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Giften aan vrienden en invloedrijken
Schenkgewoonten van de stad Haarlem gedurende de Bourgondische en

Habsburgse periode

In de late Middeleeuwen werden geschenken gebruikt als smeermiddel in menselijke relaties. Giften heb-
ben door hun verplichtende karakter doorgaans een tegenprestatie van de ontvanger tot gevolg. Steden
maakten daarom gebruik van geschenken om contacten op te bouwen en te onderhouden. In dit artikel
wordt op basis van nieuw brononderzoek allereerst de schenkcultuur van Haarlem in de 15de en 16de
eeuw in kaart gebracht en getypeerd. Verder wordt er ingegaan op de vraag in hoeverre de stad giften
gebruikte om informele contacten op te bouwen met grafelijke ambtenaren. Zo wordt meer inzicht ver-
kregen in de wijze waarop de Hollandse steden informele banden aanknoopten om de besluitvorming te
beïnvloeden.

In de overgeleverde middeleeuwse stadsrekeningen van Haarlem staat de rubriek ‘Schen-
cken’, waarin alle schenkingen die de stad deed nauwkeurig genoteerd staan en verant-
woord zijn. Bij verschillende gelegenheden schonk de stad namelijk geschenken in geld of
natura aan begunstigden van divers pluimage. Dit verschijnsel was echter niet beperkt tot
Haarlem maar kwam in alle steden van de Nederlanden voor.

Haarlem kende een belangrijke politieke en economische positie binnen het graafschap
Holland. De stad droeg het grootste deel bij aan de grafelijke belastingen en mocht na Dor -
drecht als tweede stad stemmen in de Staten van Holland. Rond 1400 telde Haarlem onge-
veer 6.500 inwoners, dit aantal was door eigen aanwas en migratie van het platteland in 1570
gegroeid tot 18.000. De stedelijke inkomsten waren voornamelijk afkomstig uit heffingen
op de grootste nijverheidstak, de bierbrouwerij. In dit artikel wordt onderzocht op welke
wijze het Haarlemse stadsbestuur in de late Middeleeuwen giften gebruikte om contacten
met de buitenwereld te onderhouden en welke rol ze speelden bij stedelijke festiviteiten.
Door de schenkcultuur van Haarlem systematisch te onderzoeken, kan meer inzicht verkre-
gen worden in de manier waarop de stad met geschenken en informele banden zijn politie-
ke en economische positie probeerde te handhaven. Tevens kan getoetst worden in hoever-
re de reeds onderzochte Leidse schenkgewoonten representatief zijn voor de Hollandse
steden.1

In het eerste deel van deze bijdrage zullen aan de hand van een kwantitatieve analyse de
giften, de beneficianten en de gelegenheden waarbij er geschonken werd in kaart gebracht
worden. Om meer inzicht te krijgen in de motieven die het stadsbestuur had om geschen-
ken uit te delen is het van belang om te bedenken hoe deze geschenken begrepen kunnen
worden. Met andere woorden, wie waren de beneficianten van de stad Haarlem en welke be-
tekenis hadden de geschenken die ze ontvingen?

Arie van Steensel

1 J.W. Marsilje, ‘De geografische, institutionele en politieke ontwikkelingen’ in: G.F. van der Ree-Scholtens e.a. (red.),
Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995) 19-45, aldaar 30-31, 40; J.W. Marsilje, ‘Een
ontluikende stad: economisch en sociaal leven in het middeleeuwse Haarlem’ in: Ibidem, 46-62, aldaar 46, 48-57; M. Da-
men, ‘Corrupt of hoofs gedrag? Geschenken en het politieke netwerk van een laatmiddeleeuwse Hollandse stad’, Tijd-
schrift voor economische en sociale geschiedenis 2 (2005) ter perse; M. Damen, ‘Giving by pouring. The function of gifts of wine
in the city of Leiden (14th-16th centuries)’ in: J. van Leeuwen (ed.), Symbolic communication in the late medieval town (Leuven
2004) ter perse.



In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de rol die giften speelden in de relaties tus-
sen grafelijke ambtenaren, die veruit de meeste geschenken ontvingen, en Haarlem. Aange-
zien Haarlem in grote mate afhankelijk was van de grafelijke ambtenaren in het verkrijgen
van toegang tot nieuwe Bourgondische en later ook Habsburgse staatsinstellingen, mag
verondersteld worden dat de stad alle middelen gebruikte om goede contacten met deze
ambtenaren te onderhouden. De vraag is dan hoe Haarlem geschenken gebruikte om con-
tacten op te bouwen met de grafelijke ambtenaren en wat het karakter van deze relaties was.

Dit artikel is gebaseerd op secundaire literatuur en bronnen uit het Haarlemse archief. Er
is gebruik gemaakt van de stadsrekeningen tussen 1427 en 1565, die met een interval van
tien jaar onderzocht zijn. Deze seriële bron bevat gegevens over de kosten die gemaakt zijn
voor geschenken en geeft doorgaans ook informatie over de beneficiant en het motief voor
de gift; met name de rubrieken ‘Uuytgeven van schencken’ en ‘Alrehande perticulen’ leve-
ren relevante informatie op. Om de vertekening die de steekproef met zich mee brengt
enigszins te ondervangen zijn alle rekeningen en de overgeleverde vroedschapsresoluties
vanaf de troonsbestijging van Karel V in 1514 tot 1526 doorgenomen. Dit levert meer inzicht
op in de relaties tussen de stad en de ambtenaren, de besluitvorming en de wijze waarop het
stadsbestuur tegen geschenken aankeek.

Geschenken in de late Middeleeuwen
Het uitwisselen van geschenken is van alle tijden en antropologen en sociologen hebben
veel onderzoek verricht naar de betekenis ervan. In primitieve samenlevingen zou het geven
van geschenken bijgedragen hebben aan het tot stand komen en voortbestaan van gemeen-
schappen. De uitwisseling van geschenken zou verschillen van een economische transactie
omdat ze ook sociale, religieuze en morele betekenis heeft.2 Een belangrijk kenmerk van ge-
schenkenuitwisseling is het reciprociteitbeginsel, dat wil zeggen dat er idealiter verreke-
ning plaatsvindt. Het ontvangen brengt de verplichting met zich mee om een tegenge-
schenk of dienst te leveren. De antropoloog Sahlins onderscheidt drie vormen van
reciprociteit. Ten eerste algemene reciprociteit, waarbij tijdstip, kwaliteit en kwantiteit van
de tegengift niet vast staan. Bij gebalanceerde reciprociteit is het onderscheid met een eco-
nomische transactie erg klein, de tegengift is dan in de regel van gelijke waarde en de tijd-
spanne tussen het ontvangen en teruggeven kort. Ten slotte kan er sprake zijn van negatie-
ve reciprociteit, waarbij men ongestraft de eigen positie tracht te verbeteren ten koste van de
ander.3

In de laatmiddeleeuwse samenleving dienden giften in het algemeen als smeermiddel in
menselijke relaties om de banden te verstevigen. De historicus Boone heeft aangetoond dat
de middeleeuwse bestuurselite van Gent giften gebruikte om de bestaande sociale relaties te
handhaven en zich te verzekeren van de loyaliteit van het stedelijke personeel. Dit gebeurde
voornamelijk volgens een geavanceerd systeem, waarbij er geschenken – doorgaans bij fa-
miliegelegenheden – werden verdeeld onder de stedelijke elite, de stadsbestuurders en
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2 C. Lévi-Strauss, ‘The principle of reciprocity’ in: A.E. Komter (ed.), The gift. An interdisciplinary perspective (Amsterdam
1996) 18-25. Het geven van geschenken hoeft niet noodzakelijkerwijs bij te dragen aan de opbouw van relaties. Na de
transactie zijn de wederzijdse schulden immers gekweten (verwant aan het franse woord quitter) en kunnen de betrokke-
nen weer uit elkaar.

3 Lévi-Strauss, ‘Reciprocity’, 18 en M.D. Sahlins, ‘On the sociology of primitive exchange’ in: A.E. Komter (ed.), The gift.
26-38, aldaar 31-33.



stadsfunctionarissen. De historicus Groebner benadrukt in zijn studie naar giften in de Bo-
venrijnse steden dat ze de stedelijke legitimatie en representatie dienden en cruciaal waren
voor de informatievoorziening door bodes, klerken en informatiemakelaars.4

In zijn artikel over de Leidse schenkcultuur benadrukt de historicus Damen eveneens het
belang van giften in de informatievoorziening van de stad in de late Middeleeuwen. Leiden
probeerde met giften een band met een selecte groep grafelijke functionarissen van de nieu-
we overheidsinstellingen die betrokken waren bij de besluitvorming en de uitvoering daar-
van op te bouwen en te verstevigen. De historicus Derville heeft onderzoek gedaan naar de
rol van geschenken in de relaties tussen Sint Omaars en Rijsel en de Bourgondische functio-
narissen. De drievoudige typering van de schenkingen die hij geformuleerd heeft, kan ge-
koppeld worden aan Sahlins’s spectrum van reciprociteit. De steden gaven regulier giften
aan hovelingen, kapiteins en ambtenaren van de Rekenkamer zonder directe tegenpresta-
ties te verlangen en bouwden zo patronagerelaties op met belangrijke ambtenaren. Ze
maakten ook gebruik van: pots-de-vin ofwel steekpenningen om bescherming of informatie
te verkrijgen van machtsmakelaars en om de besluitvorming te beïnvloeden (gebalanceerde
reciprociteit). De beschermers konden echter ook giften af dwingen, rackets, waarbij weder-
kerigheid soms ver was te zoeken en er sprake was van negatieve reciprociteit.5

De vrijgevigheid van Haarlem
Bij de bestudering van de stedelijke uitgaven aan geschenken dringt zich de vraag op wat als
geschenk aangemerkt moet worden. In dit onderzoek zijn alle betalingen aan personen die
niet als wedde (jaarloon) aangemerkt kunnen worden of waar geen duidelijke arbeidspre-
statie tegenover stond als gift gedefinieerd. In sommige gevallen is het onderscheid tussen
arbeidsloon en gift echter niet scherp te trekken.

Haarlem bestemde tussen de 0,6 en 12,0 procent van het stedelijke budget aan schenkin-
gen (tabel 1).6 In de Habsburgse tijd werd er geleidelijk meer uitgegeven aan giften ten op-
zichte van de Bourgondische periode, al bleef het aantal schenkingen per jaar vrijwel gelijk.
De totale uitgaven aan giften kon sterk variëren omdat de hoeveelheid uitgereikte giften gro-
tendeels afhankelijk was van de politieke omstandigheden. In de periode 1475-1495 werd er
door de stad bezuinigd op de uitgaven aan giften. Er werd bijvoorbeeld geen stadskledij uit-
gereikt. Tijdens de Bourgondische periode heerste er relatieve welvaart, maar door de toe-
nemende belastingdruk en de economisch problemen in de tweede helft van de 15de eeuw
ontstonden er betalingsproblemen. In 1490 moest Haarlem de graaf om uitstel van betaling
vragen, met als gevolg dat de stad van 1497 tot 1519 onder toezicht van grafelijke commis-
sarissen kwam te staan.7
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4 M. Boone, ‘Dons et pots-de-vin, aspects de la sociabilité urbaine au bas Moyen Age. Le cas gantois pendant la période
bourguignonne’, Revue du Nord 70 (1988) 471-487, aldaar 486-487; V. Groebner, Liquid assets, dangerous gifts. Presents and po-
litics at the end of the Middle Ages (Philadelphia 2002) 22-27, 40-47, 142-143.

5 Damen, ‘Corrupt’; A. Derville, ‘Pots-de-vin, cadeaux, racket, patronage. Essai sur les mécanismes de décision dans l’Etat
Bourguignon’, Revue du Nord 56 (1974) 341-364, aldaar 362-364; A. Derville, ‘Les pots-de-vin dans le dernier tiers du XVe
siècle (d’après les comptes de Lille et de Saint-Omer)’ in: W.P. Blockmans (red.), 1477. Het algemene en de gewestelijke privi-
legiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden (Kortrijk-Heule 1985) 449-471, aldaar 453, 457-464; en zie ook: W. P.
Blockmans, ‘Patronage, brokerage and corruption as symptoms of incipient state formation in the Burgundian-Habs-
burg Netherlands’ in: A. Maczak (red.), Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit (München 1988) 117-126.

6 De rekeningen van de jaren 1435 en 1446 hebben geen aparte rubriek voor giften. In de steekproefjaren 1485 en 1495 is
niet gespecificeerd wie de begunstigden waren; er is alleen een verzamelpost ‘Schenken’ opgenomen.

7 Marsilje, ‘Geografische’, 34, 37-39.



In tabel 2 zijn de ontvangers van de giften ondergebracht in verschillende categorieën.
Om meer betekenis aan deze gegevens te geven zal een drievoudige typologie van de giften
worden geformuleerd, die uitgaat van de betekenis die de giften voor het stadsbestuur had-
den. Aan de hand van voorbeelden wordt deze verder verduidelijkt, waarbij aandacht wordt
besteed aan de ontvangers van de gift, de gelegenheid waarbij er geschonken werd en de
aard van het geschenk. Voorts zal nagegaan worden in hoeverre de inzichten uit de litera-
tuur ook van toepassing zijn op de Haarlemse situatie.

Reguliere giften aan vertegenwoordigers van instellingen en de stedelijke elite
Het eerste type geschenken waren de reguliere giften aan grafelijke ambtenaren, stadsdie-
naren en geestelijke instellingen. De schenkingen hadden een conventioneel karakter en
waren bedoeld om jaarlijks de contacten met de vertegenwoordigers van permanente in-
stellingen en de stedelijke elite te bevestigen. In de terminologie van Sahlins ging het bij
deze reguliere giften om algemene reciprociteit, omdat de tegenprestaties van de ambtena-
ren, stadsdienaren en geestelijken er niet direct aan gekoppeld waren. Doordat de schen-
kingen op dagen van religieuze of politieke betekenis plaatsvonden, zoals nieuwjaar, de
Vasten en Sacramentsdag, dienden ze ook als symbool van de politieke en juridische macht
van de stad.8

De grafelijke ambtenaren ontvingen in de onderzochte jaren bijna 40 procent van de to-
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8 C. Chattaway, ‘Looking a medieval gift horse in the mouth. The role of the giving of gift objects in the definition and
maintenance of the power networks of Philip the Bold’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 114
(1999) 1-15, aldaar 4-7; en Groebner, Liquid, 23-24.

Tabel 1: Rubriek ‘schenken’ en totale uitgaven aan geschenken in Vlaamse ponden en als percen-
tage van de totale uitgaven van Haarlem, 1427-1565

Rekeningjaar Totale uitgaven Rubriek schenken Percentage Tot. schenkingen Percentage
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1427-1428 27591 30 0,11% 1209 4,38%
1435-1436 21398 - - 335 1,57%
1446-1447 5631 - - 106 1,88%
1455-1456 5519 93 1,69% 460 8,34%
1465-1466 7662 52 0,68% 314 4,10%
1475-1476 11918 7 0,06% 672 5,64%
1485-1486 51004 154 0,30% 309 0,61%
1495-1496 28491 102 0,36% 368 1,29%
1505-1506 13499 62 0,46% 355 2,63%
1515-1516 26160 497 1,90% 1054 4,03%
1525-1526 30592 520 1,70% 811 2,65%
1535-1536 18668 249 1,33% 556 2,98%
1545 20569 567 2,76% 1203 5,85%
1555 28836 393 1,36% 679 2,35%
1565 16972 1293 7,62% 2042 12,03%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Stadsrekeningen Haarlem, AvK, SAH, inv.nr. 320 (1427-1428), 328 (1435-1436), 336 (1446-1447), 342 (1455-1456),

351 (1465-1466), 360 (1475-1476), 370 (1485-1486), 379 (1495-1496), 388 (1505-1506), 398 (1515-1516), 408 (1525-
1526), 418 (1535-1536), 428 (1545), 438 (1555) en 448 (1565).



tale uitgaven aan geschenken, waarvan ruim een tiende deel bestemd was voor reguliere
schenkingen aan grafelijke functionarissen en het subalterne personeel van het hof in Den
Haag. Het personeel van het hof in Den Haag, zoals de deurwaarders, portiers en klerken,
ontvingen met nieuwjaar altijd een fooi. Vanaf 1440 tot 1516 ontvingen de stadhouder, de
houtvester van Haarlemmerhout en enkele raadsheren van het Hof van Holland in Den Haag
tijdens de Vasten enkele vaten bier (tabel 3). En in de 16de eeuw ontvingen ‘diversche goede
heeren ende dese stede vrunden’ in Mechelen, Den Haag en Brussel bokking (gerookte ha-
ring).9 Het bier en de bokking hadden geen speciale status, maar door de imposante hoe-
veelheid en consumptie tijdens de Vasten kreeg het schenken wel een bijzondere beteke-
nis.10 Met deze giften bevestigde Haarlem jaarlijks de contacten met de hoogste grafelijke
functionarissen. In Leiden waren dergelijke geschenken geen gewoonte.

Er waren verschillende gelegenheden van religieuze of politieke betekenis, waarbij het
stadsbestuur geschenken uitdeelde. Op Sacramentsdag werd er een processie gehouden,
waarbij de dragers van het altaar – meestal de vier burgemeesters – een paar handschoenen
en een kleine hoeveelheid wijn kregen.11 In ieder geval vanaf 1465 kregen verschillende
geestelijke instellingen, zoals de broederschappen en kloosters, en functionarissen die
meeliepen in de processie enkele kannen wijn toebedeeld.12 Het was belangrijk voor het
stadsbestuur om de geestelijkheid aan zich te binden, omdat deze belangrijke religieuze ta-
ken vervulde in de stad.

In de 16de eeuw ging het stadsbestuur ook geld uitgeven aan de processies die op Sint Al-
bertusdag (23 april) en Sint Jansdag (24 juni) plaatsvonden. Op Albertusdag 1545 ontvingen
de vinders van de handboogschutters en de kloveniers voor het eerst acht respectievelijk vier
tonnen bier omdat ze in hun ‘blooten harnas’ de processie gevolgd hadden. De regenten van
de oude ‘camere van rethorica’ kregen geld geschonken voor het vertoonde ‘spel ofte sotte
cluft’.13 In 1555 gaven de kloveniers en de oude rederijkerskamer op Albertsdag acte de pré-
sence en de handboogschieters en de nieuwe rederijkerskamer op Jansdag. De rederijkers
speelden ‘omme dairmede vroelyck te weesen’ een spel uit het Oude Testament. Toneel was
populair want de scholieren speelden op Albertsdag op het stadhuis voor de ‘recreatie van
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9 Voor bier- en haringschenkingen: Archiefdienst voor Kennemerland, Stadsarchief Haarlem (hierna AvK, SAH),
inv.nr.336, fol. 63r, 5 vaten (1 vat is 150 liter) (1448); inv.nr. 342, fol. 36r, 4 vaten (1456); inv.nr. 351, fol. 47v, 4 vaten (1466);
inv.nr. 360, fol.69v, 6 vaten (1476); inv.nr. 388, fol. 39r, 2 vaten (1506); inv.nr. 398, fol. 62v, 7 vaten (1516); inv.nr. 398, fol.
54v en 61r, 8 stro (1 stro is 500 stuks haring) alleen voor de Grote en Geheime Raad (1516); inv.nr. 408, fol. 47v en 49v, 20
stro (1526); inv.nr. 418, fol. 65r-65v, 17 stro (1536); inv.nr. 428, fol. 94r-94v, 17,5 stro (1545); inv.nr. 438, fol. 92v-93r, 16
stro (1555) en inv.nr. 448, fol. 57v, 11 stro (1565). Zie ook: M. Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Hol-
land en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2000) 397. Zie voor het nieuwjaarsgeld: inv.nr. 342, fol. 32r
en inv.nr. 428, fol. 47v. Deze jaarlijks terugkerende giften hebben in de rekeningen een eigen rubriek, wat wijst op de in-
stitutionalisering van het gebruik. Zie: N.Z. Davis, The gift in sixteenth-century France (Madison 2000) 23-26.

10 P.J.E.M. van Dam, ‘Feestvissen en vastenvissen. Culturele, ecologische en economische aspecten van de visconsumptie
in de Nederlanden in de late Middeleeuwen’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 29 (2003) 467-496, aldaar 490-491.

11 AvK, SAH, inv.nr. 398, fol. 74v-75r (22 mei 1516).
12 AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 33v (1465). Op Sacramentsdag 1475 ontvingen bijvoorbeeld de johannieters, de Karmelieten,

de Dominicanen, de Franciscanen, de broeders van St. Antheunis, de vice-cureit allen een stadskan wijn; inv.nr. 360, fol.
54v. Leiden was op Sacramentsdag een stuk vrijgeviger. Zo ontvingen daar het gerecht, alle stadsdienaren en de schutters
wijn, zie: Damen, ‘Pouring’.

13 AvK, SAH, inv.nr. 428, fol. 118r-118v (totale kosten: 12 pond Vlaams). Voor de schuttersgilden: Marsilje, ‘Ontluikende
stad’, 59. De verschillende schuttersgilden ontvingen gedurende de gehele onderzochte periode jaarlijks een bijdrage of
gift van de stad die kon oplopen tot 100 pond Hollands bedoeld voor het onderhoud van de doelen en de altaren van de
schuttersgilden, vgl. Damen, Staat, 400.

14 AvK, SAH, inv.nr. 438, fol. 94r-94v en 113r-113v (8 pond Vlaams voor de scholieren).



den geleerden ende goede borgeren twee schoene spullen in Latijn’.14

De jaarlijkse bestuurswisseling was naast de religieuze feestdagen een tweede moment
waarbij de banden tussen het stadsbestuur en de politieke elite werden bevestigd en de po-
litieke orde voor de stedelijke bevolking werd gelegitimeerd. Gedurende de 15de eeuw wer-
den de burgemeesters gekozen op Sint Marcusdag (5 april) door een kiescollege samenge-
steld uit de stedelijke elite en waren de kosten laag. Voor het kiezen van de burgemeesters
en het beëdigen van de schepenen werd er in 1435 voor zeven pond van 30 groten Hollands
aan wijn en bier gehaald. In de 16de eeuw werden de stedelijke bestuurders aangesteld door
grafelijke ambtenaren. De kosten van de maaltijden die de stadsbestuurders met de com-
missarissen genoten konden sterk oplopen.15

Het stadsbestuur (de schout, vier burgemeesters en zeven schepenen) en de stadsdiena-
ren die een representatieve functie vervulden, ontvingen jaarlijks stadskleding. De kleding
symboliseerde de stedelijke macht en door kwaliteits- en kleurverschillen werd de hiërar-
chie tussen bestuurders en dienaren tot uitdrukking gebracht. Het aantal dienaren dat kle-
ding ontving, verschilde per jaar. Doorgaans ontvingen de tresorier, de klerken of secreta-
rissen, de stadspensionaris, de bus- en roedragers, de chirurgijn, de rector van de grote
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15 AvK, SAH, inv. 328, fol. 200v. In 1455 werd er 13 mengel malvezij en brood gehaald ter waarde van 26 stuivers, inv.nr.
342, fol. 51v. Het afhoren van de rekening gebeurde in de Habsburgse tijd in aanwezigheid van het gerecht, de vroedschap
en de rijkdom die met hun dienaren evenals in Leiden presentiegeld kregen; inv.nr. 448, fol. 129r (36 pond Vlaams) en
voor Leiden: Damen, ‘Pouring’.

