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Klein- en grootgrutters in Zuid-Hollandse steden tijdens de
jaren dertig

De publicaties van de drie landelijke middenstandsbonden uit het Interbellum – de Koninklijke Neder-
landsche Middenstandsbond (opgericht 1902), de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Middenstands-
bond (opgericht 1915) en de Chriselijke Middenstandsbond (opgericht 1918)1 – vormen bepaald geen
opwekkende lectuur. De middenstand had het zwaar en droeg dat met verve uit. Winkeliers leden onder
diverse misstanden die steevast werden aangeduid met onheilspellende termen als het ‘vermaledijde ca-
deaustelsel’, de ‘winkelsluitingsmisère’, het ‘euvel der uitverkopen’, de ‘automatenkwestie’, het ‘vraag-
stuk van de vliegende winkels’ en de ‘kanker van het langlopende krediet’. Lang was de lijst van grieven
en groot was de frustratie onder de middenstand, een maatschappelijke groep die zich bekneld voelde
tussen het grootschalige kapitalisme enerzijds en de arbeidersbeweging anderzijds. In ieder geval na de
publicatie van het zogenaamde Kruideniersrapport2 in 1929 kwam hier nog het probleem van de ‘over-
bezetting’ bij: het besef drong door dat er eigenlijk te veel winkeliers waren, waardoor de spoeling te dun
werd. Met name het kruideniersbedrijf, de groentehandel en de sigarenverkoop hadden hieronder te lij-
den, daar het in deze branches relatief eenvoudig was om een winkel te openen. Zeker na de bredere ver-
spreiding van het merkartikel was de vereiste warenkennis relatief beperkt, terwijl het benodigde kapi-
taal ook relatief gering was: een voorkamer kon al als winkel dienen en de inventaris werd vaak op
krediet verstrekt door de groothandel, die zelf in een wurgende concurrentie was verwikkeld.3

In een artikel in het maandblad voor economen Economisch-Statistische Berichten van 6 decem-
ber 1939 drukte de middenstandsdeskundige E.J. Tobi het probleem als volgt uit:

Het is van algemeene bekendheid dat tot voor korten tijd het kleinhandelsbedrijf voor ie-
der toegankelijkwas en die vrije toegang heeft ertoe geleid, dat vele duizenden volkomen
ondeskundigen en kapitaal-armen zich op den kleinhandel hebben geworpen. Calculee-
ren kunnen deze lieden niet, zij leven “uit de lade” en laten zich hun prijzen dicteeren
door den concurrent op denhoek, die al evenmin kijk op calculeeren heeft. Van een kost-
prijs hebben al die liedenmaar vaag begrip, en valt het nu te verwonderen, dat onder der-
gelijke omstandigheden en bij dergelijke aantallen distribuanten de strijd is uitgeloopen
op prijsbederf zonder weerga, dat bij dergelijke invasies van ondeskundige verkoopers
ook de bona-fide middenstand wel volgen moèst op den weg, die ten verderve leidt?4

De propaganda van de georganiseerdemiddenstand tegen deze ‘beunhazen’ had in de jaren
dertig resultaat. Tijdens de crisisjaren werd de overheid gevoeliger voor de eisen van de
middenstand, hetgeen resulteerde in de eerste stappen van wat men een middenstandsbe-
leid zou kunnen noemen.5 De belangrijkste wet die tot stand kwam was de Vestigingswet

Thimo de Nijs

1 Over de middenstandsorganisaties zie P.A. van den Dungen, De middenstandsbeweging in Nederland (Tilburg 1937).
2 Sub-commissie uit de Commissie voor de Economische Politiek uitgevoerdeOnderzoek naar de prijsvorming in het krui-

deniersbedrijf (<’s-Gravenhage 1929).
3 Gerard Rutte en Josee Koning, Zelfbediening in Nederland. geschiedenis van de supermarkttoekomst (Baarn 1998) 18.
4 E.J. Tobi, ‘Prijsbederf in den detailhandel’, Economisch-Statistische Berichten 24 (1939) 894-896, aldaar 894.
5 J.M.M.J. Clerx, Een halve eeuw middenstandsbeleid (1900-1950) (Rijswijk 1989).



Kleinbedrijf van 1937. Op basis van deze wet konden de verschillende branche-organisaties
criteria op het gebied van warenkennis, algemene handelskennis en kredietwaardigheid
vaststellen waaraan nieuwe ondernemersmoesten voldoen. Hetmiddenstandsdiplomawas
geboren en de toestroom van nieuwe middenstanders was afgeremd.
De vraag is of de agitatie van de middenstandsbonden tegen de allerkleinste winkeliers

wel terecht was. En vormden de allerkleinste winkeliers wel zo’n bedreiging voor de ge-
vestigdemiddenstand dat deze een nieuwe wet rechtvaardigde? Voor de beantwoording van
deze vragen volgt op basis van lokale onderzoeken door tijdgenoten een analyse van de om-
vang en samenstelling van de kruideniersbranche in Delft, Den Haag, Gouda en Schiedam.
Welke verschillen bestonden tussen grote en kleine winkeliers ten aanzien van plaats van
vestiging, stabiliteit van dewinkels, omzet en bedrijfsvoering? Ook de rol van andere kapers
op de kust, zoals grootwinkelbedrijven als Albert Heijn, De Gruyter en Simon de Wit en de
verbruikscoöperaties, wordt onderzocht, waarbij met name wordt ingegaan op de verschil-
len in omzetontwikkeling tussen zelfstandige kruideniers en de filialen van het grootwin-
kelbedrijf.
Het is niet eenvoudig om voldoende gegevens te vinden over de middenstand. Zeer klei-

ne winkeltjes, die vaak maar kort bestonden, hebben niet of nauwelijks sporen nagelaten.
Kleine ondernemingen met een winst onder ƒ2.000,– hoefden zich bijvoorbeeld niet in te
schrijven in het in 1921 inwerking getredenHandelsregister,6 terwijl bedrijfsarchieven al he-
lemaal niet voorhanden zijn. Gemakkelijk toegankelijke belastinggegevens die een beeld
kunnen geven van het winkelapparaat zijn na de afschaffing van de patentbelasting in 1893
in de meeste plaatsen ook niet meer aanwezig. Helemaal treurig gesteld is het met de ar-
chieven van de middenstandsbeweging, die vanaf het einde van de 19e eeuw opkwam. Van
de landelijke middenstandsbonden zijn de archivalia vooralsnog zoek, terwijl op lokaal ni-
veau in slechts enkele archieven bronnenmateriaal van winkeliersverenigingen bewaard is
gebleven.7 Gelukkig kunnen historici beschikken over de onderzoeken die tijdgenoten van-
af de eeuwwisseling steeds vaker uitvoerden Bekend is bijvoorbeeld de Middenstandsenquête
van 1918, een indrukwekkende verzameling gegevens die door de weinig systematische wij-
ze van verzamelen helaas niet erg bruikbaar is. Met het hierboven al genoemde Kruideniers-
rapport drong niet alleen het besef door dat demiddenstand in een crisis verkeerde,maar dat
systematische verzameling van gegevens noodzakelijk was om een effectief beleid te voeren
ten behoeve van de middenstand. Middenstandsbonden en overheid besloten voortaan op
de ‘kleintjes te letten’, hetgeen resulteerde in de oprichting in 1931 van het Economisch In-
stituut voor de Middenstand (EIM). Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging
zich meer dan voorheen toeleggen op de verzameling van gegevens over de middenstand,
terwijl verschillende gemeenten en enkele Kamers van Koophandel onderzoeken naar de
detailhandel uitvoerden. Het is dankzij deze bronnen dat ik in staat ben iets meer te zeggen
over de overbezetting van de detailhandel en de opkomst van het grootwinkelbedrijf in de ja-
ren dertig.

2 klein- en grootgrutters in zuid-hollandse steden

6 Ferry de Goey en Hans Simons, ‘Transactiekosten in theorie en prakijk. De kosten van het Handelsregister in de twintig-
ste eeuw’, NEHA-Jaarboek voor Economisch, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis 65 (2002) 224-255, aldaar 241-242 en 250-252.

7 Navraag bij MKB-Nederland leerde dat de archieven van deze organisatie en haar rechtsvoorgangers opmysterieuze ma-
nier verdwenen. Volgens een oud-medewerker is het archief bij het toenmalige Algemeen Rijksarchief afgeleverd, maar
het Nationaal Archief beweert geen archieven van de Nederlandse middenstandsbonden in bezit te hebben.



Het probleem van de overbezetting
Hoe erg was het met de detailhandel gesteld? Op zijn minst na de publicatie van het Kruide-
niersrapport drong het besef door dat de middenstand zeer te lijden had onder een teveel aan
vakgenoten die elkaar zoveel concurrentie aandeden dat de omzetten en de marges onder
druk stonden. Terwijl het onderzoek was gestart als uitvloeisel van de naoorlogse ‘duurte’,
toen winkeliers er van beschuldigd werden prijzen op te drijven, toonde het Kruideniersrap-
port ondubbelzinnig aan dat de branche het uiterstmoeilijk had. Slechts eenminderheid van
de winkeliers zou winst hebben gemaakt, indien zij ook alle kosten calculeerden. Rappor-
ten uit de jaren dertig over DenHaag, Delft, Gouda en Schiedambevestigen demoeilijke po-
sitie waarin met name de kruideniersbranche verkeerde.8

Voor Den Haag zijn we dankzij een viertal onderzoeken naar het kruideniersbedrijf het
best geïnformeerd. Volgens het Kruideniersrapport waren er in 1927 1.202 Haagse kruide-
nierswinkels, waarvan 57 filialen waren van een winkelketen en 54 filialen van een ver-
bruikscoöperatie.9 Eenminderheid – ten hoogste 450 kruideniers – was ingeschreven in het
Handelsregister, hetgeen betekent dat het merendeel van de kruideniers zeer tot zeer kleine
winkeltjes hadden. Men was immers vrijgesteld van inschrijving als men minder ƒ2.000
winstmaakte per jaar. Volgens de landelijke Bedrijfstelling van 1930waren er 974 eigenlijke
kruidenierswinkels plus nog 141 grutters, comestibles en delicatessenzaken.10 Het aantal
kruidenierszaken zou dus licht zijn teruggelopen tot 1115.Het Economisch Instituut voor de
Middenstand komt daarentegen in De verspreiding van het kruideniersbedrijf te ’s-Gravenhage tot
een aantal kruideniers van 1201 in 1932. Op het eerste gezicht lijkt het dat in vergelijkingmet
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8 Zie onder.
9 Kruideniersrapport, 199
10 D. Groenveld, ’Overbezetting van het winkelbedrijf (II)’, Economisch-statistische berichten 25 (1940) 421-422, aldaar 422.

Afb. 1 De firma J.A. Kasbergen in de Scheveningse D’Aumeriestraat was een van de zelfstandige
kruideniersbedrijven die in de jaren dertig leden onder de opkomst van het filiaalbedrijf. Foto 1934,
Haags Gemeentearchief..



1927 de spoeling iets minder dun was geworden, omdat de Haagse bevolking in de periode
1927-1932 met ongeveer 40.000 inwoners was gegroeid en het aantal inwoners per winkel
van 346 naar 380. Deze positieve ontwikkeling werd echter waarschijnlijk weer tenietge-
daan door de zogenaamde branchevervaging: in 1932 werden maar liefst 2668 andere win-
kels geteld die ook kruideniersartikelen verkochten. Het ging hier meest om groentewin-
kels, bakkers, sigarenwinkels en winkels die melkproducten of Geldersche waren
(worsten), verkochten.11

Tabel 1 Aantallen kruideniers in Den Haag, 1927-1947

* Aangepast aantal ter wille van de vergelijkbaarheid. Aant. = Aantal, Inw.p.w. = Inwoners per winkel
Bron: Kruideniersrapport; Beroepstelling 1930; EIM, Verspreiding van het kruideniersbedrijf; CBS, ‘Kruidenierstelling te ’s-
Gravenhage’; Nationaal Archief, archief Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage (3.17.13.05), inv.nr. 388.

