat hij nergens anders heeft willen uitkomen.

Heraldiek
Betreden we vervolgens het terrein van de heraldiek. De Lange stond hier voor een geweldi-
ge moeilijkheid. Het wapen van de 16de-eeuwse en latere De Langes vertoont op een veld van
keel een lam van zilver, dat met gouden bandjes vastzit aan een boom van sinopel (groen),
geplaatst op grond eveneens van sinopel.29 De middeleeuwse Van der Goudes hadden het
wapen met de dwarsbalk en de zes sterren, of varianten daarvan. Voor de belangrijkste tus-
senschakel, Jan Gerritsz van Rotterdam, kon De Lange aanvankelijk helemaal geen wapen
vinden. In tweede instantie spoorde hij enkele door Jan Gerritsz als schout van Moordrecht
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26 StrAHM, Collectie Kemper (inventaris Taal) nr. IV 15: Bijnamen van personen uit Gouda (1451-1504). Vergelijk Geschiede-
nis en beschrijving II, 147.

27 NA, FA De Lange inv. 7 (met slordige zinsbouw).
28 StrAHM, Kloosters inv. 60 regest 791 d.d. 15 oktober 1516.
29 Vanaf zijn grootvader voerde de tak van C.J. de Lange van Wijngaerden een gevierendeeld wapen, namelijk I en IV als De

Lange, II en III als De Corbehem: doorsneden, boven een adelaar van sabel (zwart) op een veld van goud, onder op een
veld van keel negen (4,3,2) tranen van goud. C.J. de Lange van Wijngaerden zelf vermeerderde dit nog met een hartschild
dat het wapen van zijn heerlijkheid Wijngaarden laat zien; zie de afbeelding in Rijksen, ‘De Lange van Wijngaerden’, 79
met uitleg op p. 83.



gezegelde oorkonden op: het zegel vertoont één ster met acht stralen.30 In zijn wapenverza-
meling interpreteert De Lange dat als een ster van goud op een veld van keel.31

Hoe nu te verklaren dat een familie die zegelt met een lam tegen een boom afstamt van
een familie met één of met zes sterren? En hoe breien we dat verschil in aantal sterren recht?
Welke uitleg te geven aan het feit dat de ene ‘Kralingse’ ster acht stralen heeft, terwijl de zes
sterren van Van der Goude altijd zespuntig zijn?32 En hoe komt De Lange erbij het wapen van
Jan Gerritsz van Rotterdam kleur mee te geven, terwijl hij alleen een zegel heeft gezien? Ze-
gels zijn van was: ze laten wel de wapenstukken goed uitkomen, maar ze zijn principieel on-
gekleurd.33
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30 StrAHM, Weeshuis inv. 504 regest 510 d.d. 7 april 1481 en inv. 517 regest 516 d.d. 27 februari 1484.
31 NA, FA De Lange inv. 4.
32 Dit geldt ook voor het zegel van heer Dirk van der Goude uit 1243, dat De Lange van Wijngaerden nog niet kende: Corpus

Sigillorum Neerlandicorum. De Nederlandsche zegels tot 1300. III delen (Den Haag 1937-1940) nr. 886. J.E.J. Geselschap, ‘De ze-
gels en het wapen van Gouda’ in: E.C.M. Leemans-Prins (ed.), Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland (Den Haag 1966)
105-112.

33 Over sigillografie zie het themanummer van De Nederlandsche Leeuw 110 (1993). Aldaar ook de oudere literatuur.

Afb. 2. Het wapen van Jan Gerritsz als schout van
Moordrecht (StrAHM, Kloosters inv. 60).

Afb. 1. Het wapen van De Lange (NA, FA De
Lange inv. 4 [ongefol.]).



Als De Lange van Wijngaerden zich ergens in de nesten werkt, is het wel op het terrein van
de heraldiek. Het is niet dat hij de kunst van het blazoeneren34 niet verstaat of moeite heeft
met het ‘lezen’ van schepenzegels, de belangrijkste middeleeuwse bron voor geslachtswa-
pens. In zijn nalatenschap zijn hele reeksen tekeningen van Goudse zegels te vinden. Ze
kunnen worden gecontroleerd aan de hand van de vele honderden zegels aan schepenoor-
konden die nog voorhanden zijn: aan zijn ‘ontcijfering’ daarvan valt nauwelijks iets te ver-
beteren. De taak waar hij moeite mee heeft is het geven van een consistente interpretatie aan
het heraldische materiaal.

Om eruit te komen past De Lange drie redeneringen toe. De eerste luidt dat de geslachten
te Gouda in vroeger tijden ‘speelden’ bij het uitkiezen van wapens: de opeenvolgende gene-
raties waren niet al te zeer aan regels gebonden.35 Maar op dit punt spreekt hij zichzelf flink
tegen. Zowel in zijn werkmateriaal als in de Geschiedenis en beschrijving gaat hij van het tegen-
overgestelde beginsel uit, namelijk dat men met wapens wel ernst maakte. Daarom zijn bij
afwezigheid van leenregisters en doopboeken heraldische gegevens volgens hem ook vaak
de enige manier om ‘kinderen met hun ouders samen te knopen’.36 Zijn poging om de over-
stap van het sterrenwapen naar dat met het lam uit ‘Spielerei’ te verklaren mislukt totaal.

Voor het verschil tussen de zes sterren van Van der Goude en de ene ster van Lange Jan
Gerritsz heeft De Lange een andere uitleg: jongere zonen of takken voerden vaak een breuk
(een variant) van het oude wapen. Hetzelfde argument gebruikt hij ook voor de relatie tus-
sen de Van der Goudes en hun jongere verwanten van Kralingen. In beginsel is deze rede-
nering volgens de heraldische leer toelaatbaar.37 Bij veel middeleeuwse geslachten heerste
de gewoonte om het ongebroken wapen voor het hoofd van de familie te reserveren. Jonge-
re zonen of bastaarden brachten veranderingen op het wapen aan: vermindering van het
aantal stukken, toevoeging van nieuwe stukken, verandering van email (kleur) en metaal38

en wijziging van de vorm van de stukken. Dergelijke veranderingen vinden we ook in Gouda.
Het wapen van Gerrit de Vrije is, door de toevoeging van een jacobsschelp, een breuk van dat
van Van der Goude. Zouden de kleuren die De Lange geeft voor het wapen van Jan Gerritsz
kloppen – op een veld van keel een gouden ster – dan is hier de kleurverhouding van het wa-
pen van Kralingen omgedraaid, en ook dat is een breuk. Sommige Goudse schepenen ze-
gelen met zes akers (eikels), die precies zo op het veld zijn geplaatst als de sterren van Van
der Goude: breking door vormverandering.

Toch gaat De Langes redenering niet op. Omdat gebroken wapens zowel door jongere wet-
tige zonen als door bastaarden kunnen worden gevoerd, is het omgekeerd niet mogelijk om
vanuit een wapenbreking met zekerheid een bepaalde familierelatie af te leiden. De Lange heeft
weet van breking bij bastaardij. De familie Cutert, die zegelde met een achtpuntige ster, beschouwt
hij om die reden als een bastaardtak van Van der Goude. Datzelfde geldt voor de familie Moel
(een doorsneden wapen, met boven een halve leeuw en onder een ster). Maar bij De Vrije en De
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34 Blazoeneren is het geven van een correcte beschrijving van een wapen. J.A. de Boo, Heraldiek (Bussum 1967) 96; H.K. Nag-
tegaal, Heraldisch vademecum (Den Haag 2003) 18. De Lange gebruikt overigens nog niet de gestandaardiseerde Neder-
landse terminologie, die pas werd geïntroduceerd door L.Ph.C. van den Bergh, Grondtrekken der Nederlandsche wapenkunde
(Leiden 1847).

35 Geschiedenis en beschrijving I, 20.
36 Ibidem, 22.
37 J.B. Rietstap, Handboek der wapenkunde. Vierde editie bewerkt door C. Pama (Leiden 1961) 264. Vergelijk ook J.Th. de Raadt,

Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants I (Brussel 1898) 506.
38 De heraldische metalen zijn zilver en goud, de emails zijn keel (rood), sinopel (groen), sabel (zwart) en azuur (blauw).



Lange weigert hij dezelfde mogelijkheid te
overwegen. Bovendien is het een stelregel dat
dubbele breuken worden vermeden: men past
altijd slechts één van de bovengenoemde
middelen tegelijk toe.39 De reductie van de zes
zespuntige sterren van Van der Goude tot de
enkele achtpuntige ster van Kralingen is ech-
ter nu juist zo’n dubbele breuk.

De laatste verdedigingslinie die De Lange
betrekt is de stelling dat het door Jan Gerritsz
gebruikte zegel een tegenzegel zou zijn ge-
weest.40 Hiertegen valt in te brengen dat
tegenzegels vooral bij hoogadellijke perso-
nen voorkomen.41 Een tegenzegel of signet
veronderstelt de gelijktijdige aanwezigheid
van een grootzegel. Voor geen van de Goud-
se magistraatsleden in de Middeleeuwen is
het bezit van een grootzegel en daarnaast een
signet bekend. De Lange voert ten aanzien

van Jan Gerritsz ook geen enkel bewijs aan dat hij twee wapens zou hebben gevoerd. Het ar-
gument is daarom ongeldig. Per saldo kan het gebruik dat De Lange van heraldische gege-
vens maakt, de toets der moderne kritiek niet doorstaan.

Gerrit de Vrije
De Lange stootte al in 1789 (of nog eerder) in het gasthuis op het zegel van Gerrit de Vrije: we
zagen het al. Waarschijnlijk is het juist dit wapen geweest – een gebroken Van der Goude-wa-
pen – dat bij hem de overtuiging wekte van de oude Van der Goudes af te stammen. Het kwam
er voor hem dan wel op aan de schakel tussen De Vrije en Van der Goude te vinden. 

Voorouder van Gerrit de Vrije was volgens De Lange in ieder geval ridder Jan van der Gou-
de, de oudste van de drie zoons van Jan Arendsz van der Goude. De historiciteit van heer Jan
en van zijn broers Jacob en Dirk is boven elke twijfel verheven. We vinden hen telkens op-
nieuw in de entourage van Jan van Beaumont en zijn kleinzoon graaf Jan van Blois.42 Wat
heer Jan betreft: in 1352 wordt hij genoemd als baljuw van Gouda.43 Van 1356 tot 1363 dien-
de hij als baljuw en rentmeester van Texel en Vlieland. Als enige Van der Goude komt hij
voor in het wapenboek van heraut Gelre, een feit dat aan De Lange niet bekend was, anders
zou hij het zeker hebben genoemd: ‘van keel met een dwarsbalk van zilver, vergezeld van zes
sterren van goud, drie in het hoofd, drie (2,1) in de punt’.44

182 De hoge geboorte van een vurige patriot

39 De Raadt, Sceaux armoriés I, 68.
40 NA, FA De Lange inv. 2; ibidem inv. 7 katern 4; en dan ook in Geschiedenis en beschrijving I, 34.
41 De Raadt, Sceaux armoriés I, 55vv.
42 A.A.M. Schmidt Ernsthausen, Archief van de graven van Blois 1304-1397 (Den Haag 1982) 85-100.
43 NA, Graven van Blois (hierna: GB) inv. 1 f. 36.
44 KB Brussel ms. 15652-56 f. 86v; P. Adam-Even, ‘L’armorial universel du Heraut Gelre (1370-1395). Claes Heinen, roi d’ar-

mes des Ruyers’, Archives héraldiques suisses 75 (1961) – 82 (1968), opnieuw uitgegeven met illustraties door C. van den Bergen-
Pantens (Leuven 1992) nr. 1113. ‘D’après Gelre, Jan van der Goude, homme du ‘duc’ de Hollande, portait: de gueules à la fas-
ce d’argent, accompagnée de six étoiles d’or, trois rangées en chef, trois (2,1) en pointe’: De Raadt, Sceaux armoriés I, 506. 

Afb. 3. Het wapen van Jan Gerritsz, zoals
getekend door De Lange van Wijngaerden (NA,
FA De Lange inv. 4 f. 5).



Als tussenschakel tussen heer Jan van der
Goude en Gerrit de Vrije beschouwde De Lan-
ge een zekere Janne Vrije (zonder het lid-
woord!). In 1380 bezocht heer Jan van der
Goude als afgevaardigde van graaf Jan van
Blois de stad Utrecht om er met de kanunni-
ken van Sint-Marie te praten over een zake-
lijk geschil: bij die gelegenheid dineerde hij
met Janne Vrije.45 Zonder een spoor van be-
wijs beweert De Lange nu dat deze Janne Vrije
een zoon was van heer Jan van der Goude en
de vader van Gerrit de Vrije.46 Een onbevoor-
oordeelde lezing van de rekeningpost zou in
Janne Vrije eerder een kanunnik van Sint-Ma-
rie zien. Dat zou inhouden dat – als Gerrit de
Vrije dan al zijn zoon was – van bastaardij
sprake moet zijn geweest. Maar dat is zeker
niet wat De Lange bedoelt.

De Lange is hier weer wel zo eerlijk dat hij bekent verder geen gegevens over zonen van
heer Jan te zijn tegengekomen. Ze moeten er volgens hem wel zijn geweest. Volgens huidig
inzicht stierf heer Jan zonder mannelijke nakomelingen: hij had alleen een dochter Sophia
(niet te verwarren met jonkvrouw Sophie, de erfdochter Van der Goude). 

Desastreus voor De Langes reconstructie is echter het bestaan van een familie De Vrije in
Gouda in het midden van de 14de eeuw. Zij waren volle tijdgenoten van heer Jan van der
Goude. Van hen, en niet van de Van der Goudes, stamde Gerrit de Vrije af, al kunnen we de
precieze stamboom niet reconstrueren. Zo wordt al in 1356-57 een Jan de Vrije genoemd, en
in 1362 woonde er een Gerard de Vrije in de Keizerstraat. In 1368-69 werd een Gerrit de Vrije
(misschien dezelfde als Gerard) beboet omdat men in zijn huis dobbelde. En onder de pro-
minente Gouwenaars die met Kerstmis regelmatig reigers uit het Goudse bos kregen toe-
gestuurd namens de graaf van Blois, was in de jaren 1369-1371 ook weer een Gerrit de Vrije.47

Al deze gegevens – ze kunnen met gemak worden aangevuld – zijn afkomstig uit de reke-
ningen van Blois. Die had De Lange nog niet ingezien toen hij rond 1789 vanaf schout Ger-
rit de Vrije begon terug te werken. Maar we zagen al dat hij na 1803 van zijn vriendschap met
Van Wijn gebruik maakte om deze rekeningen thuis te laten bezorgen en er uitvoerige ex-
cerpten uit te maken.48 Hij moet toen de gegevens onder ogen hebben gekregen die hem
hadden moeten dwingen om zijn vroegere reconstructie te herzien. Blijkbaar heeft hij dat
niet over zijn hart kunnen verkrijgen.49
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45 Uit de ‘rekening van Jannes Tolnaer van 1379/80’, te identificeren als NA, GB inv. 107.
46 Geschiedenis en beschrijving I, 67. Bij een eerdere poging – NA, FA De Lange inv. 4 – hield hij Janne Vrije nog voor een in

Utrecht studerende (!) broer van Gerrit de Vrije.
47 Jan de Vrije: NA, GB inv. 84. Gerard de Vrije: ibidem inv. 1 f. 67v; inv. 2 f. 30. Dobbelen: ibidem inv. 216 [ongefol.]. Rei-

gers: ibidem inv. 96-98.
48 StrAHM, Collectie Kemper, (Inventaris – Taal) nr. 53.
49 Overigens loopt ook een moderne en onbevooroordeelde onderzoeker op tegen de vraag hoe Gerrit de Vrije dan aan het

(gebroken) Van der Goude-wapen komt. Het zou kunnen dat zijn moeder een Van der Goude was: we weten het niet.

Afb. 4. Het wapen van Gerrit de Vrije (NA, FA De
Lange inv. 4 f. 4).



Echte Van der Goudes en bastaarden
De tot nu toe besproken stappen in De Langes reconstructie zijn weliswaar van belang voor
de reconstructie van zijn eigen afstamming, maar ze hebben nog niet veel gevolgen voor het
beeld van het middeleeuwse Gouda als geheel. Met de volgende schakel in zijn reconstructie
wordt dat anders. De Lange hield heer Jan van der Goude en zijn broers voor een – weliswaar
jongere, maar wettige – tak van de 13de-eeuwse stadsheren van der Goude. De 14de-eeuwse
Van der Goudes waren, vooral in de tweede helft van die eeuw, bijzonder wijdvertakt (veel wij-
der dan De Lange zich realiseerde). In het Goudse stadsbestuur domineerden ze absoluut: er
ging bijna geen jaar voorbij of er fungeerde wel een lid van de familie als schepen en later ook
als burgemeester. Ze speelden tevens een grote rol in de heerlijkheid Beaumont-Blois als ge-
heel, waarvan het kasteel te Schoonhoven het bestuurscentrum vormde.50 Hun positie was des
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te prominenter omdat de Goudse elite bijna geen riddermatige families telde.
Voor de verklaring van hun uitzonderingspositie maakt het nogal wat uit of ze de wettige

nazaten van de oude heren Van der Goude waren of niet. De hypothese van wettigheid die
De Lange verdedigt, impliceert dat hun machtspositie een relict was van de oude stadsheer-
schappij. Het goederenbezit van de 14de-eeuwse Van der Goudes zou dan als uitgangspunt
kunnen dienen voor de reconstructie van de machtsbasis van de 13de-eeuwse heren. Dat is
ook precies wat De Lange doet. Het grote probleem is echter juist dat de Van der Goudes in
de 14de eeuw geen stadsheer meer zijn. Deze positie wordt vanaf het begin van die eeuw
(1308) ingenomen door de heren van Beaumont en de graven van Blois, een zijtak van het
Hollands-Henegouwse huis. 

Hoe verklaren we dat de Van der Goudes hun positie zijn kwijtgeraakt? Het antwoord op
die vraag wordt bemoeilijkt door het feit dat een goede moderne genealogie van de Van der
Goudes ontbreekt. Ten dele komt dat door de omvang van het karwei en de moeilijkheden
van het bronnenmateriaal. De naam zelf van de familie maakt het extra lastig: ‘Van der Gou-
de’ is soms een echte familienaam, maar duidt soms alleen op herkomst uit Gouda. Daar-
naast wordt de moderne onderzoeker toch ook door De Langes reconstructie voor de voeten
gelopen.

Toen hij zijn hypothese lanceerde – de Van der Goudes van de 14de eeuw zijn een jonge-
re maar legitieme tak van de oude familie – wist De Lange precies wat hij deed. Hij zette zich
ermee af tegen de voorstelling van zaken die was gegeven door zijn stadgenoot Theodorus
van Abbesteech (vroedschap 1703-1707).51 In De Langes nalatenschap bevindt zich een ko-
pie van het rond 1700 vervaardigde handschrift van Van Abbesteech getiteld ‘Verzameling
van veelerhande saaken en geschiedenissen, dienende tot onderrigting of nader onderzoek
van de geleegentheden, oudheid, heeren, regeeringe, gebouwen, geestelijke en wereldlijke
bijzonderheeden en saaken der stadt Goude’.52 Van Abbesteech had bij Van Gouthoeven ge-
lezen dat jonkvrouw Sophie, de erfdochter van der Goude, de laatste uit haar huis was ge-
weest en kinderloos was gestorven. Na haar overlijden en de dood door verdrinking van haar
echtgenoot Jan van Renesse was Gouda aan de grafelijkheid vervallen.53 Van Abbesteech
concludeerde dat Sophies kinderloosheid of de rebellie van haar man tegen het grafelijk ge-
zag het motief voor het verlies van haar bezittingen was geweest. Hij leidde er bovendien uit
af dat allen die in de 14de eeuw de naam Van der Goude hadden gevoerd, dat ten onrechte
hadden gedaan. Of anders gaf de familienaam in hun geval alleen de herkomst aan.54

De Lange wil daar niet aan en werpt Van Abbesteech voor de voeten dat hij beter bron-
nenonderzoek had moeten doen. De oudste stukken en de zegels zouden hem dan wel op
het juiste spoor hebben gezet. En anders had hij zijn licht kunnen opsteken bij doctor Johan
de Vrije, zijn tijdgenoot die secretaris van de burgemeesters en later zelf burgemeester was
geweest.55 De Lange verdenkt Van Abbesteech zelfs van kwade trouw: zoals de laatste dach-
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ten immers wel meer liefhebbers van Goudse oudheden in het begin van de 18de eeuw,
‘waaronder toen, zoowel als in onze dagen, niet weinig jaloersheid der vreemde geslachten
tegen de oude liep’.56

Dat geeft wel aan dat het onderwerp in kwestie in kringen van de Goudse elite op brede
belangstelling mocht rekenen. De Langes eigen visie is hiervoor al uiteengezet. De bronnen
maken volgens De Lange melding van een Jan Arendszoon van der Goude, die een volle
neef57 van jonkvrouw Sophie was geweest. Zijn vader Arend was dus een jongere broer van
één van de Dirken.

Na Sophies dood viel het leen Gouda terug aan graaf Jan I van Holland,58 ‘omdat hetzelve
anders door Sophia’s neef heer Jan van der Goude had kunnen geërfd worden’.59 De Lange
bedoelt blijkbaar dat het bezit van Sophie wel aan jongere takken had kunnen overgaan als
het allodiaal (eigen) was geweest in plaats van feodaal. Dat de roerige politiek in de dagen
van Jan van Renesse er iets mee te maken kan hebben gehad – zoals Van Abbesteech had ge-
suggereerd – wordt door De Lange stilzwijgend ontkend. En de mogelijkheid van bastaardij
laat hij bewust buiten beschouwing.

Van het argument ontleend aan het leenrecht maakt De Lange zich te gemakkelijk af.60

Het is juist dat ‘rechte lenen’ in Holland in principe ongedeeld op de oudste zoon overgin-
gen en bij het ontbreken daarvan aan de leenheer terugvielen. Maar men was al vroeg over-
gegaan op het toekennen van ruimere of minder ruime vormen van ‘onversterfelijkheid’,
waarbij ook vrouwelijke erfopvolging mogelijk was. Bij de Van der Goudes moet dat ook zijn
gebeurd: hoe was hun leen anders bij erfdochter jonkvrouw Sophie terecht gekomen? Het is
daarom aannemelijker dat zij wel degelijk om politieke redenen haar bezit is kwijtgeraakt.61

Kinderloos was ze niet: zij en haar man werden overleefd door hun dochter Margriet, die ge-
trouwd was met Arnoud van Stein, de naamgever van het Land van Stein ten oosten van
Gouda. Maar in Gouda was dit stel uitgerangeerd, en wel omdat het bezit daarvan inderdaad
– Van Abbesteech heeft dat juist gezien – wegens rebellie is verbeurd verklaard. Jonkvrouw
Sophie was de erfdochter Van der Goude, wat inhoudt dat er in haar generatie geen manne-
lijke wettige nakomelingen meer waren. Als de latere Van der Goudes toch verwant waren,
kan dat alleen via bastaardij zijn geweest.