16 Voor de verandering in aanstelling van de burgemeesters en schepenen, zie: Marsilje, ‘Geografische’, 41-45; Koorn, ‘In-
leiding’, 7-13 en Damen, Staat, 364-382. In 1427 werd er 3 mengel wijn ‘voer den gerecht opten stedehuys gehaelt’, AvK,
SAH, inv.nr. 20, fol. 192v. In 1525 ontvingen 37 personen stadskleding (totale waarde 243 pond Vlaams), AvK, SAH,
inv.nr. 418, fol. 23r-24v. De post kleding was substantieel en maakte bijna 70% uit van de kosten van schenkingen aan

Tabel 2: Ontvangers van giften die Haarlem schonk uitgedrukt in Vlaamse ponden, 1427-1565

Centrale Gewestelijke Dijkgraaf en Stedelijke 
Rekenjaar Vorst Adel ambtenaren ambtenaren heemraden gedeputeerden

% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1427-1428 2,1 25 37,2 450 2,2 27
1435-1436 13,1 44 16,7 56 6,6 22 3,3 11
1446-1447 10,4 11
1455-1556 8,0 37 23,5 108 10,4 48 0,4 2 4,4 20
1465-1466 2,2 7 1,9 6 8,6 27 0,3 1 7,1 22
1475-1476 25,3 170 57,9 389 0,4 3
1485-1486 1,6 5
1495-1496 0,8 3
1505-1506 1,1 4 12,1 43 0,8 3 2,3 8
1515-1516 2,5 26 29,0 305 30,7 324 0,1 1
1525-1526 5,8 47 47,1 382 8,8 71 0,4 3 0,9 7
1535-1536 6,3 35 21,8 121 9,0 50 1,1 6
1545 25,2 304 13,6 164 12,1 145 6,4 77 2,1 25
1555 1,6 11 42,4 288 18,0 122 1,2 8 0,4 3
1565 19,5 398 11,7 238 30,4 622 2,6 54 0,6 12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Stadsrekeningen Haarlem, AvK, SAH, inv.nr. 320 (1427-1428), 328 (1435-1436), 336 (1446-1447), 342 (1455-1456),

351 (1465-1466), 360 (1475-1476), 370 (1485-1486), 379 (1495-1496), 388 (1505-1506), 398 (1515-1516), 408 (1525-
1526), 418 (1535-1536), 428 (1545), 438 (1555) en 448 (1565).



school, de conciërge van het stadhuis en de stadsmusici een tabberd.16 De klerken, de con-
ciërge en de bodes ontvingen op de kerstavond ook een klein bedrag voor hun hoogtijd.17

De kosten van de reguliere schenkingen bleven voor Haarlem beperkt. De kosten van de
giften aan grafelijke ambtenaren bedroegen slechts vijf procent van de totale uitgaven aan
geschenken. Behalve op religieuze feestdagen en bij de wetsvernieuwing ontvingen stads-
bestuurders en dienaren, leden van de geestelijkheid, broederschappen of schutterijen nau-
welijks giften en al zeker niet bij familieaangelegenheden. De stad onderhield zo de contac-
ten met de stedelijke elite, maar geschenken hadden in Haarlem niet dezelfde functie als in
Gent, waar geschenken primair gebruikt werden om de interne politieke orde en sociale co-
hesie te bewaren. Een verklaring voor het ontbreken van deze functie in Haarlem kan zijn
dat de politieke en sociale structuur van de stad minder complex was.18

Irreguliere giften aan bezoekers
De tweede categorie omvat de onregelmatige schenkingen aan bezoekers van de stad, zoals
wijnschenkingen aan ambtenaren of gedeputeerden en geldschenkingen aan bodes en mu-
zikanten. Het gaat echter niet alleen om het onderscheid tussen regulier en irregulier; de
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stedelijke bestuurders en dienaars (dat is 25% van de totale uitgaven aan schenkingen). Stadskleding wordt als functio-
nele gift aangemerkt en niet als wedde in natura, vgl. Derville, ‘Pots-de-vin’, 342-343.

17 De stadsdienaren kregen voor hun hoogtijd 20 of 10 stuivers, zie: AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 31v en 438, fol. 34r.
18 Boone, ‘Dons’, 472, 476-477 en 486-487. De Haarlemse schout Jaspar van Treslonge ontving in 1535 wel twee vensters

‘gemaict mitten wapene der selver stede ende meer anderen schilderien dairbij gevoucht’ voor zijn huis in Den Haag,
‘overmits dat hij alhier negen jaeren schout is geweest ende dat hij tselve ter eeren van der selver stede hertelijcken be-
geert hadde’. Het glaswerk had een symbolische functie, want het droeg het wapen van de stad en benadrukte de band
tussen de stad en haar bestuurders en vertegenwoordigers; AvK, SAH, inv.nr. 418, fol. 69v.

Haarlemse 
Stadsbestuur dienaren Geestelijken Bodes Amusement Overig Totaal

% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17,9 21 32,9 398 1,9 23 0,3 4 5,5 65 1209
9,2 31 37,9 127 7,8 26 2,4 8 0,6 2 2,4 8 335

53,8 57 18,9 20 2,8 3 0,9 1 13,2 14 106
16,5 76 32,0 147 3,0 14 0,9 4 0,9 4 460
43,0 13 29,3 92 4,8 15 0,3 1 2,2 7 0,3 1 314

2,7 18 9,8 66 3,1 21 0,3 2 0.1 1 0,3 2 672
38,2 11 2,3 7 7,7 24 50,2 155 309
43,8 16 21,2 78 6,5 24 27,7 102 368
29,6 10 44,5 158 8,7 31 0,6 2 0,3 1 355
11,9 12 19,2 203 6,6 70 1054
15,5 12 17,2 140 4,3 35 811
24,6 13 27,3 152 9,3 52 0,4 2 0,2 1 556
13,9 16 19,8 238 4,2 51 0,1 1 1,1 13 1,5 18 1203
11,1 75 15,3 104 8,1 55 0,3 2 1,6 11 679

13,9 28 14,6 298 6,0 122 0,1 2 0,6 12 2042
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



giften hadden ook een andere betekenis. Ze waren een teken van de stedelijke gastvrijheid
en benadrukten de macht van de stad, in de rekeningen komt de zinsnede ‘ter eere deser ste-
de’ regelmatig terug. De giften waren eveneens een middel om de contacten (public relations)
soepel te laten verlopen en de ontvanger mild te stemmen. De waarde van de geschenken
was bescheiden en tot op zekere hoogte conventioneel; meestal was zij gekoppeld aan de
status van de gast en was er sprake van algemene reciprociteit.19

Welke bezoekers ontvingen giften van de stad? Allereerst was dat de landsheer, die na de
inlijving van Holland in het Bourgondische en later ook het Habsburgse landencomplex
slechts sporadisch in het gewest verbleef. Hertog Filips de Goede bezocht Haarlem in 1436
en tijdens zijn verblijf van 18 tot 20 april werden hem negen mengel witte wijn en vijf men-
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19 Damen, ‘Pouring’; Groebner, ‘Liquid’, 24-26, 40-49 en Derville, ‘Les pots-de-vin’, 451.
20 AvK, SAH, inv.nr. 328, fol. 199v, fol.201r. De hertog verbleef drie dagen in Haarlem om een heervaart te vragen voor het

ontzet van Calais, zie: J.G. Smit, Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen (Leuven 1995) 24,
248-250 en 331-342 en H. vander Linden, Itinéraires de Phillipe de Bon, duc de Bourgogne (1419-1467), et de Charles, comte de Cha-
rolais (1433-1467) (Brussel 1940) 154. Voor de middeleeuwse maten: J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten
(Amsterdam 1983).

Tabel 3: Bier- en haringschenkingen door Haarlem aan (boven)gewestelijke ambtenaren, 1448-1565
Bier Bokking

Jaar (vaten) Ontvangers (stuks) Ontvangers
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1447 5 Goesewijn de Wilde (2), Frank II 

van Borselen (3)
1455 4 Jan van Lannoy (2), Frank II van Bor-

selen (2)
1465 4 Frank II van Borselen (2), Lodewijk 

van Gruuthuse (2)
1475 6 Lodewijk van Gruuthuse (2), Filips 

van Wassenaar, Jan van Halewijn, 
Gerrit van Assendelft, Lodewijk van 
der Eijcke

1505 2 Johan van Egmond
1515 7 Johan van Egmond (2), Nicolaas 

Everaerts, Floris van Wijngaarden, 
Frans Coebel, Jaspar Lievensz, Vin-
cent Cornelisz 4000 Leden van de Grote en Geheime Raad

1525 10000 Goede heren en vrienden in Den Haag,
Mechelen en Brussel

1535 8500 Goede heren en vrienden in Den Haag,
Mechelen en Brussel

1545 8750 Goede heren en vrienden in Den Haag, 
Mechelen en Brussel

1555 8000 Goede heren en vrienden in Den Haag, 
Mechelen en Brussel

1565 5500 Goede heren en vrienden in Den Haag, 
Mechelen en Brussel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: AvK, SAH, inv.nr.336, fol. 63r (1448); inv.nr. 342, fol. 36r (1455); inv.nr. 351, fol. 47v (1465); inv.nr. 360, fol.69v

(1475); inv.nr. 388, fol. 39r (1505); inv.nr. 398, fol. 62v, 54v en 61r (1515); inv.nr. 408, fol. 47v en 49v (1525); inv.nr. 418,
fol. 65r-65v (1535); inv.nr. 428, fol. 94r-94v (1545); inv.nr. 438, fol. 92v-93r (1555) en inv.nr. 448, fol. 57v (1565).



gel malvezij (samen ongeveer 16 liter) geschonken en daarnaast ontving de hertog nog twee
aam wijn (ongeveer 310 liter). Er worden verder geen kosten voor maaltijden vermeld in de
stadsrekening.20 De kosten voor de inhuldiging van Karel V in 1515 lagen aanzienlijk hoger,
maar hij ontving dan ook twee hengsten en drie aam wijn. De vorst en zijn directe verwan-
ten ontvingen eigenlijk alleen bij huldigingen, bruiloften en geboortes geschenken.21

Edelen die de stad bezochten kregen eveneens een maaltijd of wijngeschenk, dit kwam
gemiddeld ongeveer vier keer per jaar voor. Haarlem schonk in 1436 een maaltijd van maar
liefst 75 pond Hollands aan de vrouw van Santes, de echtgenote van de hoogste grafelijke
ambtenaar in Holland gouverneur Hugo van Lannoy, en aan Lodewijk de bastaard van Hol-
land. De maaltijd lijkt in schril contrast te staan met de vier stadskannen rijnwijn die Walra-
ven van Brederode in 1516 ontving van de stad.22 Toch behoorden de Brederodes, die ten
noorden van Haarlem een kasteel bezaten, tot de belangrijkste adellijke families van Hol-
land. Ze hadden nauwe banden met de grafelijke ambtenaren, al waren ze zelf niet betrok-
ken bij het bestuur omdat ze oppositie hadden gevoerd tegen Filips de Goede. Haarlem
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21 AvK, SAH, inv.nr. 397, fol. 87r-90r. Margaretha van Oostenrijk ontving ook een aam wijn en de hovelingen en hoge ede-
len een geldbedrag, de totale kosten bedroegen 442 pond Vlaams.

22 AvK, SAH, inv.nr. 328, fol. 192r (juni 1436) en SAH, inv.nr. 398, fol. 64r (22 mei 1516).

Afb. 1. Janskerk en de Jansstraat vanuit het zuiden. Resten van het klooster waar de commanderij
van St. Jan gevestigd was. Romeyn de Hooghe, 1688. Kopergravure. Archiefdienst voor Kennemer-
land, Haarlem.



onderhield goede contacten met de Brederodes, want zij ontvingen gemiddeld twee keer per
jaar een maaltijd of wijngeschenk als ze de stad bezochten.23

De waarde van een maaltijd of het aantal geschonken kannen wijn was afhankelijk van de
status van de gast, de context waarin het bezoek plaatsvond en de bedoeling die de stad met
het geschenk voor ogen had. De hertog van Kleef, vergezeld door onder meer stadhouder
Willem van Oranje, Hendrik van Brederode en de graaf van Nieuwaarden, ontving bijvoor-
beeld een uitgebreid diner op 13 september 1565 toen er gewerkt werd aan het Smeekschrift der
edelen (1566). Naast drank, werden ook ‘pasteyen, taerten, vladen, cruyt, suycker, boter,
kase, spec, eyeren ende anders’ gehaald. De stad betaalde ook nog de huur van de 23 wagens
die het gezelschap naar Leiden en Den Haag brachten.24 Vaker dan een maaltijd met drank
werd er alleen wijn geschonken. Aan bezoekers werd doorgaans witte rijnwijn en inciden-
teel ook duurdere zoete wijnen, zoals malvezij, most, romanie of rode wijn geschonken in
stadskannen van ongeveer vier liter. Het aantal kannen varieerde tussen de twee voor de ste-
delijke gedeputeerden en de acht voor de stadhouder; een uitschieter was de gelegenheid
waarbij gouverneur Johan van Egmond in 1514 veertien kannen ontving. Maaltijden en
drank werden gewoonlijk ter plaatse genuttigd door de ontvanger en zijn gevolg, uiteraard
in de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het stadsbestuur.25

Geestelijken werden in Haarlem warm onthaald. De abt van Egmond werd tijdens een be-
zoek vier kannen geschonken in 1466. In juni 1545 kreeg de bisschop van Utrecht een maal-
tijd ter waarde van 41 pond Vlaams van 40 groten aangeboden, toen hij kwam ‘feliciteren
ende bedancken van den glasveynsteren gestelt ende geschoncken in de achtergevele van
den prochykerck’. Met de bisschop van Haarlem Nicolaas Nieuwland onderhield de stad
ook goede banden. Hij nuttigde op 29 april 1565 een maaltijd met het gerecht en andere
‘goede luyden’, daarnaast kregen hij en zijn dienaren op 1 november nog voor een bedrag
van 56 pond Vlaams aan wijn en geld geschonken.26

De dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland ontvingen in de 15de eeuw twee stadskan-
nen wijn en in de 16de eeuw vier of zes kannen wijn als ze Haarlem bezochten. Deze functio-
narissen waren belast met het beheer van de waterstaat. Haarlem had er vanzelfsprekend be-
lang bij om greep op het college te houden. Als Haarlem de dijkgraaf en heemraden
uitnodigde met een bepaald doel, zoals het uitdiepen van het Spaarne of het aanleggen van
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23 Damen, Staat, 371-372; J.D. Tracy, Holland under Habsburg rule, 1506-1566. The formation of a body-politic (Berkeley 1990)
45,136 en J.H. Verhoog, Onvoltooide roem. De heeren van Brederode in de Middeleeuwen 1203-1473 (Nijkerk 1997). In 1521 ont-
ving Walraven op 21 april vier stadskannen wijn en voor zijn deelname aan de processie op Sacramentsdag nogmaals 4
kannen, AvK, SAH, inv.nr. 403, fol. 45v en 46v.

24 AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 48v (18 s 8 d Hollands) en inv.nr. 448, fol. 64r-65r (254 pond Vlaams). Ter vergelijking: de beul
en zijn knecht ontvingen een maaltijd van 14 stuivers na de voltrekking van een vonnis in 1466, inv.nr. 397, fol. 79r.

25 Gemiddeld werd er drie keer zo vaak wijn geschonken dan een maaltijd. Stadhouder Lodewijk van Gruuthuuse ontving
bijvoorbeeld acht stadskannen rijnwijn; AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 34r (2 mei 1465). Voor wijnschenkingen: Groebner,
Liquid assets, 22-24. De maaltijden en drinkgelagen vonden op het stadhuis (soms in de kelder), bij een stadsbestuurder
thuis, in een herberg of in de grote ruimte van een convent plaats. In de 16de eeuw was vooral het Sint Jansklooster (af-
beelding 1) populair, waar commandeur Hendrik van Zwolle met de scepter zwaaide. Traditiegetrouw kreeg het dienst-
personeel van de commandeur een fooi. Zie bijvoorbeeld: AvK, SAH, inv.nr. 448, fol. 59r (11 april 1565).

26 AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 36v; inv.nr. 428, fol. 103r-103v; inv.nr. 448, fol. 59v-60r en 60v (De maaltijd van de bischop
kostte 26 pond Vlaams). Zie: C.L. Verkerk, ‘De parochie Haarlem en de religieuze stichtingen binnen haar grenzen’ in:
Van der Ree-Scholtens, Deugd boven geweld, 63-87.

27 De dijkgraaf was in principe de baljuw van Rijnland en werd benoemd door de graaf. Twee hoogheemraden waren af-
komstig uit Haarlem, zie: S.J. Fockema Andreae, Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten
tijd tot 1875 (Leiden 1934) 43-49,122-143. AvK, inv.nr. 342, fol. 35r (20 mei 1455) en inv.nr. 388, fol. 38r (maart 1506). In
1565 begeerde de stad bijvoorbeeld een ‘wydinge ende verdyepinge van den Spaerne en een nyeuwen sluyse’, waarbij de



een sluis, ontvingen zij en hun dienaren ook maaltijden en daggeld.27

De gedeputeerden van de Hollandse en Zeeuwse steden ontvingen bij een bezoek aan
Haarlem eveneens wijn, soms in combinatie met een maaltijd. Ze waren goed voor 18,5 pro-
cent van het totale aantal wijn- en maaltijdschenkingen gedurende de gehele periode.28 Het
is niet goed mogelijk de schenkingen aan gedeputeerden te relateren aan dagvaarten van de
Staten van Holland die in Haarlem gehouden zijn. Er is geen duidelijke daling in de fre-
quentie van schenkingen aan stedelijke gedeputeerden in de Habsburgse tijd te constateren.
Het is daarom niet aannemelijk – ook al vergaderden de Staten in toenemende mate in Den
Haag – dat de frequentie van de bezoeken van gedeputeerden van Hollandse steden voor bi-
lateraal overleg afnam.29

Boodschappers die bericht uitbrachten aan de stad ontvingen vaak uit hoofsheid een
klein bedrag voor verblijf- en teerkosten of drinkgeld. Gezien het geringe aantal bodes dat
van de stad iets ontving, is het niet waarschijnlijk dat zij altijd een beloning kregen. De bo-
des waren afkomstig uit de andere steden, van een heer of de graaf en ontvingen hun belo-
ning voor de essentiële rol die zij vervulden in de informatie en nieuwsvoorziening.30

Haarlem had in de Bourgondische periode zelf enkele muzikanten in dienst, daarnaast
kwamen er in Haarlem musici uit andere steden of van edelen langs. Zo kregen de schal-
meispelers van Keulen twee postulaatgulden om ‘te verdrincken ende te hueschede’. De mu-
zikanten werden uitgenodigd bij speciale gelegenheden en op feestdagen om bezoekers, het
gerecht of de stedelingen te vermaken. De scheiding tussen arbeidsloon en geschenk is hier
niet scherp te trekken. Meester Jacob, ‘de coninck sangmeester’, ontving bijvoorbeeld een
Karolus gulden, omdat hij ‘mit zijnen coralen ter eeren van der stede (...) was comen singen
voor die taeffel van den bisschop van hem alsoe te recreeeren ende vermaeken’.31

Ten slotte komen er nog een aantal incidentele schenkingen voor in de rekeningen. Zo
werden aan een non uit Luik twee filipsschilden geschonken om haar door brand verwoeste
klooster weer op te bouwen.32 Vreemdelingen die in de omgeving van de stad gesignaleerd
werden, kregen een kleinigheidje met het verzoek buiten de stad te blijven. De stad gaf ver-
der zelden geld uit aan armenzorg, die kwam voor rekening van de gasthuizen en werd ge-
financierd door rijke burgers en de geestelijke instellingen. De stad had wel een chirurgijn
in dienst en de stadsdokter ontving kleding. Een opmerkelijke gift van de stad waren tot slot
de acht gouden guldens die Mathias van Aken, rector te Keulen, op paasavond 1555 ontving
‘tot behouff van den arme, schamele studenten in den college’.33
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dijkgraag, heemraden en hun dienaren maaltijden, wijn en bier ontvingen; inv.nr. 448, fol. 62r (14 maart 1565) en fol. 65r
(4 september 1565).

28 Voor de wijnschenkingen in Leiden zie Damen, ‘Pouring’. Omdat de Haarlemse gedeputeerden in Leiden evenveel kan-
nen geschonken kregen, was hier sprake van gebalanceerde reciprociteit.

29 H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van
Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) (Den Haag 1991) 131 en J.P. Ward, The cities and States of Holland (1506-1515). A parti-
cipative system of government under strain (dissertatie Leiden, 2001) 87. Alleen in het rekeningjaar 1465-1466 werd aan ver-
schillende gedeputeerden tegelijkertijd wijn geschonken; AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 33v, 35v en 36r.

30 De stadsbode van Dordrecht kreeg in 1427 slechts 7 s Vlaams voor een maaltijd, terwijl zijn collega uit Sint Omaars in het-
zelfde jaar 3 gouden Beierse gulden (3 pond 7 s 6 d Vlaams) ontving, AvK, SAH, inv.nr. 320, fol. 185r en 191v.

31 AvK, inv.nr. 342, fol. 49v (1455) en inv.nr. 418, fol. 67v (24 april 1536).
32 De non had hiervoor een brief van hertog Filips de Goede bij zich, AvK, SAH, inv.nr. 328, fol. 198v.
33 Enkele Egyptenaren (zigeuners) ontvingen twee postulaatgulden ‘dat zij binnen deser steden niet comen en zoude’, AvK,

SAH, inv.nr. 360, fol. 57v (1475). Zie ook: Marsilje, ‘Ontluikende stad’, 60-62 en Verkerk, ‘Parochie’, 82. Voor de stu-
denten: inv.nr. 438, fol. 111v-112r (12 pond Vlaams).



Omvangrijke giften met specifieke tegenprestaties
Het laatste type geschenken waren de soms omvangrijke giften, die functioneerden als be-
loning voor een specifieke dienst of als aanzet daartoe – het gaat hier om gebalanceerde re-
ciprociteit. Deze giften werden ingezet om concrete politieke of juridische zaken geregeld
te krijgen, die het belang van de stad dienden. Het is op dit type giften dat de onderscheiding
van Derville tussen vrijwillige giften, steekpenningen en rackets betrekking heeft.34 Het
kwam echter zelden voor dat er geschenken van Haarlem werden afgedwongen. De scheids-
lijn tussen arbeidsloon, geschenk of smeergeld is niet in alle gevallen scherp te trekken,
maar in principe kwamen deze giften boven op het loon dat de ontvanger al ontving. Ken-
merkend is verder dat het vaak giften in natura betrof, zoals glaswerk, linnen, wagenschot
(eikenhouten planken), boter, ossen en vis.

In de rekeningen worden specifieke giften meestal omzichtig omschreven; in de 16de
eeuw werden ze meestal als ‘gratuiteyt’ aangemerkt.35 Het woord ‘huesschede’ komt vaker
voor, maar moet breder opgevat worden. Onder hoofsheid moeten gedragsregels begrepen
worden die de contacten moesten versoepelen, het was ‘een smeermiddel in menselijke re-
laties’. Alle soorten geschenken werden als hoofsheid beschouwd. Een bode ontving bij-
voorbeeld ‘te huesschede’ een klein geldbedrag. Maar de door Filips de Goede aangestelde
schout van Haarlem ontving in 1427 ‘te huesschede’ 50 Filipsschilden (75 pond Vlaams),
‘soe hi den brouwers ende den poorteren goedertieren geweest heeft in den boeten die sij
verdienden’. Dit is duidelijk een gift uit de categorie ‘omvangrijke giften’. De hoogte van de
gift kon van tevoren vastgelegd zijn. De ambtenaar Frans van Gent ontving tien kronen voor
zijn diensten aan het hof van de hertogin in 1454, nadat hij geklaagd had over het uitblijven
van zijn gift.36

Tussen 1518 en 1524 schonk Haarlem glaswerk aan de steden Edam, Purmerend, Medem-
blik en Enkhuizen die ten behoeve van hun kerken hierom verzocht hadden (afbeelding 2).
Op de gebrandschilderde glazen stonden heiligen, de paus en zijn kardinalen, de keizer en
enkele gebeurtenissen uit de Bijbelse en Haarlemse geschiedenis afgebeeld. De kerken in de
genoemde steden hadden geleden onder brand en invallen tijdens de Gelderse oorlogen.
Deze opvallende geschenken behoren tot het derde type giften. De vroedschap stemde na-
melijk in uit economische motieven, ‘omdat die van Edamme wederomme Hairlems bier al-
dair drincken ende slyten sullen tot vermeerderinge van der neringe van der brouwerye
binnen dese stede’.37

Tot de kleine groep van ontvangers van omvangrijke giften behoorden echter voorname-
lijk de functionarissen en topambtenaren van de grafelijke bestuurlijke en juridische instel-
lingen die Haarlem immers uitstekend van informatie konden voorzien en optraden als be-
middelaar tussen de vorst en de stad. Om de rol van geschenken in de contacten tussen het
Haarlemse stadsbestuur en de grafelijke ambtenaren aan het licht te brengen, wordt nu uit-
gebreider ingegaan op de giften aan ambtenaren.
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34 Derville, ‘Les pots-de-vin’, 450, 453.
35 ‘Gratuiteyt’ had niet persé een negatieve connotatie, zie: Damen, ‘Corrupt’ en idem, Staat, 404-405.
36 W.P. Gerritsen, ‘Hoofsheid herbeschouwd’ in: P. den Boer (red.), Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heus-

heid, beschaving en cultuur (Amsterdam 2001) 81-105, aldaar 85, 96 en Groebner, Liquid, 92-96. AvK, SAH, inv.nr. 320, fol.
191v en inv.nr. 342, fol. 48v.