Vanaf 1932 daalde het aantal kruideniers tot onder de duizend in 1941. Deze daling krijgt
nogmeer reliëf als wordt gekeken naar het aantal inwoners per kruidenierszaak. Bestond de
gemiddelde klandizie van een kruidenierswinkel volgens de schatting uit het Kruideniersrap-
port nog uit 346 inwoners, in het begin van de jaren dertig was dat gestegen tot 380 en zelfs
tot 527 in 1941. In de periode 1941-1947 nam het aantal kruidenierszaken in zowel absolute
als relatieve termen weer enigszins toe. Dit kan te maken hebben met verschillen in telme-
thoden tussen de CBS-telling en de naoorlogse telling, maar het is zeer wel mogelijk dat het
kruideniersbedrijf zich tijdens de oorlogsjaren herstelde.12 Door de distributiemaatregelen
voor en na de oorlog, was vrije concurrentie eigenlijk uitgesloten en werd een verdere sane-
ring verhinderd. Winkeliers moesten tijdens de oorlog niet vechten om klandizie, de klan-
ten waren al blij als ze ergens hun voedingsmiddelen konden kopen. Zelfs de kleinste win-
kelier kon in deze omstandigheden overleven, maar na het einde van de rantsoenering zou
de sanering versneld doorzetten.13

Hoewel de beschikbare gegevens voor Delft, Gouda en Schiedam minder volledig zijn,
bevestigen zij het beeld voor Den Haag. Het onderzoek dat de voorzitter van de Delftse Ka-
mer vanKoophandel uitvoerde naar de kruideniersbranche in zijn stad laat zien dat ook daar
heel veel winkels te vinden waren en veel van deze winkels zeer klein van omvang waren. In
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11 Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand, De verspreiding van het kruideniersbedrijf te ’s-Gravenhage (’s-Graven-
hage 1933) 10-11.

12 Economisch Instituut voor denmiddenstand,Het kruideniersbedrijf in oorlogstijd (1940-1945) (’s-Gravenhage 1947), Stef Bö-
ger en Djoke Dam, ’Het kruideniersbedrijf in oorlogstijd’, in: Hein A.M. Klemann red.,Mooie jaarcijfers... Enige onderzoeks-
resultaten betreffende de Nederlandse economische ontwikkeling tijdens de Tweede Wereldoorlog (Utrecht 1997) 77-86, 114-116 en re-
cent Hein A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting (Amsterdam 2002),
303-323.

13 Klemann, Nederland 1938-1948, 322-323. Voor een journalistiek verslag van de wegkwijnende middenstand zie Tony van
der Meulen, ’Anders nog iets?’ De teloorgang van de middenstand (Amsterdam 2001).

1927 1930 1932 1941 1947
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aant. Inw.p.w. Aant. Inw.p.w. Aant. Inw.p.w. Aant. Inw.p.w. Aant. Inw.p.w.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A-winkels 888 816 853

B-winkels 313 160 160
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 1202 346 1166 376 1201 380 976* 527 1013 501
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Delft waren er in 1928 150 kruidenierswinkels, hetgeen op een bevolking van 50.000 bete-
kent dat er 3 kruidenierszaken per 1000 inwoners waren, waarmee het demeest ongunstige
branche binnen de detailhandel was. De zaakjes waren in veel gevallen zeer klein, aangezien
slechts een minderheid van 46,7% was ingeschreven in het Handelsregister (zie tabel 2).
Ruimde helft van de kruideniers verdiendeminder dan ƒ2.000,–, wat betekent dat velenwa-
ren aangewezen op bijverdiensten om het hoofd boven water te houden. In de groente- en
de sigarenhandel was de situatie zo mogelijk nog slechter. Ook in deze branches openden
veel mensen een winkeltje. Bakkers, manufacturenhandelaars en meubelverkopers konden
over het algemeen beter hun brood verdienen.

Tabel 2 Winkeliers in Delft in 1928 naar grootte en branche

Bron: C. Visser, ‘Analyse van een niet georganiseerde branche’, in E.J. Tobi en C. Visser, Georganiseerde distributie (Pur-
merend 1931) 53-75, aldaar 59.

Dat het gemakkelijk was om een kruidenierszaak, een sigarenmagazijn of een groentehan-
del te openen blijkt uit tabel 3. Veel kapitaal hadden de meeste winkeliers in deze branches
niet geïnvesteerd blijkens de gegevens die Visser verzamelde (zie tabel 3). Ruim de helft van
de kruideniers had minder dan ƒ500,– geïnvesteerd en ruim 65%minder dan ƒ1.000,–. Dit
betekent dat demeeste winkeltjes zeer eenvoudigmoeten zijn ingericht en de handelswaren
waarschijnlijk op krediet waren verkregen van een grossier. De zaken waarin veel geïn-
vesteerd was, waren zonder uitzondering filialen van coöperaties of grootwinkelbedrijven
als Albert Heijn en De Gruyter.
Ook de situatie in Gouda was verre van gunstig. Gouda bediende als typische marktstad

een relatief groot deel van het omringende platteland. Volgens het Kruideniersrapport had
Gouda in 1927 een bevolking van 28.090 en 99 kruidenierszaken, hetgeen neerkomt op een
aantal van 284 inwoners per winkel. In 1935 was dit aantal tot 317 inwoners per winkel ge-
stegen, maar rekening houdend met andere winkels die ook kruideniersartikelen verkoch-
ten (tijdgenoten klaagden over de zogenaamde ‘branchevervaging’), kon elke zaak slechts
208Goudenaren bedienen.Ook inGoudawaren er dus te veel kruidenierszaken.Naast 8 za-
ken van coöperaties en filiaalbedrijven en 20 grote kruidenierszaken, telde Gouda maar
liefst 70 kleine kruidenierszaakjes en 56 winkelzaken die naast andere producten ook krui-
denierswaren verkochten.14
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14 H.F. Wessels, Gouda, proeve ener stadtmonographie (Utrecht 1939) 107-109

Branche aantal waarvan ingeschreven % aantal per 1000
in Handelsregister inwoners

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kruideniers 150 70 46,7 3

Groentenhandel 105 46 43,8 2,1

Sigarenhandel 110 47 42,7 2,2

Manufacturenhandel 64 40 62,5 1,28

Bakkers 64 53 82,8 1,28

Meubelzaken 31 25 80,6 0,62
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Tabel 3 Geïnvesteerd kapitaal door winkeliers in Delft, 1928

Bron: C. Visser, ‘Analyse van een niet georganiseerde branche’, in: E.J. Tobi en C. Visser, Georganiseerde distributie (Pur-
merend 1931) 53-75, aldaar 64.

Voor Schiedam deed C.A.A. van Luttervelt in de zomers van 1932 en 1933 een onderzoek
naar de vestiging en bedrijfsbeëindiging onder het kruideniersbedrijf. In 1932 telde Schie-
dam – een stad die anders dan Gouda geen achterland had – 168 kruidenierszaken, hetgeen
betekende dat een kruidenierswinkel gemiddeld kon leveren aan 343 Schiedammers. Dat de
meeste zaken niet al te groot waren, blijkt uit het feit dat slechts 60 zaken (35,7%) waren in-
geschreven in het handelsregister. Midden in de crisistijd was de situatie voor de meeste
Schiedamse kruideniers waarschijnlijk verre van eenvoudig.15 Een jaar later was het aantal
kruidenierswinkels nog steeds 168, hetgeen de spoeling iets minder dun maakte, omdat de
bevolking licht was gestegen. Toch ging achter deze schijnbare stabiliteit een groot drama
schuil. In één jaar tijd waren in Schiedam 17 zaken verdwenen, terwijl er 17 nieuwe zaken
waren bijgekomen.16

Al met al was de situatie in de kruideniersbranche verre van gunstig. In de hier onder-
zochte steden trachtten veel te veel zaken inkomsten te verwerven op een markt die door de
crisis toch al krimpende was. Het heeft er dus alle schijn van dat de middenstandsbonden
volkomen gelijk hadden met hun agitatie voor de komst van een Vestigingswet die de over-
bezetting van de kruideniersbranche (en andere branches) een halt moest toeroepen. De
vraag is echter of de vele dwergbedrijfjes wel het grootste probleem vormden voor de geor-
ganiseerde middenstanders. In de eerste plaats valt te betwijfelen of de dwergbedrijfjes, de
‘beunhazen’ die zomaar een winkeltje openden de gevestigde middenstand wel zoveel con-
currentie aandeden. Zoals uit de volgende paragraaf blijkt, maakte de locatie van de meeste
dwergbedrijfjes dit niet erg waarschijnlijk.

Waar waren kruideniers gevestigd?
Een terugkerend thema in deHaagse historiografie is de scheiding tussen veen en zand, tus-
sen hoeden en petten, Hagenaars en Hagenezen. Geen andere stad in Nederland kent een
dermate sterke sociale segregatie, waarbij het traject van de huidige tramlijn 3 als de grens
tussen Den Haag en ’s-Gravenhage kan worden beschouwd.17 Het valt te verwachten dat de
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15 C.A.A. van Luttervelt, Het kruideniersbedrijf te Schiedam. Vestiging en sterfte (’s-Gravenhage 1934) 16 en 33.
16 Ibidem, 49-56.

Branche ƒ500 en ƒ501-1000 ƒ1001-2000ƒ2001-5000ƒ5001-10000 ƒ10000 of
minder meer

aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kruideniers 72 55,4 15 11,5 10 7,7 14 10,8 9 6,9 10 7,7

Groentenhandel 57 67,1 13 15,3 12 14,1 3 3,5 0 0,0 0 0,0

Sigarenhandel 60 60,0 6 6,0 12 12,0 11 11,0 4 4,0 7 7,0

Manufacturenhandel 13 22,0 6 10,2 6 10,2 8 13,6 5 8,5 21 35,6

Bakkers 9 15,8 7 12,3 7 12,3 20 35,1 10 17,5 4 7,0

Meubelzaken 8 27,6 1 3,4 3 10,3 3 10,3 8 27,6 6 20,7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



ruimtelijke scheiding tussen rijk en arm ook gevolen had voor de spreiding van het winkel-
aanbod. Uit de onderzoeken van de EIM, het CBS en de Gemeente Den Haag bleek dat met
name in het centrum en de arbeiderswijken veel kruidenierszaken aanwezig waren. Veel in-
woners van de gegoedewijken grenzend aan het centrum–Benoordenhout, Statenkwartier,
Zorgvliet, Belgisch Park, Van Stolkpark, Nieuwe Scheveningse Bosjes – betrokken hun wa-
ren bij kruideniers uit het centrum die de goederen vaak aan huis bezorgden. Voor de grote
aantallen kruideniers in het industriële, minder welvarende gedeelte in het centrum, de
Schilderswijk, Transvaal en Scheveningen heeft het EIM-rapport een andere verklaring:

Zonder uitzondering behooren deze 4 stadsgedeelten namelijk tot de arbeidersbuurten,
met geringe welvaart. Er bestaat dan ook bij dit deel der bevolking een drang naar het
zoeken van bijverdienste. Wat is eenvoudiger dan een winkeltje te beginnen? (Merkar-
tikelen!) Dikwijls zijn deze kleine zaken gevestigd in sloppen, z.g. hofjes, e.d.; vaak in
vertrekken, welke eigenlijk bestemd waren voor woonruimte (geringe kosten van op-
richting), terwijl de grootere winkelzaken in zoo’n wijk zijn gevestigd aan de betere
straten of verkeerswegen.18
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17 Henk Schmal, Den Haag of ’s-Gravenhage? De 19de-eeuwse gordel, een zone gemodelleerd door zand en veen (Utrecht 1995). Voor re-
cente gegevens zie SCP en CBS, Armoedemonitor 2000 (Den Haag 2000) 50 en Ries van derWouden en Erica de Bruijne, De
stad in de omtrek. Problemen en perspectieven van de vier grootstedelijke gebieden in de Randstad (Den Haag 2001) 120.