Maar in de eerste helft van de 14de eeuw wordt de naam Van der Goude in het geheel niet
meer gevoerd.62 Pas de drie gebroeders heer Jan, Jacob en Dirk gaan hem weer dragen, en
wel vanaf 1348. Zij zijn inderdaad de zoons van een Jan Arendszoon, die we echter nooit met
de toenaam Van der Goude tegenkomen. Diens vader heette uiteraard Arend, en hem her-
kennen we in een Aernt die Witte die in het begin van de 14de eeuw een aantal malen wordt
genoemd. Hij zou een nazaat van de Van der Goudes kunnen zijn geweest, maar dan wel een
bastaard. 

Het dragen van de naam Van der Goude was in de eerste helft van de 14de eeuw, zo kort
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na de dramatische ondergang van Jan van Renesse van der Goude, vermoedelijk niet erg op-
portuun. Als de kleinzoons van Aernt die Witte hem dan toch weer gaan voeren, is dit op zijn
minst een teken dat de tijden zijn veranderd. Waarschijnlijker is het dat zij hun machtsposi-
tie in Gouda – die ze op eigen kracht hadden bevochten – hebben willen onderstrepen met
behulp van een naam die associaties met een roemrijk verleden opriep. Door de indruk te
wekken wettige afstammelingen te zijn van de heren Van der Goude, zetten ze generaties ge-
nealogen en historici op het verkeerde been. Maar dat zullen ze vast niet erg hebben gevon-
den.

Kralingen
De vierde en laatste zwakke plek in De Langes reconstructie betreft de connectie die hij aan-
brengt tussen Gouda en Kralingen. Het gaat hierbij niet om één bepaalde schakel in de ge-
nealogische keten, maar om een motief dat diachroon in het werk van De Lange opduikt.
Het geslacht Van der Goude zou oerverwant zijn met dat van Kralingen, waarvan de naam
de herinnering aan de Karolingen zou hebben bewaard. De verwantschap met Kralingen
zou verschillende sporen hebben nagelaten, zoals het spreekwoord over de ouderdom van
de weg naar Kralingen, de Kralingerbrug en de Kralingse ster die verschillende Goudse ge-
slachten in hun wapen voerden. Dit laatste was het geval bij Cutert, bij Moel, maar natuur-
lijk met name bij Jan Gerritsz van Rotterdam, De Langes directe voorvader. 

Hoe weinig overtuigend dat allemaal is, kwam al af en toe ter sprake. Het belangrijkste
argument, dat van de achtpuntige Kralingse ster, houdt geen stand tegenover de basisprin-
cipes van de heraldiek. Vergeeflijker, maar niet minder onjuist, is het argument ontleend
aan de Kralingerbrug. Een oorkonde uit 1375 onthult de naam van een handschoenmaker
Jan van Cralinghen, die van heer Jan van der Goude een erf pachtte waar deze zelf vroeger
had gewoond. Dat stuk grond lag bij de brug die later de Kralingerbrug ging heten: die heet
dus gewoon naar de handschoenmaker. Deze oorkonde bevond zich in De Langes tijd niet
in Gouda: hij kan haar niet hebben gezien.63

Van meer gewicht is de Schielandse, en dus Hollandse, herkomst die De Lange voor de
Van der Goudes zoekt. Het weinige dat we nu over hun afkomst denken te weten, wijst in
een heel andere richting, namelijk die van het Sticht Utrecht.64 Enkele gegevens uit de tijd
rond 1260 bewijzen dat heer Dirk van der Goude een broer had die Wouter Gerard heette en
burggraaf van Montfoort was. Misschien is het ook niet toevallig dat één van de drie ver-
meldingen van Dirk zelf plaats vindt in een oorkonde ten behoeve van de poorters van
Utrecht.65

Wat bewoog De Lange om zich voor zijn Kralingen-hypothese in zoveel bochten te wrin-
gen? Ging het vooral om het spectaculaire eindpunt van zijn reis terug in de tijd, die hem bij
Karel de Grote deed belanden? Dat is om twee redenen minder waarschijnlijk. In zijn aante-
keningen komen we niets tegen over het verband tussen Kralingen en de Karolingen: het
motief duikt onverhoeds op in het eerste hoofdstuk van de Geschiedenis en beschrijving, alsof
het hem toen pas te binnen viel. En wat De Lange over zijn eigen voorouders ook heeft mee-
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gedeeld, dat Karel de Grote daartoe behoorde heeft hij nooit beweerd. Hij voelde maar al te
goed aan dat hij zich daarmee belachelijk zou maken.

Ik houd het er daarom op dat twee andere motieven in het spel zijn geweest. De heraldi-
sche aanknopingspunten voor een relatie tussen de latere Goudse patriciërsgeslachten en
de Van der Goudes waren zo zwak dat De Lange meende ze te moeten aanvullen met de ge-
gevens rondom de enkele achtpuntige ster. Het tweede punt dat kan hebben meegespeeld
was het – hierna uitvoeriger te bespreken – motief van de autochtonie van de Goudse re-
gentengeslachten. Die wordt met name problematisch in verband met Jan Gerritsz ‘van Rot-
terdam’. Want duidt die toenaam niet juist op een vreemde herkomst van deze stamvader
van de De Langes? We zagen al dat De Lange dit probeerde te ontkrachten door het onwaar-
schijnlijke, in ieder geval onverifieerbare, verhaal over Jan Gerritsz’ tijdelijke vertrek uit
Gouda als gevolg van de stadsbrand van 1438 en zijn latere terugkeer. Maar moeten we in de
Kralingse ster niet een tweede verdedigingslinie zien? Ook al lijkt het spoor bij Jan Gerritsz
dan naar Rotterdam, dus naar het Schielandse, te leiden, dankzij de verwantschap tussen
Kralingen en Van der Goude doet dat toch geen afbreuk aan het inheemse karakter van het
uit Jan Gerritsz spruitende geslacht.

De Lange als oudheidkundige
In zijn geschiedwerk haalt De Lange zijn bronnen aan en bespreekt ze uitvoerig. Dat identi-
ficeert hem als de beoefenaar van één van de twee historiografische genres die men in de
17de en 18de eeuw onderscheidde: De Lange was een ‘oudheidkundige’, hij was geen ‘ge-
schiedschrijver’. De al gesignaleerde stroefheid van stijl en de geringe zorg die hij aan lite-
raire vormgeving en compositie besteedt, zijn tegen deze achtergrond te verklaren.66 Histo-
ria (geschiedenis) richtte zich op het menselijk handelen, dus op personen en politieke ge-
beurtenissen. In de Antiquitates (oudheidkunde) ging het om de instellingen van godsdien-
stige, juridische en vooral ook staatkundige aard. Hoewel de grens tussen de twee genres in
de 18de eeuw vervaagde, legde het eerstgenoemde meer nadruk op retorische vormgeving,
terwijl de oudheidkunde juist aandacht besteedde aan de presentatie van de bronnen, als
zelfstandige edities of bijvoorbeeld ingevlochten in stadsgeschiedenissen.67

Het waren vooral juristen die de ‘oudheidkunde’ beoefenden. Veel van de documenten
waarop het werk van oudheidkundigen berustte, bezaten nog geldingskracht: zij konden
voor de rechtbank of – zoals we nog zullen zien – in het politieke debat autoriteit verlenen
aan posities die partijen innamen. Op de regel dat het vooral juristen waren die dit genre be-
oefenden is De Lange geen uitzondering: in 1776 promoveerde hij te Leiden in de rechten.68

Aparte leerstoelen in de geschiedenis waren er aan de Nederlandse universiteiten nog
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nauwelijks. Twee jaar na De Langes promotie werd in Leiden een leerstoel opgericht voor de
oudheidkunde en geschiedenis van Nederland; de eerste bezetter ervan werd in 1779 Adri-
aan Kluit.69 Binnen diens onderwijs nam de hulpwetenschap der diplomatiek of ‘handvest-
kunde’ een belangrijke plaats in. Kluit was de eerste die deze wetenschap in ons land intro-
duceerde. De diplomatiek omsloot nog een aantal hulpwetenschappen die er later van zijn
afgesplitst, zoals de paleografie, de zegelkunde en de chronologie. Hoewel Kluit in 1780 zijn
collegedictaat publiceerde,70 blijkt uit De Langes geschiedwerk niet dat hij daarvan kennis
heeft genomen. 

Tegen deze achtergrond moeten we tot een evenwichtige beoordeling van De Langes pro-
fessionaliteit en integriteit proberen te komen. Overzien we zijn omgang met de bronnen,
dan is de eerste én laatste indruk die van een enorme beheersing. Hij beperkte zich niet tot
de oorkonden, het object van de diplomatiek, maar betrok er ook allerlei administratieve
genres bij. Het zou nog een tijd duren voordat deze tot voorwerp van systematische weten-
schap werden gemaakt. Maar stadshistorici wachtten dat niet af en gingen al lang voordien
over tot de exploratie van de archivalia van hun stad. Onder hen was De Lange van Wijn-
gaerden zeker niet de geringste.

De weinige voor zijn reconstructie relevante bronnen die De Lange niet heeft gezien, be-
vonden zich inderdaad buiten zijn bereik. Zijn werkmateriaal toont dat hij zich niet gemak-
kelijk heeft afgemaakt van die bronnen die zijn hypothesen niet ondersteunden: hij heeft ze
niet verdonkeremaand. Daar is misschien één uitzondering op: de gegevens uit het Bloise
archief over de familie De Vrije hadden hem op andere gedachten kunnen brengen. Hij moet
ze hebben gezien, maar hij verzwijgt ze. Geknoeid in de bronnen heeft hij niet. De ma-
gistraatslijsten bijvoorbeeld heeft hij – anders dan Jacob Colijn een eeuw eerder in Amster-
dam71 – niet moedwillig vervalst. Hooguit gaf hij zonder grond aan het wapen van Jan Ger-
ritsz van Rotterdam de kleuren rood en goud mee die hem bij zijn genealogische recon-
structie goed van pas kwamen.

De hulpwetenschappen beoefende De Lange naar beste vermogen. De chronologie be-
heerste hij in technische zin, ook al nam hij genoegen met enkele onwaarschijnlijkheden.
De naamkunde was nog nauwelijks ontwikkeld. Het siert De Lange dat hij haar als zelfstan-
dig veld van onderzoek heeft herkend. Dat neemt niet weg dat zijn resultaten op dit gebied
geen stand houden. Zegelkunde werd in de 18de eeuw al wel op hoog niveau beoefend, maar
nog nauwelijks in ons land. Een standaardhandboek voor heraldiek was niet aanwezig. De
Lange maakt op deze terreinen ernstige fouten, maar we mogen toch niet uitsluiten dat hij
de tegenstrijdigheden in zijn redeneringen werkelijk niet heeft gezien. Hoe goed De Langes
scholing in het leenrecht was, valt moeilijk na te gaan; we vinden geen verwijzingen naar
Pieter Borts Tractaet van het Hollants leenrecht.

Al met al was De Lange, gemeten naar de maatstaven van zijn tijd, een kundig en profes-
sioneel historicus, of liever: oudheidkundige. Aan zijn integriteit kan niet wezenlijk worden
getwijfeld. De weinige pekelzonden waarop hij valt te betrappen, kunnen hem gemakkelijk
worden vergeven. Moeilijke beslissingen beredeneert hij breedvoerig, en als hij dan toch
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verkeerd kiest, is daar in individuele gevallen steeds een excuus voor. Met zijn uitvoerige ar-
gumentaties lijkt hij niet zelden zichzelf moed in te praten.

Dit alles neemt niet weg dat alle verkeerde beslissingen hardnekkig in dezelfde richting
gaan. Er zit overduidelijk een systeem in. Hij moet en zal de oude en aanzienlijke afstam-
ming van zijn eigen familie bewijzen. De Lange is gefixeerd geraakt op zijn voorouders uit
het geslacht van de heren Van der Goude. Dit betekent dat we naar factoren buiten de oud-
heidkunde moeten zoeken die zijn naspeuringen consequent in een bepaalde richting heb-
ben gestuurd. Wat voor een politicus was De Lange eigenlijk, en wat voor een mens?

Bestuurlijke loopbaan
Na de ‘fluwelen revolutie’ van de winter 1794-1795 nam ook in Gouda een provisionele mu-
nicipaliteit het stadsbestuur in handen. Op 22 mei van dat jaar nam zij een beslissing ten
aanzien van de ‘versierselen welke als kenmerk van adeldom of meerderheid voorkomen en
gebruikt worden’. Stenen of houten wapenschilden aan gebouwen of monumenten
moesten worden verwijderd, rouwborden uit de Sint-Janskerk weggehaald en grafzerken
van heraldische tekens ontdaan.72 Een van de leden van die municipaliteit was C.J. de Lange
van Wijngaerden. Als bestuurder werkte hij aldus mee aan het besluit om heraldische te-
kens, symbolen van een achterhaalde aristocratie, uit het openbare leven te verbannen. Pri-
vé koesterde hij zijn nog voortdurend aangroeiende genealogisch-heraldische collectie.
Hoe verklaren we dat ogenschijnlijk politiek incorrecte gedrag? Een antwoord op die vraag
vinden we in De Langes bestuurlijke loopbaan, in zijn politieke ideeën en in de manier waar-
op hij daaraan een historische inbedding gaf.

De Langes carrière startte lang voordat hij toetrad tot de municipaliteit. Ze was ook al op
dreef op het moment van de aanhouding bij Goejanverwellesluis. De Lange stamde uit een
oud en aanzienlijk Gouds regentengeslacht: vóór hem hadden in de 17de en 18de eeuw niet
minder dan dertien De Langes in het stadsbestuur gezeten,73 onder wie zijn vader Bonaven-
tura (vroedschap 1759-1777) en zijn oudoom, de al vaker genoemde Johan de Lange. Ook
zijn schoonfamilie behoorde tot het patriciaat. De Lange trouwde in 1778 met Elisabeth
Prins, de enige dochter van Adriaan Prins (vroedschap 1756-1780, burgemeester in 1779 en
1780).74 Haar grootvader van moeders zijde was meester Willem van Strijen, een van de be-
langrijkste magistraten in het midden van de 18de eeuw.75 Geen wonder dat C.J. de Lange in
1778 op jeugdige leeftijd al de kans kreeg om toe te treden tot de vroedschap. Op 6 januari
1781 werd hij voor het eerst schepen, nadat hij drie maanden eerder de daartoe vereiste wet-
tige minimumleeftijd van 28 jaar had bereikt.

Het duurde niet lang voordat De Lange politiek van zich deed spreken; van meet af aan ont-
popte hij zich als een radicale patriot. In 1782 steunde hij de poging van een jeugdig collega-
raadslid, Alexander Metelerkamp, om de positie van de vroedschap tegenover die van de bur-
gemeesters te herstellen.76 Een resolutie van 28 januari 1760 had bepaald dat alle voorstellen
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die in de vroedschap aan de orde kwamen,
eerst ter goedkeuring aan de vier burge-
meesters moesten worden voorgelegd.77

Het stadsbestuur van Gouda was zo in het
derde kwart van de 18de eeuw extreem oli-
garchisch geworden. De zogenaamde ‘con-
sulairen’ (burgemeesters en oud-burge-
meesters) hadden alle touwtjes in handen.
De niet-consulairen – ruwweg de jongere
raadsleden – deden herhaalde pogingen
om dat machtsmonopolie te breken; die
van Metelerkamp was daar één van. 

Toen Metelerkamp faalde, reageerde een
groep van elf niet-consulaire vroedschaps-
leden met het beproefde middel van het op-
richten van een ‘correspondentie’. De
stichtingsvergadering vond plaats ten hui-
ze van C.J. de Lange van Wijngaerden (eind
1783). Anders dan in vroegere correspon-
denties, die uitsluitend gericht waren op de
distributie van ambten, kwamen ditmaal
ook problemen van algemeen-bestuurlijke
en politieke aard aan de orde. Tegen de
achtergrond van de moeilijkheden van de Republiek tijdens de Vierde Engelse Oorlog groei-
de de correspondentie uit tot een genootschap van wapenhandel (vrijkorps).78 Zij vormde te-
vens de kern van de Goudse ‘vaderlandse sociëteit’, waarin de patriotten zich verenigden.
Toen de patriotten in 1784 voor het eerst landelijk bijeenkwamen in een vergadering van ‘Va-
derlandsche Regenten’, was De Lange daar namens Gouda aanwezig.79

In het najaar van 1785 deed De Lange een poging om de aanstelling van regenten in zijn
stad te bevrijden van stadhouderlijke invloed. De gangbare procedure voorzag in het op-
stellen van een nominatie van dubbeltallen door de vroedschap voor het vervullen van de
jaarlijkse vier burgemeesters- en zeven schepenplaatsen. Daaruit maakte de stadhouder
dan een keuze, zodat de nieuwe magistraat op Dertiendag (6 januari) zijn taak kon aanvan-
gen. Op 27 september 1785 stelde De Lange voor om voortaan geen nominatie van be-
stuurders meer aan de stadhouder voor te leggen: de vroedschap moest zelf de benoeming
maar in handen nemen. De Lange verklaarde persoonlijk niet te zullen deelnemen aan de
vroedschapszittingen van 15 december en 1 januari, die gewijd zouden zijn aan het opstel-
len van de nominatie.80 De timing van zijn voorstel was niet slecht. Juist op 15 september
had Willem V, nadat hem het bevel over het Haagse garnizoen was ontnomen, woedend af-
scheid genomen van Holland om zich op het Valkhof in Nijmegen te vestigen. Toch vond
de meerderheid van de Goudse raadsleden de tijd voor de door De Lange voorgestelde
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Afb. 6. Portret van C.J. de Lange van Wijngaer-
den. Pentekening van Leonard Venroy uit 1787.
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drastische stap nog niet rijp. Als gevolg van de verdere ontwikkelingen is er later niets meer
van terecht gekomen.

De aanhouding van prinses Wilhelmina op 28 juni 1787, waaraan De Lange als comman-
dant van het Goudse vrijkorps leiding gaf, was misschien zijn finest hour, maar zij luidde ook
zijn politieke uitschakeling in. Toen de koning van Pruisen in het najaar van 1787 de macht
van de stadhouder kwam herstellen, werden overal de vroedschappen gezuiverd van anti-
stadhouderlijke elementen. De Lange werd uit de vroedschap gezet, zijn huis werd zelfs ge-
plunderd door het Oranjegezinde volk, en hij moest enkele maanden in ballingschap in de
Zuidelijke Nederlanden doorbrengen.81 In 1788 keerde hij als ambteloos burger terug. Tot
1795 leefde hij teruggetrokken, ‘s winters in zijn huis aan de Westhaven in Gouda, ’s zomers
op zijn buiten Oud-Wassenaar bij Den Haag.82

Met de komst van de Fransen in de winter van 1794-95 en het uitroepen van de Bataafse
Republiek keerden voor De Lange de kansen.83 Hij trad toe tot de provisionele municipaliteit
van Gouda. Namens zijn stad maakte hij van januari 1795 tot maart 1796 deel uit van de ver-
gadering van provisionele representanten van Holland. Ook trad hij toe tot het Comité Mili-
taire van deze provincie. Tevens was hij tot maart 1796 lid van de Staten-Generaal. Maar toen
de staatsgreep van Daendels in 1798 een hervorming van het staatsbestel in centralistische
geest teweeg bracht, beëindigde De Lange zijn deelname aan het bestuur. Hij keerde daarin
pas weer terug toen na 1801 de op Franse leest geschoeide departementen weer werden af-
geschaft en de oude gewesten in ere hersteld. In de jaren 1806 tot 1809 tenslotte maakte hij
deel uit van de Staatsraad, die raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck en koning Lo-
dewijk Napoleon in hun eenhoofdig bewind terzijde stond.

De Langes bestuurlijke carrière in de Bataafs-Franse tijd vertoont een duidelijk herken-
bare lijn. Aan de experimentele vroege fase van de Bataafse Republiek deed hij enthousiast
mee. Hij was ook op zijn gemak tijdens de gematigde en op verzoening gerichte periode die
door de staatsregeling van 1801 werd ingeluid en die werd voortgezet onder Schimmelpen-
ninck en Lodewijk Napoleon. Maar onder het centralistische bewind van de jaren 1798-1801
kon hij zijn draai niet vinden. In die opeenvolgende constituties weerspiegelde zich de par-
tijstrijd tussen de federalisten, die de volkssoevereiniteit belichaamd zagen in de plaatselijke
en gewestelijke gemeenschappen, en de unitarissen, die voorstanders waren van een natio-
nale eenheidsstaat. De Langes jongere broer Johan Herman, die een bestuurlijke loopbaan
volgde in Haarlem, werd op 22 januari 1798 uitgesloten van de Constituerende Vergadering
omdat hij weigerde de eed tegen het federalisme af te leggen.84 Zo’n duidelijke stellingname
is van C.J. de Lange van Wijngaerden niet bekend, maar ook hij heeft in de strijd tussen fe-
deralisten en unitarissen aan de federalistische kant gestaan. De lokale gemeenschap van
stadsbewoners had bij hem het primaat. In dat opzicht wenste hij niet te breken met de er-
fenis van de Republiek, met de geschiedenis waarvan hij zich grondig vertrouwd had ge-
maakt.
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Geschiedenis en politiek
In De Langes bestuurlijke denkbeelden nemen privileges een belangrijke plaats in, zoals we
nog zullen zien. Dat geeft aan zijn politieke beschouwingen een sterk historisch-juridische
dimensie. Voordat zijn argumentatie zelf aan de orde komt, is het daarom nuttig even stil te
staan bij de vraag hoe de politicus en de geschiedschrijver De Lange zich tot elkaar verhou-
den. Rijksen houdt het erop dat De Lange pas onder de Bataafse Republiek is begonnen aan
het onderzoek voor zijn Geschiedenis en beschrijving.85 In zijn voorwoord beweert De Lange zelf
iets heel anders. Zijn geschiedwerk is ‘eigenlijk een vrucht [...] van vroegere dagen’, als re-
sultaat van arbeid waartoe hij zich verplicht voelde ‘ter bekoming der voor een jong regent
zoo nuttige kennis der stedelijke zaken’.86 Rijksen beschouwt dit kennelijk als een loze pre-
tentie, ten onrechte.87 Voor De Langes vroege historische belangstelling bestaat – afgezien
van de kennis van de geschiedenis die hij al bij zijn voorstel van 1785 ten toon spreidde – een
onweerlegbaar bewijs. Tussen zijn nagelaten papieren zitten twee brieven van mr. Hendrik
van Wijn, door hem in zijn hoedanigheid van Gouds pensionaris aan De Lange gericht.88 Ze
dateren van 15 juni en 15 augustus 1779, dus van kort na De Langes intrede in de vroedschap.
Van Wijn bedankt De Lange voor een inventaris op stedelijke bescheiden die laatstgenoem-
de hem ter hand heeft gesteld. Hij had er controles op uitgeoefend en aanvullingen op aan-
getekend en retourneerde de inventaris nu weer aan De Lange.