37 AvK, SAH, inv.nr. 3 (Vroedschapsresoluties), fol. 42r, 45v, 62r; inv.nr. 401, fol. 67v-68r; inv.nr. 405, fol. 76r-76v; inv.nr. 406,
fol. 58v-59r en Tracy, Holland, 65-74. Zie ook: L. Noordegraaf, ‘Mecenaat voor en na de Opstand. Gebrandschilderde glazen
in Hollandse kerken gedurende de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd’, Holland 33 (2001) 17-37, aldaar 25-29.



Haarlem en de grafelijke ambtenaren
De inlijving van Holland in de Bourgondische en Habsburgse personele unie had tot gevolg
dat het gewest onderworpen werd aan opkomende centrale bestuurlijke, juridische en fi-
nanciële instellingen en er vond een proces van uniformering van het bestuur en de recht-
spraak plaats.38 De centraliserende politiek en de uitbouw van het bestuursapparaat, die ge-
paard gingen met een groei van de bureaucratie, stuitten op regionale en lokale weerstand
omdat het beleid van de vorst lang niet altijd overeenkwam met de belangen van zijn onder-
danen. Om greep te krijgen op het graafschap moest de vorst door middel van zijn ambte-
naren aansluiting zoeken bij de lokale machthebbers. Op hun beurt moesten edellieden en
stadsbesturen toegang tot de vorst en zijn bestuursapparaat zien te krijgen door contacten
te leggen met ambtenaren en hovelingen.39

Patronage en machtsmakelaardij waren het resultaat van strategieën van de vorst om zijn
macht uit te breiden, van imitatie van dit gedrag door zijn protégés en van pogingen van lo-
kale en regionale belangengroepen om hun macht en autonomie te behouden. De autoriteit
van de vorst was gebaseerd op bilaterale persoonlijke verhoudingen die steunden op de uit-
wisseling van geschenken en diensten, waardoor het systeem vatbaar was voor corruptie. De
Bourgondische en Habsburgse vorsten werkten dit verder in de hand door familieleden en
beschermelingen als ambtenaren aan te stellen of door ambten per opbod te verkopen of te
verpachten. Op hun beurt trachtten ambtenaren hun investering in een ambt terug te ver-
dienen. Als verlengstuk van de vorst en uitvoerders van diens beleid konden zij hun invloed
namelijk te gelde maken. Dit was mogelijk doordat de scheiding tussen publieke en privé-
middelen niet altijd scherp was.40 De steden trachtten ten slotte invloed uit te oefenen op het
beleid door de ambtenaren naar hun hand te zetten. De vraag is in hoeverre Haarlem ge-
schenken gebruikte om ambtenaren te beïnvloeden. En hadden deze geschenken structure-
le banden tussen de stad en de grafelijke functionarissen tot gevolg, waardoor Haarlem af-
hankelijk werd van bepaalde hoge ambtenaren?

Giften aan grafelijke ambtenaren
De grafelijke domein- en gerechtsambtenaren op lokaal niveau, zoals de schout van Haar-
lem en de baljuw van Kennemerland, ontvingen nauwelijks giften en worden hier buiten be-
schouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor de nieuwjaarsgratificaties van het subalterne per-
soneel aan het Binnenhof te Den Haag. De aandacht wordt gericht op de hovelingen,
stadhouder, raadsheren, rekenmeesters en secretarissen verbonden aan de centrale en ge-
westelijke bestuurlijke, juridische en financiële instellingen in Mechelen, Brussel en Den
Haag voor wie bijna 40 procent van de Haarlemse uitgaven aan giften bestemd was.

De ambtenaren in Den Haag, Mechelen en Brussel kregen jaarlijks tijdens de Vasten bier
of bokking van Haarlem. Aanvankelijk ging het alleen om de stadhouder van Holland en
raadsheren uit Den Haag, maar in de 16de eeuw behoorden de leden van de Grote en Ge-
heime Raad ook tot de begunstigden. In de 16de eeuw werden de namen van de ontvangers
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38 Voor de bovengewestelijke instellingen: H. Cools, Mannen met macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habs-
burgse landen, ca. 1475-ca. 1530 (Zutphen 2001) 36-40 en voor de gewestelijke instellingen: Damen, Staat, deel 1. 

39 W. Reinhard, ‘Power elites, state servants, ruling classes and the growth of state power’ in: W. Reinhard (ed.), Power eli-
tes and state building (Oxford 1996) 1-18; Tracy, Holland, 13-21, 44-52, 185-187 en Blockmans, ‘Patronage’, 119-125.

40 Derville, ‘Les pots-de-vin’, 461-464; Damen, Staat, 414-416; Groebner, Liquid, 51-59 en H.G. Koenigsberger, ‘Patronage
and bribery during the reign of Charles V’ in: H.G. Koenigsberger, Estates and revolutions. Essays in early modern European
history (Ithaca 1971) 166-175, aldaar 166-169.



niet meer gespecificeerd en werd er wel eens een jaar overgeslagen. Tussen 1518 en 1521 ont-
vingen alleen de hoge functionarissen Jean Roussel en Filips Wielant haring; zij waren als
commissarissen op de Staat verantwoordelijk voor de sanering van de Haarlemse financi-
ën.41 Deze reguliere giften moeten begrepen worden als middel om de relaties met de amb-
tenaren van de grafelijke instellingen te bevestigen en waren vermoedelijk voldoende om de
nodige informatie van de ambtenaren los te krijgen.

Ambtenaren die Haarlem bezochten als grafelijke commissaris of op doorreis waren,
werden uit hoofsheid en in sommige gevallen voor specifieke doeleinden onthaald met wijn
en soms een maaltijd. Ambtenaren die op reis waren naar (West)Friesland komen veelvul-
dig voor in de stadsrekeningen. Friesland werd in 1523 door Jan II van Wassenaar veroverd
en aan het Habsburgse rijk toegevoegd. De heer van Kruiningen die in 1524 op weg was naar
Friesland om voor de keizer ‘aldair te maicken zekere ordonancien ende policien’ kreeg een
maaltijd geschonken ‘om tbier van Hairlem dat in Vrieslant gebrocht ende gesleten was, ge-
recommendeert te hebben’. Hij moest dus de economische belangen van Haarlem beharti-
gen.42 De belangrijkste zaken waarvoor de commissarissen naar Haarlem afreisden, waren
echter de wetsvernieuwing, de onderhandelingen en inning van de bede en allerlei andere
specifieke gevallen waarbij het advies, onderzoek of oordeel van grafelijke ambtenaren ver-
eist was.

In de Bourgondische tijd was de bemoeienis van grafelijke ambtenaren met de wetsver-
nieuwing gering. De Haarlemse elite had relatief veel inspraak in de benoeming van de bur-
gemeesters en schepenen. Een kiescollege, waarvan de omvang door de tijd heen varieerde,
koos op 25 april de burgemeesters of droeg tweetallen voor aan de landsheer of stadhouder.
Hetzelfde gold voor de schepenfuncties. Vanaf 1501 benoemden grafelijke commissarissen
direct de burgemeesters en schepenen. De raadsheren van het Hof van Holland kwamen nu
jaarlijks naar Haarlem om de stadsbestuurders te benoemen en de stadsrekening te sluiten.43

De commissarissen ontvingen in de Habsburgse tijd naast hun daggeld een maaltijd met
wijn en ook alle andere (reis)kosten werden vergoed. De wetsvernieuwing gebeurde jaren
achtereen door dezelfde ambtenaren. Zo was Gerrit van Assendelft als eerste raadsheer van
het Hof van Holland tussen 1527 tot 1555 vrijwel ieder jaar betrokken bij de benoemingen.
In 1555 verbleven hij en raadsheer Christiaan de Wairt als commissarissen vier dagen in
Haarlem om de wet te verzetten en de rekening af te horen en te sluiten. De verblijfskosten
bedroegen alleen al 37 pond Vlaams, daarnaast ontvingen ze voor hun ‘vacatien ende moey-
ten’ nog eens 62 pond.44 Aangezien er in Haarlem zoals in andere Hollandse steden in deze
periode een proces van oligarchisering plaatsvond, valt te veronderstellen dat de stedelijke
elite structurele banden onderhield met de commissarissen om invloed uit te oefenen op de
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41 Schenkingen aan Wielant en Roussel, inv.nr. 401, fol. 65v; inv.nr. 402, fol. 50r; inv.nr. 403, fol. 44v en inv.nr. 404, fol.
61r. Zie ook: Marsilje, ‘Geografische’, 38 en vgl. Damen, Staat, 397.

42 Tracy, Holland, 74-75, 80 en Cools, Mannen, 303. Van 6 tot 11 augustus 1516 verbleven enkele hoge edelen te Haarlem die
op weg waren naar Friesland om de ‘rebellen te reduceren’. Ze ontvingen 28 stadskannen wijn, AvK, SAH, inv.nr. 398,
fol. 64v. Voor de maaltijd van Joost van Kruiningen, fol. 69v-70r (22 augustus 1524).

43 Damen, Staat, 364-365, 378; Marsilje, ‘Geografische’, 43-45 en Koorn, ‘Inleiding’, 7-14.
44 AvK, SAH, inv.nr. 438, fol. 96v-97v en 116r-116v. De Wairt was raadsheer en rekenmeester, zie: Tracy, Holland, 189-191.

De steden waren verplicht om daggeld aan de raadsheren te betalen, maar een deel van de vergoedingen voor reis- en ver-
blijfskosten moet als gift aangemerkt worden. Jan van Halewijn ontving bijvoorbeeld 18 pond Hollands voor de wetsver-
nieuwing in 1476, voor dat bedrag moest een meestermetselaar ongeveer 54 dagen werken, zie: Damen, Staat, 380-381 en
J.P. Ward, ‘Guillaume de Clugny, Guillaume de Bische and Jean Gros: three officials of Charles of Burgundy and their ro-
les as mediators between the prince and the cities of Holland (1460-1477)’, Francia 32 (2005) ter perse.
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benoemingen. Deze kwamen tot uitdrukking in de ruime beloningen.45

Naast de reguliere giften en geschenken bij bezoeken ontvingen grafelijke functionaris-
sen ook omvangrijke geschenken. Haarlem maakte gebruik van geschenken om een kleine,
selecte groep grafelijke ambtenaren te beïnvloeden, die betrokken waren bij politieke en ju-
ridische zaken die de stad aangingen. In de periode 1514-1526 waren dat bijvoorbeeld de be-
deonderhandelingen, de nieuwe verponding, de oorlog- en veiligheidskwesties en het con-
flict over de Spaarnedam.46

Tijdens de onderhandelingen over de (buiten)gewone beden vond er intensief contact
tussen de steden en ambtenaren plaats. Er werd met de steden zowel in de Staten-Generaal
en in de Staten van Holland als afzonderlijk onderhandeld. De Staten van Holland waren
met Filips de Goede en Karel de Stoute overeengekomen dat de steden mochten bepalen aan
wie de overschotten van de bede gedistribueerd werden. Haarlem koos dan ook voor vor-
stelijke familieleden en hoge functionarissen in het Bourgondische staatsapparaat, die de
stedelijke belangen het best konden behartigen. In 1477 werd deze distributie afgeschaft
door Maria van Bourgondië, wat suggereert dat de hertogen de giften gedeeltelijk afdwon-
gen en de verdeling in eigen hand hielden. Niettemin hadden steden er winst in gezien om
de ambtenaren die de bedeonderhandelingen voerden te belonen om zo hun aandeel in de
bede te verminderen.47

Haarlem nam van oudsher het grootste aandeel van de betaling van de bede voor zijn re-
kening en zette alle middelen in om even hoog gezet te worden als Leiden en Delft. Om dit
te bereiken was de stad bereid om de financiële functionarissen van de hertog bij iedere zet-
ting grote geldbedragen te schenken. De strategie van Haarlem was succesvol, want de be-
dragen die de stad aan de ambtenaren schonk, waren kleiner dan het bedrag dat in minde-
ring werd gebracht.48 De korting moest echter bij iedere onderhandeling weer veiliggesteld
worden. In december 1515 ontving Anton van Lalaing, hoofd van de Raad van Financiën en
latere stadhouder van Holland, van de stad Haarlem 100 stuks wagenschot vanwege de ‘goe-
de expedicie ende vrientscap die zyn eedelhede gedaen hebben in zekere quytsceldingen
ende remboursementen die de voirs. stede van den Co.M. vercregen heeft in heuren porcie
van den beede’. De stad had succesvol korting op haar aandeel van de bede gekregen door
tussenkomst van Lalaing. De beloning was waarschijnlijk in overleg met de stad overeenge-
komen, omdat de vroedschap eerder had besloten dat men ‘mijn heere van Montigny sal
mogen scencken een paert van thien pondt grote’.49
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45 Damen, Staat, 380-381, 397-398 en W.P. Blockmans, ‘Mobiliteit in stadsbesturen 1400-1550’ in: D.E.H. de Boer en J.W.
Marsilje (red.), De Nederlanden in de late Middeleeuwen (Utrecht 1987) 236-260, aldaar 254-257.

46 Na enkele desastreuze stormen aan het begin van de 16de eeuw raakte Haarlem met de dijkgraaf en heemraden van Rijn-
land in conflict, waarop (boven)gewestelijke ambtenaren zich met de kwestie gingen bemoeien, Ward, Cities, 185-191 en
P. van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-
1530 (Hilversum 1998) 41-50.

47 Damen, Staat, 338-364, 411-413, 416 en idem, ‘Corrupt’. In 1475 werd Haarlems aandeel in de ‘distribucy’ verdeeld over
Lodewijk van Gruuthuse (300 pond Hollands), Jan van Halewijn (40 pond), Gerrit van Assendelft (40 pond), Dirk van
Zwieten (20 pond), Anton Haneron (60 pond), Thomas Male (80 pond), Gerard de la Roche (40 pond), Willem van Pou-
pet (25 pond), Lodewijk van der Eijcke (20 pond), Jan van Assendelft (25 pond) en Gerrit van Berkenrode (20 pond), AvK,
SAH, inv.nr. 360, fol. 21r-22r. De giften werden overeenkomstig de ambtelijke hiërarchie verdeeld.

48 Damen, Staat, 407-408, 417; Damen ‘Corrupt’ en Marsilje, ‘Geografisch’, 40. In 1518 distribueerde Haarlem boter, ossen,
tijbokking en linnen ter waarde van 320 pond Vlaams onder de (boven)gewestelijke ambtenaren om korting te krijgen op
de bede van 80.000 pond; AvK, SAH, inv.nr. 401, fol. 64v en 65r-66r.

49 Vroedschapresolutie van 1 juni 1515, AvK, SAH, inv.nr. 2, fol. 158r. en inv.nr. 398, fol. 61v (36 pond Vlaams). Zie ook:
Cools, Mannen, 243-245 en Tracy, Holland, 53-54.



Op 20 juli 1521 kregen de Haarlemse gedeputeerden opdracht om enkele heren en vrien-
den in Den Haag een gratificatie te geven om tot een korting te komen op de nieuwe bede
van 80.000 gulden. In september reisden de gedeputeerden naar Brussel om in de Staten-
Generaal verder te onderhandelen. De gedeputeerden moesten met de beste ‘redenen ende
middelen dair toe dienende’ een korting op de bede krijgen. De opdracht luidde ‘soe grote
gracie als men crigen mach ende te geven soe luttel als zij sullen mogen vercrigen’, om dit
te bereiken kregen ze toestemming om te ‘verloven ende geven den voirs. commissaryssen
mijnen heere den tresorier generael oft anderen heeren ende vrinden die hen dairinne be-
hulpelick moge wesen seker gratuyteyt om de dancbairheyt van ossen ofte anders (...) ten
meesten prouffijte van der stede’.50

De bede werd in april 1522 door de Staten van Holland geconsenteerd, na uitvoerig over-
leg met de keizerlijke ambtenaren. Haarlem kreeg ook de gewenste korting en schonk in de-
zelfde periode de kanselier van de keizer, de tresorier-generaal, het hoofd van de kanselarij
en procureur Jan Basijn elk 250 stuks gerookte haring. Raadsheer Roussel ontving 500 stuks
haring en De la Roche een ton paling. Frederik van Renesse en Vincent Cornelisz ontvingen
elk 25 pond Vlaams voor hun ‘veele goede audiencien, diensten ende recommendacien’ en
de laatstgenoemde ontving ook glaswerk met het wapen van Haarlem.51

In vergelijking met de hoge edellieden en ambtenaren uit Mechelen en Brussel brachten
de gewestelijke ambtenaren zoals de stadhouder, raadsheren van het Hof van Holland en de
rekenmeester aanzienlijk meer bezoeken aan Haarlem en ontvingen daarom regelmatiger
giften. De hoge functionarissen ontvingen alleen giften wanneer ze ingeschakeld werden
voor specifieke diensten. In 1427 kenden de Hollandse steden Roeland van Uutkerke en Jan
van Roubaix, raadsheren in de hofraad van Filips de Goede, een hoofsheid toe, omdat zij de
steden hadden geholpen met het verkrijgen van ‘vrihede, privilegien ende hantvesten’.
Haarlem betaalde de functionarissen hiervoor 62 respectievelijk 100 kronen.52 De stedelijke
afgevaardigden hadden geen directe toegang tot de vorst en konden niet permanent aan het
grafelijke hof verblijven, daarom was het noodzakelijk om tussenpersonen aan het hof te
zoeken. Zo konden de eigen privileges beschermd en belangen behartigd worden, maar
werden tegelijkertijd contacten binnen het staatsapparaat opgebouwd die de stad voordeel
opleverden.53

In de Habsburgse tijd intensiveerden de contacten tussen Haarlem en de centrale instel-
lingen. De stad stond vanaf 1501 onder curatele van de commissarissen Wielant en Roussel,
die de stedelijke financiën beheerden en de wetsvernieuwingen verrichtten. De stad maakte
meerdere keren gebruik van grote geschenken om de begroting, de Staet, verlengd te krij-
gen. Het was eveneens in deze periode dat Haarlem gerookte haring ging schenken aan to-
pambtenaren in Mechelen en Brussel. De contacten met hoge edelen aan het hof in Brussel
werden volgens de historicus Tracy in de Habsburgse tijd steeds belangrijker voor de ste-
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50 AvK, SAH, inv.nr. 3, fol. 47v, 56v-57v, 58v en 60v-61r.
51 AvK, SAH, inv.nr. 3, fol. 61v (vroedschapsresolutie 8 april 1522); inv.nr. 404, fol. 61r, 62v en 63v (stadsrekening 1521-

1522). Ontvanger-generaal van de bede Willem Goudt ontving voor zijn geduld met Haarlem in 1516 en 1517 een os,
inv.nr. 399, fol. 53v en inv.nr. 400, fol. 65v. Nicolaes Everaerts, Frederik van Renesse en Vincent Cornelisz waren nauw
betrokken bij het verkrijgen van de kortingen; in 1518, 1519, 1520 en 1521 ontvingen zij elk een os ter waarde van onge-
veer 25 pond Vlaams. In 1518 ontvingen zij ook elk een vat boter. Deze gewestelijke ambtenaren waren ook betrokken bij
de wetsvernieuwing en ontvingen in deze periode uitzonderlijk hoge daggelden en dure maaltijden, inv.nr. 401, fol. 64v,
65v-66r; inv.nr. 402, fol. 52r; inv.nr. 403, fol. 49v en inv.nr. 404, fol. 62v.

52 AvK, SAH, inv.nr. 320, fol. 189r en 202r. Zie ook: Damen, Staat, 408, noot 67.
53 Damen, Staat, 408-410, 417-418; en zie ook: Marsilje, Het financiële beleid, 86-91.



den.54 Uit het schenkpatroon van Haarlem blijkt echter niet dat de contacten met de centra-
le instellingen ten koste gingen van de contacten met gewestelijke ambtenaren (gemiddeld
was ongeveer 10 procent van de uitgaven aan giften voor hen bestemd). Het Hof van Holland
en de Rekenkamer te Den Haag bleven nauw betrokken bij het centrale bestuurlijke, juridi-
sche en financiële beleid met betrekking tot de Hollandse steden.

In sommige gevallen betaalde Haarlem mee aan giften en gratificaties die de Staten van
Holland aan ambtenaren toekenden. In de Bourgondische tijd komen de geschenken van de
gezamenlijke Hollandse steden terug in de stadsrekeningen, zoals de gift aan Uutkerke en
Roubaix. In de Habsburgse tijd betaalden de Staten de geschenken zelf uit hun eigen in-
komsten, die geïnd werden door de gemenelandsontvanger. De Staten maakten veelvuldig
gebruik van giften om de steun te winnen van invloedrijke edellieden aan het hof die de Hol-
landse belangen konden behartigen, zoals de graanhandel.55

Haarlem was wat betreft schenkingen die door de Staten werden gedaan niet altijd vrijge-
vig. De vroedschapsresolutie van 12 april 1520 geeft een voorbeeld van een ‘cleyne gratuy-
teyt’ van 1000 Filipsschilden die de Staten aan de gravin van Nassau, de vrouw van de nieu-
we stadhouder René van Chalon, als welkomstgeschenk wilden geven. De vroedschap was
niet erg enthousiast over het verzoek, maar ging akkoord op voorwaarde dat er eerst overleg
gepleegd zou worden met de andere steden en dat ‘men de somme soe cleyn maicken sal,
als men mach’. Inhuldigingen, bruiloftsfeesten, geboortes en wijdingsfeesten waren gele-
genheden, waarbij de banden tussen de grafelijke ambtenaren en de stedelijke elites verste-
vigd konden worden door middel van geschenkenuitwisseling. Als deze giften op verzoek
van de vorst geschonken werden, hadden ze veel weg van rackets.56

Giften als instrument
In navolging van Derville, die aangetoond heeft dat Sint Omaars en Rijsel patroonrelaties
onderhielden met belangrijke edelen aan het Bourgondische hof, heeft Damen op basis van de
regelmatige schenkingen aan stadhouder Frank van Borselen beargumenteerd dat Haarlem
hem als patroon of beschermheer beschouwde. Haarlem zou zich in vergelijking met Leiden
meer giften hebben ingezet om contacten aan te knopen met ambtenaren omdat de stad niet
beschikte over goede connecties binnen het gewestelijke bestuursapparaat. De historicus
Ward heeft betoogd dat Haarlem in de jaren 1460 tot 1477 patroon-cliëntrelaties onderhield
met topfunctionarissen Clugny en Gros en in hoge mate van hen afhankelijk was, terwijl Lei-
den hen slechts als machtsmakelaars inschakelde.57 Deze historici gebruiken de term patro-
nage om duurzame afhankelijkheidsrelaties tussen ambtenaren en steden aan te duiden, ter-
wijl de term machtsmakelaardij voorbehouden wordt aan incidentele uitwisselingen van
overheidsdiensten en middelen door ambtenaren tegen geschenken van stadsbesturen.
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54 In 1524 ontvingen enkele ambtenaren uit Brussel en Den Haag geldbedragen van 36 of 30 pond Vlaams, omdat zij ge-
holpen hadden bij het verkrijgen van een verlenging van de Staat. AvK, SAH, inv.nr. 406, fol. 59v. Zie ook: Tracy, Holland,
27-30, 191, 197-199. In Leiden is dezelfde trend waarneembaar, zie: Damen, ‘Corrupt’.

55 Koenigsberger, ‘Bribery’, 169-171 en Tracy, Holland, 50, 102, 185.
56 AvK, SAH, inv.nr. 3, fol. 32v-33r (vroedschapsresolutie). Zie ook: Damen, Staat, 399-404 en W. Paravicini, ‘Invitations au

mariage. Pratique sociale, abus de pouvoir et intérêt de l’état à la cour des ducs de Bourgogne au XVe siècle’, Académie des
inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances (1995) 687-711.

57 Derville, ‘Les pots’, 460-461; Damen, Staat, 397, 417; Ward, ‘Guillaume’; Marsilje, Financiële beleid, 87; en zie verder voor
Leiden: M. Damen, ‘Tussen stad en land. Bourgondische ambtenaren en Leiden in de 15de eeuw’, Leids jaarboekje 95
(2003) 45-75.



Patronage is een sociaal-politieke verhouding en veronderstelt dat er sprake is van een
duurzame bilaterale relatie tussen twee personen van ongelijke sociale positie, waarbij de pa-
troon uit eigen middelen bescherming en materiële voordelen biedt en de cliënt daar materi-
ële en symbolische wijze steun tegenover stelt. In de Bourgondische en Habsburgse tijd wa-
ren alleen de vorst en enkele hoge edelen en geestelijken in staat om als patroon op te treden.
Hoge functionarissen en ambtenaren onder de vorst traden echter op als bemiddelaars tus-
sen de nieuwe staatsmacht en lokale belangengroepen. Ze wisselden openbare diensten en
middelen uit tegen geschenken en probeerden zo een clientèle op te bouwen. Dit verschijn-
sel wordt machtsmakelaardij genoemd.58 Op grond van deze definitie is het consequenter
om relaties tussen ambtenaren en steden altijd als machtsmakelaardij te omschrijven. In dit
geval blijft het echter belangrijk om de vraag te stellen of Haarlem duurzame contacten
onderhield met de grafelijke ambtenaren en afhankelijk van hen was of dat het bleef bij inci-
dentele giften aan die ambtenaren die specifieke diensten aan de stad hadden betoond.