18 EIM, Verspreiding van het kruideniersbedrijf, 40.

Afb. 2 Dit affiche van kruideniersketen DeGruyter verbeeldt de groei van het filaalberdijf in Den
Haag en omstreken. Foto: HaagsGemeentearchief.



Waren in het centrum en de arbeidersbuurten relatief veel kruidenierszaken gevestigd, het
omgekeerde was het geval in de gegoede stadswijken ten Noord-Westen van het centrum.
Met andere woorden: in de wijken met weinig koopkracht waren veel winkels te vinden, in
de wijkenmet veel koopkracht juist weinig! Hiervoor zijn een aantal verklaringen. In de eer-
ste plaats betrokken – zoals hierboven al aangegeven – veel gegoede burgers uit de welge-
stelde wijken hun levensmiddelen bij kruideniers die in het centrum waren gevestigd. Win-
keliers bezorgden in deze periode hun goederen nog bij de klanten. De levering geschiedde
doorgaans op krediet, waarbij een keer permaand de rekeningwerd voldaan. Een tweede re-
den is dat de gemiddelde grootte van kruidenierszaken in de gegoedewijken belangrijk gro-
ter was. Dit gold zowel voor de zelfstandige kruidenierszaken als voor de filialen van het
grootwinkelbedrijf. Ten slotte ontbrak het in deze wijken aan de vele armen die een winkel-
tje openden in de Schilderswijk, Scheveningen of de arme buurten in het centrum.
Deze analysewordt bevestigd door de gegevens over de spreiding van kruideniers per om-

zetklasse in 1941. Uit tabel 4 komt duidelijk naar voren dat de Schilderswijk het grootste
aantal veelal zeer kleine kruideniers binnen haar grenzen had.Ook in anderewijkenmet een
grote arbeidersbevolking (Transvaal, Valkenbos, Laakwijk) waren veel kruideniers, zij het
dat hier de kleine kruidenierszaken niet zo sterk waren oververtegenwoordigd.

Tabel 4 Kruidenierszaken in 1941 in Den Haag per omzetklasse en wijk

Bron: CBS, Kruidenierstelling te ’s-Gravenhage, januari 1941, 197-198.
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Wijken ƒ10.000 ƒ10.000- ƒ20.000- ƒ30.000- ƒ40.000-ƒ50.000-> ƒ60.000 Tot.
20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Binnenstad 20 8 8 3 0 3 15 57

Zeeheldenbuurt 14 10 10 5 5 2 3 49

Archipel 3 3 1 4 2 2 4 19

Benoordenhout 0 3 4 2 2 1 4 16

Bezuidenhout 10 16 6 9 6 1 12 60

Schilderswijk 79 24 16 10 6 3 7 145

Transvaal 26 21 10 6 12 2 9 86

Valkenbos 22 17 13 13 7 6 11 89

Zorgvliet 0 10 3 3 2 3 10 31

Belgisch Park 1 6 0 4 2 0 3 16

Laakwijk 16 23 2 7 6 1 10 65

West 6 18 14 7 9 2 8 64

Duindorp 10 7 8 2 3 1 1 32

Scheveningen 25 14 2 3 3 1 5 53

Loosduinen 8 9 2 2 0 1 0 22

Zuiderpark 4 4 1 1 0 0 2 12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele stad 244 193 100 81 65 29 104 816
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Grafiek 1 laat zien in welke wijken in 1941 kleine en in welke wijken grote winkels waren
oververtegenwoordigd. Ten opzichte van 1932 lijkt het beeld ietwat te zijn gewijzigd voor de
wijk Zuiderpark en Laakwijk. Deze wijken hebben zich in snel tempo ontwikkeld tot echte
volkswijken met veel kleine kruidenierswinkeltjes. Met name in de Schilderwijk, Scheve-
ningen, Loosduinen en Zuiderpark zijn de vele kruidenierszaken klein tot zeer klein, terwijl
omgekeerd in de gegoede wijken de grote winkels overheersten.

Grafiek 1 Kruidenierszaken in Den Haag in 1941 per omzetklasse en wijk, percentages

Bron: CBS, Kruidenierstelling te ’s-Gravenhage, januari 1941, 197-198.

De rapporten over de andere drie steden geven precies hetzelfde beeld.19 Met name in de ou-
dere arbeiderswijken waren veel kleine buurtwinkeltjes gevestigd. Hendrik Frederik Wes-
sels, de schrijver van een economische ‘stadmonographie’ over Gouda, wist de reden waar-
om zoveel kleine zaakjes konden overleven ondanks een vaak gebrekkige bedrijfsvoering en
hoge inkoopsprijzen:

Het saamhorigheidsgevoel is juist in deze oudere arbeiderswijken zo groot. Een groot
deel van de bevolking woont hier al jaren, men kent elkaar persoonlijk, kent de om-
standigheden, waaronder de anderen leven. Zo zal ook het medelijden wederzijds een
grote rol spelen. De klanten komen er niet gauw toe de buurtwinkelier in de steek te la-
ten, al kanmen ergens anders ookwat goedkoper terecht. Aan de andere kant is dewin-
kelier eerder geneigd op crediet te leveren, ook al uit medelijden en omdat hij veelal
weet, dat demensen zullen betalen, zodra ze kunnen. Zo vormt de oudere arbeiderbuurt
één geheel.20
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19 Van Luttervelt, Kruideniersbedrijf in Schiedam, 37-34; Wessels, Gouda, 118.
20 Wessels, Gouda, 118.
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Hoewel het mij voorkomt dat bovenstaand citaat een wat al te rooskleurig beeld schetst van
de moral economy in de oude stadswijken, maakt het wel duidelijk dat juist de kleine winkel-
tjes nog relatief goed konden functioneren in buurten waar het economisch verkeer functi-
oneerde binnen het netwerk van persoonlijke relaties. Poffenwas normaal en voor velen een
bittere noodzaak. Het openen van een winkeltje was voor armen en werklozen alleen maar
mogelijk binnen de buurt waar ze woonden en de eigen woonkamer konden ombouwen.
Tegelijkertijd is het gezien de ligging van demeeste dwergbedrijfjes, het vaak onverzorg-

de uiterlijk en relatief hoge prijzen nauwelijks voor te stellen dat deze bedrijfjes een serieu-
ze bedreiging vormden voor de georganiseerde middenstanders. De allerkleinste winke-
liers, de ‘beunhazen’ op wie de pijlen van de georganiseerde middenstand zich richtten,
hadden hiervoor domweg een te kleine omzet en bedienden bovendien een geheel andere
markt dan hun gevestigde collega’s die voor het overgrote deel in middenklassewijken of
meer gegoede delen van de Hollandse steden waren gevestigd.

De opkomst van het grootwinkelbedrijf in de kruideniersbranche
Veel bedreigender voor de kruideniers dan de vele dwergbedrijfjes was het grootwinkelbe-
drijf. Anders dan in de textielsector, ging het hierbij niet om warenhuizen, maar vooral om
filiaalbedrijven en mindere mate coöperaties. Reeds voor 1900 bestonden al enkele onder-
nemingen in de kruidenierssector met meer dan 10 filialen verspreid over het land. Een be-
kend voorbeeld is de firma A. Bluijssen die onder de naam ‘HetWapen van Asten’ meer dan
130 zaken had. Hoewel deze onderneming in 1907 failliet ging, groeide het filiaalbedrijf ge-
staag verder. In 1914 waren Albert Heijn met 47 filialen, De Gruijter met 44, Zijlstra met 33
en Simon de Wit met 29 filialen samen met Van Amerongen de grootste kruideniersbedrij-
ven. De groei zette versneld door tijdens het Interbellum: in 1930 had Albert Heijn 110 filia-
len en De Gruijter 175, in 1940 was de verhouding 216 versus 270. Door de grotere schaal
konden de winkelketens kortingen bedingen bij fabrikanten, de groothandel overslaan en
in sommige gevallen zelf goederen produceren. Ook bij reclame-uitingen werden schaal-
voordelen behaald, terwijl noodzakelijke investeringen geen probleem opleverden.21

De groei van het grootwinkelbedrijf tijdens de jaren dertig vond ook plaats in Den Haag.
De zelfstandige kruideniers die het door de crisis toch al moeilijk hadden in de jaren dertig,
kregen forse concurrentie te duchten van het grootwinkelbedrijf. Filiaalbedrijven als het
Zaanse Albert Heijn en De Gruyter uit ’s-Hertogenbosch breidden fors uit.22 Bovendien wa-
ren de verbruikscoöperaties in Den Haag zeer succesvol. De twee grootste waren de coöpe-
ratie voor overheidspersoneel “EigenHulp” die in 1938 19 filialen kende en de socialistische
coöperatie “De Volharding”.23

Uit de CBS-telling van 1941 blijkt dat van de 923 kruidenierszaken die volgens deCBS-me-
thode in 1932 bestonden er maar liefst 371 waren verdwenen in de periode 1932-1941. Deze
grote uitval van maar liefst 40% werd maar ten dele goed gemaakt door de vestiging van
nieuwe winkels: 290 kruidenierszaken werden geopend. In totaal nam het aantal kruide-
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21 Rutte, Gerard and Josee Koning, Zelfbediening in Nederland, 15-17; J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De
geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold (Baarn 1995) 57-62.

22 De Jager, Arm en rijk kunnen bij mij kopen.
23 Over coöperaties zie Ton Oosterhuis, Niet om het gewin, maar voor het gezin. De geschiedenis van de verbruikscoöperatie in Neder-

land vanaf 1865 (Den Haag 2000). Over de Volharding zie TomWeerheijm,Niet om het Gewin maar voor het gezin! (Den Haag
1993).



nierszaken hiermee met zo’n 9% af tot 842. Het aantal zelfstandige kruideniers nam met
18% echter veel drastischer af, terwijl het aantal filiaalbedrijven met 24% was toegenomen.
Deze groei kwamgrotendeels op conto van het grootwinkelbedrijf, dat wil zeggen bedrijven
met 7 of meer filialen. In 1932 exploiteerden 10 grootwinkelbedrijven 142 filialen, in 1941
was dit aantal gestegen tot 13 bedrijvenmet 202 filialen. Onder deze aantallen vielen ook de
filialen van de coöperaties, waarvan de ontwikkeling overigens stagneerde in de jaren der-
tig. In 1932 exploiteerden 3 coöperaties 52 winkels, in 1941 hadden “Eigen Hulp” en “De
Volharding” samen 49 winkels.24

Het verlies aan marktaandeel van zelfstandige winkeliers wordt nog veel duidelijker als
we kijken naar de omzet van beide bedrijfstypen. Voor DenHaag is dit voor 1941 onderzocht
door het CBS. Terwijl maar liefst 41,6% van de zelfstandige kruideniers een omzet behaalde
die lager was dan ƒ10.000,– en nog eens 31,8% het met een omzet tussen de ƒ10.000,– en
ƒ20.000,– moest doen, draaide slechts een kleine minderheid behoorlijke en grote omzet-
ten. De verdeling van de filiaalbedrijven over de omzetklassen vormt het spiegelbeeld van
die van de zelfstandige kruideniers (zie grafiek 2), zodat geconstateerd moet worden dat
niet alleen het aantal zelfstandige kruideniers sterk terugliep, maar ook hun concurrentie-
positie ten opzichte van grootwinkelbedrijf zeer zwak was.
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24 Centraal Bureau voor de Statistiek, ’Kruidenierstelling te ’s-Gravenhage, januari 1941’,Maandschrift van het Centraal Bureau
voor de Statistiek 37 (1942) 194-204, aldaar 200.