Inderdaad bevinden zich in De Langes nalatenschap diverse repertoria op stedelijke ar-
chivalia. Sommige daarvan zijn van zijn eigen hand, andere moet hij uit de nalatenschap van
oudere regenten hebben gekregen.89 Want het zou een misverstand zijn te denken dat een
historische argumentatiewijze een gril was van de politicus De Lange persoonlijk. In de de-
batten van het laatst van de 18de eeuw was het algemeen gebruikelijk politieke eisen, ook al
waren ze nieuw, met een behoorlijke historische legitimatie te omkleden.90 Ook onder
Goudse regenten was een dergelijke methode gangbaar. Zo ging in 1772 een raadscommis-
sie aan het werk om orde op zaken te stellen in de stedelijke financiën; tot hun werkwijze be-
hoorde onder meer het bestuderen van de retroacta (de oude bescheiden). Een van de leden
van deze commissie was De Langes (latere) schoonvader Adriaan Prins.91 De beruchte reso-
lutie van 28 januari 1760 die het spreekrecht van vroedschapsleden aan banden legde, was
voorafgegaan door het werk van een commissie om de retroacta te bestuderen ‘omtrent de
ordre te houden in het opineren door de leden van de vroedschap’. Dat onderzoek had ove-
rigens niets opgeleverd.92 En nog eerder, in 1752, had een commissie van historisch onder-
zoek aan het licht gebracht dat vroedschapsbesluiten inzake het gewest en de generaliteit
met minimaal vijftien stemmen geldig dienden te zijn.93

Van beide laatstgenoemde commissies hadden onder meer deel uitgemaakt: Willem van
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Strijen, grootvader van de vrouw van De Lange, zijn verre verwant Dirk de Lange en zijn oud-
oom Johan de Lange. Met name de activiteiten van zijn oudoom, die ook bij zijn genealo-
gisch onderzoek zijn voorbeeld was, zullen De Lange van Wijngaerden hebben geïnspi-
reerd, te meer omdat hij over diens aantekeningen beschikte. 

Politieke ideologie
Het beste aanknopingspunt voor De Langes politieke denkbeelden vinden we in zijn voor-
stel van 1785 tot afschaffing van de nominatieprocedure. We kennen dat voorstel niet alleen
uit het vroedschapsboek,94 maar ook uit een verslag (gedateerd Gouda 24 oktober) in de Hol-
landsche Historische Courant. Dit was een krant die werd geredigeerd door de Delftse patriotti-
sche publicisten Wybo Fijnje en Gerrit Paape.95 Het bericht over de vroedschapsdiscussie in
Gouda bevat behalve de tekst van De Langes voorstel ook een aanprijzende inleiding en een
uitvoerige analyse. Uit de toonzetting wordt wel duidelijk dat het verslag van de hand van
een medestander van De Lange is en mogelijk zelfs van hem persoonlijk.96 De erin vervatte
denkbeelden mogen we in ieder geval wel voor de zijne houden. De verslaggever vermeldt
verheugd te zijn dat

‘er nog mannen onder de Regenten zijn, welke openlyk door hunnen schriften toonen,
dat zy hunnen hoedanigheid van Regent als ontleend uit de boezem van de Burgery be-
schouwen, en zig beroemen, dat de conservatie van Stads Privilegien en Octrooyen hun
slegts is toevertrouwd, en dat zy zonder medewerking of magtiging van de Burgery niet
geregtigd zijn, om eenige afschaffing der Privilegien aan den Souverein te verzoeken,
laat staan die Privilegien zelve daadlijk weg te schenken.

Onder de soeverein moeten hier de Staten van Holland worden verstaan, waarin Gouda zelf
als één van de stemhebbende steden was vertegenwoordigd. De redenering komt dus op het
volgende neer: regenten danken hun positie aan de burgerij en moeten zich realiseren dat
zij een dienende functie hebben. Een belangrijke taak bestaat uit het handhaven van de voor-
rechten die aan de stad zijn verleend. Zonder machtiging van de burgerij mogen zij die niet
verkwanselen. De uiteindelijke macht berust bij de burgerij, waaronder we – gezien de con-
text – de poorters van de stad Gouda zullen moeten verstaan.

Tot de rechten van de stad behoort nu, volgens de motivatie vervat in het voorstel van De
Lange, ook de bevoegdheid om zelf de bestuurders aan te wijzen. Deze is – aldus De Lange
– bij octrooi van de Staten van Holland van 21 december 1650 aan de stad verleend. Dat was
aan het begin van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk. De verheffing van Willem III tot stad-
houder in 1672 leidde tot getouwtrek tussen de stadhouder en de Goudse raad over de ma-
nier waarop voortaan de magistraat zou moeten worden aangewezen, totdat uiteindelijk de
nominatie weer werd ingevoerd. De Lange levert hier een scherpzinnige, op precieze bron-
nenstudie berustende analyse van die politieke schermutselingen: dit alles in de tekst zelf
van zijn voorstel! Vervolgens laat hij zien dat men zich tijdens het Tweede Stadhouderloze
Tijdperk weer aan het octrooi van 1650 ging houden. Maar de verheffing van Willem IV tot
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stadhouder in 1747 leidde tot een herintroductie van de nominatieprocedure, en wel – vol-
gens De Lange – stilzwijgend. Om opheffing van het octrooi van 1650 werd de soeverein (de
Staten) niet verzocht. De enig logische consequentie voor zijn eigen tijd is volgens De Lan-
ge dat de stad weer in zijn recht wordt hersteld en de nominatie afgeschaft.

Het commentaar bevat nog een uiteenzetting over de plaats van de burgerij, de regenten
en de privileges in de constitutie van Gouda. De burgerij is een corpus morale, dat niet versterft
en evenmin het recht heeft om afstand te doen van privileges: latere geslachten mogen niet
weggeven wat aan vroegere geslachten in wettig eigendom is gegeven. Privileges zijn bo-
vendien niet verleend aan individuele leden van de regering of aan een regentencollege in tij-
delijke samenstelling, maar aan de hele regering als vertegenwoordiger van heel de burge-
rij. En het octrooi van 1650 bevat geen bepaling die de regenten machtigt de erin vervatte
rechten weg te schenken aan de stadhouder.

De Langes visie op de relatie tussen burgerij en regenten kan nog nader worden gepreci-
seerd. Daarbij helpt een zijdelingse blik op het zogenaamde Leidse Ontwerp ons op weg: een
politiek pamflet dat in 1785 was ontstaan op een te Leiden gehouden vergadering van vrij-
korpsen.97 Het pamflet wijst de in moeilijkheden verkerende Republiek een uitweg door het
toepassen van grondwettig herstel. In de staatsvorm van de Republiek zijn in de loop der tijd
misstanden ingeslopen, die er de oorzaak van zijn dat het met de Republiek zo slecht gaat.
Dergelijke insluipsels zijn er onder meer te vinden in de relatie tussen de regenten en de bur-
gers. De pagina’s die het Leids Ontwerp hieraan wijdt lijken op het eerste gezicht radicaler dan
De Langes zojuist aangehaalde beschouwingen van 1785. Maar diens politieke optreden in
deze jaren beantwoordt wel aan de in het Leids Ontwerp uitgezette koers. Als commandant
van het Goudse vrijkorps zal De Lange bij het opstellen van het pamflet betrokken zijn ge-
weest.

Een van de middelen die de burgers hebben om de hun rechtens toekomende invloed op
het regentenbestuur uit te oefenen, is volgens het Leids Ontwerp het indienen van rekesten.
Ook in het Gouda van rond 1785 waren burgerrekesten aan de orde van de dag.98 Van één
daarvan, eigenlijk meer een dankadres dan een verzoek, was De Lange de geestelijke vader.
Het ontstond in het vrijkorps en werd door de Goudse krijgsraad – het opperbevel van het
vrijkorps – verstuurd aan de Staten van Holland, om deze te bedanken voor de maatregelen
genomen tegen de dreigende machtsoverschrijding door de prins van Oranje.99 Het Leids
Ontwerp breekt de staf over de uitschakeling van burgerinvloed via schutterijen en gilden
door een besluit van de Staten van Holland op 13 maart 1581. Dat was misschien door de
nood van de tijd gerechtvaardigd, maar had later moeten worden rechtgezet. De Lange ven-
tileert precies dezelfde opinie over de resolutie van 1581 in een ongepubliceerde historische
voordracht over het tijdperk tot de dood van Willem van Oranje.100

In diezelfde voordracht komen we ook de gedachte tegen dat oefening in de wapenen
voor burgers de beste waarborg is tegen knechting door een monarch. Dit was de geijkte
motivatie voor het oprichten van exercitiegenootschappen, die in verschillende toonaarden
steeds werd gehoord, het duidelijkst in het beroemde Aan het volk van Nederland van Joan Derk
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van der Capellen.101 We vinden de gedachte ook in het Leids Ontwerp, dat werd opgesteld in
een vergadering van afgevaardigden van vrijkorpsen, en in een pamflet dat in 1786 in Gouda
verscheen als reactie op aantijgingen tegen het exercitiegezelschap van die stad.102 Het
Goudse pamflet legt een direct verband tussen wapenoefening door de burgerij en haar ver-
mogen de privileges te bewaren. Het kan haast niet anders of De Lange heeft de hand gehad
in de redactie ervan.

Autochtone geslachten
Regenten danken hun positie aan de burgers van hun stad, aldus De Lange. Zij behoren zich
bij hun taakuitoefening als zaakwaarnemers van hun stadgenoten op te stellen. Burgers en
regenten samen hebben de plicht om de privileges van de stad te handhaven, ook tegen stad-
houderlijke pressie in. Zijn eigen familie beschouwde De Lange in dit opzicht als voorbeel-
dig. Tot het te boek stellen van de geschiedenis van Gouda was hij naar eigen zeggen aan-
gemoedigd door

de betrekking van mijn geslacht tot de stad, en de ontdekking van de door de regenten
van mijnen naam en aanverwanten zoo vele eeuwen lang, onbaatzuchtige en getrouwe
bevordering van de belangen der ingezetenen en des vaderlands.103

Daarmee doet toch een onmiskenbaar elitair element zijn intrede in De Langes historisch-
politieke universum. Hoe rechtvaardigt hij de speciale rol van oude geslachten, waaronder
het zijne, in het stadsbestuur? Was er in zijn ideologie dan toch plaats voor aristocratie?

De sleutel voor de kijk van De Lange op de oude geslachten wordt gevormd door wat we
het best zouden kunnen omschrijven als het ‘beginsel van de autochtonie’. Hij zelf gebruikt
de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ niet, maar de erin vervatte tegenstelling komen we
in verschillende toonaarden tegen. Lokale gemeenschappen behoorden de bouwstenen te
zijn van de federale staat, en lokaal patriottisme was een belangrijke bron van inspiratie voor
het schrijven van De Langes stadsgeschiedenis. Hij achtte het een goede zaak vanuit de
bronnen de stadsgeschiedenis te boekstaven en ‘bij vermenging onder vreemde volken, het
geheugen der afkomst hunner voorvaderen, en derzelver bedrijven aan de nakomelingschap
over te brengen’.104 In het voorwoord op het tweede deel karakteriseert De Lange zichzelf als
een ‘van vreemde buitensporigheden afkeerige(n) Hollandsche(n) oude(n) gemeenebestge-
zinde(n)’.105

In zijn nagelaten papieren bevindt zich ook een korte verhandeling over de adel in
Gouda.106 Het is in de kern een betoog tégen ‘aristocratie’, zij het dat dit begrip wordt ge-
definieerd door het te associëren met het stadhouderlijk bewind. Titels hadden in Holland-
se steden zoals Gouda en Amsterdam vanouds weinig gewicht in de schaal gelegd. Toen een
baron De Petersen zich in Amsterdam mét zijn titel op de vroedschapslijst liet zetten, gaf dat
grote consternatie. Maar met de instroom van Franse protestanten en van Duitsers kwamen
ook ‘valsche en koopbare diploma’s’ het land binnen. De nieuwkomers probeerden zich
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met oncontroleerbare titels een machtspositie te verwerven, daarbij geholpen door de stad-
houders: vorsten hebben er immers belang bij personen te ondersteunen die omgekeerd
ook op hun steun aangewezen zijn! 

‘Aristocraten’ en ‘prinsgezinden’ zijn dus voor De Lange een pot nat. In een vurige inter-
ventie in de vroedschap (1783) ten gunste van de aanschaf van artillerie had hij dezelfde be-
grippen aan elkaar gekoppeld.107 De Langes eigen politieke model is dat van de meritocratie:
‘De bekwaamste en verdienstelijkste werd (in Amsterdam, en ook in Gouda) het meest ge-
acht’.108 Maar hij laat er geen misverstand over bestaan te verwachten dat juist de oude ge-
slachten de verdienstelijkste bestuurders zullen leveren. Als die dan maar niet met hun bij-
zondere achtergrond te koop lopen.

In zijn Geschiedenis en beschrijving is De Lange van deze visie nog allerminst terug gekomen.
Hij ziet een duidelijk herkenbare rode draad door de politieke geschiedenis van zijn stad
lopen. Telkens als de stadsregeerders een koers voeren die de stadhouder onwelgevallig
was, greep deze in de samenstelling van de vroedschap in en vulde deze aan met nieuwelin-
gen die op zijn hand waren. Dat was al het geval tijdens de wetsverzetting aan het begin van
de Opstand, op 28 juli 1573.109 De zuiveringen die prins Maurits tijdens de bestandstwisten
(1618-1619) doorvoerde, overspoelden de raad met vreemdelingen, ‘een van die ondeugen-
de hulpmiddelen der overheersching om zoo veel mogelijk alle banden van betrekking te
verbreken’.110 Daarom maakten de Goudse bestuurders van het overlijden van prins Willem
II in 1650 gebruik om van de Staten van Holland het octrooi los te krijgen dat de vroedschap
toestond de burgemeesters voortaan autonoom te kiezen. De vroedschap zelf zou door uit-
sterven van veertig tot 28 leden worden gereduceerd, om te voorkomen dat men voortaan
opnieuw moest terugvallen op lieden van buiten.111

Naar het besef van De Lange van Wijngaerden waren dus stadhouderlijke dominantie en
een overmatige toestroom van vreemdelingen in de Goudse stadsregering hand in hand ge-
gaan. Curieus genoeg heeft recent onderzoek de juistheid aangetoond van de veronderstel-
de relatie tussen het stadhouderlijk regime en een vergrote instroom van homines novi. In zijn
studie over de Goudse elite in de 18de eeuw laat De Jong zien dat perioden van snelle ver-
nieuwing en van stagnatie in de samenstelling van de vroedschap elkaar afwisselden in ge-
lijke tred met stadhouderlijke en stadhouderloze tijdperken.112

Met zijn voorkeur voor autochtone regentengeslachten bouwde De Lange aantoonbaar
voort op meningen die bij een deel van de 18de-eeuwse bestuurselite opgeld hadden gedaan.
Kort na de verheffing van Willem IV tot stadhouder, in het najaar van 1747, was in Gouda
een pamflet verschenen in de vorm van een open brief van Claudius Civilis aan Justus Bata-
vus. Daarin werd de vloer aangeveegd met de belangrijkste regent van dat moment, burge-
meester Huijbert van Eijk.113 Deze was – merkwaardig genoeg – de spilfiguur in een factie die
vooral uit in de stad geboren regenten bestond, maar zelf was hij afkomstig uit het even bui-
ten Gouda gelegen Reeuwijk. Het is juist deze herkomst ‘bij de boeren’ die Van Eijk in het
pamflet voor de voeten geworpen krijgt. Het verdrukte volk moet toezien hoe ‘alle ampten
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aen vreemden, moffen en knoeten [plompe nieuwkomers uit Westfalen], die op een stroo-
wis zijn komen aendrijven, worden gegeven en zij zelfs worden voorbij gegaen’. Dit slaat op
de ondergeschikte ambten, waarvan de begeving in handen lag van de regenten in eigenlijke
zin. Het merkwaardige beeld van de strowis wordt door De Lange overgenomen wanneer hij
de argumenten voor reductie van het aantal leden van de vroedschap bespreekt: ‘opdat de
oude geslachten niet ondankbaar wierden behandeld, noch wierden overstemd door lieden,
die, als het ware, op eenen stroowisch waren komen aandrijven, waaronder gevonden wier-
den, die hunnen grootvader niet durfden noemen’.114

Samengevat: de rol van de regenten in het stadsbestuur moet volgens De Lange positief
worden gewaardeerd. Ze vormen geen aristocratie, maar eerder een soort meritocratie. De
Lange beschouwt zichzelf als een anti-aristocraat. De bestuurders uit de aloude geslachten
onderhouden door de tijd geheiligde ‘banden van betrekking’ met de burgerij. Die kunnen
door de toestroom van vreemdelingen alleen maar worden verbroken, zeker wanneer deze
door de stadhouder wordt geforceerd. Burgerij en regenten leven samen op basis van privi-
leges, voor de handhaving waarvan de regenten bijzondere verantwoordelijkheid dragen.
Tegen inbreuk op die privileges moet scherp worden gewaakt, van welke kant zij ook dreigt,
of dat nu is van het ‘graauw’, van deloyale individuen, van een oligarchische kongsi binnen
de stedelijke regeringselite of, uiteindelijk, van de stadhouder en zijn buitenlandse stro-
mannen. Vat men De Langes politieke wereldbeeld zó samen, dan is het niet nodig een
scherpe breuk in zijn denken aan te nemen. Hij is zichzelf trouw gebleven, maar de speci-
fieke aard van zijn politieke opvattingen liet het toe om tegelijk radicaal patriot te zijn én
trots op Gouda’s autochtone geslachten, het geslacht De Lange voorop.

Besluit
‘C.J. de Lange van Wijngaerden verbond zich uit trots met het volk tegen de prins van Oran-
je. Toen de prins eenmaal verjaagd was, vergat hij het volk en herinnerde hij zich zijn aristo-
cratie’.115 Zo oordeelde in 1807 een Franse ambtenaar in een rapport aan koning Lodewijk
Napoleon. Een vergelijkbaar oordeel is nog kort geleden opnieuw uitgesproken: De Lange
manifesteert ‘zich in zijn stadsgeschiedenis [...] als een conservatief aristocraat. Van zijn
aanvankelijke politieke idealen lijkt weinig te zijn overgebleven’.116 De beide oordelen impli-
ceren, behalve een zekere mate van arrogantie van De Lange van Wijngaerden, in ieder ge-
val een breuk in zijn politieke stellingname.

De uitkomst van het laatste deel van dit artikel is, dat er van een politieke koerswijziging
in het leven van De Lange geen sprake is geweest. Zijn opvattingen werden van meet af aan
gekenmerkt door tweeslachtigheid, althans vanuit huidig perspectief. De manier waarop hij
volksinvloed en een bijzondere rol voor aloude lokale geslachten combineert, is voor ons
moeilijk mee te maken. De Langes herkomst uit een regentengeslacht verklaart natuurlijk
mede het standpunt dat hij inneemt. Een democraat in de moderne zin was hij zeker niet,
maar dat zou ook een anachronisme zijn geweest. Hij leefde in een overgangstijd, en dat ver-
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klaart veel van de ambivalentie van zijn stellingname. Maar verloochend heeft hij zichzelf op
wezenlijke punten niet.

Dat sluit niet uit dat hij in de persoonlijke sfeer een arrogante indruk heeft gemaakt. Ge-
zien de aandacht die hij in zijn geschiedwerk aan het geslacht De Lange besteedde, valt hij
niet vrij te pleiten van persoonlijke ijdelheid: men kan dit met Rijksen eens zijn.117 Overigens
blijft hij een afstandelijke persoonlijkheid en is het moeilijk te doorgronden wat hem ten
diepste beweegt. Eerder werd een passage uit zijn aantekeningen geciteerd waarin hij stel-
ling neemt tegen de ‘hoogmoed en vaniteit om meer te willen schijnen als men is’.118 Wor-
stelt hij hier met een trek in zijn karakter die hij eigenlijk verfoeit maar toch niet goed onder
controle kan krijgen?

Een vervalser, tenslotte, is De Lange niet geweest. Maar het resultaat van zijn historisch
onderzoek wordt wel ontsierd door een reeks beweringen van minder allooi. Was hij niet zo
gefixeerd geweest op zijn afstamming van de Van der Goudes, dan zou dat De Lange niet
zijn overkomen. Geen vervalsing, maar wel een aantoonbaar valse uitkomst: het zou elke
historicus aan het denken moeten zetten.
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‘De naam is ook al zoo echt Romeinsch’:
Meester Kramer en de mythe van het Romeinse Castricum

Dat de naam van het dorp Castricum leek te herinneren aan het Latijnse woord castrum of castra (le-
gerkamp), heeft vanaf het midden van de 19de eeuw aanleiding gegeven tot speculaties over de Ro-
meinse oorsprong van het kleine, tussen duin en polder gelegen Noord-Hollandse dorp. Omstreeks 1930
ontwikkelde de Castricummer dorpsonderwijzer M. Kramer op basis van waarnemingen in en om het
dorpscentrum zelfs de theorie dat er bij de boerderij Kronenburg in de Castricummer polder zeer waar-
schijnlijk de restanten van een Romeinse versterking terug te vinden waren. Tijdens de Bataafse opstand
tegen het Romeinse rijk zou deze versterking door de Caninefaten onder leiding van Brinio zijn verwoest.
Kramer slaagde er in de belangstelling te wekken van de archeoloog J.H. Holwerda, de directeur van het
Rijksmuseum van Oudheden. De ontmoeting tussen Holwerda en Kramer in maart 1931 laat zien dat
over de lokale behoefte aan een roemrijk, tot in de pre- en protohistorie teruggaand verleden niet te snel
geoordeeld moet worden: wensdenken met betrekking tot de lokale geschiedenis hoeft niet alleen aanlei-
ding te geven tot vervalsen of blindheid voor de historische werkelijkheid, maar kan ook leiden tot nieu-
we en scherpe waarnemingen, die de heersende visie op het verleden kunnen corrigeren.