Uit het bronmateriaal blijkt dat Haarlem een selecte groep grafelijke topambtenaren in-
schakelde om invloed uit te oefenen op beslissingen die de stad betroffen. Het was van be-
lang voor de stad om een netwerk van contacten, het zogenaamde sociaal kapitaal, op te bou-
wen binnen de groeiende bureaucratische instellingen.59 Ambtenaren waren fundamentele
schakels in dit netwerk, maar uiteindelijk ging het vanuit het gezichtspunt van de stad om de
contacten en niet om de personen. Gezien de wisselingen van personen binnen het ambte-
narenapparaat was het voor Haarlem ook niet functioneel om duurzame relaties aan te gaan.
De stad schakelde alleen bemiddelaars in wanneer de omstandigheden daartoe dwongen en
gebruikte geschenken om de ambtenaren voor zich in te winnen. De stad moest het uiteraard
stellen met de door de vorst aangestelde ambtenaren, maar dat betekende niet dat de Haar-
lem in alles van hen afhankelijk was. Aan topambtenaar Jean Gros was bijvoorbeeld geen hu-
welijkscadeau geschonken, daarom weigerde hij later Haarlem behulpzaam te zijn bij de be-
deonderhandelingen. Uit het feit dat Haarlem hem niets geschonken had, blijkt dat hij alleen
ingeschakeld werd wanneer hij de stad van dienst kon zijn. Het geven van geschenken was
geworteld in het Bourgondische en Habsburgse besluitvormingsproces, wat eveneens blijkt
uit de conventies rondom schenkingen. Dit hield echter niet in dat het Haarlemse stadsbe-
stuur afhankelijk was van machtsmakelaars om een eigen beleid te kunnen voeren.60

Geschenkenuitwisseling was geen voldoende voorwaarde voor het tot stand komen van
duurzame banden. Persoonlijke relaties, bij voorkeur gebaseerd op verwantschapsbanden,
en gedeelde belangen van de patroon en beschermeling waren ook vereist. De wisselingen
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58 Blockmans, ‘Patronage’, 119; H. Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510) (Leuven en Apeldoorn
1996) 126-133; J. Dumolyn, ‘Investeren in sociaal kapitaal. Netwerken en sociale transacties van Bourgondische ambte-
naren’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 28 (2002) 417-438, aldaar 421-425 en G. Lind, ‘Great friends and small friends.
Clientelism and the power elite’ in: W. Reinhard (ed.), Power elites and state building (Oxford 1996) 123-147, aldaar 123-125
en 138.

59 Dumolyn, ‘Investeren’, 425-433 en Damen, Staat, 416. In de stadsrekeningen komen nauwelijks ambtenaren voor die ge-
durende enkele aaneengesloten jaren giften ontvingen. Soms werden er zelfs helemaal geen giften verstrekt, behalve
maaltijden en wijn aan bezoekers.

60 Ward, ‘Guillaume’. Anton van Lalaing vroeg de Staten bijvoorbeeld om wagenschot om het huis dat hij bouwde te ver-
fraaien. De Haarlemse vroedschap stemde met dit verzoek in, mits het ‘kleine’ geschenk door de Staten werd betaald. La-
laing was lid van de Geheime Raad en hoofd van de Raad van Financiën, dit was reden genoeg voor de stad om hem te
vriend te houden. De relatie tussen de Hollandse steden en Lalaing was echter niet best, wat later ook bleek toen Lalaing
stadhouder was. AvK, SAH, inv.nr. 3, fol. 42v-43r (Vroedschapresolutie, 28 april 1521); Cools, Mannen, 243-245 en Koe-
nigsberger, ‘Bribery’, 174.



binnen het stadsbestuur waren een complicerende factor voor de magistraten om persoon-
lijk patronagerelaties op te bouwen met ambtenaren. Verder prosopografisch onderzoek zal
moeten uitwijzen in hoeverre de Haarlemse stadsbestuurders en functionarissen behoorden
tot de vertrouwelingen van hoge grafelijke ambtenaren, die als patronen hun cliënten aan
functies in vorstelijke dienst hielpen.61 Lage mobiliteit binnen het ambtenarencorps en het
Haarlemse stadsbestuur zou dit in de Habsburgse tijd wel eenvoudiger hebben gemaakt,
maar dergelijke verhoudingen zullen lang niet altijd de belangen van de stad gediend heb-
ben.62 Samenvattend kan gesteld worden dat Haarlem weliswaar giften gebruikte om amb-
tenaren aan te zetten of te belonen voor specifieke diensten, maar dat uit de schenkingen
niet blijkt dat de stad jaren achtereen contacten onderhield met dezelfde ambtenaren of af-
hankelijk van hen was. Na 1550 waren hoge edelen als Egmond en Oranje wel in de positie
om de staatsmacht uit te dagen en een eigen machtsgebied op te bouwen in Holland, maar
door de uiteenlopende belangen en slechte verhoudingen kwam het nooit tot duurzame
banden tussen deze edelen en de Hollandse steden.63

Wanneer de giften van Haarlem begrepen worden als middel dat ingezet werd om be-
stuurlijke, financiële, juridische en economische zaken op centraal en gewestelijk niveau te
regelen, dan zegt dit iets over de manier waarop men in de late Middeleeuwen tegen derge-
lijke geschenken aankeek. Damen heeft de terminologie die men gebruikte om onwettige prak-
tijken en corruptie te benoemen uitvoerig geanalyseerd en komt tot de conclusie dat men het
geven van geschenken eerder als hoofs dan als corrupt gedrag bestempelde. Opvallend is bij-
voorbeeld dat de Hollandse steden in 1477 alleen klaagden over onwettige beïnvloeding van
de rechtsgang en omkoopbare rechters, terwijl corruptie met betrekking tot bestuurlijke za-
ken niet genoemd werd.64 De geschenken die de stad uitdeelde werden nauwkeurig genoteerd
door de tresorier en goedgekeurd door de ambtenaren die de stadsrekeningen controleerden.
De landsheren namen ook geen serieuze initiatieven om schenkingen aan ambtenaren te ver-
bieden, maar moedigden deze praktijken indirect aan. Geschenken speelden een essentiële
rol om de contacten met ambtenaren, die de verbindingen tussen de nieuwe staatsinstellingen
en de lokale machthebbers vormden, in stand te houden en effectieve besluitvorming moge-
lijk te maken. Het omkopen van ambtenaren was in de 16de eeuw een geaccepteerde strate-
gie van de stedelijke gedeputeerden en er is geen reden om aan te nemen dat de stedelijke schen-
kingen aan ambtenaren als onwettig werden beschouwd.65
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61 S. ter Braake, ‘In dienst van Den Haag. Makerlaardij bij het Hof van Holland aan het einde van de Middeleeuwen (1483-
1506)’, Holland 35 (2003) 8-25 en Dumolyn, ‘Investeren’, 428-429.
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bestaande uit oud-burgemeesters, dat het gerecht adviseerde bij financiële, geheime en spoedeisende zaken die speelden
op een (boven)gewestelijk niveau. De samenstelling van dit college zou waarschijnlijk wel stabiel genoeg geweest zijn om
duurzame relaties op te bouwen. Zie: J. Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap. Een informeel Leids adviescollege tussen
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nage in de Habsburgse Nederlanden?’, Bijdragen en mededelingen tot de geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 651-676. In het
laatste kwart van de 15de eeuw traden Anton van Croy en zijn opvolger Anton van Bourgondië als patroon op voor Sint
Omaars en onderhielden ze een regionale machtsbasis, zie: Derville, ‘Les pots’, 460-464 en idem, ‘Pots’, 359-360.

64 Blockmans, ‘Patronage’, 118; Damen, ‘Corrupt’ en idem, Staat, 414-416. Het Groot Privilege bevatte wel klachten over om-
koperij van ambtenaren met betrekking tot de aanstelling van stadsbestuurders in Vlaanderen.

65 Koenigsberger, ‘Bribery’, 171-172 en Tracy, Holland, 50, 184-185.



Conclusie
De stad Haarlem besteedde gedurende de Bourgondische en Habsburgse tijd een zeer be-
scheiden deel van haar financiële middelen aan geschenken. De beneficianten kwamen van-
wege hun functie en/of sociale status in aanmerking voor een gift. Tot de eerste categorie
behoorden onder meer de landsheer en zijn ambtenaren, de stedelijke bestuurders en amb-
tenaren en de geestelijke instellingen in de stad en tot de tweede categorie edelen, geestelij-
ken en behoeftigen. De waarde en aard van het geschenk waren afhankelijk van de functie
en status van de ontvanger, de context waarin geschonken werd en de motieven van het
stadsbestuur.

In het algemeen dienen geschenken als middel om de contacten soepel te laten verlopen.
De schenkgewoonten van Haarlem kunnen begrepen worden door een typering van de func-
ties van de giften vanuit het oogpunt van de stad. Haarlem schonk allereerst regulier aan de
ambtenaren van overheidsinstellingen, de stadsdienaren en geestelijke instellingen in de
stad. De functie van deze giften was om de contacten met de leden van deze permanente in-
stellingen in stand te houden. De macht van de traditie speelde hier ook een rol. Ten tweede
schonk de stad onregelmatig aan bezoekers en ingezetenen van de stad. De wijn-, maaltijd-,
of geldschenkingen waren tekens van de stedelijke politieke macht, gastvrijheid en goedwil-
ligheid en moesten de bezoeker mild stemmen. Als laatste werden er giften, soms van aan-
zienlijke omvang, aan ambtenaren geschonken, die functioneerden als beloning voor een
dienst of als aanzet daartoe. Geschenken werden gezien als hoofsheid en bij bijzondere gif-
ten aan ambtenaren werd er gesproken van gratificaties.

Topfunctionarissen en ambtenaren vervulden een schakelfunctie tussen de overheid en
de onderdanen. De opkomst van bestuurlijke, financiële en juridische instellingen en de
daarmee gepaard gaande centralisering van de macht brachten de onderdanen zowel nieu-
we financiële lasten en aantasting van de autonomie als bijvoorbeeld juridische voordelen.
De stad moest zich beschermen tegen de nieuwe staatsmacht en profijt trekken van de
nieuwe instituties; in beide gevallen waren goede contacten met ambtenaren vereist. Een
deel van de giften aan ambtenaren bestond uit reguliere giften en wijn- en maaltijdschen-
kingen tijdens bezoeken; het grootste deel verdween echter naar omvangrijke schenkingen
aan hoge functionarissen die de stad behulpzaam waren geweest.

Haarlem maakte gebruik van geschenken om hovelingen en ambtenaren in te schakelen
als bemiddelaars tussen de stad en de overheidsinstellingen. Het was voor Haarlem echter niet
functioneel om langdurige relaties aan te gaan met ambtenaren en de stad was ook niet af-
hankelijk van machtsmakelaars. Uit de rekeningen blijkt ook niet dat de stad dergelijke per-
manente en langdurige contacten onderhield met ambtenaren of hovelingen. Zij ontvingen
alleen geschenken wanneer dat de stad ten goede kwam. Uiteraard konden ambtenaren soms
wel jaren achtereen geschenken ontvangen, omdat ze langdurig in dienst waren van de vorst.
Dit was vooral in de Habsburgse tijd het geval, een periode waarin de giften aan ambtenaren
geleidelijk toenamen door intensievere bemoeienis van de centrale overheid met de stad.

Afsluitend kan gesteld worden dat Haarlem geschenken op functionele en pragmatische
wijze aanwendde als instrument om contacten op te bouwen en in stand te houden. Er ont-
stonden echter geen langdurige patronagerelaties tussen de stad en hoge grafelijke functio-
narissen, zoals in Sint Omaars en Rijsel na de dood van Karel de Stoute het geval was.66 Reden
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hiervoor is dat Haarlem geen beschermheren nodig had, omdat het niet in een oorlogsgebied
lag waar de staatsmacht verzwakt was. Evenals Leiden en Gent gebruikte Haarlem wel ge-
schenken om grafelijke ambtenaren te belonen voor of aan te zetten tot specifieke diensten.
Het geven van geschenken was een efficiënt middel, gezien de geringe kosten die het mee-
bracht, en behoorde tot de politieke praktijk van de late Middeleeuwen. Haarlem schonk nau-
welijks aan de eigen stedelijke elite, minder dan Leiden en veel minder dan Gent waar derge-
lijke schenkingen gemeengoed waren. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de relatief
eenvoudige politieke structuur van de stad; deze was in Haarlem immers niet gebaseerd op
een wankel evenwicht tussen verschillende socio-economische groepen.
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mentaar op van de controleurs van de Rekenkamer. Na de dood van Karel de Stoute kwamen de steden van 1477 tot 1493
in oorlogsgebied te liggen en probeerden ze door middel van grote giften aan de gouverneurs, kapiteins en controleurs
van de rekenkamer invloed uit te oefenen op de legering van de troepen; Derville, ‘Les pots-de-vin’, 454-458.



Kunst en Getal
De berekening van de schilderijenproductie in het gewest Holland ten tijde van

de Republiek

De opkomst en neergang van de schilderkunst in de 17de en 18de eeuw ten tijde van de Republiek der
Zeven Provinciën heeft in de historische en kunsthistorische wetenschappelijke literatuur altijd veel aan-
dacht gekregen. Slechts weinigen hebben zich uitgesproken over het totaal aantal schilderijen dat in die
twee eeuwen tot stand moet zijn gekomen. In het artikel worden de onderzoeksmethoden die gebruikt
zijn om het totale aantal schilderijen vast te stellen onder de loep genomen. In het algemeen wordt door
de onderzoekers uitgegaan van beperkte gegevens zoals bijvoorbeeld het aantal schilderijen in boedelin-
ventarissen in één stad of gedurende een beperkte periode. Deze gegevens worden vervolgens als repre-
sentatief beschouwd voor een gewest respectievelijk voor een periode van één of twee eeuwen. Dit onder-
zoek richt zich op de vraag of betrouwbare aantallen schilderijen worden verkregen wanneer uitgegaan
wordt van dergelijke gegevens uit lokaal onderzoek. Gelet op de diversiteit van de steden, de verande-
ringen in de tijd, de schildersscholen, de regels van de gilden, de aard van het werk, de prijzen, de kwa-
liteit, de opdrachtgevers, de verschillen tussen stad en platteland en het uiteenlopen van de welvaart in
de gewesten worden vraagtekens gezet bij de berekende aantallen. 

Inleiding
In de zeventiende eeuw is in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een forse schil-
derijenproductie op gang gekomen. De Republiek kende in de 17de eeuw haar meest grote
bloeiperiode in economisch en in kunstzinnig opzicht. De handel in koloniale producten
zorgde ervoor dat grote hoeveelheden geld in omloop kwamen. Onderzoek laat zien dat er
een relatie bestaat tussen geld en kunst. Marten Jan Bok wijst erop dat de Amerikaanse eco-
noom William N. Goetzmann heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de hoogte
van de bedragen die worden betaald voor kunst en voor aandelen. Overigens werd Goetz-
mann voorafgegaan door Karel van Mander die in 1604 reeds vaststelde dat de kunst gaarne
in de omgeving van de rijkdom bivakkeert.1 Van de vele kunstwerken is een flink deel be-
waard gebleven en sommigen zijn wereldberoemd geworden. De schilderijen uit de 17de en
18de eeuw zijn in talloze musea in Nederland en ver daarbuiten te bezichtigen. 

Over deze schilderijenproductie is veel bekend door de talloze geschriften die kunst-
historici, sociologen, historici en andere wetenschappers eraan hebben gewijd. De bekend-
heid geldt voornamelijk de iconografische gegevens, dat wil zeggen wat is er afgebeeld en
wat is de betekenis van die afbeeldingen? De iconologie, de betekenis van het schilderij in de
bredere sociale context, heeft eveneens veel aandacht gekregen. Daarnaast bestaat er kennis
over de aard van de verfsoorten, de wijze van bereiden van de verf, de gilden en het daarbij
behorende leerstelsel, de ateliers en hun werkwijze, de opdrachtgevers, de kopers en de
plaats in huis waar zij het zojuist aangeschafte bezit ophingen. Door de economisch histo-
ricus Ad van der Woude wordt terecht gewezen op het opvallende gebrek aan kennis over het
totaal aantal schilderijen dat in de periode van de Republiek moet zijn vervaardigd. Hij heeft
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1 Marten Jan Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (Utrecht 1994).



in deze leemte voorzien door een berekening te maken.2 Deze cijfermatige exercitie roept
echter veel vraagtekens op. In eerste instantie komt hij uit op een totaal aantal schilderijen
van 25 miljoen waarvan na enige correcties, tussen de 10 en 12 miljoen overblijft. De correc-
ties betreffen de verhouding tussen nieuw en reeds bestaand werk en de productie op het
platteland in relatie tot die in de steden. Van der Woude berekent het aantal schilderijen in
de Republiek aan de hand van gegevens uit de studie van Thera Wijsenbeek. Zij deed onder-
zoek naar de bezittingen van de inwoners van de stad Delft in de 18de eeuw.3

Mijn onderzoek richt zich op de methode die Van der Woude hanteert om het aantal schil-
derijen in het gewest Holland ten tijde van de Republiek te berekenen. Daartoe bespreek ik
de problemen die kleven aan zijn poging om te komen tot een adequate berekening van het
totale aantal schilderijen in het belangrijkste gewest van de Republiek. De econoom John
Michael Montias heeft eveneens geprobeerd om het totale aantal tijdens de Republiek ge-
produceerde schilderijen te berekenen. Ter vergelijking wordt deze auteur behandeld naast
het werk van Van der Woude. Meerdere auteurs benoemen de hoge schilderijenproductie tij-
dens de 17de eeuw waarbij zij regelmatig verwijzen naar het werk van Van der Woude, aan-
tallen noemen zij echter niet.4 Om tot een oordeel over de bestaande schattingen te komen
wordt eerst nagegaan in hoeverre de berekening van de hoeveelheid schilderijen aan de
hand van boedelinventarissen tot betrouwbare resultaten leidt. Vervolgens wordt de alter-
natieve methode behandeld, waarbij van het aantal schilders en hun productiviteit wordt uit-
gegaan. In de afsluitende conclusie wil ik de vraag beantwoorden of het mogelijk is het to-
taal aantal schilderijen in Holland tijdens de Republiek met enige mate van nauwkeurigheid
te berekenen. 

De kunstminnende burger
De methode die Ad van der Woude toepast om het aantal schilderijen in het gewest Holland
van de Republiek te berekenen is het optellen van het totaal aantal huishoudens tussen 1580
en 1800. Uitgaande van het gegeven dat een gemiddeld huishouden bestond uit 3,6-3,8 per-
sonen, de tijd dat een huishouden in stand bleef ongeveer 20 jaar was en het inwonertal in
Holland tussen 825.000 en 900.000 mensen bedroeg, komt hij uit op ruim 2 miljoen huis-
houdens. Stel, zegt hij vervolgens, dat ieder huishouden één maal een schilderij koopt, dan
betekent dit meer dan twee miljoen schilderijen.5 Voor een serieuze berekening gaat hij uit
van de gegevens van Wijsenbeek. Zij bestudeerde boedelbeschrijvingen in Delft over drie pe-
rioden van 25 jaar in de achttiende eeuw: 1706-1730, 1738-1762 en 1770-1794. Zij onder-
scheidde vier verschillende gezinssystemen en vijf vermogensklassen en stelde volgens een-
zelfde systematiek cohorten samen die een representatief beeld geven van het bezit van de
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inwoners van Delft.6 Van der Woude beargumenteert dat Delft representatief is voor de an-
dere steden in Holland qua bevolkingsopbouw en hun bezit, dus ook ten aanzien van het
schilderijenbezit.7 Hij past een rekenmodel toe waarbij hij het percentage huishoudens van
een bepaalde vermogenscategorie uit het Delftse onderzoek van toepassing verklaart op de
totale bevolking van het gewest Holland van de Republiek. Hij onderscheidt 11 generaties,
elk gedurende een periode van 20 jaar. In de drie door Wijsenbeek onderscheiden periodes
blijkt de relatieve verdeling tussen de vijf verschillende vermogensklassen bijna gelijk te blij-
ven. Van der Woude kan daarom zonder problemen rekenen met een gemiddelde van de
percentages. Per generatie van 20 jaar berekent hij, door het aantal inwoners gedurende die
periode te delen door het aantal leden van een huishouden, het aantal huishoudens. Dit aan-
tal verdeelt hij conform de percentages van het onderzoek van Wijsenbeek over de vijf ver-
mogensklassen. De op die manier verkregen getallen vermenigvuldigt hij met het ge-
middeld aantal schilderijen dat in het huishouden van één vermogenscategorie werd
aangetroffen. Na het optellen van het schilderijenbezit van alle huishoudens over de perio-
de 1580 tot 1800 in de vijf vermogenscategorieën komt hij uiteindelijk uit op een kleine 25
miljoen schilderijen.8

Over de representativiteit van Delft ten opzichte van de Hollandse steden wil ik een aan-
tal opmerkingen maken. Ten eerste was Delft geen doorsnee plaats doordat aan het einde
van de 16de eeuw het stadhouderlijk hof aldaar gevestigd was en de stad in de 17de en 18de
eeuw in de buurt van het Haagse stadhouderlijk hof was gelegen. Een dergelijke ligging be-
tekende doorgaans dat er opdrachtgevers in de stad woonden die schilders aantrokken die
op hun beurt hun werk in omloop brachten. Ten tweede bestond er in Delft een bloeiende
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Afb. 1. A. van Breen (1585-na 1624). De hofvijver in de winter, met op de voorgrond de tegenwoor-
dige Korte Vijverberg. Rechts de toenmalige Sint Sebastiaansdoelen, ca. 1618. Olieverf op doek, 99 x
176 cm. Collectie Haags Historisch Museum.



schildersschool, die pas na de dood van Johannes Vermeer in 1675 op zijn eind liep. In het
jaar 1605 woonden in Delft relatief meer schilders dan in andere steden zoals Haarlem.9 De
kunsthistorica Willemijn Fock wijst er in haar onderzoek naar kunstbezit in Leiden op dat
in de eerste helft van de zeventiende eeuw veel werk werd gekocht van plaatselijke schil-
ders.10 Hetzelfde gebeurde in andere steden in Holland, zoals bijvoorbeeld Delft. De combi-
natie van deze factoren maakt deze stad naar mijn mening niet tot een doorsnee plaats die
zonder meer als representant kan dienen voor de andere Hollandse steden. Van der Woude
meent dat de invloed van de schildersschool niet erg groot geweest kan zijn, aangezien an-
dere steden ook een schilderschool herbergden.11 Hij motiveert zijn keuze voor Delft met de
vaststelling dat het gemiddeld inkomen van de Delftse bevolking in 1742 niet veel afweek
van dat in andere steden.12 In het onderzoek van Wijsenbeek gaat het echter om cohorten die
zijn samengesteld op basis van vermogen en niet naar inkomen. Dit is belangrijk omdat Wij-
senbeek vaststelt dat Delft in de 18de eeuw, na het instorten van de locale industrieën, een
soort rustoord werd waardoor juist vermogende mensen werden aangetrokken.13 Het is niet
onwaarschijnlijk dat zij een schilderijenbezit hadden dat het totale aantal hoger doet uitko-
men, dan dat van de bevolking in steden zonder aantrekkingskracht voor bemiddelde rust-
zoekers. Een ander aspect is dat Delft door haar aantrekkingskracht op rijkere mensen een
afwijkende verdeling van de vermogensklassen had. De gegevens van Wijsenbeek waar Van
der Woude zijn berekeningen op baseert zijn ontleend aan boedelbeschrijvingen. Delft is
één van de weinige steden in Holland waar in de notariële protocollen boedelbeschrijvingen
van armen zijn opgenomen.14 Dit maakt een vergelijking met andere steden moeilijk zo niet
onmogelijk. 