Afb. 3 Een van de zestien affichesmet Boffie,
dé reclamecampagne van de jaren derig, die van
Albert Heijn –met een jaaromzet van vijftien
miljoen gulden toen nog vrij klein – voor het
eerst het gesprek van de dagmaakte. Foto:
Albert Heijn BV Zaandam.



Grafiek 2 Kruidenierszaken in Den Haag in 1941 per omzetklasse, absolute aantallen

Bron: CBS, Kruidenierstelling te ’s-Gravenhage, januari 1941, 197-198.

In Schiedam nam het aantal filialen toe van 5 naar 16 in de periode 1927-1933, terwijl deze
winkels duidelijk hogere omzetten haalden dan de zaakjes van de zelfstandigen.25 Voor
Gouda en Delft kunnen we niet beschikken over precieze gegevens over de groei van het fi-
liaalbedrijf, maar uit de adresboeken wordt duidelijk dat ook hier het aantal filialen van het
grootwinkelbedrijf groeide.

Tabel 5 Aantallen kruideniers en en totale omzet naar bedrijfstype, 1928-1938

* Volgens Volkstelling 1930.
Bron: P. van der Linde, De verhouding tusschen groot- en kleinbedrijf in de levensmiddelenhandel (Baarn 1939) 11; eigen be-
rekeningen.

Op basis van schattingen door de voorzitter van de Nederlandsche Kruideniersbond, P. van
der Linde, heb ik in tabel 5 een berekening gemaakt van het marktaandeel van zelfstandige
kruideniers, coöperaties en het filiaalbedrijf in 1938. Hoewel op de betrouwbaarheid van
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25 Van Luttervelt, Het kruideniersbedrijf in Schiedam, 32-34.

1928 1938
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Winkels Omzet Winkels Omzet
abs. % abs. %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zelfstandigen 36519* 86,2 32500 71

Filialen winkelketens 875 8,9 1323 17,4

Filialen cooperaties 585 5,9 741 11,6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 37979 100 34564 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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deze schatting wel het nodige af te dingen valt, toont deze conservatieve schatting aan dat
zelfstandige kruideniers in heel Nederland snelmarktaandeel verloren aan het filiaalbedrijf.
Uiteraard bestondenhier grote lokale verschillen. In de steden dedenhet grootwinkelbedrijf
en de coöperaties het nog veel beter dan op het platteland, waar in veel gevallen demarkt ge-
woonweg te klein was voor een vestiging van een renderend filiaal. In Eindhoven had ETOS
(Eendracht Toewijding Overleg en Samenwerking), de coöperatie van het Philipspersoneel
een sterke positie en in Den Haag waren de boven genoemde verbruikscoöperaties “Eigen
Hulp” en “De Volharding” belangrijk. Het heeft er echter alle schijn van dat de groei van de
verbruikscoöperatie in de jaren dertig stagneerde en Van de Linde een te grote betekenis aan
deze bedrijfsvorm toekende.26

Zelfstandige winkeliers probeerden zich uiteraard te verweren tegen het geweld van de
winkelketens. Het meest succesvol was men nog met pogingen om dezelfde schaalvoorde-
len te behalen als het grootwinkelbedrijf door de oprichting van inkoopverenigingen of het
vrijwillig filiaalbedrijf. De Sperwer-groep en DE SPAR (Door Eendrachtig Samenwerken
Profiteren Allen Regelmatig) – opgericht door de Zoetermeerse grossier Adriaan J.M. van
Well – zijn hiervan de meest bekende voorbeelden, die behalve bij de inkoop ook samen-
werkten op het gebied van reclame.
Veel minder succesvol was de zelfstandige middenstand in de halfhartige pogingen om

een wettelijke bescherming tegen de uitbreiding van het aantal filialen van het grootwinkel-
bedrijf te verkrijgen. Hierbij zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld dat grote delen van de
middenstand hierbij zelf haar bedenkingen had. Immers, ondernemingen als Albert Heijn,
DeGruyter kwamen zelf voort uit demiddenstand enwie konmiddenstanders het recht ont-
zeggen om succes te hebben? Feitelijk pleitte alleen de Katholieke Middenstandsbond on-
omwonden voor maatregelen en dan nog vooral tegen bedrijfsvormen als het eenheids-
prijsbedrijf. Onderzoek in het archief van het Ministerie van Economische Zaken leerde me
dat aan het einde van de jaren dertig het thema wel op de agenda stond van het Directoraat-
Generaal Middenstand van het Ministerie, maar verder dan een verkennende notitie was
men bij het uitbreken van de oorlog eigenlijk niet gekomen.
Het in de jaren dertig aan het grootwinkelbedrijf verloren terrein maakten de zelfstandi-

ge kruideniers tijdens de oorlogsjaren ten dele goed. Het grootwinkelbedrijf had in het al-
gemeen grotere problemen voldoende levensmiddelen te krijgen dan de kleine winkeliers
die door de Duitse bezetters werden bevoordeeld. Aangezien op kosten niet langer gecon-
curreerd hoefde te worden en dewinkeliers een bijna verzekerde afzet hadden,maakten veel
zelfstandige winkeliers in de eerste oorlogsjaren goede tijden door. Hoewel ik hier geen
apart onderzoek naar heb verricht, valt te vermoeden dat enkelen tijdens de laatste oorlogs-
jaren zich ook verrijkt hebben door de zwarte handel.27 De oorlogwas echter slechts een kor-
te onderbreking van de lange, onafwendbare neergang van het zelfstandige kruideniersbe-
drijf. De introductie van de zelfbedieningszaak en de supermarkt in de jaren vijftig en zestig
vereisten investeringen die voor de meeste kruideniers niet op te brengen waren. De toege-
nomen mobiliteit ondermijnde de positie van het buurtwinkeltje en de kruidenier op het
platteland verder. Veel winkeliers die in naam zelfstandig bleven, verloren een groot deel
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26 Ton Oosterhuis, Niet om het gewin, maar voor het gezin. De geschiedenis van de verbruikscoöperatie in Nederland vanaf 1865 (Den
Haag 2000) 123.

27 Zie noot 14.



van hun autonomie doordat ze met handen en voeten gebonden waren aan de formule van
hun inkooporganisatie.

Conclusie
Samenvattend kan ik concluderen dat de paniek die in de jaren dertig was ontstaan in
middenstandskringen over de overbezetting niet meer dan terecht was. Aan de hand van de
kruideniersbranche heb ik laten zien dat de problemen door het teveel aan winkels enorm
waren en veel winkeliers kopje onder gingen. Het was het begin van een koude en langduri-
ge sanering die na de oorlog versneld zou doorzetten en toen alleen door het gunstige eco-
nomische tij en natuurlijk verloop veel minder pijnlijk was. Hoe terecht de zorgen van de
middenstand ook waren, het feit dat de georganiseerde middenstand zich in haar agitatie
vooral richtte tegen de vele dwergbedrijfjes, de ‘beunhazen’ die de markt zouden verpesten
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Tabel 6 Filiaalbedrijven in Nederland, 1938

Albino Amerongen Boersma Edah DeGruyter Albert Pieters
Provincie Heyn
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Groningen 16 1 8 2 2
Friesland 13 12 6
Drente 6 4 3 1 5 6 2
Overijssel 18 1 11 10
Gelderland 21 14 18 27
Noord-Brabant 1 65 25 27
Limburg 44 14 17 21
Utrecht 4 3 1 20 29
Noord-Holland 82 62 52
Zuid-Holland 2 85 44
Zeeland 6 15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 79 87 13 125 259 224 21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bron: P. van der Linde, De verhouding tusschen groot- en kleinbedrijf in de levensmiddelenhandel (Baarn 1939) 11.



voor de ‘bonafide’ winkelier, was dat veel minder. De allerkleinste winkeliers hadden
slechts een beperkte omzet en richtten zich bovendien vooral op een proletarisch publiek in
de oude arbeiderswijken, eenmarkt die voor de gevestigde en georganiseerde middenstand
niet erg aantrekkelijk was. Een veel grotere bedreiging dan de dwergbedrijfjes vormde het
grootwinkelbedrijf. Vooral filiaalbedrijven als Albert Heijn, DeGruyter en Simon deWit wa-
ren in staat om zelfs in de crisisjaren een steeds groter marktaandeel te veroveren door een
moderne bedrijfsvoering, schaalvoordelen bij inkoop en distributie en een uitgekiende re-
clame. De georganiseerde middenstand richtte haar pijlen dus op de verkeerde vijand, het-
geen doet vermoeden dat de roep om een Vestigingswet ten dele vooral een uitdrukking van
een standsbewustzijn was en ten dele een symbolische functie had om de eigen achterban
tevreden te stellen.
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Unie Vana Veluwe Victoria Simon Wijnbergh Zijlstra Totaal
Winkels deWit

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 24 5 1 57
2 4 3 11 51
1 5 6 25

9 3 7 2 21 82
11 3 5 18 117
9 3 1 3 134
11 107
13 3 13 3 10 99
18 68 5 39 34 4 364
72 6 45 3 4 261
3 1 126

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
146 68 29 41 116 40 75 1323

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



“Beter gegeven dan gelaten”
De fiscale belangenbehartiging van Alkmaar en Hoorn 1540-1560*

In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze de fiscale belangen van de kleine Hollandse steden, met
name Alkmaar en Hoorn, werden behartigd in de jaren veertig en vijftig van de zestiende eeuw, toen ze
nog geen stem hadden in de Staten. Met fiscale belangen wordt hier vooral bedoeld het verkrijgen van
een zo hoog mogelijk bedrag aan gratie, korting, in het op te brengen aandeel in de beden. In de be-
staande literatuur wordt beweerd dat de dorpen en kleinere steden alleen in bijzondere omstandigheden
korting op hun bedeaandeel kregen, terwijl het verlenen van gratie aan de grote steden een formaliteit
was.1 De kleinere steden Hoorn en Alkmaar waren echter op diverse manieren met succes actief in het ver-
werven van gratie.