Archeologische vondsten hebben vaak verstrekkende invloed op de collectieve identiteit van
een lokale bevolking. Dit was zeker het geval in de eerste helft van de 20ste eeuw: een peri-
ode waarin het wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse pre- en protohistorie een
stormachtige ontwikkeling doormaakte.1 De ontdekking van pre- of protohistorische over-
blijfselen leidde er toen soms toe dat het begin van de geschiedenis van de ‘eigen’ stad, dorp
of streek met honderden tot duizenden jaren terugschoof in de tijd. Een dergelijke vergro-
ting van de tijdsspanne waarbinnen de ‘eigen’ geschiedenis zich afspeelde, schiep ruimte
voor allerlei veronderstellingen. Zo werd er regelmatig van uitgegaan dat er vanaf de eerste
archeologische sporen sprake was geweest van bewonings- annex bevolkingscontinuïteit.2

Het motto was echter niet altijd: ‘hoe ouder, hoe respectabeler’. De lokale trots kon even-
goed gevoed worden door archeologische sporen van de Romeinen en hun inheemse bond-
genoten. Deze waardering van een Romeins verleden sloot aan op de 16de- en 17de-eeuwse
humanistische stedelijke en provinciale geschiedschrijving. Hierin werd – met archeologi-
sche vondsten en berichten van een klassieke auteurs als Tacitus als bron – een beeld ge-
schetst van broederlijk naast elkaar levende Romeinen en Bataven. Het was een roemrijke
periode uit de geschiedenis, waarmee de Nederlanders zich destijds zeer direct verbonden
hadden gevoeld.3 Dat in de eerste helft van de 20ste eeuw aan een Romeins verleden nog
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steeds een bijzondere betekenis werd gehecht, had echter ook een andere, meer historio-
grafische achtergrond: de inheemse bevolking van Nederland van vóór de komst van de Ro-
meinen werd in de geschiedschrijving namelijk nog vaak voorgesteld als wild en onbe-
schaafd.

Rijksarcheoloog Holwerda
De Leidse archeoloog J.H. Holwerda (1873-1951), die in zijn tijd als wetenschapper in hoog
aanzien stond, ondervond tijdens zijn loopbaan dat het op lokaal niveau nog regelmatig
voorkwam dat één enkele Romeinse vondst werd geïnterpreteerd als een hard bewijs voor
Romeinse aanwezigheid. Holwerda was in 1903 benoemd tot conservator bij het Rijksmu-
seum van Oudheden. In 1910 werd hij vervolgens lector aan de Rijksuniversiteit Leiden en in
1919 directeur van het Leidse Rijksmuseum. In deze periode inventariseerde hij als eerste al
het in Nederland aanwezige archeologische materiaal: niet naar vindplaats, zoals in de 19de
eeuw gebruikelijk, maar naar cultuurgroep en ouderdom.4 Ook verrichtte hij in vrijwel alle
Nederlandse provincies archeologische opgravingen. Dit leidde tot een herinrichting van de
Nederlandse afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden en tot de publicatie van de eerste
overzichtswerken van de Nederlandse pre- en protohistorie. Holwerda’s werkzaamheden
konden op een grote publieke belangstelling rekenen. Met diverse populariserende acti-
viteiten – bijvoorbeeld rondleidingen en catalogi – werd deze extra gevoed. Over het op lo-
kale niveau herhaaldelijk voorkomende overinterpreteren van Romeinse vondsten, merkte
Holwerda in 1910 op dat er te weinig rekening mee werd gehouden dat vroeger vele wegen
waren verhard met het puin van Romeinse nederzettingen. Hij schreef daarover: 

Kortom de vondst van een aantal voorwerpen of fragmenten zegt ons op zich zelf nog
niets. Door zulke zoogenaamde gegevens echter wèl als materiaal van beteekenis te ge-
bruiken, door b.v. zijn phantasie op zulk een vindplaats een Romeinsche vesting te la-
ten bouwen, als men er daar gaarne een hebben wil, miskent men niet alleen de meest
elementaire archaeologische eischen, maar loopt men ook de kans in zijn historische
voorstellingen volkomen mis te tasten.5

Als directeur van het Rijksmuseum van Oudheden meende Holwerda dat zijn werkterrein
zich over heel Nederland uitstrekte. Dit heeft tot veel conflicten met de oudheidkunde op lo-
kaal niveau geleid, temeer omdat Holwerda’s houding ten opzichte van lokale archeologie-
beoefening een nogal ambivalente was.6 Enerzijds kon hij zonder lokale steun niet functio-
neren. Hij beschikte daarom vanaf 1927 over een netwerk van ‘correspondenten’, dat zich
over alle provincies uitstrekte. Zo bleef hij goed op de hoogte van de toestand van archeolo-
gische monumenten en konden archeologische vondsten snel bij hem worden gemeld.7

Ook zocht hij samenwerking met provinciale oudheidkundige genootschappen en musea.
Als beleidslijn hanteerde hij daarbij dat belangrijke vondsten verdeeld werden tussen het na-
tionale Rijksmuseum van Oudheden en het betreffende provinciale museum.8 Anderzijds
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zette Holwerda zich vanaf het begin van zijn loopbaan af tegen wat hij omschreef als dilet-
tantistische ‘Lokalforschung’. Hiermee doelde hij op niet-academisch gevormden, die zich
naar Scandinavisch voorbeeld op basis van het in de 19de eeuw ontwikkelde drie perioden-
systeem toelegden op het onderzoek naar de Steen-, Brons en IJzertijd.9 Het op lokaal niveau
verrichte onderzoek naar de Romeinse tijd kon eveneens op zijn kritiek rekenen. Hij sprak
van ‘ouderwetsche oudheidkundigen’ die enkel met de kaart van Peutinger (een laat-Ro-
meinse wegenkaart) of woordafleidingen van plaatsnamen als uitgangspunt Romeinse
nederzettingen opspoorden. Ook dreigde zijns inziens het gevaar dat zij het slachtoffer wer-
den van inscripties die al in de 16de eeuw waren vervalst.10 Lokale oudheidkamers met ar-
cheologische collecties, die in de jaren twintig en dertig sterk in opkomst waren, waren Hol-
werda in de regel evenzeer een doorn in het oog. Ze werden slechts incidenteel door hem ge-
steund, meestal genegeerd, en soms zwaar bekritiseerd. Het in 1927 opgerichte Natuur-
historisch en Oudheidkundig Museum voor den Veluwenzoom in Velp noemde hij bijvoor-
beeld niets meer dan een ‘rariteitenkabinet’.11

Bij het Rijksmuseum van Oudheden kwamen tijdens het directoraat van Holwerda – dat
duurde tot 1939 – zeer frequent meldingen binnen van vondsten uit de Romeinse tijd. Hol-
werda nam vaak een sceptische houding aan. Sommige vondstmelders maakten het ook wel
erg bont. De hovenierszoon J. Kuiper uit ’s-Hertogenbosch stuurde hem bijvoorbeeld in
1933 per post een pakket met bakstenen op. Hij had deze opgegraven in de tuin van het
Zusters van Orthen klooster, alwaar zijn vader een kwekerij had. Kuiper dacht aan ‘Ro-
meinsche plavuizen’. Hij had ze namelijk aangetroffen onder een booggewelf, dat hij rond
900 dateerde. Holwerda hielp hem snel uit de droom. In zijn antwoordbrief sprak hij op
vriendelijke doch besliste toon van 16de-eeuws materiaal.12

Toch nam Holwerda af en toe wél de moeite om ter plaatse poolshoogte te nemen. Bij-
voorbeeld in 1929 toen in Utrecht op het Domplein opgravingen werden verricht naar de ka-
pel van St. Thomas, waarbij opeens ook Romeinse voorwerpen waren aangetroffen. Op uit-
nodiging van de gemeente-archivaris W.C. Schuylenburg daalde Holwerda dat jaar af in de
opgravingsput. De Romeinse vondsten waren, zo meende Holwerda, afkomstig uit een in
de Frankische tijd opgebrachte laag Romeins puin. Een verdere opgraving werd door hem
daarom met klem afgeraden. Schuylenburg herinnerde zich later nog dat Holwerda zelfs te-
gen het met veel moeite afgegraven profiel had geschopt.13 Uiteindelijk werd het voor Hol-
werda een gemiste kans. Zijn collega-archeologen A.E. van Giffen en C.W. Vollgraff uit res-
pectievelijk Groningen en Utrecht zouden in de daarop volgende jaren met succes aantonen
dat onder het Domplein wel degelijk de sporen van de Romeinen bewaard waren gebleven:
het betrof de restanten van een Romeins legerkamp of castellum.14
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Toen er tussen 1929 en 1931 bij Holwerda drie maal het schriftelijke verzoek binnenkwam
om zijn licht te laten schijnen op de Romeinse oorsprong van het dorp Castricum, stelde
deze zich aanvankelijk – zoals wel vaker bij dergelijke kwesties –  terughoudend op.15

M. Kramer, de dorpsonderwijzer van Castricum die de bewuste brieven schreef, hield ech-
ter vol. In zijn eerste antwoordbrief had Holwerda niet alleen geschreven het onwaarschijn-
lijk te vinden dat er in Castricum sporen van de Romeinen zouden kunnen worden aange-
troffen, maar ook het niet geheel te willen uitsluiten: ‘Men moet echter niets vooruit zeggen
(...)’. Holwerda deed uiteindelijk toch de toezegging het dorp aan te doen, of in ieder geval
één van zijn assistenten te sturen.16 Op zondag 31 maart 1931 was het zo ver: Holwerda kwam
naar Castricum. De Leidse archeoloog, die per auto reisde, trof Kramer om 1 uur ‘s middags
voor het dorpsstation aan de duinrand.17 Kramer en zijn hoge bezoek uit Leiden bezochten
samen eerst een terrein vlak bij dit station, vervolgens de oude Pancratius Kerk in het dorps-
centrum en tenslotte de net buiten het dorp in de polder gelegen boerderij Kronenburg. Wat
tijdens het bezoek precies werd besproken, is niet bekend. Wel staat vast dat Kramer de
Leidse archeoloog op de genoemde drie plekken probeerde te overtuigen van de Romeinse
oorsprong van Castricum. Kramer had het programma zo samengesteld dat dit bijdroeg aan
de overtuigingskracht van deze theorie. Uiteraard hoopte hij dat Holwerda hem aan het
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eindpunt van de route – alwaar zich het sluitstuk van de theorie bevond – zou bekennen,
overtuigd te zijn. 

De theorie van Kramer 
Kramer, die rond 1930 onderwijzer was op de Castricummer dorpsschool, heeft zijn ver-
moeden dat Castricum van Romeinse oorsprong was in 1928 voor het eerst in het openbaar
verwoord. In dat jaar verscheen in het Noord-Hollandsch Dagblad het paginavullende en met
tekeningen verluchte artikel ‘Heeft te Castricum een Romeinsch kasteel gestaan?’.18 Uit het
artikel blijkt dat het in eerste instantie de Romeins klinkende naam van het dorp was ge-
weest, die Kramer dit vermoeden had ingegeven. Castrum (of Castra) betekent in het Latijn
namelijk een groot legerkamp. In zijn vermoeden werd hij gesterkt door twee 19de-eeuwse
auteurs: J.G. Ottema en W.J. Hofdijk. Ottema had in 1846 geschreven te geloven dat de naam
Castricum herinnerde aan ‘Castrum Flevum’, een Romeinse versterking aan de monding
van een rivier waar Olennius zich volgens de berichten van Tacitus in 28 na Chr. tijdens de
opstand der Friezen tijdelijk had verschanst.19 Ook Hofdijk bracht de naam Castricum in ver-
band met een Romeinse versterking. De fortificatie werd door hem echter aan een andere
historische figuur gerelateerd: Brinio, de leider van de Caninefaten tijdens de Bataafse op-
stand van 69 na Chr.20 In 1875 schreef Hofdijk, in de hem zo typerende romantische stijl over
de toestand ten tijde van Karel de Grote: 

‘Achter gintsch hoog opgaand-hout noordelyker (dan het Huldtooneel bij Heemskerk.
M.E.) denk ik my de bouwvallen van het oude Castra – thands de hofstede Kronenburg,
in de middeleeuwen weder een burcht onder Castricum –  door de Romeinen weleer in
Kinhem opgehaald, maar wellicht reeds in Brunoos dagen door diens Kaninefaten we-
der neêrgeworpen en thands een begroeide puinhoop: waar de nachtuil nestelt onder
de hooge kanteelen, en de marder zijn hairigen kop door de lage welfselgaten steekt, er
zijn roof van klein wild in veiligheid brengende.’ 21

Door de ‘oude schrijvers’ in zijn vermoedens gesterkt, was Kramer vervolgens in zijn direc-
te omgeving op zoek gegaan naar bewijzen, die de theorie van de Romeinse oorsprong van
Castricum konden staven.22 De boerderij Kronenburg in de Castricummer Polder was hier-
bij – in het kielzog van Hofdijk – de spil. Kramer stelde dat het niet alleen zo was dat deze
boerderij was gebouwd op en bij de grondvesten van het ‘Huis te Kastrikum’, maar ook dat
dit middeleeuwse kasteel was opgetrokken bij (en mogelijk ook van) de restanten van een
verlaten Romeinse fortificatie.23 Het was Kramer opgevallen dat de boerderij een vorm had,
die zeer afweek van de normale Noord-Hollandse stolpboerderijen. Bovendien stond de
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18 M. Kramer, ‘Heeft te Castricum een Romeinsch kasteel gestaan?’, Noord-Hollandsch Dagblad 10 juni 1928.
19 J.G. Ottema, ‘Over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren, in het Romeinsche tijdperk’, De Vrije Fries;

Mengelingen, uitgegeven door het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde Deel 4 (Leeuwarden 1846) 105-182,
aldaar 120-121. Voor Olennius, zie Tacitus, Annales IV, 72. Holwerda, die niet sprak van ‘Castrum Flevum’ maar van
‘Castellum Flevum’, situeerde deze versterking bij Vechten, zie: J.H. Holwerda, Nederland’s vroegste geschiedenis (Amsterdam
1925) 186. Het Romeinse havenfort wordt tegenwoordig gesitueerd aan de monding van het Oer-IJ in de omgeving van
Velsen, zie: T. Bechert en W.J.H. Willems, De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust (Utrecht 1997) 99. 

20 Voor Brinio, zie: Tacitus, Historiën IV, 15-16.
21 W.J. Hofdijk, Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschilderd deel II, 2e druk (Leiden 1874) 49.
22 18-5-1929, M. Kramer aan J.H. Holwerda, Archief RMO 1929 (K).
23 Voor de boerderij Kronenburg en het middeleeuwse Huis te Kastricum, zie: J.C. van Weenen, ‘Kasteel Kronenburg’, Oud-

Castricum. Jaarboekje Stichting Werkgroep Oud-Castricum 2 (1979) 3-15. 



boerderij op een verhoging, wat in Kennemerland zeer uitzonderlijk was. Het land om de
boerderij beschreef Kramer als ‘nollig’. Hiermee werd normaliter aangeduid dat een wei-
land heuvelachtig was als gevolg van het trappen van rundvee. Maar bij de boerderij Kro-
nenburg waren deze heuveltjes hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door oud muurwerk. Dit
was enige jaren eerder – zo wist Kramer – gebleken bij het verbreden van een sloot. Het
slootpatroon was ook nog eens opvallend rechthoekig. Het herinnerde daardoor aan een
Romeinse slotgracht.24 Dat alleen een opgraving op het erf van boerderij Kronenburg echt
uitsluitsel kon verschaffen, was Kramer zeker duidelijk. Het was zelfs de belangrijkste re-
den van zijn schrijven aan Holwerda. De nationale betekenis van het terrein benadrukkend,
schreef Kramer hem in zijn eerste brief: 

Toen ik dezer dagen het historische terrein nog eens bezocht, kwam de gedachte in mij
op van een mogelijk onderzoek van dezen grond, zooals dit toch ook elders wel ge-
beurd. Wat kan gedaan worden, zou ik U willen vragen, om daarmee aan te vangen? Het
lijkt me toch zoo waarschijnlijk, dat de bodem van Kronenburg nog belangrijke aanwij-
zingen bevat voor de geschiedenis der Romeinen in ons land.25

Kramer had echter nog meer bewijsmateriaal verzameld. In de tweede helft van de jaren
twintig waren aan de duinrand bij het station van Castricum grondboringen gedaan. Dit was
gebeurd om pompen te plaatsen, waarmee de locomotieven van water konden worden voor-
zien. Het was Kramer opgevallen dat er in dit aan de duinen grenzend gebied veel klei om-
hoog was gekomen. Betekende dit niet dat er in de Romeinse tijd bij Castricum een rivier-
arm was geweest? En maakte dit het niet vanuit strategisch oogpunt verklaarbaar dat de Ro-
meinen er een fortificatie hadden aangelegd? Kramer was zich er van bewust een oud debat
op te rakelen: de humanistische geschiedschrijvers hadden veel over een Rijn-arm in Noord-
Holland gespeculeerd. Een dergelijke noordelijke ligging zou immers impliceren dat grote
delen van Holland deel hadden uitgemaakt van het Romeinse rijk. G. Acker Stratingh had
hier in 1847 een eind aan gemaakt en over deze Rijn-arm geconstateerd dat deze door ‘de
punt van de pennen der geleerden’ gegraven is.26 Aan zijn eigen veldwaarneming hechtte
Kramer desondanks meer waarde. Het boorprofiel achtte hij daarom het bewaren waard: hij
had het in eigen bezit.27

Een andere bewijsgrond vond Kramer in de hervormde kerk – de oude Pancratius – in het
dorpscentrum van Castricum. De muren van deze kerk, die hij voor 13de-eeuws hield, wa-
ren deels uit tufsteen – wat hij ook wel ‘duifsteen’ noemde – opgetrokken.28 Kramer vond het
onwaarschijnlijk dat een eenvoudig dorpje als Castricum in die periode in staat was zoveel
tufsteen uit Zuid-Limburg te laten transporteren.29 Veel meer hield hij het voor mogelijk dat
dit tufsteen afkomstig was van de oude Romeinse fortificatie op het Kronenburgerterrein.
Deze ‘steengroeve’ lag immers maar op een kwartier loopafstand. Dat de heilige – Sint Pan-
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24 Kramer, ‘Heeft te Castricum een Romeinsch kasteel gestaan?’. 
25 18-5-1929, M. Kramer aan J.H. Holwerda, Archief RMO 1929 (K). 
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27 19-2-1930, M. Kramer aan J.H. Holwerda, Archief RMO 1930 (K).
28 Voor de oude Pancratiuskerk, zie: J. Knol, ‘De parochiekerk Sint Pancratius tot aan de reformatie’, Oud-Castricum. Jaar-

boekje Stichting Werkgroep Oud-Castricum 15 (1992) 4-16. 
29 14-3-1931, M. Kramer aan J.H. Holwerda, Archief RMO 1931 (K).



cras – naar wie de kerk was vernoemd, een Romeinse adellijke jongeling was geweest, be-
schouwde Kramer als een extra argument: 

Lijkt het niet of de kerkelijke overheid in 1219 redeneerde: Castricum is van origine een
Romeinsche legerplaats, de kerk is gebouwd van Romeinsch materiaal, we zullen het
bedehuis een Romein tot beschermpatroon geven.30

Het sluitstuk van Kramers theorie over de Romeinse oorsprong van Castricum bevond zich
in de kelder van boerderij Kronenburg. Er bevond zich daar een dik, functieloos stuk muur.
Hij vermoedde dat dit een fundament was van niet alleen het middeleeuwse kasteel, maar
ook van de Romeinse versterking.31 In het laatste geval zou het wel van tufsteen moeten zijn;
overtuigd van de juistheid van zijn theorie ging Kramer er bijna al bij voorbaat van uit. Hij
schreef Holwerda hierover: 
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30 Kramer, ‘Heeft te Castricum een Romeinsch kasteel gestaan?’
31 Idem.

Afb. 3. De oude Pancratius
met tufstenen muren
omstreeks 1910. Uit: H. Jelle-
ma en A.F.J. Leysen, Oude An-
sichten van Castricum (z.p.
1972).



En als nu het oude, dikke muurblok in de kelder van de boerderij Kronenburg eens uit
tufsteen bestaat? Toen ik het voor eenige jaren zag, was het met kalk bestreken en
“mooi” gemaakt, zooals de Noordhollandsche boerin dat kan. Als het tufsteen is, mag
het dan niet als een bevestigende aanwijzing beschouwd worden voor de in oude ge-
schriften meermalen voorkomende meening, dat de boerderij Kronenburg op de plaats
staat van de oude Romeinsche fortificatie, op welker grondslagen voorheen het slot
Kronenburg gebouwd was.32

Waarom heeft Kramer niet de proef op de som genomen en op een hoekje van het muurblok
wat van het kalk verwijderd? Hadden de bewoners van de boerderij hem de test niet toege-
staan? Besefte hij een voorbarige conclusie te hebben getrokken? Vreesde hij dat het sluit-
stuk van zijn theorie toch niet het stuk tufsteen was waarvoor hij het hield? Of was er iets an-
ders aan de hand? 

Bij de dorpelingen zal Kramer, die als onderwijzer tot de gezaghebbende notabelen be-
hoorde, voor zijn theorie, ondanks de mank gaande onderbouwing, zeker een gewillig oor
hebben gevonden. Enkelen van hen kenden mogelijk nog de oudere, in het midden van de
19de eeuw geuite vermoedens. Het hoogst speculatieve karakter van de theorie is veel Castri-
cummers, die al in de schoolbankjes leerden dat hun dorp was gelegen in het oude woon-
gebied van de Caninefaten, waarschijnlijk ontgaan. Bij Kramers leerlingen moet dit zeker
het geval zijn geweest. Wat voor hun telde, was dat de meester tijdens de geschiedenisles-
sen het verhaal van Brinio – de leider van de Caninefaten tijdens de Bataafse opstand – een
ruimtelijke context gaf, die direct aansloot op de eigen omgeving. In deze trant schreef Kra-
mer – in de traditie van Hofdijk – aan Holwerda: 

En geeft het niet te denken, dat Brinio bij den opstand in 69 bondgenoot werd van Clau-
dius Civilis? Is daar niet uit te begrijpen, dat ook de Kaninefaten overlast van de Romei-
nen ondervonden en dus groot belang hadden bij hun verdrijving?33

Zo maakten, dankzij Kramers theorie, de vroege bewoners van Castricum – en daarmee in-
direct ook de huidige – deel uit van één van de meest tot de verbeelding sprekende episodes
uit de vaderlandse geschiedenis: de door Tacitus beschreven Bataafse opstand onder leiding
van Claudius Civilis tegen het Romeinse Rijk. Een roemrijker verleden kon men zich nau-
welijks wensen. 