Goosens wijst er in haar proefschrift op dat boedelbeschrijvingen weinig representatief
zijn voor de gehele bevolking van een stad of van een streek. In de stad Haarlem waar zij haar
onderzoek deed zijn relatief weinig boedelbeschrijvingen beschikbaar. De in het stadsar-
chief aanwezige boedelbeschrijvingen zijn in het algemeen van de patriciërs en niet van de
loontrekkers en de klassen daaronder. Die van zeer rijke mensen ontbreken en van de zeer
armen werden geen boedelbeschrijvingen gemaakt.15 Dit wordt bevestigd door de econoom
Montias die in zijn onderzoek naar veilingen door de Amsterdamse Weeskamer tussen 1597
en 1638 vaststelt dat van het grootste deel van de Amsterdamse sterfgevallen nooit veiling-
lijsten gemaakt werden omdat de mensen niets bezaten.16 Montias geeft een overzicht van
de beroepen van degenen wier boedel werd geveild: 30% was handelaar van beroep, 8% was
schilder, 5% goudsmid, 12% had een ander hoger beroep, 12% had een bedrijf waarin tex-
tiel werd geproduceerd en de vrije beroepen waren verantwoordelijk voor 9%, de overige be-
roepen waren reders, leden van de West- en Oost Indische Compagnie en andere aanzien-
lijke stedelingen.17 Dit is niet direct een gezelschap waarin de laagste sociale klasse was
vertegenwoordigd. In zijn onderzoek naar de situatie van kunstenaars en ambachtlieden in
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Delft is Montias erg duidelijk over twee stereotypen die het denken over de schilderijenpro-
ductie tijdens Republiek van de 17de eeuw sterk bepalen. Ten eerste het op een anekdote be-
rustende misverstand dat in alle hutten, ook van de allerarmsten, schilderijen aan de muur
hingen en ten tweede het idee dat de markt voor schilderijen voornamelijk gezocht moet
worden in de middenklasse van de burgerij. Montias ontzenuwt dit laatste; de markt be-
stond uit het bovenste segment van de bevolking met een meer dan gemiddeld inkomen op
basis van hun beroep of bezigheid.

Na mijn kanttekeningen bij Delft als representatieve stad voor de andere Hollandse ste-
den en de boedelbeschrijving als bron voor het schilderijenbezit keer ik terug naar de bere-
kening van Van der Woude. Hij rekent met de aan Wijsenbeek ontleende gegevens. Dat be-
tekent aanvankelijk zeven schilderijen in de huishoudens van de laagst vermogende groep.18

Dit aantal neemt in de loop van de 18de eeuw af tot gemiddeld één schilderij per huishou-
den. Deze laagst vermogende groep is procentueel de grootste namelijk 53,9 % van het to-
taal. In de redenering is mijns inziens een tekortkoming dat iedereen met een belastbaar
vermogen beneden de 300 gulden tot een potentiële schilderijenbezitter bestempeld wordt.
In die groep bevinden zich degenen die doorgaans de grootste moeite hadden om voldoen-
de voedsel te verkrijgen om in leven te blijven. Het is niet te verwachten dat door hen schil-
derijen werden aangeschaft. Het lijkt mij redelijk om te veronderstellen dat de boedelbe-
schrijvingen afkomstig zijn uit het bovenste segment van de groep mensen met een
vermogen kleiner dan 300 gulden. De grote meerderheid van deze groep heeft geen boedel-
beschrijvingen nagelaten om de eenvoudige reden dat er niets te beschrijven viel. De totaal-
som van Van der Woude kan met zes miljoen schilderijen worden verminderd als we deze
laagst vermogende groep bij de aanschaf van schilderijen buiten beschouwing laten.19

Na de berekening met als uitkomst 25 miljoen schilderijen past Van der Woude correcties
toe. Hij begint met het werpen van een kritische blik op de verhouding tussen stad en plat-
teland, waarbij hij ervan uitgaat dat 60% van de bevolking tijdens de Republiek in de steden
woonde. De correcties worden toegepast voor de andere leefstijl op het platteland en voor
een kleiner aantal mensen met een groot vermogen. In plaats van 5% zoals dat in de steden
geldt, schat Van der Woude dat 1% van de mensen op het platteland een vermogen bezit van
meer dan 12.000 gulden. De conclusie is dat het totale schilderijenbezit ongeveer 20 miljoen
moet hebben bedragen, ‘zeggen wij 18 miljoen’, besluit de auteur.20

Vervolgens vraagt hij zich af of een productie van achttien miljoen schilderijen geloof-
waardig is. Hij past een tweede correctie toe voor de reeds bestaande en vererfde schilderij-
en en hij stelt dat van alle schilderijen die aan het begin van de 18de eeuw bestonden er aan
het einde nog maar 10% over was.21 In elke generatie van 20 jaar zou 50% van de aanwezige
schilderijen verloren gaan. De motivatie voor het grote verlies zoekt de auteur in de slechte
omstandigheden in de huizen: vocht, rook, roetwalm, open vuur en damp zouden de boos-
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18 Van der Woude, ‘De schilderijenproductie’, 229. De laagste klasse had een belastbaar vermogen lager dan ƒ300,–, ver-
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doeners zijn. Op basis van zijn ideeën over de materiaalzwakte en het daardoor optredende
verlies zegt hij dat de totale schilderijenproductie in het gewest Holland ten tijde van de Re-
publiek op ongeveer negen miljoen gesteld moet worden.22 Ik wil een paar opmerkingen
maken bij het hoge percentage verval ten gevolge van materiaalzwakte. Veel schilderijen die
tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven hebben in huizen en paleizen gehangen
waar de klimatologische omstandigheden vergeleken met de huidige opvattingen zeker niet
optimaal waren. Een verlies van 50% in 20 jaar op basis van verval van het materiaal, lijkt mij
onwaarschijnlijk. Volgens Ernst van de Wetering, onderzoeker en kenner van de technische
aspecten van het werk van Rembrandt, was het in de 17de eeuw de gewoonte dat schilders
hun panelen en doeken kant en klaar kochten bij daartoe bestemde handelaren. Het voor-
bereiden van de doeken met de diverse lagen grondering was een ambachtelijke handeling
die standaard werd uitgevoerd teneinde oneffenheden op de panelen en een te grote ab-
sorptie van de aangebrachte verf door het onbewerkte doek te voorkomen.23 Op basis van
deze gegevens mogen wij aannemen dat het materiaal van de schilders vrij degelijk was; de
verf op basis van natuurproducten was eveneens tegen een stootje bestand. De historicus
Bok wijst erop dat de duurzaamheid van de schilderijen juist zodanig groot was dat het per-
centage werken van levende meesters in de Amsterdamse boedelinventarissen daalde on-
danks de stijging van het aantal schilders. Dit wijst erop dat veel reeds bestaan werk in om-
loop bleef. Tijdens de neergaande economie in de tweede helft van de 17de eeuw nam de
vraag af en stortte de markt voor nieuw werk in. De markt werd bezet door schilderijen uit
boedels van overledenen en uit het bezit van faillissementen, veroorzaakt door de dalende
economie. De ‘tweedehands’ schilderijen verdrongen het werk van levende meesters van de
markt. Deze schilderijen hadden kennelijk een veel langere levensduur dan de door Van der
Woude genoemde 20 jaar. Schattingen geven aan dat het aantal werkzame kunstenaars na
het rampjaar 1672 binnen twintig jaar met driekwart afnam. In de 18de eeuw trokken veel
kunstenaars naar het buitenland. Hetzelfde gold voor de schilderijen: de kunsthandelaren
probeerden een markt te zoeken voor de producten die ze in de Republiek niet meer konden
slijten.24 Dit alles wijst op een flinke voorraad bestaand werk hetgeen eveneens in tegen-
spraak is met een groot verlies tengevolge van materiaalverval.

Nadat hij de vele onbekenden en onzekerheden van zijn berekening op een rijtje heeft ge-
zet, schrijft Van der Woude dat hij toch iets gewonnen heeft, namelijk, dat hij van ‘veel’ tot
een getal is gekomen.25 Het aantal schilderijen ten tijde van de Republiek moet tussen de vijf
en de tien miljoen hebben gelegen en het tweede winstpunt is dat het mogelijk is gebleken
om een rekenmodel te ontwerpen waarmee het aantal schilderijen kan worden vastgesteld.
Verder onderzoek zal het getal preciseren, maar het begin is er aldus Van der Woude. Hij
controleert vervolgens het door hem berekende aantal met behulp van gegevens over het
aantal schilders in de Hollandse steden en de productie van de schilders aan de hand van de
prijzen voor hun werk. 
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De schilderende schilder 
De berekende aantallen worden door Van der Woude op twee manieren gecontroleerd. In de
eerste plaats relateert hij de door hem berekende hoeveelheid schilderijen aan het aantal
werkzame schilders tijdens de Republiek en vervolgens controleert hij zijn gegevens over
het aantal schilderijen aan de gemiddelde productie van een schilder. 

Allereerst de schilders. Volgens Van der Woude is het op basis van gegevens uit Antwer-
pen en uit Delft aannemelijk dat in de Nederlandse steden vóór 1700 ongeveer 5‰ en na
1700 rond de 3‰ van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam was als schilder.26 Hij stelt
dat eenderde van de bevolking van een stad tot de mannelijke beroepsbevolking behoorde.27

Voor de stad Amsterdam betekent dit bijvoorbeeld dat in 1640 ongeveer 230 en in 1670 on-
geveer 330 mannen het beroep van schilder uitoefenden.28 In Holland ontstond in de 17de
eeuw een duidelijke relatie tussen de demografische expansie, de economische groei en de
explosieve bloei van de schilderkunst. Volgens Marten Jan Bok hebben de toenemende vraag
en de groeiende productiviteit geleid tot een indrukwekkende dynamiek op de kunstmarkt.29

Hij heeft onderzocht dat van de Amsterdamse bruidegoms tussen 1640 en 1670 ongeveer 65
mannen per jaar het beroep schilder opgaven.30 Van der Woude baseert zich op gegevens
over aantallen schilders die op hetzelfde moment in een stad woonachtig waren, terwijl Bok
zich baseert op de opgave van het beroep ten tijde van de huwelijkssluiting. De getallen, hoe-
wel niet direct vergelijkbaar, maken aannemelijk dat in Amsterdam, waar in de 17de eeuw
een vrije kunstmarkt heerste, het aantal schilders aanzienlijk was. Het gilde-archief van Am-
sterdam is verloren gegaan, waardoor meer exacte gegevens ontbreken. Montias onder-
zocht de gilde-archieven van Alkmaar, Delft, Haarlem, Den Haag, Leiden en Utrecht voor
het jaar 1650.31 Zijn gegevens over het aantal schilders in relatie tot de totale bevolking van
de steden komen overeen met het door Van der Woude genoemde percentage: ongeveer 5‰
van de mannelijke beroepsbevolking was werkzaam als schilder.32

Dit ligt anders voor de 18de eeuw. In het eerste hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat het
aantal schilders na 1700 door de contractie van de economie drastisch afnam om de een-
voudige reden dat er geen markt meer bestond voor hun product. Diverse auteurs wijzen op
de explosieve groei in de eerste helft van de 17de eeuw, een groei die in de tweede helft in-
een stortte en waarvan in de 18de eeuw slechts een schaduw over was. De schilders werden
weer afhankelijk van opdrachten voor portretten en vormen van patronage. Schilderen voor
de vrije markt was een onaanvaardbaar risico geworden.33 De door Van der Woude genoem-
de 3‰ kan om die reden weleens een te hoge schatting zijn. 

Uitgaande van de genoemde percentages berekent hij dat vóór 1700 het aantal werkzame
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26 Montias schat het aantal schilders in Amsterdam rond 1650 op 175. Jonathan Israel schat het aantal inwoners van Am-
sterdam in 1647 op 140.000. Uitgaande van de 5‰ zouden er in die tijd 230 schilders in Amsterdam wonen, aanmerke-
lijk meer dan de 175 van Montias (Montias, Art at auction, 89; Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker 2001)
362. Israel ontleent zijn gegevens over het aantal inwoners van de steden in de tabel op pagina 689 onder meer aan Van
der Woude.

27 Van der Woude, ‘De schilderijenproductie’, 240.
28 Israel, De Republiek, 689. 
29 Bok, Vraag en aanbod, 98.
30 Bok, Vraag en aanbod, 100.
31 John Michael Montias, ‘Estimates of the number of Dutch master-painters, their earnings and their output in 1650’ in

Leidschrift 6, 59-74.
32 Montias, ‘Estimates’, 61, in het bijzonder tabel 1.
33 Montias, ‘Cost and value’, 464.



schilders 3200 moet zijn geweest en na 1700 ruim 1900.34 Deze aantallen schilders beteke-
nen dat de schilders gemiddeld zeven schilderijen per maand moeten produceren om de tien
miljoen vol te maken. Ter vergelijking van deze productiecijfers bespreek ik de gegevens die
Montias ontleent aan de gilde-archieven van de zes bovengenoemde steden in de Republiek
in het jaar 1650. Totaal werkten in deze steden 280 schilders. Montias rekent uit dat er in
Amsterdam 175 schilders moeten zijn geweest en in de veertien andere grotere steden in de
Republiek nog eens 233, totaal 648.35 Op basis van casuïstiek waarin melding wordt ge-
maakt van opdrachten voor schilderijen zegt Montias dat het inkomen van een meester-
schilder gemiddeld 1400 gulden per jaar moet hebben bedragen. Twee opdrachten leverden
tussen de 60 en 160 gulden per schilderij op: de ene betrof twee portretten met een levertijd
van twee maanden en bij de tweede ging het om zes schilderijen van het lijden van Christus
die binnen vijf maanden afgeleverd moesten worden. Het is mogelijk dat de schilder daar-
naast ander werk onderhanden had, maar zeker is dit niet. Deze levertijden geven een totaal
andere indicatie van de productie dan de zeven schilderijen per maand die Van der Woude
noemt om het aantal van tien miljoen schilderijen te rechtvaardigen. Twee andere voorbeel-
den van opdrachten voor schilderijen betreffen overeenkomsten met schilders waarbij de
schilderijen als schuldsanering werden ingezet.36 Ter illustratie van het gemiddeld inkomen
van een schilder en zijn productie zijn deze voorbeelden weinig overtuigend.

Montias berekent de gemiddelde prijs voor een schilderij aan de hand van de gegevens
van een schilderijenveiling in Den Haag in het jaar 1647. Hij maakt twee kanttekeningen. In
de eerste plaats was het aanbod dermate groot dat daardoor de prijzen vrijwel zeker gedrukt
zijn en ten tweede zullen veel schilders die werk konden verkopen aan een kunsthandel of
direct aan hun klanten hogere prijzen hebben bedongen dan degenen die aangewezen wa-
ren op een veiling. De gegevens over de prijzen op de Haagse veiling worden, ondanks deze
kanttekeningen, gebruikt om te berekenen dat een schilder 1,8 schilderij per week moest
maken om het genoemde inkomen van 1400 gulden te genereren.37 Deze productie wordt
dus berekend door de middels casuïstiek over opdrachten voor schilderijen verkregen gege-
vens te combineren met de te lage prijzen op een Haagse kunstveiling. 

Door het aantal schilders in de Republiek dat per jaar aan het werk was te vermenigvuldi-
gen met de gemiddelde productie wordt het aantal schilderijen tussen 1640 en 1659 uitge-
rekend. Montias komt uit op een totaal aantal van 1,3 tot 1,4 miljoen, en hij stelt vast dat dit
aantal dicht in de buurt komt van Van der Woude die voor die periode uitkomt op een pro-
ductie van 1,1 miljoen. Het feit dat de laatste het aantal voor het gewest Holland heeft be-
paald en Montias voor de gehele Republiek wordt bij de vergelijking van de aantallen door
Montias niet genoemd.38

Van der Woude hanteert een andere methode om de prijzen van schilderijen te berekenen.
Hij gaat uit van de prijzen uit de boedelbeschrijvingen en kijkt hoe hoog de productie van
een schilder moet zijn om een redelijk bestaan te kunnen leiden. Hij neemt als maat voor een
‘redelijk bestaan’ een uitspraak van Jan van Gool, de kunstchroniqueur die in de 18de eeuw
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dezelfde betekenis had als Arnold Houbraken in de 17de eeuw. Van Gool schreef in het tijd-
schrift Nieuwe Schouburg, dat een schilder in de 18de eeuw met moeite het dubbele van een
meestertimmerman kon verdienen. Van der Woude, die zich baseert op de prijzen voor
schilderijen in boedelinventarissen, laat zien dat het in de 17de eeuw voor de gemiddelde
schilder niet veel beter was. 

Alvorens het inkomen van de schilders te bespreken moet de vraag gesteld worden of prij-
zen uit boedelbeschrijvingen representatief zijn. In hoeverre wijken zij af van wat een schil-
derij op de gewone markt opbracht? Meerdere auteurs wijzen op het verschil tussen prijzen
in veilingcatalogi en boedelinventarissen en de marktwaarde van een schilderij. In het
onderzoek van Montias naar de veilingen voor de Amsterdamse weeskamer blijkt dat de
meeste kopers als veilingmeester of voogd aan de weeskamer verbonden waren. Enerzijds
hadden zij belang bij een hogere prijs omdat zij een percentage van de veilingopbrengst kre-
gen, anderzijds was de aanschaf van een goed schilderij voor weinig geld een aantrekkelijke
optie.39 In elk geval beïnvloedde deze vorm van belangenverstrengeling de prijs op andere
gronden dan de artistieke waarde van het schilderij. Van der Woude berekent op basis van
gegevens uit Amsterdamse boedelinventarissen, na correctie voor de hoogst geprijsde schil-
derijen, een gemiddelde prijs van ƒ5,49. Hij merkt op dat de boedelinventarissen zijn gese-
lecteerd op basis van het feit dat ze veel schilderijen bevatten, dit heeft de prijzen die opge-
nomen zijn in de database opgedreven.40 Montias bevestigt dat de prijzen in het onderzoek
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van Van der Woude te hoog zijn omdat zij afkomstig zijn uit de Getty-Montias DataBase. Twee-
derde deel van de daarin opgenomen boedelinventarissen bevat een relatief hoog aantal toe-
geschreven schilderijen. Dit leidde ertoe dat de schilderijen voor hoge prijzen werden inge-
schreven omdat deze stegen naar gelang de totale waarde van de boedel hoger was.41

Wanneer een schilder het dubbele van een timmerman verdiende, zoals Van der Woude in
navolging van Van Gool zegt, moest hij, uitgaande van een gemiddelde prijs van vijftien gul-
den, anderhalf schilderij per week maken. De schilder verdiende dan na aftrek van de kosten
achttien gulden. Dat is het dubbele van een timmermansloon in de 17de eeuw. Vervolgens
zegt de auteur, dat het door hem berekende aantal van ruim 5000 schilders in de 17de en
18de eeuw – die elk 25 jaar gedurende 50 weken per jaar werkten, met een gemiddelde pro-
ductie van 1,5 schilderij per week – betekent dat er totaal in deze twee eeuwen meer dan ne-
gen miljoen schilderijen moeten zijn gemaakt.42 Met deze berekening komt Van der Woude
dus opnieuw uit bij de eerder door hem berekende tien miljoen schilderijen, waarvoor hij
zich baseerde op de gegevens uit het onderzoek van Wijsenbeek. Het aantal schilderijen in
de 17de en 18de eeuw voor het meest toonaangevende gewest in de Republiek is berekend
op basis van de taxatieprijzen voor schilderijen uit Amsterdamse boedelinventarissen tussen
1625 tot 1685. Deze zijn volgens Montias onvoldoende representatief.

Een tweede punt van kritiek betreft de geraamde productie van anderhalf schilderij per
week. Beide auteurs ondersteunen de genoemde productie met casuïstiek over een schil-
derwedstrijd tussen Jan van Goyen, Jan Porcellis en Francois Knibbergen met als inzet wie
het beste schilderij in één dag kon maken. Montias zegt dat de veranderde technieken, waar-
bij met minder kleuren werd gewerkt en de techniek van laag over laag schilderen werd los-
gelaten, productieverhoging mogelijk maakten en daarnaast een artistiek belang dienden.43

Goosens richt de aandacht op die artistieke invalshoek door te benadrukken dat er welis-
waar sprake was van nieuwe technieken die na 1625 een goedkopere en snellere productie
mogelijk maakten, maar dat elke schilder als lid van het gilde de verschillende technieken
moest beheersen. Pas daarna mocht hij zich vestigen en een plaats in de markt veroveren,
waarvoor allereerst een artistieke prestatie werd gevraagd.44 De nieuwe techniek heeft vol-
gens het onderzoek van Montias naar de Amsterdamse boedelbeschrijvingen geleid tot een
verlaging van de prijs van deze schilderijen in relatie tot het op de ouderwetse manier ge-
schilderde werk. Het leidde echter niet tot een verdringing van de markt van de ouderwetse
techniek, en evenmin gaf het aanleiding tot een prijsdaling van het oude werk. Er is op ba-
sis van het onderzoek van Montias dus geen reden om aan te nemen dat er een grote hoe-
veelheid modern werk verscheen ten laste van werk dat op de oude manier was geschil-
derd.45 De veranderde techniek heeft vrijwel zeker een stijging in de productie tot gevolg
gehad. Een dramatische stijging van de productie wordt door het onderzoek van Montias
echter niet bevestigd.46

Een heel ander geluid over prijzen laten De Marchi en Van Miegroet horen in hun artikel
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over kunst en markt. Zij noemen een aantal prijzen van schilderijen in het eerste kwart van
de 17de eeuw. Een historiestuk werd het hoogst aangeslagen met een gemiddelde prijs van
ƒ47,60 en een genreschilderij deed gemiddeld ƒ27,79. In het laatste kwart van dezelfde
eeuw hebben deze onderwerpen van plaats gewisseld en deed een genrestuk gemiddeld
ƒ88,23 en een historiestuk kostte ƒ65,29.47 Deze cijfers moeten eveneens met grote scepsis
worden bekeken. Zij zijn niet als representatief te beschouwen voor de prijzen van de schil-
derijen in de 17de eeuw, maar dat geldt ook voor de getallen uit de Amsterdamse boedelin-
ventarissen. De bronnen die prijzen weergeven zijn momentopnamen, gebonden aan een
specifieke situatie. Montias wijst erop dat schilderijen doorgaans jaren nadat zij gemaakt
zijn op een veiling opduiken, inmiddels kan de schilder of het onderwerp ‘uit de mode’ zijn,
het schilderij kan beschadigd zijn of er is een andere reden opgetreden voor een veranderde
prijs of waarde. Veilingprijzen zijn geen maat voor de oorspronkelijke prijs van het schilde-
rij; er zijn te weinig harde gegevens die een generalisatie rechtvaardigen.48

Zowel Montias als Van der Woude uiten twijfels over de waarde van hun berekeningen. De
laatste verklaart de grote aantallen onder andere doordat er zeer veel slecht en goedkoop
schilderwerk aan de muren van de Hollandse huishoudens heeft gehangen. De slechte kwa-
liteit is een reden voor het verval van de helft van het aantal schilderijen binnen één genera-
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tie. Dit komt mij onwaarschijnlijk voor. De eisen van de gilden waren in de zeventiende eeuw
streng en redelijk succesvol.49 Deze eisen golden ten aanzien van de opleiding, maar ook de
verkoop en import van schilderijen trachtte men strikt te controleren.50 De handelaars in
schilderijen waren doorgaans lid van het gilde. In de ledenlijsten van Delft wordt geen mel-
ding gemaakt van schilders die niet aan de strenge opleidingseisen voldeden, wel van klad-
schilders, dat waren de schilders die decoraties maakten en bijvoorbeeld halpartijen in hui-
zen schilderden. Niet-gildeleden konden binnen een stad nauwelijks werken of handelen.
Dit alles maakt de productie van grote hoeveelheden werk van slechte kwaliteit, dat vervol-
gens binnen de stad verhandeld werd buitengewoon onwaarschijnlijk. De Marchi en Van
Miegroet maken uitgebreid melding van de pogingen die door de gilden werden gedaan om
de handel in buitenlandse en minder goede waar buiten de deur te houden. Deze auteurs
houden rekening met een secundaire markt waarop werk van inferieure kwaliteit werd ver-
handeld, veelal bestaande uit slechte en routineuze kopieën. Dit was grotendeels bestemd
voor de buitenlandse markt, bijvoorbeeld Spanje.51 Een zelfde marktsegment wordt door
Marten Jan Bok beschreven. Het gaat om het onderste deel van de markt, waarin kopieën die
vaak afkomstig waren uit het buitenland werden verhandeld of via de nieuwe wegen zoals
openbare verkopingen en loterijen aan de man werden gebracht.52 Deze handel zal in een
behoefte hebben voorzien voor de minder draagkrachtigen. Ik acht het gelet op de strenge
gilderegels en het grote belang wat er bestond om de markt te blijven controleren onwaar-
schijnlijk dat dit marktaandeel een grote vlucht heeft genomen. Van der Woude heeft de gro-
te hoeveelheden slecht schilderwerk en het daarbij passende verval binnen één generatie no-
dig om zijn berekening te laten kloppen. Zonder de hoge productie van zeven schilderijen
per maand kan hij de aantallen schilders die allemaal met hun gezin moeten eten en die tien
miljoen schilderijen voor hun rekening moeten nemen niet verantwoorden. In de literatuur
zijn echter weinig aanwijzingen te vinden voor een grote productie van inferieur werk. 