Inleiding
Hoewel de bouwfraude tot veel ophef heeft geleid in Nederland, is het omkopen van ambte-
naren van alle tijden. Zo zond Alkmaar in 1555 een delegatie naar Brussel om gratie in de
bede te vragen. Als de gelegenheid zich voordeed, mocht zij steekpenningen verstrekken.2

Zo’n bede is een verzoek van de vorst aan zijn onderdanen om een financiële bijdrage; de bij-
drage zelf wordt ook bede genoemd. Tot en met de veertiende eeuw kon de vorst alleen van
zijn onderdanen geld vragen in bijzondere situaties, zoals bij huwelijken in de vorstelijke fa-
milie, de inhuldiging van de vorst en in geval van oorlog. Aanvankelijk had de bede een loop-
tijd van één jaar, maar vanaf graaf Willem VI van Beieren (1404-1417) werden er door de vor-
sten ook meerjarige beden verkregen. Deze konden een looptijd hebben van wel tien jaar
zoals de door de Bourgondische hertogen in 1428, 1451 en 1462 verkregen beden. Vanaf de
heerschappij van hertog Filips de Goede (1428-1467) werden beden onderverdeeld in ordi-
naris en extra-ordinaris beden. De ordinaris bede diende voor de vaste uitgaven van de
landsheer. In bijzondere omstandigheden vroeg hij om een extra-ordinaris bede. Bij het
laatste type bede hadden de Staten meer onderhandelingsruimte dan bij de ordinaris bede.3

Hoewel de Staten het recht hadden om een bede te weigeren, konden zij in de Bourgon-
dische en Habsburgse tijd een weigering vaak niet volhouden. Wel sleepten de Staten
meestal een vermindering van de bede uit het vuur. In ruil voor hun toestemming in de be-
den, wilden de afzonderlijke steden dat hun wensen, met name het verkrijgen van gratie in
de bede, werden ingewilligd. Graties werden overigens al in de vijftiende eeuw aan steden
toegekend. De onderhandelingen over de beden namen veel tijd in beslag, waarbij de rege-
ring gebruik maakte van beloften, bedreiging en chantage en de steden vorstelijke ambte-
naren omkochten voor het eigen belang.4

Loek Zoon

* Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie geschreven voor de Universiteit van Amsterdam in 2004. De titel
van mijn scriptie is: “Beter gegeven dan gelaten.’’ De fiscale belangenbehartiging van kleine steden in Holland 1540-1560.

1 J.D. Tracy, A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and renteniers in the county of Holland, 1515-1565 (Berkeley
1985) 52. 

2 Bovengenoemde komt ter sprake op blz. 21.
3 J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 (z.p.

[Den Haag] [z.j. 1990]), 66; P.J. Blok, ‘De financiën van het graafschap Holland’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde. Derde reeks III (1886) 36-130, aldaar 50 noot 2, 64-65, 73-75; M. Damen, De staat van dienst. De gewestelijke
ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482). Hollandse studien 36 (Hilversum 2000) 339.

4 Blok, ‘De financiën van het graafschap Holland’, 67, 69, 71; Damen, Staat van dienst, 340, 342; Tracy, Financial revolution, 36.



In de zestiende eeuw werd de bede namens de landsheer eerst gedaan in de vorm van een
‘generale propositie’ aan de Staten-Generaal, waarin het totaal vereiste bedrag werd bekend
gemaakt, evenals de redenen ervan. Daarna kwamen de gedeputeerden van de gewestelijke
Staten afzonderlijk bijeen voor de ‘particuliere propositie’, waarin onder andere werd ver-
teld hoeveel het betreffende gewest moest betalen. Vervolgens werd er in de Staten van het
gewest over de bede vergaderd en bij overeenstemming werd hun standpunt in een ‘acte van
presentatie’ opgeschreven. De landsheer reageerde daarop met een ‘acte van acceptatie’. De
inning van de bede kon beginnen als vastgesteld was hoe die zou worden opgebracht.5

Nadat de Staten een bede hadden toegestaan aan de vorst, werd deze omgeslagen, gezet,
over de steden en dorpen. De zetting was gebaseerd op zo nu en dan gehouden verpondin-
gen (taxaties) van het bezit van de onderdanen. De laatste verponding vóór 1572 vond plaats
in 1514 en werd bijgesteld in 1518. De omslag was gebaseerd op schildtalen: ieder dorp en
stad werd gezet op een aantal schilden, een middeleeuwse muntsoort. Een aantal dorpen en
steden in het bezit van edellieden, was vrijgesteld van deze omslag, zij lagen buiten de
schildtalen.6 Alle ordinaris beden en veel extra-ordinaris beden werden in de zestiende eeuw
opgebracht door de omslag op de schildtalen. Extra-ordinaris beden konden ook op ande-
re manieren worden geïnd, te weten door de verkoop van lijf- en losrenten; de heffing van
imposten (accijnzen) op bijvoorbeeld bier en wijn; een morgengeld (een vast tarief per mor-
gen – ongeveer 0,85 hectare – grond) en een tiende penning op het inkomen uit onroeren-
de goederen.7

Wanneer steden en dorpen gratie in een bede verlangden, dienden zij daartoe een rekwest
in bij de Raad van Financiën. Inwilliging hiervan mondde uit in een gratiebrief, waarin stond
vermeld waarom tot gratie werd overgegaan. In de rekeningen van de beden staan deze brie-
ven samengevat.8 De Raad van Financiën vormde samen met de Geheime Raad en de Raad
van State het centrale bestuur in de Nederlanden. Deze zogenaamde Collaterale Raden wa-
ren in 1531 opgericht en stonden de landvoogdes terzijde. De Raad van Financiën was ver-
antwoordelijk voor het financiële beheer in de Nederlanden en speelde een belangrijke rol
in de bedeprocedure. Hij gaf advies aangaande een nieuwe bede, formuleerde het verzoek
om een bede en was belast met de aanvaarding van de beden door de diverse Staten en met
de inning ervan. De ontvanger-generaal van alle financiën, een ambtenaar van deze Raad,
was verantwoordelijk voor het toezicht op alle inkomsten en uitgaven. Daarnaast waren er
gewestelijke ontvangers, eveneens ontvanger-generaal genoemd, die de beden inden. Zo
was Jacob Grammay in 1545 benoemd tot ontvanger-generaal van de beden in Holland.9

Naast deze landsheerlijke ontvanger van de beden was er in het gewest een gemene-
landsontvanger werkzaam die belast was met het beheer van de financiën van de Staten.
Deze was in dienst van de Staten en inde in de eerste plaats de gemenelandsomslag, waar-
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5 Koopmans, Staten van Holland, 66-67; Tracy, Financial revolution, 35.
6 Damen, Staat van dienst, 345; Koopmans, Staten van Holland, 67; Blok, ‘De financiën van het graafschap Holland’, 88-89;

J.D. Tracy, ‘The taxation system of the county of Holland during the reigns of Charles V and Philip II, 1519-1566’, Econo-
misch- en sociaal-historisch jaarboek 48 (1985) 71-117, aldaar 73.

7 Tracy, ‘Taxation system’, 73, 75, 105; Koopmans, Staten van Holland, 67 noot 6, 68. 
8 Tracy, ‘Taxation system’, 78-79.
9 M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de

zestiende eeuw (Brussel 1965) 22, 24, 51-52, 129; H. Coppens en E. Aerts, ‘Ontvangerij-generaal van Financiën – Konink-
lijke Schatkist (1387-1795)’ in: De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) II (Brussel 1994)
534-546, aldaar 535. Koopmans, Staten van Holland, 78.



mee de Staten bepaalde uitgaven konden doen. Aart Coebel was gemenelandsontvanger in
de periode 1546-1568.10 Onder deze ontvangers stonden regionale ontvangers. Alkmaar en
Hoorn betaalden aan de rentmeester te Alkmaar, zoals Dirk van Teylingen, hun aandeel in
de beden.11

Ik heb gekozen voor Alkmaar en Hoorn, omdat er naar de fiscale belangenbehartiging
van deze twee steden nog relatief weinig onderzoek is gedaan. Ik ga ervan uit dat Alkmaar
en Hoorn representatief zijn voor de andere kleine Hollandse steden, wat door nader onder-
zoek kan worden bevestigd of weerlegd. In de volgende drie paragrafen ga ik in op de diver-
se manieren waarop beide steden gratie in de beden probeerden te verwerven. Er wordt ge-
keken naar geschenken en geldbedragen die beide steden daartoe aan diverse
overheidsfunctionarissen hebben gegeven en naar de verzoekschriften die werden geschre-
ven om gratie te bemachtigen. Daarnaast kijk ik naar de samenwerking tussen de kleine ste-
den om hun fiscale belangen te verdedigen. Vervolgens zal ik nagaan of en in hoeverre de
Staten en het Hof van Holland een rol hebben gespeeld bij de fiscale belangenbehartiging
van Alkmaar en Hoorn. Tot slot laat een vergelijking van de gratiepercentages van Alkmaar
en Hoorn met die van de grote steden zien in hoeverre kleine steden succesvol waren in het
bedingen van gratie. 

Patronage
Welke mogelijkheden hadden steden om de felbegeerde gratie in te bede te verkrijgen? Een
van de opties was het geven van geschenken aan ambtenaren. Deze geschenken kunnen op
diverse manieren worden ingedeeld. Giften kunnen in natura worden gedaan, of contant.
Sommige giften waren eenmalig, andere jaarlijks. Giften kunnen ook worden ingedeeld in
vrijwillige giften door steden zonder bijbedoelingen; giften om een bepaald doel te bereiken
(steekpenningen) en door de vorst of de begunstigde afgedwongen giften (rackets).12

Als men kijkt naar de gelegenheid waarbij giften gedaan werden, zijn deze in vijf catego-
rieën te onderscheiden. Ten eerste zijn er de verstrekte maaltijden en wijnschenkingen aan
hoogwaardigheidsbekleders bij hun bezoek aan de stad. Dan zijn er de regelmatige giften in
natura (met name bier) of in geld die door de steden aan gewestelijke ambtenaren werden
gegeven. De derde categorie van giften betreft de door steden gedane schenkingen aan ge-
westelijke ambtenaren bij een feest, zoals de inhuldiging van de nieuwe stadhouder. De vol-
gende groep giften zijn de hoofsheden. Dit zijn giften, steekpenningen, die steden aan amb-
tenaren verstrekten ten behoeve van de belangenbehartiging van de steden. Steden deden
bijvoorbeeld giften voor de verwerving van nieuwe privileges. Van belang voor dit artikel zijn
echter de hoofsheden gedaan om korting in de bijdrage van de bede te verwerven. De vijfde
en laatste categorie wordt gevormd door leningen en giften, verkregen uit het overschot van
de bede-opbrengst, of als extra toeslag op de bede die door de steden aan vorstelijke ambte-
naren werden gedaan.13
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10 Koopmans, Staten van Holland, 100-102; Tracy, ‘Taxation system’, 87-88.
11 Dirk van Teylingen was naast rentmeester onder andere lid van de Alkmaarse vroedschap geweest, zie L. Zoon, ”Beter ge-

geven dan gelaten.” De fiscale belangenbehartiging van kleine steden in Holland 1540-1560 (doctoraalscriptie Universiteit van Am-
sterdam 2004) 14 noot 27. 

12 Damen, Staat van dienst, 392.
13 Deze indeling is ontleend aan de functionele indeling die Damen in zijn proefschrift hanteert: Damen, Staat van dienst,

354-355, 392-413. Na 1480 is overigens de toeslag op de bede niet meer geheven en alleen in 1493 kregen de Staten het
overschot van de bede-opbrengst in handen. Zie P.A. Meilink, Inventaris van de archieven van de Staten van Holland vóór 1572.



Ik zal in het navolgende eerst een blik werpen op door Hoorn en Alkmaar aan overheids-
functionarissen verstrekte maaltijden, wijnschenkingen en regelmatige giften in de periode
1540-1560. Daarna komen de steekpenningen aan de orde, waarmee deze steden gratie in
de beden trachtten te verwerven.