Holwerda’s visie 
Het is onbekend wat Holwerda bewoog en misschien verwachtte, toen hij op 31 maart 1931
afreisde naar Castricum. Wél is duidelijk dat hij handelde in tegenspraak met de door hem
gekoesterde afkeer van lokale oudheidkundigen, die – zijns inziens tegen beter weten in – zoch-
ten naar bewijzen voor de Romeinse aanwezigheid in een bepaald gebied. Mogelijk vreesde
hij een vergissing vergelijkbaar met die van het Domplein in Utrecht, waarschijnlijker is het
dat hij – mede door het aanhouden van Kramer – toch nieuwsgierig was geworden. 

Over de consequenties van de door Kramer bewaarde grondboringen zal Holwerda zich
tijdens zijn bezoek aan Castricum niet hebben uitgelaten. Het achterhalen van oude rivier-
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32 14-3-1931, M. Kramer aan J.H. Holwerda, Archief RMO 1931 (K).
33 Idem.



lopen beschouwde hij als een geologisch specialisme. Als in de klassieke letteren geschool-
de archeoloog meende hij er geen zelfstandig oordeel over te kunnen vellen.34 Anders was
het met de theorie dat het tufsteen van de Pancratiuskerk afkomstig was van een nabijgele-
gen Romeinse versterking. Tufsteen was – zo wist Holwerda – zowel in de Romeinse als in
de Frankische tijd aangevoerd en nadien dikwijls over grote afstand versleept. Het tufsteen
uit Castricum kon zijns inziens zeer wel afkomstig zijn van de oude Egmondse kerk. Hol-
werda zal zijn gids bovendien hebben verteld dat het ondanks de verhalen uit de school-
boekjes niet precies bekend was, waar de Caninefaten en hun leider Brinio hadden ge-
woond. Conclusies als die van Kramer en Hofdijk over Brinio en zijn volgelingen, die de
Romeinse versterking bij Castricum verwoest zouden hebben, achtte hij daarom geheel on-
gegrond. Het waren dus alleen echte, ter plaatse gedane archeologische vondsten die uit-
sluitsel konden verschaffen over het Romeinse verleden van Castricum. De belangstelling
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34 20-2-1930, J.H. Holwerda aan M. Kramer, Archief RMO 1930 (K).

Afb. 4. De op het schild gehe-
ven Brinio uit een schoolboek-
je van omstreeks 1900. Uit: P.
Louwerse, Geïllustreerde Vader-
landsche Geschiedenis
(Amsterdam z.j.).



van Holwerda ging tijdens zijn bezoek aan het dorp daarom vooral uit naar het terrein rond
de boerderij Kronenburg. Hierover had hij in de brief voorafgaand aan zijn bezoek geschre-
ven: ‘Ik wil thans echter wel eens komen kijken of er op het terrein mogelijk eenige aanwij-
zingen te zien zullen zijn.’35

Over zijn bezoek aan het terrein bij de boerderij Kronenburg schreef Holwerda uiteinde-
lijk in het museumjaarverslag over 1931: 

Na herhaald schrijven van den Heer M. Kramer (...) bezocht ik met hem de plaats, waar
het oude kasteel zou hebben gestaan en waar reuzemoppen en zelfs tufsteen nog in den
grond aanwezig zijn; zij, die den naam Castricum gaarne met het Romeinsche ‘Castra’
in verband brengen en dus aan de Romeinsche afkomst van deze plaats gelooven, mee-
nen dan ook op deze plek die Romeinsche overblijfselen te moeten zoeken. Bij mijn be-
zoek mocht ik echter geen enkele aanwijzing ontdekken, die op de waarschijnlijkheid
van dit vermoeden wijzen zou en het terrein maakt het, naar mijn mening, zelfs zeer
ongeloofwaardig, dat hier ooit een Romeinsche vesting zou hebben gestaan.36

Het sluitstuk van Kramers theorie – het dikke, functieloze muurfragment in de kelder van de
boerderij, waarvan hij alleen maar vermoedde dat het van tufsteen was – had Holwerda ken-
nelijk niet kunnen overtuigen. De uitkomst van Holwerda’s bezoek moet voor Kramer nog-
al teleurstellend zijn geweest: of hij ondanks het onderuithalen van zijn theorie is blijven ge-
loven in de Romeinse oorsprong van Castricum is niet bekend. 

Slot
Kramers theorie over het Romeinse verleden van Castricum is te beschouwen als een pure
uiting van lokaal wensdenken: de historische waarheid stond, ondanks alle vragende formu-
leringen en al het gemaakte voorbehoud, feitelijk al vast voordat de bewijzen geleverd wa-
ren. Het is tegen deze achtergrond goed te verklaren waarom Kramer zijn bewijsstukken er
wél met de haren bij sleurde, maar ze niet echt kritisch analyseerde en ze evenmin bewust
creëerde (lees: een vervalser werd). Dergelijke hulp had de historische waarheid aangaande
het lokale verleden, die voor hem immers al vast stond, niet nodig. Het is daarom ook goed
te begrijpen waarom Kramer de hulp in riep van een academisch geschoolde archeoloog als
Holwerda. Deze zou er zeker in slagen de definitieve bewijzen te leveren, die hij zelf nog niet
aan het verleden had kunnen ontfutselen. Zo schreef hij Holwerda, voorafgaand aan diens
bezoek, te beseffen: ‘(...) dat een leek al te gauw klaar is met de oplossing van een moeilijke
kwestie’.37 Met een deconfiture van zijn theorie lijkt Kramer aldus niet echt rekening te heb-
ben gehouden. 

Vanuit de huidige wetenschappelijke kennis beschouwd, valt op dat Kramer ondanks –  of
misschien dankzij – zijn vooringenomenheid wél twee zeer heldere waarnemingen heeft ge-
daan. Ten eerste is het tegenwoordig bekend dat het Oer-IJ, een zijtak van de Rijn, rond het
begin van de jaartelling bij Castricum de Noordzee in stroomde.38 Het is goed mogelijk dat
de klei uit de grondboringen bij het station een afzetting van dit Oer-IJ was. Ten tweede is
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35 17-3-1931, J.H. Holwerda aan M. Kramer, Archief RMO 1931 (K).
36 J.H. Holwerda, Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Verslag van den directeur over het jaar 1931 (’s-Gravenhage 1932) 7-8. 
37 21-3-1931, M. Kramer aan J.H. Holwerda, Archief RMO 1931 (K).
38 J-K.A. Hagers en M.M. Sier, Castricum-Oosterbuurt, bewoningssporen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen. ROB Rapportage Archeo-

logische Monumentenzorg 53 (Amersfoort 1999) 17-22.



aan het eind van de 20ste eeuw vastgesteld dat het Kronenburgergebied de sporen bevat van
twee kastelen: een kasteel uit de 15de eeuw, en een mottekasteel uit de 11de eeuw.39 Moge-
lijk herkende Kramer, wandelend op het ‘nollige’ weiland rond boerderij Kronenburg, niet
alleen de sporen van het 15de-eeuwse kasteel, maar ook die van zijn 11de-eeuwse voorgan-
ger. Lokale trots en de behoefte aan een roemrijk lokaal verleden kunnen, zo blijkt hier,
enerzijds blind maken voor de historische werkelijkheid, maar anderzijds ook aanleiding
kan geven tot zinvolle kritiek en nieuwe ontdekkingen. Het is ook dit spanningsveld dat
Holwerda’s ambivalente houding ten opzichte van de lokale archeologiebeoefening ver-
klaart; een andere, belangrijke factor is de lokale behoefte geweest om archeologische
vondsten niet in het Rijksmuseum van Oudheden, maar in de eigen regio te bewaren. Zo ver
is het met het Kronenburgerterrein niet gekomen: een opgraving vond niet plaats en vond-
sten zijn er niet gedaan. 

Dat Kramer deels heldere waarnemingen heeft gedaan, betekent natuurlijk nog geen re-
habilitatie van de theorie van de Romeinse oorsprong van Castricum. Wie anno 2003 met
‘echte’ Castricummers praat, loopt overigens wél nog een kleine kans er mee te worden ge-
confronteerd.40 Het moge duidelijk zijn dat het hier niet een lokale overlevering betreft, die
zijn oorsprong heeft in een dusdanig ver verleden, dat de schriftelijke bronnen er over zwij-
gen. Het tegendeel is waar: het betreft hier een historische mythe die in het midden van de
19de eeuw door oudheidkundigen is gecreëerd, en die rond 1930 door het ijveren van
meester Kramer een extra impuls heeft gekregen. 
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40 Zie bijvoorbeeld: Van Weenen, ‘Kasteel Kronenburg’ 3.



Hollandse Heimat
Nationalisme en de fotografie van het landschap in het Interbellum1

In het Interbellum veranderden de opvattingen over authenticiteit in de fotografie. Waar het voorheen
vanuit artistiek oogpunt was geoorloofd om door retouchering een gewenste werkelijkheid vast te leg-
gen, trachtten de ‘Nieuwe Fotografen’ van de jaren twintig en dertig de werkelijkheid onverbloemd te
registreren. Deze wending kreeg ondermeer zijn beslag in de landschapsfotografie waarvoor de beeldtaal
van de Hollandse schilderkunst van de 17de eeuw en de Haagse School van de 19de eeuw lange tijd
richtsnoer was geweest. In dit artikel blikt de auteur terug op de verbeelding van het Hollandse land-
schap. De rode draad in deze terugblik is de stelling dat de nieuwe opvattingen over authenticiteit de
idealisering van de natuurlijke omgeving niet in de weg stond. De gefotografeerde weergave van het
landschap was met name nauw verbonden met het cultureel nationalisme van de jaren dertig. 

Inleiding
In 1937 realiseerde de fotografe Eva Besnyö voor de lounge van het cruiseschip ‘Nieuw Am-
sterdam’ in opdracht een fotowand. Op de fotowand zien we achtereenvolgens een Amster-
dams stadsgezicht met ijzeren brug, de Rotterdamse haven, een zandduin, moeder met kind
in klederdracht, bloeiende tulpen, een rij molens, vader en kind op de fiets, een weiland met
koeien en een Volendammer visser in kostuum. ‘Verbeeld Nederland ten voeten uit’ moet de
opdracht aan Besnyö hebben geluid. Het resultaat was een collage van zo ongeveer alle the-
ma’s die zijn te vinden in de fotografische plaatwerken die in de jaren dertig en veertig in
Nederland verschenen. De landschappen van weiland en duin maken onlosmakelijk deel uit
van dit fotografische repertoire en – zoals ik zal trachten te laten zien – completeren de cul-
turele logica van de reeks.2 Besnyö maakte de foto van het duin in de omgeving van Bergen
waar ze regelmatig in het huis van haar schoonfamilie verbleef (zie Afb. 1). Deze familie be-
hoorde tot de Bergense kunstenaarskolonie. Schoonmoeder Charley Toorop en zwager Ed-
gar Fernhout schilderden en echtgenoot John Fernhout fotografeerde. Ook het weiland is
Bergens, zo blijkt uit de plaats van de foto in de door mij bekeken collectie contactafdruk-
ken en uit de foto zelf: de horizon van de foto wordt gevormd door de Bergense duinenrij
(zie Afb. 2). De andere foto’s zijn eveneens Hollands.Waarschijnlijk was Besnyö via Toorop,
die in 1933 kaasdragers uit Alkmaar had gevraagd voor haar te poseren, in contact gekomen
met de op de fotowand afgebeelde kaasdragers. De tulpen zijn uit het Westland en de mo-
lenviergang stond bij Alkmaar (zie Afb. 3). De reeks past binnen het toenmalige Hollando-
centrisme in de verbeelding van Nederland.3

Remco Ensel

1 Voor dit artikel heb ik van een aantal fotografen (contact-)afdrukken in de volgende instellingen geraadpleegd: het
Nederlands Foto Archief (Cas Oorthuys, Charles Breijer), het Leids Prentenkabinet (Karel Kleyn) en het Maria Austria In-
stituut (Eva Besnyö). Ik dank de instellingen voor hun welwillende assistentie. Ik ben tevens dank verschuldigd aan Flip
Bool voor enkele inzichtelijke tips over Nederlandse landschapsfotografie.

2 De reeks is in z’n geheel opgenomen in Flip Bool, ‘Nieuwe fotografie van een nieuwe generatie’, in: Flip Bool en Kees
Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940 (’s-Gravenhage 1979) 72-89, aldaar 86-87.

3 Tineke de Ruiter, Besnyö in Bergen (Antwerpen 2000) met op het omslag een door Besnyö genomen foto van Toorop en de
poserende kaasdragers. Vgl. voor de Hollandocentristische verbeelding, Rob van Ginkel, ‘Hollandse tonelen. Een etno-
logische verkenning’, in: Thimo de Nijs en Eelco Beukers (red.), Geschiedenis van Holland. Deel IIIb, 1795 tot 2000 (Hilver-



De fotografie van mens, natuur en samenleving is nimmer louter objectieve verslagleg-
ging. In de keuze voor een onderwerp, de standpuntbepaling, de wijze van afdrukken, ka-
drering en contextualisering door plaatsing en onderschrift is de subjectieve constructie van
de werkelijkheid gelegen. Ook in de schijnbaar onschuldige documentaire landschapsfoto-
grafie is – zonder dat er sprake hoeft te zijn van expliciete manipulatie van het beeld – de
fotografische representatie een tijd- en maatschappijgebonden constructie. Dit gegeven zal
ik hier illustreren aan de hand van de fotografie van het Hollandse landschap in de jaren der-
tig en veertig van de 20ste eeuw. In verband met het onderwerp van dit themanummer – his-
torische vervalsingen – zal in het onderhavige artikel de aandacht vooral gericht zijn op de
vraag hoe in de fotografie een spel met de tijd werd gespeeld. 

De landschapsfotografie verscheen vanaf het einde van de jaren twintig in talrijke en voor
een groot publiek bedoelde plaatwerken als De schoonheid van ons land, Ons vaderland en De glo-
rie van ons polderland. Bekende en minder bekende fotografen als A.G. van Agtmaal4, Willem
van Malsen5, Kees Hana, Karel Kleyn, Charles Breijer en Cas Oorthuys leverden foto’s aan
voor boeken waarin naast foto’s van het landschap ook natuurfotografie, stadsgezichten en
portretten van plattelanders een plaats toebedeeld hadden gekregen. De plaatwerken bevat-
ten nooit alleen fotografie, maar tevens informatieve teksten over de landschappen en de
flora en fauna die op de foto’s waren vastgelegd. De fotografen wier werk in de boeken werd
opgenomen – en Besnyö is hiervan een goed voorbeeld – hebben ook een ander type foto-
grafie gemaakt. Mijn duiding van de jaren dertig fotografie is gebaseerd op een fuzzy set van
fotografen en hun werk, waarvan een deel opvallende familiegelijkenissen vertoont. Geza-
menlijk droegen tekst- en beeldmateriaal in genoemde boeken een visie uit die geplaatst kan
worden binnen het in het Interbellum krachtig ontwikkelde Nederlands cultureel nationa-
lisme. Het beeld van het vaderland binnen dit nationalisme zal ik benoemen als ‘Hollandse
Heimat’. Weiland en duin waren de spil van het landschappelijk element in deze verbeelding
van de ideale natie. 

Nationalisme en de belofte van het landschap 
‘Denkend aan Holland/zie ik brede rivieren/traag door oneindig/laagland gaan’ zijn de openingsregels
van Hendrik Marsmans bekende gedicht ‘Herinnering aan Holland’ (1937).6 Het gedicht van
Marsman – net als Besnyö een frequent bezoeker van Charley Toorops Bergen – ontving di-
rect na publicatie veel weerklank. In de populaire tekst- en plaatwerken uit de jaren dertig en
veertig werd het landschappelijke gedicht regelmatig opgevoerd ter evocatie van het rivier-
en polderlandschap, zoals fragmenten uit Gorters Mei werden ingezet om de zee en het
duinlandschap te bezingen. ‘Herinnering aan Holland’ fungeerde in Ons vaderland (1941) als
opening en als onderschrift bij een foto van Cas Oorthuys; het gedicht kreeg eveneens een
prominente plaats in Het landschap (1941), een fotoboek uit de reeks De schoonheid van ons land.
Een dergelijke combinatie van fotografie en tekst kwam veelvuldig voor in de boeken waar-
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sum 2003) 621-694. 
4 Joost van Aalst, ‘Achtmaal Van Agtmaal. Vermenigvuldiging van “traditioneel” Nederland’, Jaarboek Nederlands Openlucht-

museum 1997, 70-105.
5 Remco Ensel, ‘Een verbeelde gemeenschap. De volkskundige portretfotografie van Willem van Malsen’, in: Martijn Eic-

khoff, Barbara Henkes & Frank van Vree (red.), Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in Nederland, 1900-1950. Elfde Jaarboek
van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Zutphen 2000), 156-189.

6 De ‘kiem’ voor het gedicht werd volgens Marsmans biograaf gelegd tijdens een langdurig verblijf in Spanje en Marokko.
Vgl. Jaap Goedgebuure, Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman (Amsterdam, Antwerpen 1999) 265.



in landschapsfotografie was opgenomen. In een groot aantal ging het om streekverhalen,
geïllustreerd met foto’s, soms om fotografie gecombineerd met lofzangen op het landschap
in poëzie en proza, soms ook om meer informatieve teksten passend in de toenemende be-
langstelling voor natuurrecreatie. De rode draad in de boeken was een, in de jaren dertig,
breed en via verschillende media uitgedragen collectieve reflectie op de identiteit van Neder-
land en het Nederlandse landschap. 

De eerste versregels – zoals ook het vervolg van ‘Herinnering aan Holland’ – verwijzen
naar twee aspecten van ‘het landschap’ die van belang zijn voor een begrip van de inhoud
van die collectieve reflectie. Ten eerste is het landschap een visuele ervaring, als middel tot
oriëntatie voor de moderne mens in zijn ontmoeting met een wereld gelegen buiten zijn di-
recte leefomgeving (‘...zie ik...’). Het begrip ‘landschap’ duidt een natuurlijke omgeving
aan die om esthetische redenen waardering verdient. Het woord landschap is sinds de
Nederlandse 17de-eeuwse schilderkunst als begrip met min of meer deze betekenis ge-
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Afb. 1. Eva Besnyö, Duinen bij Bergen, 1937 (EB W501, Maria Austria Instituut, Amsterdam).



munt. In de 18de en de 19de eeuw maakte het begrip vooral opgang in de Engelse land-
schapsschilderkunst, de landschapstuin en de landschapspoëzie. De gebruiker van het be-
grip ‘landschap’ woonde noch werkte ‘in’ een landschap. Hij reisde naar een plek buiten
zijn woonplaats om er een landschap zintuiglijk, met name visueel, te ervaren.7 De mensen
die in het landschap woonden en werkten waren in deze ervaring deel van het landschap; zij
waren als het ware ingesponnen in het web van betekenissen dat buitenstaanders weefden
als onderdeel van hun appreciatie van het landschap. Het landschap was dus in de eerste
plaats een cognitieve en affectieve visuele constructie van ‘buitenstaanders’, hier in de eer-
ste plaats fotografen. De perceptie van het landschap reikte verder dan de directe zichtbare
natuur. Het landschap hield een belofte in, een belofte van een andere wereld – een paradij-
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7 Alain Corbin, L’Homme dans le paysage. Entretien avec Jean Lebrun (Paris 2001) wijst erop ook andere zintuigen te onderken-
nen in historisch onderzoek naar landschapsbeleving.

Afb. 2. Eva Besnyö, Weiland bij Bergen, 1936 (EB KK22, Maria Austria Instituut, Amsterdam).



selijke dan wel een in de geciviliseerde omgeving verloren gegane wereld. Dit romantische
of utopische ideaal vervat in het landschap verwierf in de 19de eeuw een politieke dimensie
op het moment dat het werd geïntegreerd in expliciete politieke ideologieën of meer impli-
ciete veronderstellingen over de te realiseren ideale samenleving. 
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Afb. 3. Eva Besnyö, Molenviergang bij Alkmaar, 1937 (EB X210, Maria Austria Instituut,
Amsterdam).



In dit artikel staat het verband tussen nationalisme als politieke ideologie en het Hol-
landse landschap centraal. Deze aandacht voor het verband tussen de vorming van nationa-
le en ruimtelijke identiteiten sluit aan bij een de laatste tien jaar in de antropologie gevoerd
debat over de betekenis van ‘ruimte’ en ‘plaats’ in processen van identiteitsvorming. In het
bijzonder gaat het hier om onderzoek naar de mechanismen volgens welke de arbitraire re-
laties tussen identiteit, cultuur en plaats tot vanzelfsprekendheden worden. Terugkerende
thema’s betreffen de wijze waarop een ‘ruimte’ voorgesteld wordt als ‘plaats’ met een spe-
cifieke identiteit, of de wijze waarop het creëren van een plaats deel uitmaakt van politieke
en andere processen van in- en uitsluiting en die betrekking hebben op de genese van na-
tionale en ruimtelijke identiteiten.8 In het vanzelfsprekend maken, oftwel ‘naturaliseren’
van het verband tussen een territorium en een collectiviteit, kunnen verschillende media
worden ingezet. Eén daarvan is de fotografie. 

In het scheppen van een vanzelfsprekende relatie tussen natie als territorium en natie als
volk kan ook het landschap een naturaliseringsproces ondergaan. In Nederland kwam dit
proces op gang vanaf het einde van de 18de eeuw, om vanaf het einde van de 19de eeuw in
een stroomversnelling te geraken. In de vroegmoderne tijd werd de verbeelding van ‘het va-
derland’ overwegend ontleend aan een politiek vocabulaire. Dit betekende dat als beeld ge-
hanteerde symbolen (leeuw, Hollandse maagd, vrijheidsboom en individuele helden) hun
betekenis ontleenden aan de relatie tot teksten en nauwelijks autonoom functioneerden.
Het waren politieke allegorieën.9 Dit veranderde in de tweede helft van de 18de eeuw met de
verzelfstandiging van het beeld, onder andere door het vaderland te koppelen aan het terri-
torium en aan het landschap.10 Het duin en het weiland traden toen naar voren als de peilers
van een ontluikend literair-landschappelijk nationalisme, om in het laatste kwart van de
19de eeuw tot bloei te komen: ‘Veel meer dan vóór 1870 werd vaderland een landschap,
“Holland aan zee”, “’t liefste plekje”...’11 Dit culmineerde in de jaren twintig en dertig in het
corpus aan boeken met titels waarin het bezittelijk voornaamwoord ‘ons’ (‘vaderland, ‘land-
schap’, ‘polderland’) zelden ontbrak. 