Voor het berekenen van het totaal aantal schilderijen tijdens de Republiek zijn verschil-
lende bronnen gebruikt. De vraag is in hoeverre de geraadpleegde bronnen daadwerkelijk
leiden tot een betrouwbaar getal. De aantallen schilders die verkregen zijn met behulp van
bronnenonderzoek, zoals de ledenlijsten van schildersgilden of de opgave van het beroep bij
de sluiting van een huwelijk, leveren waarschijnlijk redelijk adequate gegevens op over de si-
tuatie in een bepaalde stad in een gegeven tijd. De berekening van prijzen van schilderijen
op basis van boedelinventarissen en veilingcatalogi is echter minder betrouwbaar. De pro-
ductie van de schilders is moeilijk na te gaan: er zijn weinig concrete gegevens beschikbaar
en de getallen berusten grotendeels op anekdotes en veronderstellingen. Dit laatste is de
zwakste schakel in het de door Van der Woude uitgevoerde onderzoek naar de totale schil-
derijenproductie tijdens de Republiek. 

Conclusie
In de inleiding is de vraag gesteld welke waarde aan de berekeningen naar het totaal aantal
geproduceerde schilderijen ten tijde van de Republiek kan worden toegekend. 

Het antwoord op de vraag of de door Van der Woude toegepaste methodiek geschikt is
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om het aantal schilderijen in het toonaangevende gewest Holland met enige mate van nauw-
keurigheid te berekenen valt in delen uiteen. Allereerst moet de vraag beantwoord worden
of het schilderijenbezit in de stad Delft, zoals in de 18de eeuw is vastgelegd in de boedelin-
ventarissen, representatief genoemd mag worden voor het gewest Holland. Ten tweede of
de prijzen zoals opgegeven in de Amsterdamse boedelinventarissen tussen 1655 tot 1685,
een betrouwbaar beeld geven van de prijs die een schilder voor zijn schilderij ontving en als
laatste of we de productiviteit van een schilder kunnen bepalen.

Van der Woude verklaart de gegevens uit één stad in de 18de eeuw van toepassing op een
omvangrijk stedelijk en ruraal gebied. Daarnaast extrapoleert hij de informatie uit de 18de
naar de 17de eeuw, tijdperken die in veel opzichten aanzienlijke verschillen vertoonden. De
representativiteit van Delft voor de Hollandse steden vindt zijn voornaamste argument in de
overeenkomst van de inkomensverdeling tussen Delft en een aantal andere steden in Hol-
land. Delft had echter een aantal unieke kenmerken die het minder geschikt maken om als
representant voor de Hollandse steden op te treden: de nabijheid van het stadhouderlijk hof,
de economische neergang nadat de locale industrie noodlijdend was geworden, het bewust
door het stadsbestuur ingezette beleid Delft tot een soort rustoord te maken en de aanwe-
zigheid van een sterke schildersschool in de eerste helft van de 17de eeuw. Men moet op
grond van genoemde kenmerken de vraag stellen of het mogelijk is deze stad in de 18de
eeuw representant te maken voor alle andere steden en het platteland van het gewest Hol-
land in de 17de en 18de eeuw. 

De consequenties die van der Woude trekt uit de gegevens van de boedelbeschrijvingen
zijn eveneens vergaand. Is dat terecht? Boedels geven informatie over een sociale groep in
een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats. In de literatuur zijn geen gegevens beschikbaar
over het aantal schilderijen in boedelinventarissen op het platteland, alle gegevens betreffen
het schilderijenbezit in de steden. Ter vergelijking zijn de aantallen die Montias noemt be-
sproken. Hij geeft aan dat 10 miljoen schilderijen zeker mogelijk moet zijn geweest. Hij ba-
seert zich daartoe op gegevens uit de archieven van de gilden van zes steden in de Republiek
in het jaar 1647. In zijn onderzoek is de spreiding geografisch gezien groter maar de gege-
vens betreffen een momentopname. 

Beide auteurs beroepen zich op dezelfde anekdotes om een inschatting te maken van de
productie van een schilder. Met behulp van de gemiddelde prijs uit inventarislijsten en een
zwak gefundeerd idee over het inkomen van een schilder komen zij uit op een kleine twee
schilderijen per week. Montias benadrukt daarbij het belang van de nieuwe techniek. Deze
bronnen zijn mijns inziens ontoereikend om vergaande conclusies over de productie van de
schilders te trekken. Natuurlijk is iemand die goed kan schilderen in staat snel iets te maken
wanneer dat gevraagd wordt, maar dat zegt weinig over zijn normale werkwijze. De bereke-
ning die Van der Woude uitvoert voor het bepalen van de productie van de schilders is geba-
seerd op de gegevens uit Amsterdam. In de literatuur worden ten aanzien van de productie
van de schilders uiteenlopende getallen genoemd, afhankelijk van de naam van de schilder,
zijn werkwijze, het onderwerp en de opdrachtgever. Dit strookt niet met het doen van ver-
gaande uitspraken, op basis van taxatieprijzen in boedelinventarissen uit één stad, over de
gemiddelde productie van schilders in de 17 en 18de eeuw. 

In de toekomst kan verfijning worden bereikt van het rekenmodel waardoor het aantal
schilderijen tussen de vijf en tien miljoen meer precies kan worden vastgesteld, zegt Van der
Woude. Het model is echter gebaseerd op veel onzekerheden en op weinig concrete gege-
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vens. Indien niet Delft maar een andere stad model had gestaan, als niet Amsterdam maar
Haarlem de boedelinventarissen voor de prijs van de schilderijen en de productieberekening
van de schilders had geleverd, was de uitkomst wellicht anders uitgevallen. De auteur zegt
dat we een richtaantal hebben, maar gelet op een aantal aspecten van het onderzoek moeten
daarbij vraagtekens worden geplaatst. De schattingen ten aanzien van de hoeveelheid schil-
derijen op het platteland, de extrapolatie van aantallen uit het Delftse onderzoek naar steden
zonder schildercultuur en het vaststellen van het inkomen en de productie van de schilders
op basis van casuïstiek zijn daar voorbeelden van. 

Het onderzoek van Van der Woude en van Montias levert resultaten op met aantallen
waarover kritische noten gekraakt kunnen worden. Mogelijk hebben de auteurs een discus-
sie willen uitlokken. Van der Woude roept op tot het verfijnen van zijn rekenmodel. In de li-
teratuur zijn hiervan geen voorbeelden te vinden. In het algemeen beperkt men zich tot het
noemen van een hoog aantal en spreekt dan over ‘miljoenen’. Vastgesteld moet worden dat
het, op basis van de door de onderzoekers benutte bronnen, niet goed mogelijk is tot een
adequate schatting te komen van het totaal aantal schilderijen ten tijde van de Republiek. De
getallen geven een aanduiding zonder dat verder onderzoek geleid heeft tot meer exacte ge-
gevens.

Een alternatieve methode is onderzoek doen naar een beperkt aantal schilders, hun werk-
wijze en productie, de geschiedenis van hun werk en de prijzen. Een dergelijk onderzoek
geeft gerichte informatie over het aantal schilderijen dat door één schilder gemaakt werd.
Deze onderzoeksmethode biedt geen totaal beeld van het aantal schilderijen in de Repu-
bliek. Het levert echter wel meer inzicht op betreffende de werkelijke situatie van de ge-
middelde schilder tijdens de Republiek.
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Buitendijks
In de reeks met onderzoekers die over Holland schrijven, interviewen onze redacteuren
Maarten Hell en Annemarieke Willemsen dit keer:

Marita Mathijsen over Holland
‘De gemaskerde eeuw’ begint neerlandica Marita Mathijsen met een kleurrijke beschrijving van haar ge-
boortedorp Belfeld in Limburg. Daar was haar geliefde 19de eeuw springlevend gebleven, helaas vooral
door de zichtbare armoede. Een bezoek aan de hoogleraar – in een statige wijk in Amsterdam – voert de
interviewers eveneens terug naar de 19de eeuw, doch in positievere zin. Haar woning is gevuld met aller-
hande schilderijen en keramiek uit de door kunsthistorici lange tijd verfoeide periode. De banden met haar
favoriete literatuur ontbreken in de huiskamer, maar met enige regelmaat snelt Mathijsen naar boven om
een prachtige 19de-eeuwse uitgave te halen en aan het bezoek te tonen. In deze tempel van de Romantiek
zijn cd’s, een gremlin en een kast met moderne bordspellen de schaarse sporen van een alweer gepasseerde
20ste eeuw.

Tachtigers-visie
Als Marita Mathijsen spreekt over 19de-eeuwse auteurs en hun
pennenvruchten, gebeurt dat in de tegenwoordige tijd: een subtie-
le aanwijzing hoezeer studieobjecten als Kneppelhout en Van Len-
nep haar ter harte gaan. Kritiek op de 19de-eeuwse letterkunde kan
zij dan ook moeilijk velen. Volkskrant-recensent Kees Fens vroeg
zich naar aanleiding van Nederlandse literatuur in de romantiek af
waarom die miskende auteurs volgens haar dan zo goed zijn. Ma-
thijsen repliceert: “Dat vind ik zó jammer. Fens moet toch inzien
dat ik aan een oeuvre werk. Juist om te laten zien hoe goed die
schrijvers zijn heb ik tientallen teksten bezorgd. Omdat daarvoor
nog geen methode bestond, heb ik zelfs een handboek voor de
editiewetenschap geschreven.Volgens Fens schrijf ik dan wel dat men de geest van de eeuw
anders moet zien, maar ik zou dat niet verduidelijken. Ja, daarom heb ik de mentaliteitsge-
schiedenis De gemaskerde eeuw geschreven. Eigenlijk heb ik een heel programma. Wat ik nog
moet schrijven is een literatuurgeschiedenis, waarvoor Het literaire leven nog maar een vin-
geroefening was. Waarschijnlijk neem ik dan ook de Franse tijd erbij, zodat ik de periode
1795 tot en met 1880 erin kan behandelen.”

Hoewel Fens niet alleen staat in zijn afwijzende houding van de 19de-eeuwse literatuur,
behoort deze criticaster volgens Mathijsen tot een steeds zeldzamer soort. “Het betreft een
verouderde generatie. Jongere historici zullen nu niet meer zeggen dat de 19de eeuw saai
was of dat er toen niets van betekenis is verschenen. Die Tachtigers-visie is via literatuurge-
schiedenissen en schoolboeken doorgesijpeld en werd tot lang in de 20ste eeuw verkon-
digd. Vooral historici en kunsthistorici doen tegenwoordig veel aan de 19de eeuw, dat zie je
ook aan de aanvragen die binnenkomen bij NWO, dat het subsidiegeld voor wetenschappe-
lijke projecten verdeelt. Lang hebben onderzoekers de periode van de Romantiek in Neder-
land echter als oninteressant gebied gezien. Iedereen holde maar naar de 17de eeuw of – in
de literatuurwetenschap – naar de Tachtigers. Hoewel het over het buitenland nooit werd
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gezegd, zou het in Nederland tussen 1800 en 1900 zo’n Jan Salie-tijd zijn geweest dat het niet
interessant was je erin te verdiepen. Dat beeld is zeker door historici niet gehandhaafd, maar
sommige oudere heren dragen dat ten aanzien van de Nederlandse literatuur nog steeds uit.
Langzaam maar zeker sterven die wel uit.”

Hitsige Friezinnen
In haar recente publicaties zet Mathijsen poëzie en proza van 19de-eeuwse auteurs om in
modern Nederlands. Ook de uitgave van het reisdagboek van Jacob van Lennep en diens
brieven is verschenen in zo’n ‘hertaling’ van de oorspronkelijke tekst. Toch vindt zij dat de
19de-eeuwse boeken zelf meer gelezen moeten worden. Vanwaar dan die hertalingen? Ma-
thijsen: “Toen ik begon als wetenschapper vond ik dat je alleen maar wetenschappelijke edi-
ties moest maken. Die heruitgaven moesten altijd zo secuur mogelijk de oorspronkelijke
tekst volgen en de foutjes die er in de loop der eeuwen waren ingeslopen dienden te worden
hersteld. Dat standpunt heb ik nu verlaten, want dat is niet vol te houden. Kijk, van een be-

langrijk werk als de Max Havelaar moet er een goede uitgave be-
staan, die helemaal overeenkomt met de opvattingen van Multatu-
li. Daarnaast moet je echter ook met het leespubliek rekening
houden. Er is nauwelijks iemand in Nederland meer die bijvoor-
beeld Madame Bovary van Flaubert in het Frans leest. Iedereen leest

dat in een toegankelijke literaire vertaling. Het buitenland heeft dus het voordeel van goede
vertalingen. Waarom zou je Nederlandse auteurs die niet ook gunnen?

“Voor het huidige leespubliek is het moeilijk geworden om bepaalde werken te lezen. De
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Camera Obscura is nog wel te doen, evenals de Max Havelaar. Maar ga je verder terug, dan is Bil-
derdijk bijvoorbeeld al bijna niet meer te lezen. Zijn werk heeft een andere zinsbouw, want
dankzij de naamvallen kon hij enorme lappen tekst maken die wij
niet allemaal meer doorzien. Een hedendaagse schrijver als
A.F.Th. van der Heijden maakt ook bijzonder lange zinnen, maar
de structuur daarvan is duidelijker. Sommige 19de-eeuwse auteurs
schreven ook toegankelijker. De Genestet was de eerste Neder-
landse dichter die geprobeerd heeft om een natuurlijkere taal te
schrijven, net als Beets in zijn Camera Obscura. Dat merk je meteen:
de gedichten van De Genestet hoef je vanwege dat natuurlijke Nederlands niet te hertalen.
Over honderd jaar zal dat weer anders zijn, dan moet je waarschijnlijk ook A.F.Th. van der
Heijden hertalen of tenminste toelichten. Bij teksten uit grofweg 1800 tot 1850 moet je ech-
ter streng overwegen of je er naast het aanpassen van de spelling niet een vertaler aan moet
zetten. Liefst een adequate literaire vertaler. Willem Wilmink heeft dat zo mooi met middel-
eeuwse teksten gedaan.” Bij het uitgeven van het dagboek van de voetreis die Jacob van Lennep
in 1823 door Nederland maakte dacht Mathijsen aanvankelijk nog dat hertalen volstrekt on-
nodig zou zijn. “Ik raakte erover in discussie met de uitgever en stelde hem voor om drie
proefteksten te leveren: het origineel, een herspelde tekst en een hertaling. Zonder enige
twijfel kozen de uitgever, medebezorger Geert Mak en de filmproducent allemaal voor de
hertaling.”

De hertaalde uitgave van het reisdagboek bleek een succes, evenals de televisieserie op de
RVU waarin Geert Mak in de voetsporen trad van Van Lennep. Met veel plezier beschrijft Ma-
thijsen hoe deze 19de-eeuwse Hollanders tegen de overige inwoners van het kersverse Ko-
ninkrijk der Nederlanden aan keken. “Het was 1823 en Van Lennep en diens reisgenoot Dirk
van Hogendorp hadden net hun studies afgerond. Nederland was nog niet zo lang uit de
Franse tijd en op de werkvloer werd er nog gewestelijk gedacht en niet nationaal. Hogen-
dorps vader dramde die natiegedachte erin en ook Van Lennep zelf zou er later op hameren,
maar deze jongens waren toentertijd nog opgevoed en geschoold in de gedachte dat een
Amsterdammer anders is dan een Zaandijker en dat Friezen, Groningers en Drenten alle-
maal weer verschillend zijn. Zij zagen zichzelf als vreemdelingen in een ander gewest. Van
Lennep en Hogendorp vonden de Friezen drankzuchtig: ze konden echt niet geloven wat
daar aan ‘slapmakend vocht’ werd weggezet! Van Lennep meende verder dat de Friezen los-
bollig waren. De vrouwen waren hitsig en liepen op straat om mannen te lonken. De Gro-
ningers waren volgens het Hollandse duo verknald door hun rijkdom. Die Groningse boe-
ren hadden het veel te goed gekregen, waardoor ze het gewone leven ontwend waren
geraakt. De Drentenaren komen er het aardigst van af. Die hadden nog geen vreemdelin-
genvrees en waren nog aardig en openhartig. Het is bijna de ‘nobele wilde’: de Drentenaren
waren onbedorven.”

Door Van Lenneps verbazing over hitsige Friezinnen en verwende Groningers gaf hij im-
pliciet aan dat hij de volksaard van de Noord-Hollanders als anders zag. Van Lenneps eigen
leven wijst echter niet op een deugdzaam burgermansbestaan, schrijft Mathijsen in De gemaskerde
eeuw, waarin talloze moraalridders worden ontmaskerd als hoerenlopers of tenminste dirty
minds. De auteur en conservatieve politicus had drie buitenechtelijke kinderen en vertrouwde
zijn zondige gedachten ook wel eens toe aan het papier. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij zelfs
een bundel met erotische gedichten doen uitgeven. Mathijsen: “Tijdens de reis in 1823 druiste
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het gedrag van de Friese dames echter nog in
tegen zijn eigen standaard. Hij was al pro-
miscue, maar stond in deze periode sterk on-
der zedige invloed van Bilderdijk en Hogen-
dorp. Het was een soort bezinningsperiode,
terwijl later zijn ware aard er weer uitkomt.”

De breuk van 1830
Jacob van Lennep keek niet alleen neer op
de gewoontes in andere provincies, maar
bleef ondanks de heersende natiegedachte
als regionaal chauvinist actief. Mathijsen
tovert een paar jaargangen van de door hem
in 1849 opgerichte almanak Holland tevoor-
schijn. De inhoud daarvan moest geheel
Hollands zijn, er mocht dus geen vertaald
werk in staan, zo schrijft Van Lennep in zijn
voorwoord. Ook alle prentjes moesten uit
Holland afkomstig zijn, Hollands gete-
kend en Hollands uitgevoerd: een totaal
Hollands product. De almanak moest zelfs
op Hollands papier gedrukt worden.

Het verschijningsmoment van Van Len-
neps almanak – halverwege de 19de eeuw –
is opmerkelijk. Na de Franse tijd had de
Noord-Nederlandse intellectuele elite zich
juist achter de idee van één natie geschaard,
terwijl het ouderwetse regiodenken van de
Republiek uitgebannen moest worden.

Rond de opstand van België in 1830 verhevigde dat streven naar eenheid, doceert Mathijsen.
“Op dat moment was de door de politici en koning Willem I gewenste eenheidsstaat pas in
de mentaliteit van de mensen neergedaald. Eerst leefde dat idee nog alleen bij de elite, de lei-
dende burgerij. Tijdens de Belgische opstand werd het pas echt levend voor de mensen dat
ze een eenheid vormen. Het katholieke aspect van Zuid-Nederland werd toch gevoeld als
een onnatuurlijke verbinding die slechts het regionale denken bevorderde. Juist door die op-
stand en het vertrek van al die vrijwillige jagers naar België is het nationaliteitsdenken in de
geest van de mensen zelf geslopen. Dat werd door mensen als Potgieter in De Gids en ande-
re cultuurleiders verder uitgedragen.”

De afscheiding van België had meer gevolgen dan een bredere acceptatie van de eenheids-
gedachte. Mathijsen wijst op een belangrijke verandering bij het uitgeven van nieuwe edities
van oudere teksten. “Aan het begin van de 19de eeuw was er nog erg weinig bekend van de
mooie middeleeuwse Nederlandse literatuur. Karel ende Elegast en de Beatrijs waren nog niet
ontdekt, evenmin als Floris ende Blancefloer of de Reinaert. Naast een aantal getijdenboeken,
kronieken en dergelijke waren alleen Jacob van Maerlant en Melis Stoke bekend. Onder in-
vloed van Duitsers als Grimm kwam hier het een en ander boven water, waarna het Rijk be-
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Afb. 2. De almanak Holland van Jacob van Lennep
uit 1853. Alles in van Lenneps almanak moest Hol-
lands zijn, tot de prenten en het papier aan toe.



reid was om middeleeuwse manuscripten aan te kopen. Lodewijk
Napoleon had al een enorme aanschaf gedaan voor de Koninklijke
Bibliotheek en ook Bilderdijk had zich sterk bemoeid met het uit-
geven van oude teksten. Na 1830 raakte de aandacht van de Middel-
eeuwen afgeleid. In België ging het onverminderd door, maar in
Nederland ging de belangstelling helemaal uit naar de 17de eeuw
en auteurs als Vondel en Hooft waarover men ook in De Gids ging
schrijven. Vervolgens mochten alleen specialisten de Middeleeuwen
nog mooi vinden.

“Over dat teruggrijpen naar de Gouden Eeuw ontspon zich nog voor
de Belgische opstand een interessante discussie in De Gids. De historische romanschrijvers wa-
ren toen in opkomst. In het buitenland schreef bijvoorbeeld Sir Walter Scott prachtige histo-
rische romans over de geschiedenis van Engeland. Onder invloed van 1830 schreef De Gids dat
historische romanschrijvers in Nederland niet de Middeleeuwen of een of ander vaag buiten-
land als voorbeeld moesten nemen, maar onze Gouden Eeuw en de daaraan voorafgaande op-
stand. Gids-redacteur Bakhuizen van den Brink liet de talentvolle Truitje Toussaint studeren op
deze periode. Haar Het huis Lauernesse (1840) was het eerste in die gedachte geschreven boek.”

Limburgse mafia
Net als de Alkmaarse Truitje Toussaint wa-
ren de meeste auteurs die Mathijsen ter
sprake brengt afkomstig uit Holland of wa-
ren zij daar vroeger of later terechtgekomen.
Kan zij verklaren waarom de schrijvende in-
telligentsia juist in deze provincie gecon-
centreerd was? Mathijsen: “Tegenwoordig
is het nauwelijks anders. Zelfs met alle mo-
derne communicatiemogelijkheden zit het
merendeel van de schrijvers in de Randstad.
In de 17de eeuw kwamen leidende auteurs
ook al uit Holland. Dat heeft met netwerken
te maken. Er is in de 19de eeuw geen schrij-
ver uit Brabant of Zeeland. François Haver-
Schmidt was van Friese afkomst, maar
woonde in Schiedam en was gevormd in
Leiden. Staring was de grote uitzondering;
vanuit zijn Gelderse ‘buitenland’ had hij als
dichter wel invloed. Predikanten, toentertijd
ook vaak auteurs, zaten verspreid door het
land, maar een beetje dominee probeerde
toch naar de Randstad te komen.”

Ook Mathijsen zelf trok vanuit het rurale
zuiden naar Amsterdam om er te gaan stu-
deren. “De term ‘Hollander’ werd in Lim-
burg absoluut negatief gebruikt. Geïmpor-
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‘Een beetje
dominee

probeerde toch
naar de Rand-
stad te komen’

Afb. 3. De almamak Holland uit 1863.



teerde Hollanders werden altijd als vreemden beschouwd, ook omdat zij het dialect niet
spraken. Zij werden geassocieerd met zuinig, gierig en een beetje met oplichterij: je moest
extra op je hoede zijn. Pas toen ik thuis een lerarenopleiding Nederlands had gehaald, gaf
mijn vader mij toestemming om naar Amsterdam te gaan. Daar belandde ik in 1966 in de
volle glorie van de Provotijd. Ik leerde er mijn man kennen, die in die contrabeweging zat.
Zo maakte hij deel uit van de Insektensekte, een soort ludieke milieubeschermingbeweging
en speelde hij als violist in het Resistentie Orkest, het eerste neo-salonorkest. Daarmee be-
geleidde hij Haagse Kringen, een bekend politiek en anti-autoritair televisieprogramma uit
de jaren 1970-80. Als premier Van Agt weer eens begon te lullen, zetten het orkest de mu-
ziek in. De muzikanten waren rücksichtslos zodra ze een dubbele tong vermoedden.