Maaltijden, wijnschenkingen en regelmatige giften
Om duurzame relaties op te bouwen met ambtenaren schonken Hoorn en Alkmaar hun re-
gelmatig vis. In de Alkmaarse stadsrekening van 1541, de enige bewaard gebleven rekening
uit de periode 1540-1560, staat een betaling van ruim 25 pond – dit is gelijk aan ruim 41 dag-
lonen van een Alkmaarse meester timmerman – aan Klaas Jansz., een burgemeester van
Enkhuizen, wegens achtenhalve stro bokking (gerookte haring).14 Dit staat niet op zichzelf.
In de bijna compleet bewaard gebleven Hoornse burgemeestersrekeningen uit deze periode
komen namelijk veelvuldig meldingen voor van een in Enkhuizen of Medemblik aange-
schafte hoeveelheid bokking. Deze werd naar oude gewoonte jaarlijks in Den Haag ge-
schonken aan de Rekenkamer. Zo ging de secretaris van de stad, Jan de Jong, in 1550 naar
Den Haag naar de Rekenkamer en schonk hij daar bokking. Misschien werden deze schen-
kingen gedaan zodat de Rekenkamer een voor Hoorn gunstig advies zou geven bij een ver-
zoek om gratie van de stad?15

Het is mogelijk dat de schenkingen van bokking door Hoorn en Alkmaar aan het einde
van de vijftiende eeuw zijn ontstaan. Damen toont aan dat Haarlem en Gouda aanvankelijk
aan de stadhouder en belangrijke raadsheren van het Hof van Holland jaarlijks vaten bier
schonken, maar dat in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw het accent naar de Rekenka-
mer verschoof. Deze verschuiving kan een gevolg zijn geweest van de toegenomen financi-
ële problemen van de steden in die periode. Zo werden de steden vanaf 1515 verplicht om
jaarlijks rekening van hun inkomsten te doen bij de Rekenkamer. Het onderhouden van
goede relaties met leden van de Rekenkamer was dus noodzakelijk.16

De genoemde visschenkingen zijn niet uniek. Van Dam wijst erop dat de Hollandse ste-
den in de vijftiende en zestiende eeuw bij bijzondere gelegenheden luxe vissen zoals snoe-
ken, palingen en zalmen aan belangrijke personen schonken. De Hoornse rekeningen to-
nen aan dat vis ook als jaarlijkse gift kon worden verstrekt. Omdat de haring niet per
definitie een luxe vis was, kon de status ervan verhoogd worden door deze vis in grote hoe-
veelheden te schenken. Jaarlijkse schenkingen van bokking werden ook gedaan door het
hoogheemraadschap van Rijnland en wel aan functionarissen in regeringsinstanties in
Brussel, Mechelen en Den Haag. Het aantal haringen dat werd geschonken was afhankelijk
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(bewerkt door H.J.Ph.G. Kaajan) Inventarisreeks nr. 2 (2e druk; Den Haag 1993) xvii.
14 Regionaal Archief Alkmaar (RAA), Stadsarchief Alkmaar 1254-1815 (SA), inv. nr. 340, f. 2514. Een ‘stro’ is een mand van

stro waarin handelswaren werden vervoerd. De term kan ook voor een bepaalde hoeveelheid van een handelswaar staan.
In een (Duitse) bron is een stro bokking gelijk aan 1.000 stuks en in Amsterdam stond een stro op een bepaald moment
voor 500 stuks. Zie E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek VII (Den Haag 1912; herdruk 1971) kolom 2330.
Een meester timmerman in Alkmaar genoot in 1562 een dagloon van twaalf stuivers, zie L. Noordegraaf, Daglonen in Alk-
maar 1500-1850 (z.p. 1980) 21. Het Hollandse pond was een rekenmunt die gelijk was aan 40 Vlaamse groten of 20 Bra-
bantse stuivers. In 1521 werd de Karolus gulden geïntroduceerd die dezelfde waarde had. De in dit artikel vermelde gul-
dens en ponden zijn dus gelijk aan elkaar. Zie Tracy, ‘Taxation system’, 105.

15 Zie in het bijzonder Archiefdienst Westfriese Gemeenten (AWG), Oud-archief Hoorn (OAH), inv. nr. 195; 196; 198.
16 Damen, Staat van dienst, 396, 398; R. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek. H.T. Colen-

brander ed. (2e druk; ’s-Gravenhage 1922; herdruk ’s-Gravenhage 1980) 76.



van de rang van de begunstigde. De stadhouder ontving daarom 1.500 stuks en gewone ad-
vocaten 250.17

Daarnaast verstrekte Hoorn diverse andere geschenken in natura. In 1547 werden be-
paalde personen in Brussel beloond, ‘beter gegeven dan gelaten’, met twee halve vaten bo-
ter, ter waarde van ruim 22 gulden (ruim 36 daglonen).18 De rentmeester te Alkmaar ontving
in 1553 van een burgemeester van Hoorn, die hem vanwege de tiende penning een bezoek
bracht, nog ‘een broetsuyckers’, een hoeveelheid suiker.19 De stad betaalde een jaar later aan
een ‘huysfrou’ ruim drie gulden vanwege ‘soetemelcx kaessen’ die in Den Haag waren ge-
schonken, wellicht net zoals de eerder genoemde bokking aan de Rekenkamer.20 In 1558
had Hoorn een vat wijn aan de rentmeester te Haarlem geschonken en een glas aan die te
Alkmaar.21 Een jaar later betaalde de stad zeven gulden (ruim elf daglonen) voor een ‘ton joe-
pen biers’, bier uit Hamburg, als geschenk voor de president van het Hof, Cornelis Suys.22
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17 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 484-485, 491.

18 AWG, OAH, inv. nr. 195. Uit de boven aangehaalde uitdrukking (‘beter gegeven dan gelaten’) blijkt duidelijk dat het stads-
bestuur van Hoorn ervan was overtuigd dat met het verstrekken van geschenken de belangen beter konden worden behar-
tigd dan wanneer men helemaal geen gift deed. Deze uitdrukking komt nog een keer in de bronnen voor, zie blz. 23.

19 AWG, OAH, inv. nr. 200.
20 AWG, OAH, inv. nr. 201.
21 AWG, OAH, inv. nr. 205, f. 37r., f. 38r.
22 AWG, OAH, inv. nr. 206, f. 33r.

Afb. 1 Vermelding in de Hoornse burgemeestersrekening van 1547 van een schenking, ‘beter ge-
geven dan gelaten’, van boter aan ‘zekere heren’ in Brussel. Archiefdienst Westfriese Gemeenten,
Hoorn. 



Ontvanger Dirk van Teylingen nuttigde in 1547 samen met de burgemeesters van Hoorn
diverse maaltijden en wijn ter waarde van ruim dertien gulden (ruim 21 daglonen) tijdens
een onderzoek door Van Teylingen en Jacob Grammay naar de lasten van Hoorn.23 Drie jaar
later werd aan Van Teylingen ‘ende zijn vrienden van Alcmair’ een maaltijd en Rijnse wijn
geschonken. De kosten bedroegen ruim zes gulden.24

Damen geeft aan dat steden de zojuist besproken giften niet alleen hebben verstrekt om van
de begunstigde ambtenaren een tegenprestatie gedaan te krijgen, maar dat minder zelfzuch-
tige motieven ook altijd een rol speelden. Maaltijden en wijn werden ook geschonken als blijk
van gastvrijheid en eerbetoon, terwijl bij regelmatige giften ook het opbouwen van een duur-
zame relatie met de begunstigde van belang was.25 Bij de nu te bespreken steekpenningen is de
relatie met de tegenprestatie directer, in dit geval het toekennen van gratie in de bede. 

Steekpenningen
In de Alkmaarse en Hoornse bronnen staan talrijke aanwijzingen dat er steekpenningen zijn
verstrekt aan ambtenaren om een korting in de bede te realiseren. Zo had Alkmaar in 1541
aan Reijer van der Does, de klerk van de thesaurier meester Vincent Cornelisz., een bedrag
van ruim vijftien pond (circa 25 daglonen) betaald wegens de sollicitatie van meester Vin-
cent aangaande de gratiebrief van 500 gulden (ruim 833 daglonen) per jaar. Vincent Corne-
lisz. was gecommitteerde van de Raad van Financiën in de periode 1531-1546.26 Op 14 juni
1555 besloot de Alkmaarse vroedschap om twee personen naar Brussel te sturen en daar om
gratiebrieven te vragen. Het is aannemelijk dat men een bezoek heeft gebracht aan de Raad
van Financiën. De delegatie nam geld mee om deze gratiebrieven ‘te verwerven ende vercrij-
gen nae eysch ende gelegentheid vander saicken.’27
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23 AWG, OAH, inv. nr. 195.
24 AWG, OAH, inv. nr. 198.
25 Damen, Staat van dienst, 393, 396-398. 
26 RAA, SA, inv. nr. 340, f. 2514; Baelde, Collaterale Raden, 223. Vincent Cornelisz., in de literatuur ook bekend als mr. Vin-

cent Cornelisz. Van Mierop, is ook werkzaam geweest als rekenmeester bij de Rekenkamer in Den Haag. Na zijn functie
als gecommitteerde van de Raad van Financiën, was hij van 1546 tot 1551 bij deze Raad werkzaam als thesaurier-generaal.
Zie Tracy, Financial revolution, 55; Baelde, Collaterale Raden, 223. 

27 RAA, SA, inv. nr. 38, f. 20v.

Afb. 2 Besluit van de Alkmaarse vroedschap op 14 juni 1555 om een delegatie naar Brussel te stu-
ren om gratiebrieven te vragen. Om deze brieven te verkrijgen, werden er ‘penningen’
meegenomen. Regionaal Archief Alkmaar.



De inspanningen van Alkmaar hadden resultaat, want in een akte van 22 juni 1555 stond
Karel V Alkmaar een gratie toe van 500 pond per jaar, zodat haar portie in deze bede, een zes-
jarige ordinaris bede van 600.000 pond in de periode 1555-1560, was teruggebracht tot 1.408
pond. De gratie was verleend vanwege de zware lasten van de stad als gevolg van oorlogen,
belastingdruk, ‘nootlicke reparatien’ en vanwege het verzoek om gratie door de stad.28

In februari 1557 stuurde Alkmaar opnieuw twee gedeputeerden, Dirk Pietersz. en Klaas Hen-
driksz., erop uit om onder andere gratie in de beden te verzoeken. Om hun doelen te berei-
ken, dienden zij als de gelegenheid zich voordeed op discrete wijze geld te schenken.29 Steek-
penningen konden ook in natura worden gedaan, afgaande op een resolutie van Alkmaar uit
1558. Het stadsbestuur besloot om een schenking te doen aan twee gecommitteerden van de
Raad van Financiën te Brussel, Albrecht van Loo en Joost de Damhouder. Deze ‘gratuijteijt’
hadden zij te danken aan de door hen verrichte ‘sollicitacien’. Elk zou een half vat boter krij-
gen. Waarschijnlijk werden beide heren beloond voor hun inspanningen om Alkmaar gra-
tiebrieven te bezorgen, want onderaan de zojuist genoemde akte uit 1555, waarin aan Alkmaar
zoals gezegd gratie in een bede was toegestaan, staan onder andere hun namen.30

De Hoornse burgemeestersrekeningen over de jaren 1540-1560 zijn vrijwel compleet be-
waard gebleven. De onderstaande tabel toont een selectie van de door mij gevonden sporen
van steekpenningen.

Tabel 1 Aan steekpenningen gerelateerde kostenposten in de Hoornse rekeningen 
1540-1560, voorzover groter dan 30 gulden31

Helaas worden deze bedragen in de rekeningen niet onderverdeeld in reis- en verblijfs-
kosten, ambtelijke tarieven en steekpenningen. Zo bestaat het bedrag van 39 gulden dat in
1554 was uitgegeven onder andere uit schenkingen aan dienaren, waarschijnlijk die van de
Raad van Financiën. Hoeveel gulden er aan de schenking zelf was uitgegeven, vermeldt de
bron echter niet. Omdat het ook niet altijd duidelijk is of eigenlijk wel steekpenningen zijn
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28 RAA, SA, inv. nr. 705. Wat betreft deze bede, zie Tracy, ‘Taxation system’, 110. 
29 RAA, SA, inv. nr. 38, f. 24v. 
30 RAA, SA, inv. nr. 38, f. 32v.; RAA, SA, inv. nr. 705. De Damhouder was gecommitteerde in de periode 1551-1576. Van Loo

was dat in 1551-1571. Het dagelijkse bestuur van de Raad van Financiën bestond uit twee tot drie hoofden, de thesaurier-
generaal en twee tot drie gecommitteerden. Zie Baelde, Collaterale Raden, 94-96, 223.