In het nationalisme zijn ruimtelijk en historisch besef nauw verbonden. Naast het eerder
genoemde visuele aspect is een tweede aspect van de landschapsbeleving dan ook het ver-
band tussen het landschap en het verleden (‘Denkend aan...’). Het landschap biedt het na-
tionalistisch gedachtegoed de belofte dat hier het ware verleden en daarmee de ware aard
van de natie bewaard is gebleven: niettegenstaande ingrijpende maatschappelijke verande-
ringen, biedt het landschap de basis voor de gelukkige constatering dat er een onverander-
de kern – het fundament van de nationale identiteit – bewaard is gebleven en behouden
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8 Vgl. Akhil Gupta en James Ferguson, ‘Beyond“Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference’, Cultural Anthropo-
logy 7, 1 (1992) 6-24 (themanummer). Het onderscheid tussen ruimte en plaats is die tussen space en place: ‘[H]ow are spa-
tial meanings established? Who has the power to make places of spaces? Who contests this? What is at stake?’ (p. 11).

9 Daedalo Carasso, ‘Het vaderland in beeld’, in: N.C.F. van Sas (red.) Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940
(Amsterdam 1999) 181-199.

10 Vgl. voor het territorium J.H. Swildens, Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche Jeugd (1781) in Carasso, ‘Het vaderland
in beeld’, 195-196.

11 Remieg Aerts en Henk te Velde, ‘De taal van het nationaal besef, 1848-1940’, in: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een ge-
schiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 391-454, aldaar 403. Zie voor de literaire verbeelding van het
landschap, met voorbeelden uit het werk van Feith, Potgieter en Beets, Willem van den Berg, ‘Vanaf de blanke top der dui-
nen...’ in: N.C.F. van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen (Amsterdam, Antwerpen
1995) 9-31.



moet worden.12 Het is in dit verband dat ik spreek over de Hollandse Heimat. Een Heimat-
ideologie verheerlijkt de natie in de idealisering van een specifiek (in het verleden gelegen)
tijdsgewricht en in de idealisering van specifieke locaties en sociale figuraties in de jaren
dertig.13 De fotografie werd ingezet om dit gedachtegoed uit te dragen.

Volkskunde 
De aandacht voor landschap en (nationale) identiteitsvorming middels de fotografie sluit
nauw aan bij de geschiedenis van de volkskunde in het Interbellum. De naoorlogse volks-
kundige Voskuil gaf als insider hiervoor reeds een voorzet toen hij de ‘werkhypothese’ van de
studie naar de volkscultuur in het Interbellum onder de loep legde en afwees. Volgens voor-
oorlogse volkskundigen was ‘de herinnering aan het verleden, hetzij als rudiment hetzij
(veel vager) als geestesmerk in de cultuur van de plattelandsbevolking bewaard ... geble-
ven’.14 Zij wilden met hun werk en bezigheden de gedachte uitdrukken dat de rurale cultuur
en het landschap waarin zij bloeide, behouden – hoewel bedreigd of geschonden – de 20ste
eeuw waren binnengeloodst. Het was nu zaak deze Fundgrube van de nationale identiteit vei-
lig te stellen en eventueel uit te baten. In dit proces van registratie en behoud – via toonka-
mer, museum, wereldtentoonstelling en volkskundige optocht – vervaagden de grenzen
tussen ‘authentiek’en ‘nagebootst’ en tussen ‘echt’ en ‘vals’. Met name Van Ginkel en De
Jong hebben in verschillende publicaties gewezen op dit proces van ‘musealisering’ van de
rurale cultuur vanaf het einde van de 19de eeuw en op de samenhang met een proces van na-
tionalisering: elementen van de lokale cultuur werden uit de context gehaald, naar vorm en
functie bevroren en tot symbool gemaakt van de nationale cultuur.15 Film en fotografie
speelden een belangrijke rol in dit proces van registratie en musealisering door bijvoorbeeld
volkskundig interessante gebruiken te ensceneren en vervolgens vast te leggen.16

De volkskunde bloeide tussen 1920 en 1940, een periode waarin in Nederland het natio-
nalisme opbloeide maar ook aanleiding gaf tot hevige debatten onder intellectuelen. Regio-
nalistische bewegingen betwistten de dominantie van Holland binnen de natie. Het cultu-
reel nationalisme oversteeg de staatsgrenzen in pleidooien voor het erkennen van een
Groot-Nederlandse of pangermanistische identiteit. 

Typerend was het romantische karakter van het cultureel nationalisme, wat tot uitdruk-
king kwam in het verbale verzet tegen de zichtbare sporen van maatschappelijke ‘moderni-
sering’. Modernisering zou leiden tot – of zelfs tot doel hebben – het doen verdwijnen van
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12 In de rijke literatuur over het (cultureel) nationalisme in Nederland is weinig aandacht voor de functie van de natuur en
het landschap in de nationalistische vertogen. Een helder overzicht van de debatten over de nationale identiteit onder in-
tellectuelen biedt Rob van Ginkel, Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden en discussies over cultuur en identiteit in Nederland (Meppel
1999). Ad de Jong schenkt de volkscultuur en, zeer beknopt, de natuurbeschermingsbeweging aandacht in Ad de Jong,
De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 (Nijmegen 2001).

13 Zie voor de Duitse Heimat-literatuur ondermeer Etienne François & Hagen Schulze (red.) Deutsche Erinnerungsorte (Mün-
chen 2002) deel III ‘Heimat’, 363-470; Elizabeth Boa & Rachel Palfreyman (red.) Heimat. A German dream. Regional loyalties
and national identity in German culture 1890-1990 (New York 2001). 

14 J.J. Voskuil, ‘Geschiedenis van de volkskunde in Nederland. Portret van een discipline’, Volkskundig bulletin 10, 1 (1984) 50-
63, aldaar 52.

15 De Jong, De dirigenten van de herinnering, en Ad de Jong, ‘Volkskunde in de open lucht. Musealisering en nationalisering van
het platteland 1850-1920’, Volkskundig Bulletin 20, 3 (1994) 290-308; Rob van Ginkel, ‘Illusies van het eeuwig onverander-
lijke. Volkskunde en cultuurpolitiek in Nederland, 1914-1945’, Volkskundig bulletin 24 (1998): 345-384.

16 Zie Ensel, ‘Een verbeelde gemeenschap’, voor de bijdrage van de bekende fotograaf Henri Berssenbrugge aan Het Vader-
landsch Volksfeest, het vanwege de opzet als ‘onwaarachtig’ bekritiseerde folkloristische evenement uit 1919. 



culturele variatie. D.A. Daalder sprak in een van de begeleidende teksten in het fotografisch
plaatwerk Van Texel tot Walcheren (1936) over ‘het niveleringsproces der moderne cultuur’, die
de ‘bonte wereld vol schakeringen’ inruilt voor een ‘maatschappij van uniforme wezens’.17

Deze gedachten zijn terug te vinden bij een groot aantal tijdgenoten. De parallel tussen de
ideeën over Nederlands nationalisme en die over het landschap is opvallend. Het nationa-
lisme en het debat over de Nederlandse identiteit draaiden namelijk niet slechts om de vraag
wie ‘wij’ zijn, maar ook en vooral om de vraag wie ‘wij’ zouden kunnen zijn en worden. In
het proces van zelfidentificatie was, met andere woorden, een desideratum gelegen. Er was
de overtuiging dat de ‘nivellering’ en ‘uniformering’ als uitkomst van het moderniserings-
proces geen onomkeerbare processen waren. Een regeneratie was mogelijk. Een inspiratie-
bron vond men in het verleden, in de figuur van Willem van Oranje en de kunstenaars van de
‘Gouden’ eeuw, en in de volkscultuur.18 Ook het landschap kon als inspiratiebron dienen. Er
werd in het nationalisme gezocht naar een balans tussen datgene wat de vaste waarde van
de Nederlandse identiteit uitmaakte en datgene wat hoewel duurzaam ook gelegenheid gaf
tot verdere ontplooiing. Het landschap was een geschikt symbool om die tweeslag mee uit
te drukken en had als extra kwaliteit het vermogen een brugfunctie te vervullen tussen het
verleden en de volkscultuur. In het oude en nieuwe landschap lag de kern van Nederlands
verstreken bloei en de bron voor de heropbloei besloten. Een combinatie van media (film,
fotografie, literatuur) droeg een eenduidige boodschap uit over de Nederlandse Heimat met
het landschap als de natuurlijke thuisbasis van de natie. 

Nieuwe Fotografie
Aan het einde van de jaren twintig van de 20ste eeuw ontwikkelden fotografen in Europa een
revisionistische visie op de betekenis van de fotografie als documentatiemiddel en als ar-
tistiek medium. Onder de noemer van ‘Nieuwe Fotografie’ zetten zij zich af tegen de gang-
bare conventies die voorschreven dat de fotografie een artistiek medium was dat zich voor
onderwerpskeuze en beeldtaal in de eerste plaats diende te richten op de schilderkunst. De
fotografie was in deze – volgens de nieuwe fotografen – ‘verouderde’ visie een aan de schil-
derkunst ondergeschikte kunstvorm. Beoefenaars en critici waardeerden het wanneer de
zogenaamde ‘kunstfotograaf’ erin was geslaagd een schilderachtig, picturaal, effect in het
fotografisch beeld te bewerkstelligen. De landschapsfotografie spiegelde zich hierbij aan de
17de-eeuwse landschapsschilderkunst en de 19de-eeuwse landschapsschilderkunst van,
onder andere, de Haagse School. Hierin paste de manipulatie van het beeld, onopvallende
montage, retouchering en aanvulling van het negatief. Dit is zichtbaar in het werk van de
twee grote fotografen van die tijd, Henri Berssenbrugge (1873-1959)19 en Adriaan Boer
(1875-1940). Boer beweerde bijvoorbeeld in zijn handboek Foto’s met inhoud bij een foto van
een molen tegen een ‘fantastischen wolkenhemel’ van John M. Whitehead dat de vraag of de
hemel er later ‘ingecopieerd’ was, er niets toe deed, ‘want als er gecombineerd mocht zijn,
het is voortreffelijk gedaan.’ Hoewel Boer zich uitdrukkelijk weersprak ‘schildertje’ te wil-
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17 D.A. Daalder ‘Oude gebruiken van Texel tot Schouwen’, in Van Texel tot Walcheren. Deel 1 in de reeks De schoonheid van ons
land (Amsterdam 1936), xxxvi-xlvii. Aldaar xlvii. 

18 J.H.M. van Westelaken, ‘De Oranje-herdenking van 1933’, in: E.O.G. Haitsma-Mulier en A.E.M. Jansen (red.), Willem van
Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984) 161-190.

19 Zie over Henri Berssenbrugge, Ingeborg Leijerzapf, ‘Hetgeen ik zoek met stift of lens....’ Henri Berssenbrugge en het picturalisme in
de Nederlandse fotografie. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden (1996).



len ‘spelen’, werd in zijn fotografie de esthetiek ontleend aan het schilderspalet. Om een ar-
tistiek effect te bereiken, ensceneerde Boer zijn foto’s van boereninterieurs. Bij een foto
waarvoor hij een boerengezin buiten op het erf had gefotografeerd en waarvoor hij het erf
van attributen had voorzien, verklaarde Boer dat ‘[z]e hadden daar kúnnen liggen...’.20 Boer
fotografeerde de werkelijkheid, maar diende dan wel hier en daar vervolmaakt te worden.
Dit kon ook gebeuren nadat de foto reeds was genomen. In de oude landschapsfotografie
was het niet ongewoon wolkenpartijen aan te dikken en storende elementen als elektrici-
teitspalen weg te retoucheren. De eerste lichting nieuwe fotografen – waaronder de Neder-
landers Paul Schuitema, Piet Zwart en Gerrit Kiljan – opteerde echter voor ‘eerlijke’ foto-
grafie waarin recht werd gedaan aan het wezen van de fotografische techniek en waarin de
fotografie als modern, op zichzelf staand medium werd erkend. In de plaats van schilder-
kunst als inspiratiebron, kwamen grafiek en film. Hier sloot de belangstelling voor de re-
productie en verspreiding van fotografische beelden via massamedia op aan. De Nieuwe
Fotografie hielp zo een nieuwe, moderne beeldcultuur tot stand te brengen via journalistie-
ke reportages en reclameaffiches. 

Naast een expliciet kunstzinnige variant, ontstond er een ‘documentair-humanistische
stroming’ binnen de Nieuwe Fotografie.21 De fotografische uitgangspunten bleven dezelfde,
maar deze werden in dienst gesteld van een maatschappelijke doelstelling. Bevrijd van de
schilderachtige last, zagen de jonge nieuwe fotografen het medium fotografie ‘als middel
bij uitstek om een haarscherp en onverbloemd beeld van de werkelijkheid te geven’.22 De ge-
dachte dat fotografie niet alleen een artistiek medium maar ook een ‘maatschappelijke
noodzaak’ was, kwam tot uitdrukking in sociaalbewuste arbeidersfotografie en politieke re-
portages. Tot de lichting nieuwe fotografen die deze weg opgingen, behoorden ondermeer
de van oorsprong Hongaarse fotografe Eva Besnyö (die haar kennis en ervaring uit Berlijn
mee naar Nederland nam), Nico de Haas, Carel Blazer, Emmy Andriesse en Cas Oorthuys. 

De Nieuwe Fotografie wilde programmatisch zijn en stond daarom expliciet afkeurend
tegenover de ‘oude’ verbloemende fotografie. Dit werd onderstreept door een door De Haas
opgesteld manifest met richtlijnen die moesten gelden voor de ‘documentair-humanisti-
sche’ stroming binnen de Nieuwe Fotografie. Een van de regels luidde dat de Nieuwe Foto-
grafie ‘alles, wat aldus in het negatief werd vastgelegd... [tracht] te realiseeren en is in die
zin objectief.’ Een ander regel luidde dat de Nieuwe Fotografie ‘ieder ingrijpen in de beeld-
vorming, dat slechts door flatterende of decoratieve motieven wordt bepaald, zoals iedere
retouche, die niet door materiaal-fouten wordt vereischt’ verwerpt. De fotoafdruk moest dus
een gehele niet bewerkte afdruk van het negatief zijn.23 De nieuwe fotografen experimen-
teerden met perspectieven die niet noodzakelijk het menselijk oog als uitgangspunt had-
den. De diagonaal in Besnyö’s werk (zie Afb. 2) is daarvan een voorbeeld. Ook het beeldver-
haal en de opzettelijk zichtbare montages waren innovatief. 
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20 Adriaan Boer, Foto’s met inhoud (Bloemendaal 1940), 84-85. Het ‘citaat’ met de bijbehorende foto is afkomstig uit een her-
innering van zijn zoon in Dick Boer, Adriaan Boer. Pionier der kunstzinnige fotografie. Een keuze uit zijn voornaamste werk, met ana-
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waarheid: foto’s van Reinhardt Herman Herwig’, Holland 32 (2000), 215-218. 

21 Willem Diepraam in Een beeld van Cas Oorthuys (Amsterdam 1991).
22 Flip Bool, ‘Nieuwe fotografie van een nieuwe generatie’, in: Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland. 1920-

1940 (’s-Gravenhage 1979), 72-89: aldaar 75.
23 Bool, ‘Nieuwe fotografie’, 85



Het manifest van De Haas kan met terugwerkende kracht worden aangevuld met enkele
‘regels’ die de praktijk van de nieuwe fotografie bepaalden. De eerste ‘praktijkregel’ was dat
de nieuwe fotografen geen vaste betrekking hadden en om die reden te maken hadden met
de verwerving van opdrachten. Dit bepaalde onderwerpskeuze, selectie en interpretatie van
de foto’s. Daarnaast was de scheiding qua stijl tussen ‘oude’ en nieuwe’ fotografen in de
praktijk minder strikt dan werd gesuggereerd. Ook in de landschapsfotografie in de jaren
dertig werd wel degelijk ingegrepen en geretoucheerd, zoals bijvoorbeeld gebeurde met de
foto’s die fotografen aanleverden voor de reeks De schoonheid van ons land.24

Derde praktijkregel was dat de thematiek van de Nieuwe Fotografie soms nauw aansloot
bij de ‘oude’ fotografie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aandacht voor boeren- en volkscul-
tuur: ‘Men wilde wel modern zijn, maar bepaalde tradities waren zo moeilijk los te laten’, al-
dus kunsthistorica Leijerzapf.25 Dit laatste wordt duidelijk als we kijken naar de media waar
de fotografen hun werk kwijt konden. 

Het tijdschrift Wij ontpopte zich tot een thuishaven van de nieuwe fotografen. Het blad
ruimde veel plaats in voor fotoreeksen en reportages over arbeiders, volksdans en de na-
tuur.26 Eva Besnyö’s fotowand voor het cruiseschip ‘Nieuw Amsterdam’ maakte deel uit van
de vernieuwing in de fotografie in het Interbellum en bij de trend in Wij. Door niet te kiezen
voor een foto maar voor een reeks werd als het ware een beeldverhaal geschapen, zoals dat
ook in Wij gebeurde. Een andere overeenkomst is de gecombineerde aandacht voor volk,
volkscultuur en het landschap die uit de fotowand sprak. Besnyö’s project sloot aan bij de
verspreiding van fotografie in het openbare domein vanaf de jaren twintig van de 20ste
eeuw. Hier ging het nog om een exclusieve oceaanstomer, maar na de Tweede Wereldoor-
log zouden de landschapsfoto’s van Oorthuys de treinstellen van de Nederlandse Spoorwe-
gen sieren en later de foto’s van Martin Kers de kades van Hollands kustplaatsen. Afdruk-
ken uit de fotosessie voor Besnyö’s fotowand keerden terug in de meest omvangrijke serie-
uitgave gewijd aan het Nederlandse landschap, die van uitgeverij Contact. De in 1933 opge-
richte Amsterdamse uitgeverij stond evenals Wij te boek als socialistisch. Het ‘progressieve
profiel’ had de Amsterdamse uitgeverij te danken aan politieke en maatschappijkritische
werken.27 Hiernaast startte Contact mede op instigatie van de jonge fotograaf Karel Kleyn in
1936 met de reeks De schoonheid van ons land. Deel 1 betrof Van Texel tot Walcheren. De reeks was
bedoeld om ‘propaganda’ voor het land te maken28 en bevatte naast tekst – en dat was bij-
zonder – in een apart katern landschapsfotografie, natuurfotografie (van Kees Hana en Jan
P. Strijbos), portretten (vaak in klederdracht) en fotografie van de werkzaamheden van het
gewone volk. Daarnaast was er ook interesse in de zichtbare sporen van contemporaine in-
polderingen. De reeks werd in en na de oorlog herdrukt en voortgezet met een prominente
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24 Karel Kleyn retoucheerde de aangeleverde foto’s voor de eerste boeken in de reeks De schoonheid van ons land.. Vgl. Lies-
beth Zandstra, ‘Karel Kleyn 1911-1937’, in: Ingeborg Leijerzapf (red.), Geschiedenis van de Nederlandse fotografie (Amsterdam,
Antwerpen 1984—; losbladige katernen). Typerend is ook de na-oorlogse fotografische re-enactment van de verzetsacti-
viteiten van de leden van de Verborgen Camera (waaronder Oorthuys) met behulp van toneelspelers en figuranten. Vgl.
Hans Keller, ‘Een explosie van fotografeerlust’, NRC Handelsblad 6 april 2001, 24.

25 Ingeborg Leijzerzapf, ‘Organisatie en ontwikkeling van de vakfotografie’, in: Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in
Nederland. 1920-1940 (’s-Gravenhage 1979), 5-21, aldaar 19.

26 Kees Broos en Yolande de Bruin, ‘De foto in dagblad en tijdschrift’, in: Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Neder-
land. 1920-1940 (’s Gravenhage 1979) 90-97, aldaar 95.

27 Sandra van Voort, ‘Deense literatuur bij uitgeverij Contact 1960-1970’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 3 (1996)
145-164.

28 Zandstra, ‘Karel Kleyn 1911-1937’.



plaats voor de foto’s van Oorthuys. Een variant van de close-up van de tulpen op Besnyö’s
fotowand is opgenomen in ‘Het polderland’ in het verzameldeel Het landschap (1941) van de
reeks. Een andere tulpenfoto van Besnyö uit dezelfde reeks prijkte al in 1938 op de cover van
Wij. Ook een foto uit de serie molens (zie Afb. 3) kreeg in Het landschap een plaats (met als
onderschrift ‘Zaanse molen’).29 Aangaande de weilandfoto (Afb. 2) valt op dat de diagonale
snede door het beeld goed in Besnyö’s oeuvre past waarin de diagonaal een terugkerend
stijlmiddel is. Het komt eveneens overeen met de weilandfotografie van Breijer en Oorthuys.
Afbeelding 5 is met het onderschrift ‘Noordhollands polderlandschap bij Hoorn’ opgeno-
men in de derde druk (1948) van de door Contact uitgegeven compilatie van de reeks De
schoonheid van ons land onder de titel Het landschap (foto 24).

De rechte lijnen en negentig graden hoeken van het Nederlandse landschap waren niet
gewenst in dit type landschapsfotografie. De weilandfoto van Besnyö was onderaan afge-
sneden om een storende close-up buiten beeld te houden, wat misschien als breuk met het
door De Haas geformuleerde principe van afdruk van het gehele negatief kan worden opge-
vat. De moeder-met-kind foto was spiegelbeeldig afgedrukt om esthetische redenen. De
kaasmarktfoto van de fotowand is een montage van twee foto’s, wat misschien wel past in
de interesse voor zichtbare montage in de nieuwe fotografie, maar ongebruikelijk was in de
fotoboeken.