“Het was een enorm contrast: vanuit Limburg recht in de Provo-
beweging. Ook voor mijn ouders moet dat een enorme schok zijn
geweest. Toen we in 1970 trouwden hebben we in Limburg al onze
Amsterdamse vrienden uitgenodigd tezamen met de notabelen al-
daar. Terwijl de plaatselijke notaris aan zijn koffie nipte, stonden
er mensen naakt in de tuin op hun kop om de wereld van de ande-
re kant te bezien. In Holland werd ik omgekeerd weer geconfron-
teerd met een aantal beelden van Hollanders over zuiderlingen:
Limburgers zijn niet te vertrouwen, ze doen hartelijk maar zijn be-

rekenend. Ook in de liefde verweten vriendjes je een dubbele agenda: je zult nog wel een an-
der vriendje hebben. Ik kom het nu nog af en toe tegen. Als mijn collega Niek van Sas mij
met mijn Limburgse collega Joep Leerssen ziet lopen, roept hij: ‘Oh, daar komt de Lim-
burgse mafia aan’!”
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Een halve Sint-Pieter
Eenmaal binnen het stadje lijken alle verhoudingen
zoek; de enorme basiliek steekt vreemd af tegen de
omliggende huizen (afb. 1). De basiliek is dan ook
niet zomaar een kerkstichting, het is eerder de ver-
wezenlijking van een droom, namelijk de droom
van pastoor Willem Hellemons, vormgegeven door
de belangrijkste Nederlandse architect van de twee-
de helft van de negentiende eeuw, P.J.H. Cuypers.
Hellemons, geboren in 1810, was als negentienjari-
ge naar Rome gestuurd om zijn opleiding af te ron-
den. Hij was zeer onder de indruk van de gebouwen
die hij daar zag, boven alles de Sint-Pieter met zijn
dominante koepel, al had hij ook een speciale band
met de Sint-Jan van Lateranen, waarvan hij de gevel
mooier vond dan die van de Sint-Pieter. Terug uit
Rome werd hij in 1834 aangesteld in Oudenbosch
en het was in dat Roomsgezinde klimaat dat hij zijn
ideaal om een kleinere kopie van de Sint-Pieter te

laten bouwen, om in Oudenbosch ‘te kunnen neer-
zitten in de schaduw van Rome’, heeft kunnen ver-
wezenlijken. Tot de bouw werd besloten in 1864,
de eerste steen werd gelegd in september 1867 en
de basiliek werd geconsacreerd in 1880. In de pij-
lers en onder het altaar zijn relikwieën uit Rome in-
gebouwd. De kerk meet 81 bij 55 meter, bijna half
zo groot als het origineel, en heeft een koepel met
als hoogste punt 63 meter; de koepel was de groot-
ste van Nederland. In 1892 is het oorspronkelijke
plan vervolmaakt met een façade naar het model
van de Sint-Jan van Lateranen. Cuypers is op veel
punten afgeweken van het origineel en er zo in ge-
slaagd, binnen de kleinere afmetingen tot een op-
vallend harmonieuze ruimte te komen. Vooral aan
de binnenkant, waar het vrijstaande altaar en de
centrale koepel heel sterk de sfeer van de Sint-Pie-
ter ademen, zonder een onbruikbare ruimte te wor-
den. Ook in het interieur (afb. 2) is het voorbeeld

Hollands Spoor
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument in – of in dit geval nèt
buiten – Holland onder het voetlicht gebracht. Dit keer brengt Holland-redacteur Annema-
rieke Willemsen een bezoek aan:

De Basiliek en het Zouavenmuseum van Oudenbosch: In de schaduw van Rome 
Uit de trein van Dordrecht naar Roosendaal kun je haar zien liggen: de basiliek van Oudenbosch. Boven
de relatief lage bebouwing steekt een witmarmeren gevel uit met manshoge heiligenbeelden, met daarach-
ter een enorme witte koepel, die iedereen die ooit in Rome was, direct herinnert aan de Sint-Pieter. Abso-
luut een on-Nederlands gezicht, dat nieuwsgierig maakt, en zo ging ik op een stralende voorjaarsdag op
zoek naar de echo van Rome en de pauselijke zouaven in Oudenbosch – een echo die doorklinkt tot in de
dorpskern van Lutjebroek.

Afb. 1. Basiliek van de H.H. Agatha
en Barbara in het midden van
Oudenbosch. Foto: A. Willemsen.



vrij nagevolgd, zodat veel wat in de Sint-Pieter mo-
zaïek is, hier in schildering is nagebootst, en de
plafonds naast de koepel zijn beschilderd met los-
se figuren uit Michelangelo’s Laatste Oordeel in de
Sixtijnse kapel, gerangschikt binnen een nieuwe
omlijsting.

Binnen het oeuvre van Pierre Cuypers is de Ou-
denbossche basiliek zonder meer een buitenbeen-
tje. Hij is vooral bekend van de vele neogotische
gebouwen die hij vormgaf en het ‘terugrestaure-
ren’ van kerkgebouwen in hun middeleeuwse
staat. Van de reis die Cuypers in 1863 naar Rome
maakte, is van deze voorvechter van middeleeuwse
architectuur vooral zijn afkeer van een aantal ‘mo-
derne’ kerkgebouwen bekend: zo vond hij de Sint-
Pieter lelijk en ook de beelden op de gevel van de
Sint-Jan van Lateranen konden hem niet bekoren.
Zijn ontwerp voor een synthese van deze twee gro-
te kerken in Oudenbosch is in dat licht onbegrijpe-
lijk. Zijn plannen voor deze kerk in Romeinse stijl
zijn dan ook zorgvuldig uit de historiografie van de
architect gehouden en vaak wordt gezegd dat hij
maar zijdelingse bemoeienis heeft gehad met het
‘on-Cuyperse’ ontwerp vol neoclassicistische en
barokke elementen. Recent heeft prof.dr. Sible de
Blaauw van de Radboud Universiteit Nijmegen
echter overtuigend laten zien dat Cuypers wel de-
gelijk de hoofdarchitect was en dat zijn reis naar
Rome betaald was door pastoor Hellemons, die
wilde dat zijn architect, die toen al aan het tekenen
was, uit eerste hand de gedroomde voorbeelden
voor zijn kerk in Oudenbosch zou zien. Cuypers
schreef uit Rome aan Hellemons positief over de
Sint-Pieter en toonde zich vooral onder de indruk
van zijn ontmoeting met paus Pius IX zelf. Cuypers
was natuurlijk streng katholiek en de opdracht in
Oudenbosch moet hem hebben geconfronteerd

met een strijd tussen zijn esthetische idealen en
zijn trouw aan de paus. Hij is ook steeds in discus-
sie gebleven met Hellemons, bijvoorbeeld om de
middeleeuwse torens van de Sint-Pieter, die in
Rome gepland maar nooit gerealiseerd waren, in
het Oudenbossche ontwerp op te nemen, als een
soort compromis. Maar uiteindelijk betaalde Hel-
lemons natuurlijk en werd het toch een kopie van
de Sint-Pieter naar zijn droom. Uiteindelijk zou
ook de gevel van zijn geliefde Sint-Jan van Latera-
nen, waar hij was gewijd, zijn basiliek completeren
(afb. 3).

Drieduizend zouaven
De stichting van een eigen Sint-Pieter was niet de
enige herinnering aan zijn Romeinse tijd waar
Willem Hellemons werk van maakte. Hij toonde
zich ook, misschien wel meer dan enig ander, een
vurig voorvechter van de pauselijke zaak. In de pe-
riode 1864-1870 werd de kerkelijke staat, toen al
gereduceerd tot het zogenaamde ‘Sint-Pieters erf-
goed’ (afb. 4), bedreigd door de troepen van Gari-
baldi, strijdend voor de politieke eenwording van
Italië en daarom tegen de wereldlijke macht van de
paus. Vanuit diverse landen trokken katholieke
jongens naar Rome om daar als pauselijk zouaaf te
vechten voor paus Pius de negende, in het Italiaans
Pio Nono. Mede dankzij de inzet van de Ouden-
bossche pastoor Hellemons, naast die van de Am-
sterdamse pastoor Cornelis de Kruijf, leverde
Nederland in deze zes jaar meer dan 3.000 van de
in totaal 11.000 zouaven. Dat is meer dan enig an-
der land en het relatief grote aantal Hollanders on-
der de zouaven viel ook in Italië op. Er is in Neder-
land, met name in de omgeving van Amsterdam en
van Tilburg, flink geronseld voor de eervolle pau-
selijke krijgsdienst. 
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Afb. 2. Interieur van de basiliek van
Oudenbosch, met altaar en koepel.
Foto: A. Willemsen.



Op een steenworp afstand van de basiliek is het
Nederlands Zouavenmuseum te vinden, gehuis-
vest in het oude stadhuis van Oudenbosch. Dat laat
memoralia zien van de volgens de officiële lijsten
3181 Nederlandse zouaven en vertelt de geschiede-
nis van hun uitzonderlijke militaire missie zonder
veel kanttekeningen. Voor een historicus roept
deze uitzonderlijke, kortstondige episode van
Hollandse altruïstische heldenmoed echter best
een aantal vragen op. Ik bekeek het museum en de
historie van de zouaven elders daarom aan de hand
van een ietwat ongewone, maar in allerlei opzich-
ten historisch te noemen ‘reisgids’: het katholieke
jeugdboek ‘Pieter Jong, De held van Lutjebroek’
van Jos. M. Reynders uit 1935 (afb. omslag).

Dit leesboek is eigenlijk het best te omschrijven
als een moderne heiligenlegende gekruist met een
heldenverhaal en zo kan het ook het best gelezen
worden. In dat licht is het duidelijk waarom de
hoofdpersoon steevast als de dapperste, de meest
godsvruchtige, de minst zelfzuchtige etcetera
wordt omschreven, en ook dat er details in terug-
komen die uit andere legenden stammen, zoals de
vermelding dat in de ransels van overwonnen Ga-

ribaldisten steeds gestolen kerkelijk vaatwerk
blijkt te zitten. Ook is het niet verwonderlijk dat
over de held van de zouaven, paus Pius IX, niets
dan goeds wordt verteld en dat diens vijanden,
Giuseppe Garibaldi en de latere Italiaanse koning
Victor Emanuel II, als roverhoofdmannen worden
betiteld, die met beloften van geld en mooie praat-
jes allerlei tuig achter zich hebben verzameld om
de arme paus aan te vallen. 

Aardig is het dat soortgelijke heldenverhalen
ook bestaan over Garibaldi en dat die ook in het
Nederlands circuleerden in dezelfde tijd – maar
dat er ook Nederlanders aan de zijde van Garibaldi
hebben meegevochten en dat die Garibaldi net zo
vereerden als de zouaven de paus, is veel minder
bekend. De Leidenaar Jan Philip Koelman, die in
Rome was tijdens de verovering van de stad op de
paus, geeft van Garibaldi een beeld gelijk aan dat
van Pieter Jong, dat verderop volgt: ‘Garibaldi
toonde dien dag weer wat hij was; nu hier dan
daar, was hij steeds op de gevaarlijkste punten, en
deed met zijn om hem heen schitterende sabel al-
len in het zand bijten die tot hun ongeluk den
moed bezaten hem te genaken. Hij scheen Leoni-
das bij Thermopylae, hij scheen Ferruccio in het
kasteel van Gavinana; ik beefde ieder oogenblik
dat ik hem zou zien vallen, maar krachtig en on-
wrikbaar als het noodlot stond hij daar.’ Koelman
vermeldt ook dat Garibaldi vanwege zijn fiere ge-
stalte, brede neus en lange blonde lokken de bij-
naam ‘Leone’ oftewel ‘de leeuw’ droeg. Ook dat
komen we nog tegen. Eerst vertelt mijn ‘gids’ over
het besluit van Pieter Jong om zouaaf te worden.

Het was op een decemberavond van ’t jaar
1865. In het dorp Lutjebroek, tussen Hoorn
en Enkhuizen, zaten drie stevige jonge bou-
wers, die heel de dag hard gewerkt hadden,
samen te buurten rondom een haardvuur bij
de Weduwe Jong. De vlammen speelden druk
om en over de ketel, waarin ’t avondeten te
koken hing. De Weduwe zelf stond midden in
’t vertrek aan de wastobbe en luisterde oplet-
tend naar ’t gesprek. De drie praters waren
door hun onderwerp helemaal in vuur ge-
raakt. Ze hadden ’t over de schandelijke aan-
slagen, die door de revolutie-mannen tegen
Paus Pius IX gepleegd werden. [...]

“Tut tut,” riep moeder kalmerend van af de
wastobbe, “maak je toch niet zo druk. Daar
schiet onze Heilige Vader niets mee op. Ge-
praat wordt er genoeg, maar geen mens helpt
hem.”
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Afb. 3. De voorgevel met heiligenbeelden van de Ou-
debossche basiliek, met daarvoor een monument voor
de gevallen Nederlandse zouaven. Foto: A. Willemsen.



“Hola, moeder!” riep Pieter; “d’r zijn er wèl
die hem helpen. Of heb je niet gehoord, dat er
van alle kanten jongens naar Rome gaan om
voor den Paus te vechten?”

“Ja ja, dat weet ik wel,” antwoordde moe-
der; “maar hoeveel Lutjebroekers zijn d’r bij?
Geen enkele hé! De Paus is in gevaar, en jullie
zit daar maar bij ’t vuur op te drogen. Als ik
eens ’n jongen was, ‘k zou wel weten wat ik
deed!”

“Moeder!” juichte Pieter, en hij sprong
naar de wastobbe en pakte z’n moeder bij den
arm, “meen je dat echt?”

“Ja Pieter, dat meen ik!”
“Welnu moeder, dan gaat je Pieter naar

Rome, hoor! Ik heb er al zo dikwijls over ge-
dacht, maar durfde er geen woordje van zeg-
gen, om u. Want wie zal de bouwerij waarne-
men, moeder?”

“Kom kom, Pieter, laat de bouwerij de bou-
werij maar, en om mij hoef je helemaal niet
bezorgd te zijn. Ga, waar God je roept. En als
je voor den Paus sterft, ben je martelaar en ga
je recht naar de hemel. Je hoeft niet bang te
zijn, dat ik erom schreien zal, als ik hoor, dat
m’n jongste kind, m’n Pieter, voor den Paus
gesneuveld is. Neen, ik zal jubelen en God
danken, dat Hij mij zo’n jongen gegeven
heeft.

Van Oudenbosch naar Rome
Met een rotsvast geloof in dit soort motivaties ver-
trokken tussen 1864 en 1870 meer dan 3000 jon-
gens vanuit Nederland voor twee jaar naar Italië
om voor de paus te vechten. De eisen waren streng:
de jongemannen moesten goed katholiek zijn (een
getuigschrift van de pastoor was nodig), een goe-
de gezondheid hebben, tussen de 17 en de 35 jaar
zijn, ongehuwd of weduwnaar zonder kinderen
zijn en bovendien moesten ze een bewijs van vrij-
stelling van of ontslag uit militaire dienst hebben –
dit laatste omdat men in vreemde krijgsdienst
ging. Strenge keuringen zorgden ervoor dat de
meeste avonturiers er uitgefilterd werden, al zal
het voor veel jongens ook meegespeeld hebben dat
ze als zouaaf iets – nee, het centrum! – van de
wereld konden zien. De meeste vrijwilligers meld-
den zich bij pastoor De Kruijf in Amsterdam. Deze
organiseerde grote inzamelingen om het benodig-
de reisgeld van zestig gulden per persoon bij el-
kaar te krijgen. Vanuit het zuiden kwamen veel
vrijwilligers via pastoor Joannes Vrancken in Til-

burg. De aspirant-zouaven werden opgevangen in
het Instituut St. Louis in Oudenbosch, dat door
toedoen van Willem Hellemons daarvoor geschikt
was gemaakt. Het was in 1864-1865 voorzien van
nieuwbouw in sterk Romeinse stijl, net als de basi-
liek door Cuypers ontworpen; de zouaven hebben
in Oudenbosch beslist voor het eerst enige Itali-
aanse sfeer geproefd (afb. 5). 

In St. Louis werden ze voorzien van een af-
scheidsmaal en praktische aanwijzingen, en ze
sliepen er een nacht voordat ze per trein naar Brus-
sel afreisden. Dan volgde een etappe van 28 uur
per trein naar Marseille, van daaraf met de boot
naar Civitavecchia – om het vijandelijke Italiaanse
territorium heen – en tenslotte per trein naar
Rome, waar ze zich meldden bij de Jezuïeten-pater
De Wilde. In Rome werden ze ingekwartierd en
kregen hun karakteristieke uniform, bestaande uit
een grijze pofbroek met een kort bolero-jasje met
rode tressen, witte slobkousen, een brede rode
ceintuurband en een grijze pet of képi – Pieter Jong
kreeg zijn uniform helaas pas later, want op zijn
brede, lange gestalte waren de Italianen niet stan-
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Afb. 4. Kaartje van de kerkelijke staat aan de
vooravond van de zouavenmissie. Uit: J.M. Reynders,
Pieter Jong, De held van Lutjebroek, Tilburg 1935.



48 Hollands spoor

daard berekend. Het rare uniform was, net als de
naam ‘zouaven’, afgeleid van een Frans korps in
Algerije, waar een van de eerste zouavenofficieren
had gediend. De eerste twee maanden waren gere-
serveerd voor hun opleiding, waarna ze gelegerd
werden op een van de kazernes rond Rome. Veel
was er in de regel niet voor ze te doen, zodat de
zouaven af en toe op rovers in het achterland wer-
den losgelaten, veel exerceerden tegen de verve-
ling, en in hun vrije tijd Rome bezochten en zich
vergaapten aan de bezienswaardigheden, de Sint-
Pieter bovenal. Ze lieten zich portretteren in uni-
form, met de Eeuwige Stad op de achtergrond
(afb. 6), en voegden die foto’s trots bij hun brieven
naar huis, waarin ze vol vuur schreven over de vie-
ringen in de Vaticaanse basiliek en de ontmoetin-
gen met ‘hun’ paus, die voor alle zouaven onbe-
twiste hoogtepunten in hun Romeinse bestaan
zijn geweest.

De martelaren van Gorkum

In een van de brieven aan zijn moeder doet Pieter
Jong verslag van de heiligverklaring van de Marte-
laren van Gorkum op 29 juni 1867, waar hij bij
aanwezig was. ‘Van de heiligverklaring gespro-
ken, er brandden in de Sint Pieterskerk dertig dui-

zend kaarsen. En mooi versierd als het was! Ge
zoudt niet kunnen geloven, dat het van mensen-
handen zó gemaakt kon worden. En volk als er in
was! Ik was die dag vrij, omdat ik de beurt had om
voor de kamer te zorgen. Toen ik de boel geveegd
had, ging ik naar Sint-Pieter. ’t Was nog maar acht
uur en ’t was er al zo vol, dat het moeilijk was om
naar voren te komen. Er waren zeker 350 bis-
schoppen en veel kardinalen, ik geloof zowat vijf-
tig. Dat was een stoet, toen die daar twee aan twee
de kerk in kwamen!’

Deze heiligverklaring mag je achteraf als een
politieke zet beschouwen, zoals ook Wim Zaal be-
nadrukt in zijn boek over de Nederlandse zouaven,
‘De vuist van de Paus’ uit 1980. Pius wilde iets terug
doen voor de door Nederland geleverde gelden en
zouaven en verklaarde juist nu de negentien
geestelijken, die in Gorinchem om hun geloof
door de watergeuzen waren vermoord, heilig.
Deze martelaren, die afkomstig waren uit dezelfde
streek waar al die Hollandse zouaven vandaan
kwamen, werden gezien als katholieke verdedi-
gers tegen protestantse opstandelingen. De heilig-
verklaring was een van pro-katholieke acties tij-
dens een groots opgezette viering in 1867 van het
feest van Petrus en Paulus, die volgens de traditie
op 29 juni 67 na Christus waren vermoord. De aan-
dacht voor de Hollandse zaak in deze festiviteiten

Afb. 5. Instituut St. Louis in Oudenbosch. Foto: A. Willemsen.
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heeft de vechtlust van de Nederlandse zouaven in
Italië zeker versterkt en de stroom van zouaven uit
Nederland doen groeien. Motiverend werkte ook
de verering van de gestorven zouaven als martela-
ren; na de heldendood bij Bagnorea van de aller-
eerste, Petrus Heykamp uit Amsterdam, werden in
Holland honderden martelaarsprentjes gedrukt.

De personen en instituten die zorg droegen
voor de verscheping van de zouaven naar Italië,
vingen ook de al dan niet gewond teruggekeerde
ex-soldaten op. Dat was meer dan nodig, want de
meeste zijn van een koude kermis thuis gekomen.
De capitulatie van de paus in 1870, waarbij hij
Rome en daarmee zijn wereldlijke macht moest
opgeven en ‘de gevangene van het Vaticaan’ werd,
kwam nogal onverwacht. De meeste zouaven wa-
ren nog aan het vechten bij de Porta Pia, toen op de
koepel van de Sint-Pieter de witte vlag werd gehe-
sen. Binnen de kortste tijd waren ze ontwapend en
op de boot naar huis gezet. Wel hebben ze zich
nog eenmaal gemeld op het Sint-Pietersplein om
de verzwakte paus te zien, die zich volgens de
bronnen ‘naar het venster heeft gesleept en moed
heeft verzameld om hen nog eenmaal te zegenen’,
maar dat was een zeer abrupt einde van hun hel-
denmissie. 

Bij thuiskomst in Nederland bleek dat ze geen
Nederlanders meer waren, omdat ze in buiten-
landse krijgsdienst waren gegaan zonder toestem-
ming te vragen aan de koning. Dat kostte vrijwel
alle zouaven hun staatsburgerschap en daardoor
de kans op een overheidsbaan, of een militaire car-
rière. De broederschappen van oud-zouaven, die
her en der werden opgericht, waren dan ook eerst
en vooral belangenorganisaties, die probeerden
pensioenen en dergelijke te regelen. Natuurlijk
werden het ook kransen om herinneringen op te
halen. Vele zijn actief geweest tot aan de Tweede
Wereldoorlog; in 1947 werd de Vereniging van
Oud-Zouaven opgeheven, omdat in 1946 de aller-
laatste zouaaf, Petrus Verbeek uit Rosmalen, was
overleden.

De held van Lutjebroek
Van de ruim 3000 Nederlandse zouaven zijn er
slechts 46 in Italië gesneuveld. Dat is vermoedelijk
een van de redenen dat juist Pieter Janszoon Jong
uit Lutjebroek het tot de bekendste Nederlandse
zouaaf heeft geschopt. Hij sneuvelde namelijk op
een cruciaal moment, in de slag te Monte Libretti,
die als een keerpunt in de historie van de zouaven
wordt beschouwd. Alles wijst erop dat hij direct als

een martelaar en held werd beschouwd en dat
niets achterwege is gelaten om zijn heldendood en
de wonderlijke overwinning van de pauselijken in
Monte Libretti als propaganda te gebruiken. 

De slag bij Monte Libretti vond plaats op 13 ok-
tober 1867. De compagnie van ongeveer 100 zoua-
ven, waartoe ook de 27-jarige Pieter Jong behoor-
de, kwam daar onverhoopt te staan tegenover een
1200-tal Garibaldisten. Onder leiding van Garibal-
di zelf hadden ze zich verschanst in het kasteel en
de omringende huizen van het hoog op de rotsen
gelegen dorp. Het kwam tot een hevig gevecht van
man tot man, of liever van gemiddeld één zouaaf
tegen een tiental roodhemden. Over de dood van
de held laat ik mijn ‘gids’ aan het woord. 

Overal verrichten de zouaven wonderen van
dapperheid en doodsverachting. De grond
wordt bedekt met doden en gewonden. Ge-
huil en gekerm klinkt op van alle kanten. Pie-
ter Jong vecht als een woedende leeuw. Hij
kijkt waar het gevaar het grootst is, en daar
vliegt hij op af. Overal waar hij verschijnt, is

Afb. 6. Portret van Pieter Jong, gemaakt in Rome.
Foto: Nederlands Zouavenmuseum Oudenbosch.



hij de schrik der Garibaldisten. Z’n képi is
hem van z’n hoofd geschoten, z’n kleren han-
gen aan flarden. Opeens ziet hij van terzijde
een verse bende Garibaldisten aanrukken, die
zich gereed maakt op z’n kameraden aan te
vallen. Maar hij rent ze tegemoet, rukt de ba-
jonet van z’n geweer en smijt ze op de grond.
Dan pakt hij het geweer bij de loop en begint,
gelijk een smid met z’n voorhamer, met de
kolf op de nieuwe troep vijanden in te slaan.
Zo gaat het vlugger en beter dan met de bajo-
net. Slag op slag is raak en verplettert de kop
van een Garibaldist. Dan weer zwaait hij z’n
wapen in ’t rond en doet de dichtst opdrin-
genden neertuimelen en houdt zich zo de
aanvallers, die hem met hun bajonetten wil-
len doorsteken, van het lijf. Opnieuw gaat de
kolf omhoog en komt verpletterend op de Ga-
ribaldisten neer. Deze krijgstaktiek past hij
herhaalde malen toe.

Maar ook aan de kracht van dezen reus
kwam een einde. Hij stond alleen tegenover
honderden. Daar was geen volhouden aan.