31 AWG, OAH, inv. nr. 189, f. 42; 192; 195; 197; 201; 204 f. 31r., f. 34v.; 205 f. 37v. De in de tabel genoemde rentmeester van
Kennemerland is Cornelis Stalpaard van der Wiele, zie de betreffende bron.

Jaar Bedrag in Uitgegeven aan
guldens

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1541 50 Reizen naar Brussel en Antwerpen, schenking
1544 40 Kosten in Brussel: advies over gratie en gratiebrief
1547 54 Onderzoek naar lasten Hoorn door de ontvangers Grammay en Van Teylingen
1549 54 Reis Brussel om gratie, schenking, kosten gratiebrief
1554 39 Reis Brussel om gratie, opstellen gratierekwest, schenkingen en andere kosten
1557 53 Schenking aan de rentmeester van Kennemerland en zijn secretaris vanwege onder-

zoek naar en advies over de financiële situatie van de stad door de rentmeester 
1557 72 Reis Brussel om gratie
1558 50 Reis Brussel om gratie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



verstrekt, zijn – vrij willekeurig – bedragen onder de 30 gulden niet in de tabel opgenomen.
Het lijkt er op het eerste gezicht op dat het bedrag van 53 gulden (88 daglonen) in 1557

geheel is opgegaan aan schenkingen. Dit bedrag wordt echter ook in 1547 en 1549 uitgege-
ven, zonder dat er in deze gevallen duidelijk is hoeveel er precies aan steekpenningen is ver-
strekt. Het kan dus ook zijn dat het bedrag van 53 gulden (gedeeltelijk) bestaat uit een amb-
telijk tarief dat de rentmeester en zijn secretaris ontvingen voor hun diensten. Aan de andere
kant meldt de rekening van 1547 dat de 54 gulden aan de genoemde ontvangers ‘beter ge-
geven dan gelaten’ verstrekt is, wat juist de suggestie wekt dat het om steekpenningen gaat. 

Het in de rekening van 1544 genoemde advies over de gratie was gegeven door de Raad
van Financiën, de Raad van State en de griffier en dienaren van meester Vincent Cornelisz.
Als er aan al deze instellingen en ambtenaren schenkingen zijn gedaan, is 40 gulden wel een
erg mager bedrag. Bovendien werden daarmee ook nog de kosten van de gratiebrief betaald
en ook het overbrengen van het advies door de bode. Het hoogste bedrag dat ik in de reke-
ningen van Hoorn gevonden heb dat met steekpenningen te maken zou kunnen hebben, is
de in 1557 uitgegeven 72 gulden (120 daglonen). Helaas is de omschrijving bij deze kosten-
post summier: dit recordbedrag is aan twee gedeputeerden van Hoorn betaald voor een reis
naar Brussel om gratie te verzoeken. 

Verder komen er in de rekeningen bedragen voor die kleiner zijn dan 30 gulden, maar
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Afb. 3 Vermelding in de Hoornse burgemeestersrekening van 1554 van een betaling aan een
‘huysfrou’ voor ‘soetemelcx kaessen’ die in Den Haag waren geschonken. Archiefdienst Westfriese
Gemeenten, Hoorn.



toch duidelijk als steekpenningen zijn te identificeren. De leden van de Rekenkamer in Den
Haag ontvingen in 1547 kazen ter waarde van ruim elf gulden (ruim achttien daglonen) van-
wege hun inspanningen in de ‘informatie’ van de gratie.32 In 1554 was aan rentmeester
Grammay niet alleen twaalf gulden betaald vanwege advies over de door Hoorn verlangde
gratie, ook schonk de stad hem een ‘westersche kist’ ter waarde van 24 gulden (40 daglo-
nen).33 In 1557 schafte de stad voor ruim negentien gulden stukken linnen aan die geschon-
ken zouden worden in Brussel om een nieuwe gratie te verwerven. Dit zal wel zijn meege-
nomen tijdens de zojuist genoemde reis die Hoorn 72 gulden kostte.34

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat zowel Alkmaar als Hoorn steekpenningen
hebben verstrekt om gratie in de bede te verwerven, maar dat daar niet altijd harde bewijzen
voor zijn. Soms is er een betaling verricht aan een ambtenaar en is het niet duidelijk of het
om een ambtelijk tarief gaat of om steekpenningen. Of er is een reis naar Brussel onderno-
men om gratie, zonder dat er in de rekening melding wordt gemaakt of het uitgegeven be-
drag mede is gebruikt om ambtenaren om te kopen. Bovendien zijn er ook meldingen van
schenkingen in de rekeningen, maar wordt er niet vermeld wat het geschenk heeft gekost.
Er zijn echter ook duidelijke gevallen van steekpenningen, zoals de schenking van vaten bo-
ter aan Van Loo en De Damhouder door Alkmaar in 1558 en de aanschaf van linnengoed
door Hoorn om daar in Brussel schenkingen mee te doen ten behoeve van de gratie. Daar-
naast zijn er nog indirecte aanwijzingen, zoals het bedrag aan Grammay en Van Teylingen
dat Hoorn in 1547 ‘beter gegeven dan gelaten’ had verstrekt.

Rekwesten
Naast het geven van geschenken, konden steden ook gratie in de beden proberen te verkrij-
gen door rekwesten of verzoekschriften in te dienen bij de regering in Brussel. Ook Alkmaar
en Hoorn hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In een rekwest uit 1539 van Alk-
maar aan de keizer werd melding gemaakt van het feit dat Alkmaar in het verleden onver-
sterkt was.35 Aan het eind van de vijftiende eeuw woedde er in Kennemerland en West-Fries-
land de opstand van het Kaas- en Broodvolk, een opstand tegen het centrale gezag dat het
zogenaamde ruitergeld wilde opleggen. Alkmaar werd voor zijn aandeel in deze opstand
zwaar gestraft: de poorten, wallen en muurtorens moesten worden afgebroken en vesting-
grachten gedempt.36 Door het ontbreken van een verdedigingslinie viel Alkmaar diverse ke-
ren ten prooi aan binnenvallende troepen en hoewel de stad octrooi had gekregen om de
stad opnieuw te fortificeren, kon dat werk uit geldnood niet worden voltooid. De stad ver-
zocht daarom om kwijtschelding van haar aandeel in zowel de ordinaris als extra-ordinaris
beden voor de komende zes jaar, zodat met het vrijgekomen bedrag de stad versterkt en ge-
repareerd kon worden. Filips van Lannoy, heer van Molenbaix, was overigens ter plaatse ge-

24 “beter gegeven dan gelaten”

32 AWG, OAH, inv. nr. 194. 
33 AWG, OAH, inv. nr. 201. Om wat voor kist het gaat, is mij niet duidelijk. Misschien was de kist in het Westerkwartier ge-

maakt, een van de kwartieren van de Ommelanden in Groningen, of in het gebied rond de ‘westersche see’, een oude be-
naming voor de Middelandse Zee. Of heeft ‘westersch’ hier de betekenis van afkomstig uit West-Europa? Zie E. Verwijs
en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek IX (Den Haag 1929; herdruk 1971) kolom 2356. 

34 AWG, OAH, inv. nr. 204 f. 31v. 
35 RAA, SA, inv. nr. 697, f. 2463: Concept rekwest Alkmaar (1539).
36 Th.P.H. Wortel, ‘Alkmaar en de commocie vant casenbroot’ in: Idem, Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving (Bergen

1990) 93-116, aldaar 95, 108. Dit ruitergeld was een na de dood van Karel de Stoute ingevoerde belasting ter financiering
van een legermacht. Zie Blok, ‘De financiën van het graafschap Holland’, 123.



weest om de situatie in Alkmaar te onderzoeken. Hij was in de periode 1531-1543 zowel
hoofd van de Raad van Financiën, als lid van de Raad van State. Het rekwest staat niet op
zichzelf. De stad heeft er verscheidene aan de keizer geschreven met soortgelijke strek-
king.37

Gaf Karel V Alkmaar zijn zin? Slechts ten dele, zo blijkt uit het antwoord van de keizer,
een gratiebrief uit 1540. De brief was gericht aan de Raad van Financiën. Vanwege de ‘groo-
te ende zware lasten’ waarmee Alkmaar lange tijd mee te kampen had, vooral door oorlogen
en de druk van de beden, kon de stad niet haar gehele portie in de zesjarige bede van 100.000
gulden per jaar betalen, aldus Karel V. De keizer besloot na advies van de Raad van Financi-

“beter gegeven dan gelaten” 25

37 RAA, SA, inv. nr. 697, f. 2463-2466; Baelde, Collaterale Raden, 220-221; H.E. van Gelder, ‘Een Noord-Hollandse stad, 1500-
1540’ (1910) in: Idem, Alkmaarse opstellen (Alkmaar 1960) 29-41, aldaar 38-39. 

Afb. 4 Plundering van het
huis van rentmeester en
belastinginner Claes Corf te
Alkmaar tijdens de opstand
van het Kaas- en Broodvolk in
1491. Op de voorgrond wordt
de knecht van Corf doodgesla-
gen. Prent van R. Vinkeles uit
1785 naar een werk van J.
Buijs. Regionaal Archief Alk-
maar.



ën om de stad in deze bede een gratie van 500 pond per jaar te verlenen, een korting van meer
dan 25 procent op de bijdrage van 1.908 pond. De brief was ondertekend op 30 september
1540 in het bijzijn van onder andere de eerdergenoemde Molenbaix en meester Vincent Cor-
nelisz.38 In een akte uit 1544 ontving Alkmaar wegens ‘groote lasten’ een even grote gratie
op zijn bijdrage aan de extra-ordinaris bede van 100.000 pond. Naast de Raad van Financi-
ën had nu ook de landvoogdes hierover advies gegeven.39

Op 8 juli 1552 besloot de Alkmaarse vroedschap dat de burgemeesters gratie moesten
gaan solliciteren in de nieuwe bede, te weten de op 9 april van hetzelfde jaar geconsenteer-
de extra-ordinaris bede van 200.000 gulden.40 Op 9 juni 1555 gaf Alkmaar opdracht aan een
burgemeester en een schepen om naar Den Haag en eventueel naar Mechelen te reizen om
brieven van gratie in de ordinaris bede te verwerven. Zij kunnen in Den Haag de Rekenka-
mer hebben bezocht, waar landsheerlijke en door de Staten van Holland opgestelde reke-
ningen werden gecontroleerd. Ook kunnen zij een bezoek hebben gebracht aan de daar ge-
vestigde rentmeesters: de gemenelandsontvanger Aart Coebel en Jacob Grammay, de
landsheerlijke ontvanger van de beden. Misschien bevonden zich in Mechelen wel invloed-
rijke personen die de stad konden helpen met het binnenhalen van de gratie.41

Het stadsbestuur van Hoorn verzocht in een rekwest aan Maria van Hongarije een ander
rekwest van de stad te bestuderen samen met een daaraan vastgehecht rapport van meester
Pieter van St. Pieters. Dat rekwest was aan haar overhandigd toen zij in Den Haag was. De
stad zou onredelijk hoog in de verponding van 1514/18 zijn getaxeerd. Hoorn had daardoor
teveel belasting moeten betalen. Uit het rekwest blijkt overigens dat de stad de afgelopen vijf
of zes jaar wel gratie had genoten.42