De combinatie van onderwerpen en stijl maakte dat de fotografie van nieuwe fotografen
in de documentair-humanistische stroming aansloot bij de boodschap over de relatie tussen
de Nederlandse natie, het volk en de belofte van het landschap die protestants-christelijke
uitgevers in een groot aantal werken wilden uitdragen. Deze uitgevers manifesteerden zich
in de jaren dertig als belangrijke afnemers en opdrachtgevers voor rurale portret- en land-
schapfotografie. G.F. Callenbach in Nijkerk, groot geworden door de uitgave van opvoed-
kundige christelijke jeugdlectuur, gaf het Groot-Boerenboek uit. Dit Groot-Nederlandse boek
met streekverhalen was geredigeerd door Anne de Vries en P.J. Meertens met portretfoto-
grafie van Hans Gilberg. Tot hetzelfde genre behoorden het door Roel Houwink geredi-
geerde Volk bij den weg, opnieuw met portretfotografie van Gilberg en Wolken, wind en water
met verschillende literaire bijdragen en fotografie van Willem van Malsen.30 J.H. Kok in
Kampen, beheerder van het fonds van de Vereeniging tot bevordering van christelijke lectuur, pu-
bliceerde het door De Vries en Meertens geredigeerde De Nederlandse volkskarakters met por-
tretfotografie van Van Malsen. Zomer & Keuning’s Uitgeverij in Wageningen had een groot
aantal volkskundige titels in het fonds, waaronder het werk van de actieve volkskundige D.J.
van der Ven. Bosch & Keuning te Baarn publiceerde Het lied van den arbeid met op het werk
van de Duitse fotograaf August Sander lijkende beroepsfotografie die bovendien aansloot
bij de socialistische beroepsfotografie van Oorthuys en Breijer voor de Arbeiderspers. De-
zelfde uitgever tekende voor Ons vaderland (1941) van Doe Hans met foto’s van onder andere
Cas Oorthuijs. 

De Nieuwe Fotografie verwierf in de loop van de jaren dertig een plaats in de populaire
beeldcultuur en werd met moderne marketing aan de man gebracht. De uitgevers brachten
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29 Oorspronkelijk is het hoofdstuk ‘Het polderland’ van Het landschap deel van het afzonderlijk verschenen Polder en waterland
(1941) als deel zes van de oorspronkelijke reeks De schoonheid van ons land.

30 Vgl. voor de geschiedenis van Callenbach, Jacques Dane, ‘“De machtigste uitgever”. Bedrijfsvoering bij uitgeverij Callen-
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zelfcensuur in Calvinistisch Nederland, ca. 1880-1940’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 2 (1995) 97-123.



de boeken uit in series: ‘Men kon zich op deze series abonneren en was dan verplicht een
aantal boeken, meestal vier, af te nemen.’ De fotografie diende daarbij veelal als lokaas.31 In
dit acceptatieproces en door de, via de uitgevers bemiddelde, gerichtheid op het publiek
verkreeg de fotografie een thematische en stilistische homogeniteit in het uitdrukken en ce-
lebreren van de Nederlandse identiteit. 

Heimat-fotografie
Een deel van de fotografie die in de fotoboeken werd opgenomen is op te vatten als Heimat-
fotografie. Met deze term wil ik een ‘fotografisch paradigma’ typeren, een samenstel aan ex-
pliciete en impliciete regels en conventies die de fotografische verbeelding bepalen, in com-
binatie met een specifieke wijze van contextualisering (door middel van streekverhalen, ly-
risch proza en poëzie) en reproductie.32

Ieder fotografisch paradigma is opgebouwd uit een aantal ‘elementen’ die in elk specifiek
geval een andere invulling krijgen. Ik bespreek kort het eerste vijftal, om wat langer bij de
zesde, het element ‘tijd’, stil te staan. Ten aanzien van de verhouding distantie en betrokkenheid
blijkt dat de Heimatfotografie werd gekenmerkt door een affectieve relatie tot het beeld-
onderwerp – het landschap of de foto was bedoeld om te koesteren – maar de fotograaf was
sociaal gedistantieerd ten opzichte van de gefotografeerde subjecten. Er was geen sociale of
persoonlijke identificatie met de subjecten, anders dan op het niveau van de regionale of na-
tionale ‘verbeelde gemeenschap’. De fotografie was bedoeld om het beeldonderwerp te he-
roïseren ofte verheerlijken. De kritische lading was beperkt, wat in contrast stond tot een deel
van de arbeidersfotografie die bedoeld was om misstanden aan de kaak te stellen of verzet
en protest te documenteren. Ten aanzien van de werkelijkheidsclaim valt op dat met de Hei-
matfotografie werd beoogd een document af te leveren. Deze fotografie ontleende beteke-
nis aan een buiten de foto gelegen en door de foto vastgelegde werkelijkheid. Dit was dus
geen abstracte fotografie van licht en lijnen, zoals de modernistische variant van de ‘Nieu-
we Fotografie’ voorstond en in welke trant fotografen als bijvoorbeeld Besnyö en Karel Kle-
yn ook hebben gewerkt. In de fotoboeken waar de Heimatfotografie werd geplaatst voorzien
van tekstuele uitleg, kregen de afbeeldingen het karakter van verslaglegging. Soms kreeg de
fotografie het karakter van het aanleggen van een verzameling, zeker wanneer het in een
volkskundig (‘wetenschappelijk’) kader werd geplaatst. Met betrekking tot de locaties valt op
dat fotografen overwegend kozen voor landelijke locaties. De stedelijke omgeving was ze-
ker niet afwezig, maar het platteland domineerde, of het nu ging om portretten of land-
schappen. In de Heimatfotografie ging ten aanzien van de sociale categorie de voorkeur uit
naar het fotograferen van leden uit ‘de boerenstand’ en ‘het gewone volk’. Deze laatste ca-
tegorie stedelingen vond je vooral op de stedelijke markten en in mindere mate in ambach-
telijke werkplaatsen. 

Ten aanzien van het element tijd valt op dat in de Heimatfotografie een tegenstelling werd
geponeerd tussen ‘moderne’ en ‘traditionele’ tijd. De sympathie ging uit naar de ‘traditio-
nele’, misschien wel voorbije tijd. Dit contrasteerde met die variant van ‘Nieuwe Fotografie’
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31 Gerrit Jan de Rook, ‘Het fotoboek’, in: Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland, 1920-1940 (<’s-Gravenhage
1979) 118-127, aldaar 122.

32 Vgl. Peter Hamilton, ‘Representing the social: France and Frenchness in post-war humanist photography’, in: Stuart Hall
(ed.), Representation: Cultural representations and signifying practices (Londen 1999) 75-150. Zie voor een uitwerking van de hier
gepresenteerde these met betrekking tot de portretfotografie, Ensel, ‘Een verbeelde gemeenschap’.



waarin de moderne tijd juist werd omarmd: zo probeerden fotografen de snelheid waarmee
in de moderne tijd visuele ervaringen plaatsvonden in fotografische collages vast te leggen.
In de Heimatfotografie werd daarentegen getracht de tijd tot stilstand te brengen of terug te
halen in wijze van fotograferen en in onderwerpskeuze. Geportretteerden werden bijvoor-
beeld stralend en monumentaal verbeeld als tijdloos type in plaats van als persoonlijkheid.
In de landschappen ontbraken moderne en maatschappijkenmerkende (en dus tijdsgebon-
den) verwijzingen. In overeenstemming met het vigerende cultureel nationalisme (met zelf-
bewuste verwijzingen naar 17de-eeuwse schilderkunst, maritieme en waterbouwkundige
bedrevenheid) werd in de Heimatfotografie het 17de-eeuwse landschap gecelebreerd. Het
Hollandocentrische karakter hiervan valt des te meer op wanneer deze verwijzingen verge-
leken worden met de nadruk op de ‘katholieke’, ‘Bourgondische’ Middeleeuwen in het werk
van de Brabantse fotograaf Martien Coppens.33

Genoemde elementen keerden terug in verscheidene thema’s, die soms in elkaar overlie-
pen. Het platteland was een terugkerend thema in de fotografie met als subthema de land-
bouwcyclus. Het ploegen, dorsen, zaaien, oogsten en hooien is door vele fotografen vastgelegd.
Het hooien leverde vaak de enige collectieve actiefoto’s op alsmede de enige foto’s waar vrou-
wen werkzaam zijn gefotografeerd. Soms kreeg de landbouwcyclus een landschappelijk ka-
rakter. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de immens populaire verbeelding van schoven op
een gedorst land waarvan onder andere Oorthuys en Breijer foto’s maakten. Ook populair was
een close-up van korenaren. Het hierboven genoemde deel Het Landschap besloot met een der-
gelijke foto gemaakt door Karel Kleyn. Ook Eva Besnyö heeft een soortgelijke foto gemaakt.
Naar aanleiding van de invloed van Russische cinema op haar werk, merkte Besnyö het vol-
gende op: ‘De Aarde vond ik de allermooiste film: fantastische close-ups van mensen, takken,
vruchten en graan. Net foto’s, het zijn eigenlijk fotografische stillevens. Prachtig!’34

Wanneer mensen werden afgebeeld, ging het veelal om plattelanders, vooral vrouwen in
klederdracht. Of het nu gaat om portretten of dorpsgezichten, portretten tegen een land-
schappelijke achtergrond of ‘bustes’, de klederdracht was zelden afwezig. In de volkskun-
dige portretten van Willem van Malsen en Hans Gilberg kon dit beperkt blijven tot een en-
kele hoofdtooi of sieraad.35

Het water keerde in verschillende gedaantes in de fotografie terug. In de eerste plaats was
er grote interesse voor het landschappelijke water van rivieren, de verdwijnende Zuiderzee
en de Noordzee. Daarnaast was er interesse in de duinkust als de grens tussen land en wa-
ter, in de kustbevolking en in de binnenvaart en de visserij als de activiteiten die met de aan-
wezigheid van water samenhingen. Water en landbouwcyclus komen samen in de aandacht
voor de nieuwe bemoeienissen met landwinning en dijkaanleg. Hierbinnen is een subthema ij-
zeren bruggen als geaccepteerde moderne artefacten in het landschap; een tweede subthema
is de afsluiting van de Zuiderzee en de bewoning van nieuw ingepolderd land. 

Aan moeder en kind werd in 1932 onder de titel Moeder en kind voor de lens een driedelige reeks
gewijd. Het thema duikt regelmatig op in de fotoboeken en de verzameling (contact-)af-
drukken van fotografen. Op Besnyö’s fotowand is een moeder met kind opgenomen, samen
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33 Gerard Rooijakkers, ‘Brabantbeelden. Coppens en het universum van zijn dingen’, in: Ernst van Raaij (red.) Lessen voor het
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34 Geciteerd in Willem Diepraam, Een beeld van Eva Besnyö (Amsterdam 1993) zonder paginering. 
35 Vgl. Ensel, ‘Een verbeelde gemeenschap’. Wolken, wind en water met fotografie van Willem van Malsen; Verdwijnend volk en

Groot-Boerenboek met fotografie van Hans Gilberg.



met het veel minder voorkomende vader met kind (zie Afb. 4). In dit laatste geval is de moe-
der misschien wel symbolisch aanwezig in de bos geplukte bloemen op de achterdrager van
de fiets. 

De lijst elementen en thema’s maakt duidelijk dat er onder fotografen een gemeenschap-
pelijk repertoire bestond. Het paradigma bond als het ware de verschillende genres (por-
tretfotografie, landschapsfotografie, interieurs) binnen de fotografie bijeen in het uitdragen
van een eenduidige boodschap. Die repetitieve interne consistentie droeg eraan bij dat de
‘consument’ van de foto’s bijvoorbeeld erkende dat Besnyö’s fotoserie met een Amsterdams
stadsgezicht met ijzeren brug, de Rotterdamse haven, moeder met kind in klederdracht,
bloeiende tulpen, een rij molens, vader en kind op de fiets en een Volendammer visser in
kostuum een logische reeks vormt. De documentaire beelden bestendigden de identiteit van
Nederland als ‘plaats’ en als natie. Het duin en het weiland waren in dit streven belangrijke
steunpilaren, zoals ze dat ook zijn in de fotowand van Besnyö.
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Afb. 4. Eva Besnyö, Man op de fiets, 1937 (EB X31, Maria Austria Instituut, Amsterdam).



Duin en weiland als symbolische tegenpolen
Fotografie kan sociaal bewogen zijn, gezagsondermijnend of de moderne tijd omarmend.
De fotografische techniek en beeldtaal kunnen ook worden ingezet om een bestaand beeld
van de Nederlandse natie te ondersteunen en te verheerlijken. In de ‘Hollandse Heimat’ wer-
den tijd en ruimte – een specifieke periodisering en specifieke landschappen – als typerend
voor de natie geobjectiveerd en op een voetstuk geplaatst. Inzoomend op het landschap
blijkt dat in de gecombineerde tekst- en fotoboeken de landschapsfotografie zich verdicht
tot twee archetypische landschappen, het duinlandschap en het polderweiland. Deze uit-
verkiezing van de twee landschappen en hun verdere plaatsing en contextualisering pakte
niet toevallig zo uit, maar volgde een culturele logica, volgens welke de twee landschappen
zich manifesteerden als tegenpolen die niettemin in Nederland – als symbool van de Neder-
landse identiteit – zijn samengesmolten. In De glorie van ons polderland noteren de auteurs hun
bevreemding over de waardering van Nederlanders voor de minst Hollandse landschappen
(zoals het Limburgse landschap): ‘[h]et was dan ook een goede gedachte van de Uitgevers
om een boek te brengen over wat werkelijk “de lage landen bij de zee”, mag heeten, het
West-Nederlandsche polderland’. 

Met de fotografie van duin en weiland, zoals deze bijvoorbeeld een plaats kregen in de
fotowand van Besnyö, werd een relatie gelegd tussen beide landschappen en tussen het
landschap van duin en weiland en de Nederlandse bevolking. Beide landschappen onttrok-
ken zich in dit fotografisch ideaal aan de gewone chronologische, voortschrijdende tijd.
Hiervoor in de plaats kwam een ander tijdsbesef. In ‘Holland’, aldus C.J. Kelk in Het land-
schap, vond de ontmoeting plaats tussen ‘twee eindeloosheden: het diepgroene land met zijn
bloeiende pracht... [en] de zee met haar wringende golven...’36 Juist dit zich onttrekken aan
de chronologie verleende het landschap zijn bijzondere, welhaast sacrale, status. De sacra-
liteit werd nog eens versterkt door de leegte van het landschap op de foto’s. 

In tekst en fotografie symboliseerde het duin het eeuwige (door God geschapen) land en
symboliseerde het polderweiland de op basis hiervan (door de Hollanders) gecreëerde bloei.
Uit een lezing van tekst en fotografie blijkt de gelaagdheid van deze mentale oppositie, dat
wil zeggen dat in andere tegenover elkaar geplaatste begrippen dezelfde symboliek is terug
te vinden:

duin:polderweiland 
natuur:cultuur 
oorspronkelijk:gemaakt
eeuwig:gouden tijd (17de eeuw)
stilstand:cyclisch tijdsbesef

De zee symboliseerde ‘de eeuwigheid’, de zee was ‘de eeuwige ruimte’ en de kust was het
‘grensgebied tussen mensen en eeuwigheid’, aldus Viruly in Van Texel tot Walcheren.37 In de
duinen hadden zich geen wijzingen van belang voorgedaan. Volgens natuurfotograaf Jan P.
Strijbos was wat er aan verandering is gesignaleerd, te kenschetsen als verval. Dit gold bij-
voorbeeld voor de naaldaanplant op het duin, een ‘ontluistering’ en een kwalijke menselijke
ingreep. De eerste ‘Hollandse’ bewoners waren de authentieke bewoners van de duinen. De
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‘Katwijkers als nazaten van de Catten’ keken al over de zee uit, naar aanleiding waarvan Strij-
bos sprak over de ‘bodemgebondenheid’ van de kustbewoners. Het konijn, dat zo veel
kwaad doet in de duinen (en dus het verval symboliseert) werd geïntroduceerd door buiten-
staanders, de Romeinen: ‘Het is vrijwel zeker dat de Canninefaten... nimmer een knijntje in
hun vat gehad hebben’.38 Van Poelje schreef in dezelfde bundel: ‘Maar er is niets, dat het
wonder van de duinen te boven gaat; vallen niet plotseling de meer dan twintig eeuwen weg,
die ons scheiden van Xenophons Griekse benden, als wij, over de uitholling tussen twee
duintoppen opeens de zee in het gezicht krijgen.... Thalatta!’.39 Typerend voor de fotografi-
sche verbeelding van het oerkarakter van het duin is de foto van Oorthuys, ‘Woeste zeedui-
nen bij Egmond’ die in 1948 werd opgenomen in Het landschap van uitgeverij Contact
(Afb. 5).

Het weiland had ook diepe wortels in het Hollandse verleden, maar het was een door
mensen ‘gemaakt’ landschap. Tegenover het ongerepte van de duinen (‘het bedrijf van den
Schepper’, aldus Strijbos), stonden de polderweilanden als symbool van Hollands vernuft
en daadkracht. Het weiland symboliseerde de ‘Gouden Tijd’ van de 17de eeuw die mogelijk
in de 20ste eeuw kon terugkeren: ‘Nog steeds is er land in wording, nog steeds raken nieu-
we bevolkingen ingepolderd in de traditie’.40 De nadruk op het cyclisch tijdsbesef in de wei-
landverbeelding was deel van de nagestreefde regeneratie van Nederland. De verbeelding
van de landbouwcyclus was een andere metafoor voor die regeneratie. Hetzelfde geldt voor
de fascinatie met moeder-met-kind foto’s. Beide waren metaforen voor de biologische en
sociaal-culturele regeneratie van de natie. 

De betekenis van de twee landschappen onttrok zich aan een ontwikkelingsperspectief.
In het geval van de duinen werd het ontbreken van een onderscheid tussen heden en verle-
den benadrukt. Het duin en de zee symboliseerden de stilstand, de eeuwigheid, er blies de
‘zilte lucht van de oneindigheid’.41 Uit het vertoog over het weiland sprak een cyclisch histo-
risch besef. Het weiland symboliseerde de op- en neergaande cyclus van bloei en verval. Het
stond voor de bloei van de 17de eeuw die in de 20ste eeuw kon wederkeren. Dit verklaart
waarom die elementen uit het heden – inpoldering, bruggenbouw – die hiernaar verwezen
in de Heimat-ideologie eveneens positief werden benaderd. Met behulp van de landschap-
pen van duin en weiland werd ten eerste door de fotografen uitgedrukt dat de mens aan de
Hollandse bodem was gebonden. Ten tweede werd ermee uitgedrukt dat de mens weliswaar
een product van eigen bodem was, maar dat de Hollanders in staat waren gebleken in de
meest letterlijke zin een eigen bodem te scheppen. Zij werden neergezet als scheppers van
hun eigen lotsbestemming. 

Ter afsluiting: de fotografie van de geschiedenis42

De fotografie in het Interbellum werd ingezet als maker van een nationale mythe, een ge-
structureerd verhaal over de hoogtepunten van de Nederlandse natie en haar vermogens tot
nieuwe bloei. Dit gebeurde met een reeks Hollandocentrische landschappelijke beelden die
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38 Jan P. Strijbos, ‘De Hollandse duinen’, in: Van Texel tot Walcheren (Amsterdam 1936) xv-xxxv, aldaar xxiv-xxv.
39 Prof. Dr. G.A. van Poelje, ‘Voorwoord’ in: Van Texel tot Walcheren (Amsterdam 1936) ix-x, aldaar ix.
40 Kelk, ‘Lof’, 54.
41 Viruly, ‘Onze kust’, xi.
42 De kop van de paragraaf is ontleend aan de redactionele inleiding bij ‘Fotografie en Geschiedenis: de foto als historische

bron’, een themanummer van Groniek 24, 111 (maart 1991).



aansloot bij de uitgedragen verbeelding van Nederland in een groot aantal foto- en tekst-
boeken die tussen het einde van de jaren twintig en de eerste oorlogsjaren verschenen.43

De verschillen tussen de ambitie en de oude beeldtaal van picturalisten en die van de nieu-
we fotografen waren reëel, maar er zijn tevens opmerkelijke overeenkomsten. In de wens
‘het echte’, ‘authentieke’ Nederland vast te leggen, was het alsof de fotografen en samen-
stellers de werkelijkheid toonden zoals die in bevroren en daarmee gemusealiseerde condi-
tie er uit zag, met weglating van wat niet paste in de geësthetiseerde visie op de relatie tussen
de Nederlandse bodem en haar bewoners. Geen tot weinig ruimte was er in de Heimatfoto-
grafie voor treinen en spoorlijnen, auto’s en wegen, bussen en trams. Hoogspannings-
masten werden niet langer gewit, maar wel zorgvuldig uit beeld gehouden. Nederland zag er
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43 Vgl. Ensel, ‘Een verbeelde gemeenschap’, voor de wijze waarop in de verwante potretfotografie dezelfde beelden in de
Tweede Wereldoorlog in een nieuwe context van betekenis veranderden.

Afb. 5. Cas Oorthuys, Weids Noordhollands polderlandschap bij Hoorn, 1946 (6818-6, Nederlands
Fotoarchief, Rotterdam).



opgeruimd uit: Cas Oorthuys liet een immens fotoarchief na, maar, aldus een beschouwer,
‘nooit staat er naast de oude boerderij een roestig autowrak of een dikke telefoonpaal. Altijd
is het mooi weer’.44 Het was alsof de fotografen de werkelijkheid van het Nederland in het
Interbellum vastlegden zoals het was geweest, had kunnen zijn of zou moeten worden. Niet
de artefacten en de esthetiek van de moderne tijd, maar die van het verleden verbeeldden het
authentieke Nederland: het verleden was het vertrouwde landschap van weiland en duin.45
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44 Egbert Kunst, ‘Het landschap in de fotografie’, in Jan Erik Burger (red.), Visies op het landschap (Amsterdam, Nijmegen
1989) 38-49, aldaar 42.

45 Vergelijk de fotografie met die van Ger Dekkers, de fotograaf die in het laatste kwart van de 20ste eeuw het Nederlandse
landschap heeft gefotografeerd als een gepland systeem van rechte lijnen en menselijke ingrepen. De serie ‘Plastic’ toont
bijvoorbeeld hoezeer het Nederlandse landschap gevuld is met plastic zeil. Dekkers zegt in een interview: ‘Het uitgangs-
punt van mijn werk is altijd geweest het vastleggen van de bestaande situaties. Niets wordt in deze situatie veranderd of
er aan toegevoegd.’ Dit was ook het uitgangspunt van de in dit artikel besproken landschapsfotografen. Het resultaat was
evenwel zeer verschillend. Ger Dekkers, Planned Landscapes. 25 Horizons (Aerdenhout 1977); Ger Dekkers, Plastic 26 Series
of colourslides. Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam 8-11-’77/8-1-’78 (Rotterdam 1977).