En de anderen konden hem onmogelijk ko-
men helpen; ze hadden zelf meer dan hun
handen vol. Het zweet stroomde den held van
’t gezicht; er was geen draadje meer droog
aan z’n lijf, maar hij had nog geen enkele
wonde. Toen hij eindelijk voelde, dat hij niet
meer kon, zwaaide hij nog éénmaal zijn do-
delijk wapen door de lucht, verbrijzelde nog
één aanvaller de schedel en ..... hij laat z’n wa-
pen zakken, maakt een groot kruisteken,
zucht dan met zwakke stem: “Leve Pius IX,
Paus en koning!” zinkt dan, ten dode uitge-
put, op de knieën ineen, kruist de armen over
de borst en ..... wordt gedood. Dertien bajo-
netten doorsteken hem het lichaam. Maar
zijn ziel steeg op naar de hemel, om daar door
God gekroond te worden met de kroon der
martelaren. Want als martelaar was hij geval-
len voor de zaak van Paus en Kerk. Wel was hij
gesneuveld, maar door zijn dood had hij z’n
kameraden gered. Hij had alleen gestreden
tegen een hele bende van vijanden, en ze zó
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Afb. 7. Katholieke kerk van Lutjebroek met in de zij-
muur het monument voor Pieter Jong. Foto: A.
Willemsen. 

Afb. 8. Monument voor Pieter Jong in Lutjebroek.
Foto: A. Willemsen.



lang bezig gehouden dat z’n wapenmakkers
met de anderen konden afrekenen.

Kort na de dood van Pieter Jong verscheen een
tweede kolonne zouaven ter versterking en na drie
uur vechten waren de Garibaldisten buiten de
poort van het stadje gedreven. In de nacht die volg-
de vluchtte Garibaldi met zijn mannen uit Monte
Libretti. Deze overwinning voor de pauselijken, zo

tegen de verhoudingen in, werd in de Romeinse
kranten breed uitgemeten en de hoofdrol wordt
aan de Hollanders en met name de gesneuvelde
reus Pieter Jong toebedeeld. ‘De naam van Pieter
Jong en van Holland was op aller lippen.’ Veel
Nederlandse zouaven schreven over de slag in hun
brieven naar huis en stuurden de in Rome uitge-
vente portretten van Pieter op aan hun familie. Ook
in Nederland werden talloze prentjes gedrukt – in
Lutjebroek waren zelfs speculaaspoppen van Pie-
ter Jong te koop. Hij werd daardoor in het Hol-
landse kamp tot een held en een halve heilige. Dat
blijkt het mooist uit het feit dat al een paar dagen
na de slag een wapenbroeder vanuit Rome te paard
afreisde naar Monte Libretti om daar naar ‘relik-
wieën’ van Pieter Jong te zoeken. Zijn succes wordt
gemeld in een brief aan moeder Jong: ‘Na veel
onderzoekingen en nasporingen is het gelukt de
képi te vinden. Ik werd gedreven om mijn lippen
op het kostbaar hoofddeksel van een martelaar te
drukken. Gij zult er op zien de indruk van een ko-
gel, die op zijn gezicht gemunt was. De pet is het
enige ECHTE voorwerp, dat hij heeft kunnen op-
sporen van Pieter Jong. Pater de Wilde zal zich be-
lasten met de overzending van deze relikwie.’

De képi met het inschrijfnummer van Pieter
Jong bevindt zich nog altijd in Lutjebroek. Ook is
daar in 1917, bij het 50-jarig gedenkfeest van de
dood van Pieter Jong, een monument voor hem op-
gericht in de zuidmuur van de katholieke kerk
(afb. 7 & 8). Het monument van de zouaaf, pose-
rend voor het pauselijk vaandel en de huizen van
Rome, is net als de neogotische kerk zelf ontwor-
pen door P.J.H. Cuypers. Het geld voor het grote
monument was door de bevolking van Lutjebroek
van harte bijeengebracht; Pieter Jong en zijn Itali-
aanse heldendood voor de katholieke zaak hadden
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Afb. 9. Monument voor de gesneuvelde zouaven op
de Campo Verano in Rome. Foto: A. Willemsen.

Afb. 10. De naam van Pieter Jong op
het zouavenmonument in Rome.
Foto: A. Willemsen.
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Lutjebroek immers wereldwijd op de kaart gezet.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er inderdaad nog
altijd niet veel meer te zien is in het West-Friese
dorp. De groot uitgevallen spierwitte steen zit aan
de kant van de doorgaande weg in de zijmuur van
de eveneens enorm uit de kluiten gewassen kerk.
Iets verderop is een café-restaurant ‘De Paus’,
maar dat ligt op de plaats waar al sinds 1625 een
etablissement met deze naam is geweest en is dus
nauwelijks met de pauselijken te verbinden. Wel
weet de treintaxichauffeur te vertellen dat de voet-

balclub van Lutjebroek nog altijd ‘de zouaven’ heet
en dat ze spelen in grijs en rood – de kleuren van
het zouaven-uniform. Wat rest in de trein terug,
van Bovenkarspel-Grootebroek naar Hoorn, is het
zicht op de typische lintbebouwing met daarbo-
venuit, in elk dorp van deze katholieke ‘enclave’,
een enorme neogotische kerk, met als onbetwiste
topper de hoge toren van de kerk van Lutjebroek.

Souvenirs uit Rome
Op de muur van Monte Libretti, waar Pieter Jong

Afb. 11 Detail van het hekwerk om
het monument in Oudenbosch.
Foto: A. Willemsen.

Afb. 12. Schilderij met de slag bij Mentana in het Zouavenmuseum in Oudenbosch. Foto: Nederlands Zouaven-
museum Oudenbosch.
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sneuvelde, is een gedenkplaat aangebracht, zoals
in Albano, waar drie dappere Nederlandse zoua-
ven stierven toen ze daar de slachtoffers van een
cholera-uitbraak begroeven. Ook staat op de
grootste begraafplaats van Rome, de Campo Ver-
ano (achter de basiliek van San Lorenzo, waar
sinds 1878 Pius IX begraven ligt) een monument
voor de gestorven ‘zuavi pontifici’, opgericht in
1867 na de ‘Nederlandse’ overwinning bij Mentana
(afb. 9). In een uithoek van de begraafplaats – goed
zoeken! – staat op een metershoog voetstuk paus
Pio Nono, die een geknielde zouaaf een zwaard
geeft. Hiermee wordt gezinspeeld op ‘het zwaard
van Petrus’ waarmee de zouaven streden. Op de
zijkanten van de sokkel zijn de namen aangebracht
van alle gesneuvelde zouaven, met daarbij uit wel-
ke plaats ze kwamen. Het is derhalve niet moeilijk
de Nederlanders te vinden (afb. 10). Ook voor de
basiliek van Oudenbosch prijkt sinds 1911 een mo-
nument, met de namen van de gesneuvelde Neder-
landse zouaven; het hekwerk er omheen is ruim-
schoots voorzien van symboliek (afb. 11).

In Nederland zijn alle herinneringen van en aan
de zouaven bijeengebracht in het Zouavenmu-
seum in Oudenbosch. Daar is een schilderij te zien
dat de hierboven beschreven laatste minuten van
Pieter Jong afbeeldt, met de kolf van zijn geweer
rondmaaiend, met op de achtergrond het torentje
van Monte Libretti, en een met de slag bij Mentana
(afb. 12). Topstukken zijn, naast de pauselijke uni-
formen, het vaandel dat Cuypers ontwierp ter na-
gedachtenis aan de slag bij Mentana (afb. 13), en
diverse vaandels van oud-zouavenbroederschap-
pen uit Brabant en Zuid- en Noord-Holland. Maar
het meest typisch zijn ook hier de souvenirs of re-
likwieën van zouaven, zoals een schoen van Pius

IX, een ‘vijg geplukt in de tuin van het Vaticaan’, en
‘de granaatscherf waardoor de Hollandse zouaaf
H. Vodde uit Amsterdam staande naast August
Wils werd gedood’. De verzameling wijkt derhalve
niet zo heel veel af van wat men in diverse Garibal-
disten-musea in Italië terugvindt van de tegenpar-
tij: in het Museo Nazionale del Risorgimento in
het monument voor Victor Emanuel II (‘de suiker-
taart’) in Rome vind je naast uniformen en vlaggen
ook de broek die Garibaldi droeg toen hij in Sicilië
aan land ging en de kogel die een roodhemd uit de
borst van zijn gesneuvelde broer haalde om in een
doosje aan zijn moeder op te sturen.

Het Zouavenmuseum vertelt het intrigerende
verhaal van 3181 Hollanders die, recht uit de klei,
op trein en schip stapten om te gaan vechten in een
ver vreemd land voor een heilig ideaal – een zeld-
zaamheid in de Nederlandse geschiedenis. Het
museum beheert naast de collectie ook een ar-
chief, waarin alle zouaven terug te vinden zijn; dat
ver terug in mijn stamboom van vaders kant een
pauselijke zouaaf voorkomt, uit Tilburg, wist ik al
langer, maar niet dat ook zijn getuigschrift zorg-
vuldig bewaard bleef in Oudenbosch. In het
gastenboek van het zouavenmuseum schreef ie-
mand: ‘Zouden we dit anno nu niet gewoon ‘ka-
tholieke jihad’ noemen?’ Dat soort overwegingen
plaatst het historische verhaal van Oudenbosch,
haar basiliek en de Nederlandse zouaven in een ac-
tueel perspectief. Het Zouavenmuseum en de basi-
liek van Oudenbosch zijn dan ook meer dan een
specifieke regionaal-historische oudheidkamer en
een ‘aanval van megalomanie’; het zijn tevens
sprekende – en te bediscussiëren – monumenten
van de katholieke cultuur van Nederland in de
tweede helft van de negentiende eeuw.

Afb. 13. Zogenaamd ‘Mentana-
vaandel’, ontworpen door Cuypers,
in het Zouavenmuseum in Ouden-
bosch. Foto: A. Willemsen.
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Oudenbosch

Nederlands Zouavenmuseum Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
Markt 31, 4731HM Oudenbosch Markt 57, Oudenbosch
tel. 0165-313448 dagelijks geopend
www.zouavenmuseum.nl
info@zouavenmuseum.nl
Geopend van 14.00 tot 17.00 in mei t/m september op dinsdag, woensdag, don-
derdag en de eerste en derde zondag, in oktober t/m april op dinsdag en de eer-
ste zondag van de maand. Gesloten met carnaval en tussen kerst en nieuwjaar.



Typisch Nederlands
De interesse voor het verleden is geen fenomeen
dat beperkt blijft tot de Britten. Ook elders in Eu-
ropa is de belangstelling groot en groeiend, niet in
de laatste plaats in Nederland. De meest recente
fenomenen zijn onder meer de Boekenweek van
2005 waarin boeken over ‘onze geschiedenis’ cen-
traal staan onder de noemer Spiegel van de Lage Lan-
den. Afgelopen najaar werden we tijdens tal van ac-
tiviteiten voor het eerst geconfronteerd met de
Week van de Geschiedenis. Daarin lag het accent
op ‘Typisch Nederlands’. In diezelfde periode vol-
trok zich op TV de verkiezing van De Grootste Neder-
lander Aller Tijden en presenteerden de hoogleraren
geschiedenis Jan Bank (Universiteit Leiden) en Piet
de Rooy (Universiteit van Amsterdam) in NRC-

Handelsblad hun canon van het Nederlands verle-
den onder de stellige titel ‘Wat iedereen móet we-
ten van de vaderlandse geschiedenis’.

Natuurlijk komt dit alles niet zomaar uit de lucht
vallen. De omroepen weten met programma’s als
Andere Tijden en OVT al langere tijd kijkers en luiste-
raars te boeien. Geert Mak en, meer recentelijk, Ju-
dith Koelemeijer bereiken met hun boeken al en-
kele jaren een imposant publiek. De historische
belangstelling wordt ook weerspiegeld in de aan-
zienlijke aantallen museumbezoekers en in de
grote groepen nieuwsgierigen die zich tijdens
open monumentendagen verdringen rond ge-
restaureerde bouwwerken uit vroegere tijden. En
daarbij heeft ieder eigen voorkeuren. Waar de een
niets wil missen van de zoveelste herdenkings-

Tijdingen
In deze aflevering van ons nieuwsbericht gaat historicus Kees Ribbens na welke betekenis
we kunnen hechten aan de toegenomen belangstelling voor het nationale verleden.

Welk verleden weegt het zwaarst?
De Britten hebben hun wereldrijk al lang verloren, en ook de treinen in Groot-Brittannië rijden niet altijd
zo stipt als men zou wensen. Is hiermee een beschaving geschetst die onvermijdelijk afstevent op haar
ondergang en die daarom onze belangstelling niet meer verdient? Geenszins. Onze maritieme westerburen
hebben vermoedelijk een veel beter imago dan die enkele uitlating hiervoor doet vermoeden, zeker onder de
lezers van dit tijdschrift. Want juist wie zich interesseert voor het verleden kijkt in veel gevallen met enig
verlangen naar wat er zoal ten westen van de Noordzee gaande is.

U kent ze ongetwijfeld, de vele historische televisie-uitzendingen van met name de BBC. Boeiende kwa-
liteitsprogramma’s waarin uiteenlopende periodes uit de geschiedenis op aansprekende wijze worden ver-
tolkt. Of de vele historische publicaties die er in boek- en tijdschriftvorm verschijnen. Wordt, als gevolg
daarvan, niet elke biograaf in de Lage Landen geregeld lastig gevallen met de vraag waarom er ginds toch
zoveel meer biografische werken verschijnen dan hier? En wie een bezoek brengt aan het Verenigd Konink-
rijk ontkomt haast niet aan de vele sporen die het roemrijke verleden er heeft achtergelaten en die heden ten
dage als ‘heritage’ – zorgvuldig onderhouden en commercieel aantrekkelijk gemaakt erfgoed – worden
aangeprezen: musea, kastelen, cottages, landgoederen en nog veel meer.

Geschiedenis is ontegenzeglijk populair aan de overzijde van het Kanaal. ‘History is the new rock ’n
roll’, zo viel in 2004 te lezen in de eerbiedwaardige Financial Times. En om die uitspraak over de vitaliteit
en het enthousiasme van de historische belangstelling nog eens te onderstrepen werd er, typisch Brits, nog
eens aan toegevoegd dat history tevens ‘the new gardening’ was. Sterker nog, het was zelfs ‘the new sex’.
Al deze eigentijdse superlatieven hadden betrekking op de zogeheten ‘history boom’, de enorme historische
belangstelling die al enige tijd gaande is.



plechtigheid van de Tweede Wereldoorlog (een
herdenking waarvan het einde telkens opnieuw
ten onrechte wordt aangekondigd), neemt een an-
der het liefst zelf het historische onderzoekswerk
ter hand. Met als gevolg dat de archieven, ook in
deze provincies, over de aantallen bezoekers niet
te klagen hebben.

Gebrek aan historisch besef
Tegelijkertijd vernemen we met enige regelmaat
klachten over het historisch besef. Dat besef zou
bij velen niet of nauwelijks meer aanwezig zijn, en
er zou reden bestaan om te twijfelen aan de kwa-
liteit daarvan. Geschraagd door de beknopte resul-
taten van niet altijd even goed doordachte enquê-
tes wordt er in de media op gewezen dat bij
burgers, politici en scholieren onvoldoende histo-
rische kennis voorhanden zou zijn. Wat precies
moet worden verstaan onder historisch besef – een
begrip waarover ook onder historici geen consen-
sus bestaat – wordt gemakshalve verzwegen ter-
wijl daarnaast zelden expliciet wordt aangegeven
welke historische kennis van belang wordt geacht,
laat staan waarom dat zo is. Wel zijn de criticasters
het er in veel gevallen over eens wie de schuld moet
krijgen van het vermeende gebrek: het geschiede-
nisonderwijs. Expliciete en impliciete klachten
over dat vak zijn zonder veel moeite te vinden. Her-
ziening van het geschiedenisonderwijs heeft daar-
om ook een plaats op de politieke agenda bereikt.
Het in 2001 verschenen rapport van de commissie-
De Rooy, dat – nog nader te verwezenlijken – aan-
bevelingen bevat voor de reorganisatie van het ge-
schiedenisonderwijs, benadrukt dan ook het
belang van (chronologische en samenhangende)
kennisoverdracht over het verleden. De aanwezig-
heid van dergelijke aanbevelingen verhindert ech-
ter niet dat ook anderen op het belang van histori-
sche kennis blijven hameren. De voorbeelden
daarvoor zijn legio: van de commissie onder lei-
ding van VVD-Kamerlid Stef Blok (die enkele de-
cennia integratiebeleid evalueerde) tot SP-voor-

man Jan Marijnissen klinkt een roep om meer ge-
schiedenis. Eerstgenoemde ziet het vooral als aan-
beveling voor het bevorderen van de integratie van
nieuwkomers, laatstgenoemde lijkt het – middels
een pleidooi voor een Vaderlands Geschiedenis-
museum – vooral als aansporing te beschouwen
voor autochtonen om hun wortels serieus te ne-
men en deze niet te verloochenen.

Is dat niet wat curieus? Een boom in de histori-
sche belangstelling en gelijktijdig een vermeend
gebrek aan aandacht en waardering voor het verle-
den? En is die tegenstelling een typisch eigentijds
verschijnsel?

Welnu, het mag dan een merkwaardig feno-
meen zijn, nieuw is het zeer zeker niet. De klacht,
op historisch en ander terrein, dat jongere genera-
ties minder weten dan oudere generaties is al
eeuwenoud. Wordt de blik echter nader toege-
spitst op het geschiedenisonderwijs, dan lijkt het
er, met enige voorzichtigheid, op dat de genoem-
de klacht sinds de invoering van de Mammoetwet
steeds vaker weerklinkt. Dat is opvallend, want
ook de toename van de historische belangstelling
wordt vanaf die tijd, eind jaren 1960-begin jaren
1970, steeds evidenter in Nederland. Juist het sinds
die periode in kracht toegenomen gevoel dat het
heden steeds verder is af komen te staan van het
verleden, de breukervaring dat de wereld van onze
voorouders ons wel heel vreemd en zelfs achter-
haald voorkomt, heeft geleid tot een hardnekkige
vorm van terugblikken. Zo kon de breuk nog
enigszins worden overbrugd en leek het verleden
toch nog enig houvast te bieden. Het nostalgisch
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verzamelen van antieke meubels en andere am-
bachtelijke attributen, het bekijken van publicaties
met plaatselijke ansichtkaarten uit grootmoeders
tijd, het onderzoeken van de stamboom, het raad-
plegen van het archief om de geschiedenis van de
ouderlijke woning uit te pluizen of het zich aan-
sluiten bij de Historische Vereniging Holland, zijn
hier slechts enkele voorbeelden van.

Geschiedenis of nostalgie
Toch brengt die ontegenzeggelijke bloei – waar-
van ook de meest recente geschiedenisgolf onder-
deel uitmaakt – de critici niet tot zwijgen. Het lijkt

er in veel gevallen op dat zij de bloei waarderen
noch waarnemen. De geschiedenis die bij deze cri-
tici – onder wie politici, opinieleiders en professi-
onele historici – hoog in het vaandel staat is name-
lijk in veel gevallen een andere dan die welke
omarmd wordt door grote aantallen liefhebbers.

Het is, om het heel eenvoudig te verwoorden,
met name het verschil tussen groot en klein dat
hier een belangrijke rol speelt. De geschiedenis die
vooral telt in de ogen van degenen die somber de
omgang van de huidige samenleving met het verle-
den observeren, is die van de grote verbanden.
Grote gebeurtenissen, verstrekkende fenomenen,

Tijdingen 57



historische zaken met een grootschalig karakter
waarvan het verhaal vooral via de respectabele ka-
nalen van het boek en het onderwijs overgedragen
dient te worden. Het vanzelfsprekende kader voor
deze cultuuroverdracht is Nederland als natiestaat
geplaatst tegen de achtergrond van de westerse
wereld.

Naast deze geschiedenis met een hoofdletter G
is er de welig tierende, meer kleinschalige belang-
stelling voor het verleden. Deze krijgt gestalte in
deelname aan activiteiten van lokale historische
verenigingen, bezoeken aan de plaatselijke oud-
heidkamer, het onderzoeken van de eigen stam-
boom, het rondneuzen in monumentale gebouwen
of zelfs het bijwonen van schoolreünies. Die be-
langstelling manifesteert zich op zeer uiteenlopen-
de manieren en heeft betrekking op buitengewoon
diverse onderwerpen die veelal gemeen hebben dat
ze vaak beschouwd worden als toegankelijker, als
persoonlijker. Daarbij doet zich soms inderdaad
een zeker risico voor dat het verleden – bijvoor-
beeld door het bijwonen van een historical re-enact-
ment-voorstelling of door een bezoek aan een beel-
dend openluchtmuseum – abusievelijk wordt
beschouwd als iets dat daadwerkelijk nog tastbaar
voortleeft, terwijl ook enige nostalgische verteke-
ning niet valt uit te sluiten. Dat mag echter geen re-
den zijn om deze door velen gedeelde vormen van
historische belangstelling als irrelevant terzijde te
schuiven.

Toch lijkt dat, zeker impliciet, te gebeuren en
klaarblijkelijk met toenemende kracht. Opvallend
is immers dat de geschiedenis die onder meer door
politici de laatste tijd wordt benadrukt, maar even-
zeer de geschiedenis die centraal stond in de TV-
show De Grootste Nederlander Aller Tijden, in de canon
van Bank en De Rooy en in de recente boekenweek,
uitsluitend Nederlandse geschiedenis is. Terwijl on-
der meer de Europese eenwording en de globalise-
ring ons leven vergaand beïnvloeden, wordt er
sterker teruggegrepen op het vaderlandse verle-
den. Is dat dan niet in zekere zin nostalgisch?

Het vermoedelijke antwoord van degenen die
een terugkeer van de vaderlandse geschiedenis lij-
ken te bepleiten is een ferm ‘nee’. Want het verhaal
van de Nederlandse geschiedenis is naar hun idee
de meest essentiële kennis over het verleden, het is
wat ons samenbindt, het vertelt ons wat het eigene
is. En daar valt wel wat voor te zeggen, geschiede-
nis heeft immers te maken met identiteit.

Achterhaald geschiedbeeld
Maar waarom zou het kader van die collectieve
identiteit als vanzelfsprekend worden opgehan-
gen aan de natiestaat? Moet geschiedenis die een
rol wil spelen in de 21ste eeuw niet méér rekening
houden met het feit dat de bewoners van Neder-
land uiteenlopende (individuele en collectieve)
identiteiten met bijbehorende kaders hebben? Zo
is er naast de eigen woonplaats ook de global villa-
ge die – al lezende in krant, reizende over de
aardbol, surfend over het wereldwijde web – een
rol speelt in ons bestaan. Daarnaast zijn er familie-
herinneringen, tradities van bepaalde kerkelijke
en etnische groepen, en historische verhalen op
Europees niveau die van belang zijn voor de oriën-
tatie en identiteit van huidige generaties. Wie al te
hard hamert op het traditionele aambeeld van de
nationale geschiedenis – een vooral in de 19de eeuw
tot grote bloei gekomen verhaal dat het toene-
mend aantal allochtonen in de hedendaagse
samenleving niet automatisch zal aanspreken –
wekt enigszins de indruk een achterhaald ge-
schiedbeeld na te streven. Achterhaald, omdat een
dergelijke geschiedenis misschien wel handzaam
en overzichtelijk lijkt, maar daardoor juist eerder
de veelzijdigheid van historische ervaringen en
interpretaties dreigt te negeren.

De zo vertrouwde historische canon omvat bo-
venal een nationaal en sterk politiek georiënteerd
verhaal, dat verrijkt kan worden met bevindingen
en kanttekeningen uit onderzoek waarin deze in-
valshoek als minder vanzelfsprekend geldt. Ons
inzicht in het verleden wordt immers verdiept door
ook kennis te nemen van sociale geschiedenis,
vrouwengeschiedenis, migrantengeschiedenis, en
ook lokale en regionale geschiedenis. Juist de di-
versiteit, die velen zo aanspreekt in de bestudering
van deze historische velden, toont dat zowel iden-
titeit als het kader waarin wij collectieve herinne-
ringen plaatsen historische fenomenen zijn die
niet vaststaan. En zo bezien is interesse voor het
verleden van bijvoorbeeld Gouda of De Rijp niet
per definitie ‘minder’ waard dan belangstelling
voor de geschiedenis van Nederland. Afhankelijk
van de beweegredenen waarom iemand zich be-
zighoudt met geschiedenis en van de wijze waarop
dat verleden belicht wordt, varieert nu eenmaal de
betekenis daarvan. De band tussen het verleden en
de mensen die daarmee in aanraking komen is
geen vaststaande grootheid. Het zou mooi zijn als
zo een relativerende bevinding deel zou gaan uit-
maken van het historisch besef.
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