Afb. 6. Cas Oorthuys, Woeste duinen bij Egmond, 1946 (6813-5, Nederlands Fotoarchief, Rotterdam).



Follies, bizarre architectuur in Holland
Van houten kluizenaars en andere tuinsieraden op de
landgoederen Beeckestijn, Velserbeek, Elswout en Fran-
kendael

Een aantal Noord-Hollandse buitenplaatsen in
Kennemerland en omgeving is een excursie meer
dan waard. Vooral de tuinen met hun lange lanen,
klassieke beelden en diverse tuinsieraden ademen
een rijk verleden. In deze bijdrage van Tastbaar
Verleden worden de tuinsieraden belicht. Zij staan
ook wel bekend als follies, een vorm van fantasie-
architectuur waarmee de eigenaar onder andere de
buitenplaats Beeckestijn te Velsen wilde opluiste-
ren. Daarnaast neemt de auteur een kijkje in het
nabij gelegen park Velserbeek, op het landgoed
Elswout in Overveen en bij het landgoed Franken-
dael te Amsterdam.

Tuinsieraden, in de vorm van imitatie-architec-
tuur die ons nu soms kitscherig aandoet, waren in
de 18de eeuw heel modieus. In tuinen van de wel-
gestelden waren bijvoorbeeld speelhuisjes in de
vorm van een miniatuur boerenwoning met
schoorsteen en luikjes voor de ramen nagebouwd.
Andere voorbeelden zijn een imitatie van een Ro-
meinse ruïne, een vissershut, het onderkomen van
een kluizenaar, een Turkse tent, een Moskovisch
zitje of een gotische kapel. Uit de tweede helft van
de 18de en het begin van de 19de eeuw zijn er tallo-
ze voorbeelden van te noemen, zo nodig niet echt
gebouwd, maar op een schot geschilderd.

Vele van deze bijzondere tuinsieraden werden ont-
worpen in samenhang met de nieuwste mode in de
tuinaanleg, de ontwikkeling van de Chinees-Engel-
se landschapsstijl, oftewel de schilderachtige vroe-
ge landschapsstijl. De stijlontwikkeling in de tuin-
mode van rococo naar landschapsstijl was een ge-
leidelijk proces, met vele voorbeelden waarvan de
meeste verloren zijn gegaan. Van de sterk slinge-
rende kronkelpaadjes en kronkelende beekjes wor-
den er hier en daar nog enkele teruggevonden, zo-
wel in Zuid- als in Noord-Holland. Op het landgoed
Beeckestijn te Velsen-Zuid is die overgang van rococo
naar landschapsstijl in de verschillende tuindelen
nog altijd goed te zien. In samenhang hiermee zijn
ook tuinsieraden gemaakt.

Eén van de vroegere collecties van tuinsieraden
die doen herinneren aan verleden tijden en verre
landen, bevond zich op de buitenplaats Beec-
kestijn te Velsen. Daar stonden drie tuinsieraden
die men nu ook wel follies pleegt te noemen. Deze
follies zijn terug te vinden in de marge van de gro-

te plattegrond van Beeckestijn van 1772. Daar
staan vijf verschillende gebouwen en gebouwtjes
afgebeeld. De bovenste twee zijn woningen van
een ander karakter dan de bovengenoemde tuin-
sieraden. Bovenin staat de woning van de jager ge-
volgd door de ‘Architect’s wooning’. Daaronder de
follies: de ‘Hermitage’ ofwel het onderkomen van
een kluizenaar, de ‘Capell’, in gebruik als tuin-
manswoning bij de achteringang van het park en
als grootste de ‘Colonade’, aan het einde van de
tuin. In de tuin kan men dus allerlei verschillende
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Afb. 1. Plattegrond Beeckestijn door J.G. Michael
uit 1772 (Collectie Museum Beeckestijn).



onderdelen ontdekken, bijeen gehouden door een
lange doorlopende laan met een achterlaan, daar
dwars op. In de as van het huis kijkend over de wa-
terkom, de wal en het korenveld (nu grasveld)
stond de ‘Colonade’. Wie was de stichter van dit al?

In 1772, hetzelfde jaar waarin de kaart werd ge-
maakt, was Jacob Boreel al dertig jaar eigenaar van
Beeckestijn. Het lanenstelsel tot de wal en de gro-
te waterkom lagen er al toen hij het kocht. De uit-
breiding achter de wal werd mogelijk na aankoop
van deze grond in 1755, een tijd waarin er veel ge-
beurde op het gebied van de tuinkunst. 

Boreel was een Amsterdamse koopman en re-
gent. Hij moet van grote allure en internationaal
georiënteerd zijn geweest. In 1759, 1761 en 1762
verbleef hij als ambassadeur in Engeland, afge-
wisseld met een verblijf in Duitsland in 1760. Het
lijkt aannemelijk dat hij in Duitsland de 22-jarige
architect Michael heeft ontmoet en hem heeft uit-
genodigd tuinbaas te worden op Beeckestijn. Deze
Johan Georg Michael (1738-1800) was de eerste bij
naam bekende architect van parken in de vroege
landschapsstijl. Hij werd geboren in het Duitse
plaatsje Roden bij Kassel. Wanneer Michael naar
Nederland kwam, is onbekend. Maar wel weten we
dat hij in 1764 trouwde te Velsen. Hij woonde in
die tijd op Beeckestijn, in dienst van Jacob Boreel.
De ‘Architect’s wooning’ staat getekend naast de

plattegrond van de tuin, en was bedoeld voor de
maker ervan. Michael leerde op Beeckestijn ver-
moedelijk het (tuin)architectenvak.

Het woord tuinarchitect bestond toen nog niet
omdat de geometrische tuinen tot die tijd dikwijls
waren ontworpen door architecten. Pas bij veran-
dering van stijl naar de landschapsstijl ontstond
ook het beroep van tuin- en landschapsarchitect.
Een eerste vermelding daarvan vinden we pas in
1802 in Van Laar’s Magazijn van Tuin-sieraaden:
‘Tuinarchitecten! ...Wanneer zult gij ophouden
uwe stijve denkbeelden en hersenvruchten voor de
ware en ongekunstelde natuur aan te bieden’.1 En
dat zegt Van Laar, die zelf de parken vol tekent met
in onze ogen gekunstelde gebouwtjes, grotten,
grafmonumenten of op schotten geschilderde
huisjes of kerkjes. Wie de gebouwen en follies voor
Beeckestijn ontwierp is onbekend. De architec-
tuurtekening die Michael maakte van de ijskelder
voor Oud-Berkenrode bewijst dat hij ook geen on-
verdienstelijk architect was. Daarmee is echter
lang niet zeker dat hij ook de gebouwtjes en follies
van Beeckestijn ontwierp.

Hebben ze op Beeckestijn bestaan?
Het is interessant om vast te stellen in hoeverre de
gebouwtjes op deze tekening van Michael ook
daadwerkelijk hebben bestaan. Hieronder ga ik
daar nader op in. De tevens bekende informatie
over allerlei onderdelen en details van de tuin laat
ik hier achterwege.

Het huis van de jager is op de kaart van 1772 gete-
kend rechts van de ingang bij het rechter koets-
huis. Er is geen archeologisch of bouwhistorisch
onderzoek naar verricht, toen dit deel eind jaren
zestig van de vorige eeuw opnieuw werd ingericht,
gelijktijdig met de restauratie van de muur, het
hoofdhuis en de beide bouwhuizen. 

De architectenwoning was een houten woning met
een moestuin ervoor en enkele bomen er omheen.
Er is archeologisch onderzoek naar gedaan door
de werkgroep van Velser Amateurarcheologen. Zij
hadden succes, want de restanten van de architec-
tenwoning aan de noordzijde van de lange eiken-
laan zijn aangetroffen in de vorm van schelpenpa-
den om de vermoedelijke woning2. Bovengronds is
daar niets meer van zichtbaar. 

De hermitage van Beeckestijn stond verscholen
in de hoek van het kleine korenveld. Als men over
de wal langs de hoofdas over een bruggetje gaat,
volgt een klein pad dat bij de kluizenaarshut uit-
komt. Die stond langs een laag walletje dat met
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Afb. 2. Portret Jacob Boreel (Collectie Museum
Beeckestijn).



een ronde bocht weer verder leidt langs de hoofd-
as. De hermitage behoorde volgens Van Laar zich
te bevinden in een wat afgelegen hoekje van de
tuin. Een donkere omgeving van dennen, sparren
en klimop is de juiste entourage voor een kluize-
naarshut. Op Beeckestijn stond die onder een oude
beuk. Door archeoloog Wim Bosman is daar het
stenen vloeroppervlak van de hermitage in kaart
gebracht. De vloer bleef onder de grond en van het
uiterlijk van die vloer hebben we dus nog geen
beeld. Er dichtbij werd nog een tweede grondver-
dichting gevonden. Deze kan duiden op de plaats
van een altaar of graftombe of iets dergelijks.

Als men de gravure van 1772 goed bekijkt, ziet
men daarop een deurlijst rond een ontbrekende
deur waarboven een soort kroonlijst. Iets wat lijkt
op een pilaster in de vorm van ruwe blokken van
natuursteen steekt buiten de muur uit. De muur is
gemaakt van fijnere natuurstenen. Het geheel
wordt bekroond met een torentje. Bij restauratie
van de tuin werden ter plaatse van de kluizenaars-
hut diverse steensoorten gevonden van bakstenen,
vuursteen, keitjes, en mijnsteen. De hermitage
heeft dus bestaan. Het is van belang hem weer op-
nieuw op te bouwen om het beeld van de tuin te
completeren.3

Hermitages hoorden bij een landschappelijke
tuin. Mensen die zich voor de nieuwe tuinstijl inte-
resseerden, wilden er dan ook alles van weten. Zo
herinnerde een goede vriend Boreel aan een belof-
te, gedaan vlak voor zijn verblijf in Engeland in
1759-1760: ‘Vergeet dog niet, waarden Heer, het-
geen UHEdg: mij bij den aanvang sijner negotiatie
de goedheyt gehad heeft te belooven namentlijk
van mede te brengen eenige plans van hermitages
met laantjes soo gekronkelt als of te een wurm ge-
kroopen had; en die mij gesegt sijn wel over twin-
tig jaaren, dat in Engeland, charmant gevonden
wierden en onder anderen te Richemond.’4

De onderste tekening op de tuinplattegrond van
Beeckestijn is van de triomfboog, of de ‘Colonade’, die
aan het einde van de tuin stond, op een plateau aan
het einde van de hoofdas. Bij onderzoek naar de
grondweerstand, wat gebruik maakt van het feit
dat aarde weinig en steen veel weerstand biedt aan
de gebruikte straal, zijn vier mogelijke fundamen-
ten aangetroffen. De twee buitenste staan gelijk en
de twee binnenste er iets voor, overeenkomstig de
plattegrond en de tekening van de ‘Colonade’ op
de kaart van 1772. Daarop duiden de donkere plek-
ken op de kapitelen, waarvan de twee middelste op
de plattegrond iets vooruitsteken. Achter de poort

op het plateau staan lage struikjes getekend. Het
was dus niet de bedoeling om door de poort te
wandelen. Wandelpaden lagen aan weerszijden
van het plateau.

Mogelijk is de ‘Colonnade’ op een schot ge-
schilderd geweest, met een enigszins vooruitste-
kend middendeel met daarin de poort; dit zou
mede kunnen verklaren waarom er vandaag de dag
niets meer van resteert. Het was in deze periode
nog vrij gebruikelijk om in een Nederlandse tuin
beschilderde borden aan te treffen. Tijdens zijn
trekschuitreis van Delft naar Leiden verbaasde de
jonge Engelse student James Harris zich in 1765 in
elk geval over het volgende: ‘The passage there is
very pleasant, the gardens of the Merchants run-
ning the whole way down the river; by what I can
see of the Dutch gardens they are infinitely inferi-
or to ours, & seem to be greatly behind us in Taste,
their only excellence is their neatness which is
extraordinary – their decoration is odd, they fill
their gardens with paintings, & if they want to
lengthen a walk, they paint a gravel one on a piece
of board, to deceive the Eyes & I saw more than one
painted Aviary’.5

De ‘Colonade’ is beslist niet bij fantasie geble-
ven, want toen stadhouder Willem V in 1768 Beec-
kestijn bezocht, vond het gezelschap ‘het midden-
uitstek van de achtergevel van ‘s huis, de groote laan
en de colonnade, ten einde derzelve, fraai verlicht’.
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Afb. 3. De tuinmanswoning of kapel te Beeckestijn
(Foto L.H. Albers, 1978). 



Deze afsluiting van de lange zichtas is een ele-
ment dat Beeckestijn nu node mist.

Van de tuinsieraden van Beeckestijn is alleen de
kapel, alias de tuinmanswoning nog aanwezig. Het is
gebouwd met een deur en ramen in een Engels-go-

tische stijl, geïnspireerd door Strawberry Hill, het
tussen 1750 en 1770 in neo-gotische stijl verbouw-
de kasteel van Horace Walpole, die daarmee een
voorbeeld voor anderen was. Als het al niet het eer-
ste neo-gotische bouwwerk in Nederland is, dan is
het in elk geval een vroeg en bijzonder aardig voor-
beeld.6 Het torentje van de kapel, tevens duiventil,
dient gerestaureerd te worden en aan de zijgevel is
het baldakijn ook niet meer aanwezig. De aanzet-
ten ervan zijn nog zichtbaar in de muur.

Kluizenaarshutten in Noord-Holland
Veel is reeds geschreven over kluizenaars en hun
verblijven, hermitages of kluizen genoemd, en in
verband daarmee ook heel veel over het beroemde
boek van Gijsbert van Laar, Magazijn van Tuin-siera-
den (zie noot 1). Het boek werd uitgegeven in 1802
te Zalt-Bommel met 190 platen en is diverse malen
herdrukt.

De kluizenaarshutten van het nabijgelegen park
Velserbeek te Velsen, en van de landgoederen Els-
wout in Overveen en Frankendael te Amsterdam
zijn nog bestaande voorbeelden van dit soort fol-
lies in Noord-Holland, hoewel ze alle verschillen
van verschijningsvorm. Velserbeek en Frankenda-
el hadden zelfs houten heremieten, die hun arm
konden bewegen als men aan het mechaniek trok. 
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Afb. 4. De heremiet van Frankendael. De kluize-
naarspop bevindt zich in de collectie van het
Amsterdams Historisch Museum (Collectie Amster-
dams Historisch Museum, Kalverstraat 92 en
Nieuwezijds Voorburgwal 357 te Amsterdam. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur;
zaterdag, zondag en feestdagen 11.00-17.00 uur).

Afb. 5. De hermitage te Velserbeek, gebouwd voor
1793 (Foto L.H. Albers, 1978).



Op Velserbeek moest men met een pontje naar
het kluizenaarseilandje oversteken. Terwijl de be-
zoekers de trap naar de kluis opliepen, trok de
veerman aan een ijzerdraad die met het mechaniek
van de pop verbonden was, zodat de heremiet zijn
bezoekers reeds begroette; een vermaak dat tot de
oorlog gebruikelijk was tijdens een wandeling op
een zondagmiddag. Diverse ouderen hebben me
dat verteld als een blijde herinnering uit hun jeugd. 

Van Velserbeek vinden we het ‘Chinese schel-
lenhuisje’ en de hermitage op het eilandje afge-
beeld bij Van Laar. Beide zijn in werkelijkheid nog
aanwezig, naast het zogeheten ‘Janneverhuisje’,
en maken Velserbeek tot een bijzonder historisch

park, een mooi voorbeeld van de vroege land-
schapsstijl. Vroeger was er nog een gotische kapel
geschilderd op een schot, getekend door H. Nu-
man en ook te vinden bij Van Laar.7 Elk bouwsel
heeft zijn eigen sfeer en bijpassende omgeving.
‘Een fel gekleurde Chinese brug mag niet vlak bij
een gotisch gebouwtje staan. De overgangen moe-
ten langzaam zijn en geen grote sprongen maken,
tenzij iets met opzet als verrassing bedoeld is.’8

Het landgoed Elswout te Overveen heeft op 80
hectare nog veel meer verrassende gebouwtjes en
bruggen dan Velserbeek. De hermitage van Els-
wout werd er neergezet in opdracht van de zoon
van Jacob Boreel, eigenaar van Beeckestijn. De
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Afb. 6. Van Laar tekende in 1804
de hermitage van Velserbeek
voor zijn boek Magazijn van tuin-
sieraden (Collectie Lucia Albers).

Afb. 7. Het Chinese
Schellenhuisje te Velserbeek in
1977 (Foto L.H. Albers, 1977).



kluizenaarshut werd gebouwd met een stenen
vloer en een lambrizering van wortelhout, waarbo-
ven de houten wanden bekleed waren met grote
stukken schors. Het is dus een rustieke hermitage,
die tegen een extra opgehoogd duin staat met oude
lindebomen op de top. De hut biedt uitzicht op de
Elswoutslaan, vanwaar men de hut dus ook kan
zien liggen. We zien een vergelijkbare hut op plaat
VI van het Magazijn van Tuin-sieraaden, waar de
achterkant is afgebeeld, maar dan zonder heuvel.
Op dezelfde pagina is onderaan een gebogen brug
met paaltjes en kettingen afgebeeld, ongeveer zo-
als die nog op Velserbeek voorkomt, bij de toegang
tot het park bij de kluizenaarshut. Van Laar heeft
waarschijnlijk ook deze brug van Velserbeek in
zijn boek als voorbeeld overgenomen.

De hermitage van Beeckestijn wordt niet terug-
gevonden in het boek van Van Laar, maar die van Vel-
serbeek en Elswout waren wel voorbeelden voor Van
Laar. De kluizenaarshut van Frankendael werd tus-

sen 1810 en 1820 gemaakt, wellicht geïnspireerd door
diezelfde Van Laar, die een ruïne noemt van een
geestelijk gesticht, waarin een kluizenaar zijn intrek
heeft genomen en een rieten dak over heeft ge-
bouwd.9 De hermitage van Frankendael is ontwor-
pen als ruïne van een classicistisch gebouw met een
deur met een hardstenen lijst en ramen aan weers-
zijden. De ruïne wordt in rap tempo ruïneuzer dank-
zij de jongeren die hem steen voor steen of met hele
brokken tegelijk afbreken. De tuinen van Franken-
dael zullen binnenkort worden hersteld en de her-
mitage wordt daarbij gerestaureerd. Bij het bagge-
ren worden dan hopelijk vele steentjes van de ruïne
teruggevonden. 

Een zekere Aegidius W. Timmerman heeft ook zo
zijn herinneringen aan een bezoek aan Frankendael.
Omstreeks 1870 heeft hij het als volgt omschreven:

Het waren heele wandelingen – en feeste-
lijke – voor ons jongens naar Frankendael-
Linnaeus – met zijn kettingbrug, waar je heel
vlug over moest lopen om niet in het dikke
vettige kroos er nevens te vallen, met zijn Ere-
miet, een houten monnik in een pij, gezeten
in een aardig-romantische, met klimop om-
tooide hut onder een laag neerhangend rieten
dak, die zich, geoutilleerd door een kleinen
boeren-jongen, bewoog en knikte op de vra-
gen, die hem gedaan werden....’10

Restaureren en reconstrueren
De kluizenaarshutten van Velserbeek en Elswout
worden regelmatig onderhouden; de stenen her-
mitage van Frankendael zal worden gerestaureerd.
De hermitage van Beeckestijn moet naar mijn stel-
lige overtuiging weer geheel opnieuw worden op-
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Afb. 8. Het Janneverhuisje te Vel-
serbeek (Foto L.H. Albers, 1978).

Afb. 9. De hermitage van Frankendael in 2002
(Foto L.H. Albers, 2002).



gebouwd, evenals de ‘Colonade’. De restauratie
van de tuinen van Beeckestijn is namelijk niet
compleet zonder deze elementen en Beeckestijn is
een restauratie waard. Als buitenplaats van de be-
kende Amsterdamse koopman Jacob Boreel ver-
tegenwoordigt Beeckestijn een gaaf voorbeeld van
een 18de-eeuwse buitenplaats, waarvan er in die
tijd zovele zijn geweest, maar nog zo weinig gaaf
zijn bewaard of nog te bezichtigen zijn.

Lucia H. Albers
met dank aan Henk van der Eijk
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Landgoed Beeckestijn te Velsen-Zuid

Open woensdag t/m zondag 12.00 tot 17.00 uur
Alle feestdagen geopend, behalve Nieuwjaarsdag
Tuinen en park zijn vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Toegangsprijzen: Museum Beeckestijn 
€ 2,50 volwassenen Rijksweg 136
€ 1,90 CJP, 65+ 1981 LD Velsen-Zuid
€ 1,70 kinderen 5 t/m 12 jaar tel. 0255-512091 –  fax 0255-531421
Gratis: Kinderen t/m 4 jaar, Vrienden van Beeckestijn, E-mail: museum@beeckestijn.nl
Museumjaarkaart, Leden, Vereniging Rembrandt Url: www.beeckestijn.nl

Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer: NS Haarlem: bus 73 (Uitgeest), NS Beverwijk: bus 74 (Haarlem),
Amsterdam Marnixstraat (via station Sloterdijk): bus 82 (IJmuiden)
Eigen vervoer: van alle snelwegen (A9, A22, A208): afslag IJmuiden
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Velsen heeft een museum van tuinstijlen, waar de hermitage en Colonade nog aan ontbreken om het verhaal te
completeren. Zolang de hermitage niet op zijn plek staat, en de Colonade niet is herbouwd, in welke vorm dan
ook, heeft de tuin geen volwaardige beëindiging.

Het landgoed Velserbeek bevindt zich te Velsen-Zuid, met o.a. ingangen aan de Parkweg, de Verloren van The-
maatlaan en aan de Driehuizerkerkweg.

Het landgoed Elswout is eigendom van Staatsbosbeheer en is voor 1 euro dagelijks te bezichtigen (15 minu-
ten lopen van station Overveen). Het landgoed Elswout bevindt zich te Overveen, met o.a. een ingang aan de Duin-
lustweg. 

Het landgoed Frankendael bevindt zich te Amsterdam, met o.a. een ingang aan de Linnaeusstraat (stadsdeel
Oost/Watergraafsmeer).

Ook de landgoederen Velserbeek, Elswout en Frankendael zijn toegankelijk tussen zonsopgang en zons-
ondergang. Voor meer informatie, zie de websites van de betreffende gemeenten: www.velsen.nl, www.over-
veen.nl en www.amsterdam.nl.
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