In het rekwest wordt melding gemaakt van de economische malaise in Hoorn. De stad
had te lijden van de oorlogshandelingen op zee. De lakennijverheid was ingekrompen van
meer dan 7.000 lakens per jaar naar slechts 4.000 lakens en alle neringen te Hoorn waren
‘gedeclineert’. In de marge van het rekwest staan nog twee opmerkingen, waarin duidelijk
wordt waar er volgens de stad wel geld te halen was. Sommige van de grote steden betaal-
den volgens Hoorn te weinig belasting in verhouding tot hun welvaart. Die zouden ‘menich
hondert duysent gulden’ meer moeten opbrengen dan zij gedaan hebben. De dorpen zou-
den naar de mening van Hoorn eveneens meer belasting kunnen betalen, vooral omdat zij
nu talrijke neringen uitoefenden, waarmee in de verponding geen rekening was gehouden.43

Het resultaat van dit rekwest kan een akte uit 1542 zijn geweest, waarin Hoorn in de ordina-
ris bede van 100.000 gulden een gratie van 50% kreeg, terwijl in de extra-ordinaris bede
zelfs zijn gehele aandeel werd kwijtgescholden.44
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38 RAA, SA, inv. nr. 697: Akte Karel V 29 januari 1540 (afschrift van 1541).
39 RAA, SA, inv. nr. 698, f. 4901-4903: Akte Karel V 26 december 1544 (kopie).
40 RAA, SA, inv. nr. 38, f. 15v.
41 RAA, SA, inv. nr. 38, f. 20r.; Koopmans, Staten van Holland, 56, 102-103. In de Hoornse burgemeestersrekeningen staan

bezoeken en schenkingen aan de Rekenkamer en bovengenoemde ontvangers vermeld en blijkt dat deze ontvangers hun
kantoor hadden in Den Haag.

42 AWG, OAH, inv. nr. 2530, deel A: Concept rekwest. Dit document is geschreven in de periode 1531-1555, toen was Ma-
ria van Hongarije landvoogdes. De bovengenoemde meester Pieter was als secretaris van het Hof van Holland bezoldigd
in de periode 1515-1543. Zie J. Rosa, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland van den secretaris
Jan Rosa. Deelen I, II en III. A.S. de Blécourt en E.M. Meijers ed. (Haarlem 1929) LXIII. Na 1543 werd hij rekenmeester. 

43 AWG, OAH, inv. nr. 2530, deel A.
44 Zie voor een korte beschrijving van deze akte: C.J. Gonnet, Inventaris van het archief der stad Hoorn (Haarlem 1918) 10, inv.

nr. 109. Het huidige inventarisnummer van deze akte: 2724.



In maart 1550 stond de keizer Hoorn gratie toe in de ordinaris en extra-ordinaris beden
van tweederdedeel van de portie van de stad voor een tijd van vier jaar, ingaande op St. Jan
1550 en dus lopende tot en met Kerst 1553. Dit naar aanleiding van een verzoek van Hoorn
aan Karel V om gratie. Als de verponding binnen deze periode vernieuwd zou worden, zou
deze korting echter vervallen. Dit duidt erop dat ook het centrale bestuur te Brussel van me-
ning was dat Hoorn in de verponding te hoog was aangeslagen. Later zal echter duidelijk
worden dat in de extra-ordinaris beden van 1552 en 1553 alleen de grote steden gratie zou-
den genieten.45 Toch besloot Hoorn, net als Alkmaar, op 19 juni 1552, om gratie te verzoe-
ken in de in 1552 geconsenteerde extra-ordinaris bede. Daartoe dienden er gedeputeerden
naar Brussel of naar de koningin, namelijk landvoogdes Maria van Hongarije, te reizen en
met een rekwest deze gratie te solliciteren.46

Samenwerking tussen kleine steden
Naast het doen van giften en het schrijven van verzoekschriften hebben Hoorn en Alkmaar
hun fiscale belangen ook proberen te beschermen door met andere kleine steden samen te
werken. Zo kwamen de kleine steden gezamenlijk in actie toen zij benadeeld werden door
de voorwaarden waarop de extra-ordinaris bede van 1552 door de Staten van Holland werd
geaccepteerd. Begin 1552 verzocht Maria van Hongarije namens Karel V aan de gedeputeer-
den van de Staten van Holland 200.000 gulden zonder enige gratie daarin voor de steden. De
regering had namelijk dringend geld nodig in de oorlog tegen Frankrijk. De Staten moch-
ten zelf bepalen hoe het geld zou worden opgebracht. Zij waren niet bepaald gelukkig met
dit voorstel. Ze vonden het bedrag te hoog en Holland had al te lijden onder overstromingen
en economische neergang. Toch stemden de Staten in met het bovengenoemde bedrag, te
betalen in twee nog in hetzelfde jaar te vervallen termijnen. De ene helft van dit bedrag werd
opgebracht door middel van een omslag op de schildtalen. De andere helft werd door bui-
tengewone middelen vergaard, namelijk door de verkoop van renten en het innen van
haardstedegeld.47

De grote steden, met uitzondering van Amsterdam, hadden bedongen dat zij in de om-
slag op de schildtalen een zodanige gratie zouden genieten als zij in de lopende ordinaris
bede genoten. De omvang van hun gratie zou daarbij in verhouding zijn met een omslag van
150.000 gulden. Aangezien de omslag daardoor geen 100.000 gulden zou opbrengen, zou
het restant ‘apart tot furnissemente vande voors. hondert duysent guldens ommegeslage.
worden over die cleyne stede. ende platte. landen’, zonder dat de grote steden daarin iets
zouden bijdragen. Kortom, de kleine steden en het platteland draaiden op voor de graties
van de grote steden. Zij werden daarom zodanig belast alsof de omslag maar liefst 126.250
gulden had bedragen.48

Steden als Alkmaar en Hoorn hadden dus alle reden om ontevreden te zijn met de gang
van zaken. Het is niet de eerste keer dat anderen opdraaiden voor de graties van de grote ste-
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45 Nationaal Archief Den Haag (NAD), Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der domeinen van Holland
1446-1728 (1811). Deel II: afgehoorde en gedeponeerde rekeningen (GRK-2), inv. nr. 3451, f. 19v.

46 AWG, OAH, inv. nr. 91, f. 51.
47 NAD, Archieven van de Staten van Holland vóór 1572 (SvH), inv. nr. 2277. Een kopie van de akte van consent van deze

bede bevindt zich voorin deze rekening. Het haardstedegeld is een belasting op huizen van een bepaalde waarde. Zie Mei-
link, Inventaris Staten van Holland, xix.

48 NAD, SvH, inv. nr. 2277; Tracy, ‘Taxation system’, 112.



den. Het gedeelte van de extra-ordinaris bede van 1543 dat door de graties aan de grote ste-
den niet was ontvangen, werd gecompenseerd door een extra verkoop van renten en een be-
lasting te heffen van steden en dorpen buiten de schildtalen. Het jaar daarna werden deze
graties gecompenseerd door de portie van het platteland op te krikken, ondanks bezwaren
van de Ridderschap. Toen wisten de kleine steden hun graties te behouden, maar in de
extra-ordinaris bede van 1552 waren het zowel de kleine steden als het platteland die de gra-
ties van de grote steden moesten opbrengen.49

Het duurde niet lang voordat de kleine steden doorkregen wat er aan de hand was en ac-
tie ondernamen. Op 9 juni 1552 besloot het stadsbestuur van Hoorn om naar Den Haag te
reizen en daar met de andere kleine steden te spreken over de laatste extra-ordinaris bede.
Zes dagen later verzochten Rotterdam, Schoonhoven, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnic-
kendam en andere kleine steden aan de Staten om een kopie van de akte van consent te krij-
gen. Zij waren namelijk gesommeerd om hun aandeel in de eerste termijn van deze bede
eind juni te betalen. De Staten willigden hun verzoek in. Misschien dat de kleine steden al
eerder een vermoeden hadden van het graaigedrag van de grote steden, maar deze akte liet
aan duidelijkheid niets te wensen over.50

Toch dacht het stadsbestuur van Hoorn al na over hoe deze bede zou moeten worden op-
gebracht. Op 19 juni besloot het om daartoe voor 1.051 gulden aan lijfrenten te verkopen.
Wat men tekort zou komen, zou door een omslag over de poorters van de stad worden bij-
eengebracht.51 Misschien was Alkmaar niet bij bovengenoemde groep kleine steden die het
verzoek deden om een kopie van de genoemde akte te verkrijgen en wist het daardoor niets
van de voorwaarden waarop de bede door de Staten was geaccepteerd. Zoals gezegd, besloot
de Alkmaarse vroedschap immers op 8 juli 1552 dat er gratie in deze bede verzocht moest
worden.52 In oktober moet Alkmaar door een brief van het stadsbestuur van Hoorn geweten
hebben wat er gaande was.

In deze brief van 19 oktober 1552 meldde Hoorn dat het was aangeschreven door Rotter-
dam. De watersteden moesten gedeputeerden aanstellen om samen met afgevaardigden van
de kleine steden in de buurt van Rotterdam in actie te komen tegen het onrecht dat de klei-
ne steden door de Staten was aangedaan in de aanvaarding van de extra-ordinaris bede van
200.000 gulden. De kleine steden konden dit niet ‘sonder wederstant’ laten gebeuren, want
deze kwestie was ‘van grooter ende quader consequentie tenderende tot groot prejuditie
ende achterdele’ van de kleine steden. Daarom verzocht het stadsbestuur van Hoorn aan dat
van Alkmaar om de eerstvolgende zaterdag gedeputeerden naar Hoorn te sturen om te ver-
gaderen met als doel ‘abolutie ende nyetdoeninghe’ voor zover het genoemde consent hen
‘hinderlick ende prejudiciabel mach wes[en].’53

Op 11 oktober 155254 besloot de Alkmaarse vroedschap naar aanleiding van de brief van
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49 Tracy, ‘Taxation system’, 88-89.
50 Van der Goes (Aart en Adriaan), Register van alle die dachvaerden by deselve Staten gehouden, mitsgaders die resolutien, propositien,

ende andere gebesongneerden in de voirsz dachvaerden gedaen. 6 delen (z.p. z.j.) (VDGOES), Resolutie (Res) 15 juni 1552; AWG,
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51 AWG, OAH, inv. nr. 91, f. 51.
52 Deze resolutie is reeds op blz. 26 besproken.
53 RAA, SA, inv. nr. 2900. 
54 De brief van Hoorn is gedateerd 19 oktober 1552, terwijl deze resolutie daarvóór is genomen. De resolutie kan dus niet
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gemaakt.



Hoorn om één of twee gedeputeerden naar Hoorn te sturen. Zij zouden daar overleg voeren
met andere kleine steden over deze extra-ordinaris bede. Het overleg leverde niet direct iets
op, want de eerstvolgende keer dat de Alkmaarse vroedschap zich daarna over deze kwestie
boog, was pas vijf maanden later. Zij besloot namelijk op 19 maart 1553 om met de andere
kleine steden te ‘resisteren’ ‘mit recht ofte anders’ om te bewerkstelligen dat de graties van
de grote steden niet zouden worden omgeslagen over de kleine steden. De vroedschap had
daartoe burgemeester Jacob Jacobsz. en vroedschapslid Andries Pietersz. Zel aangewezen.55

Hoorn was daarvan op de hoogte middels een ‘oepenen letteren’ van 24 maart 1553. Daar-
in maakte het stadsbestuur van Alkmaar bekend dat het had besloten om bovengenoemde
Jacob Jacobsz. een volmacht te geven. Hij moest de keizer of zijn Raden op de hoogte bren-
gen van ‘den ondeuchdelicken ommeslach’ op de schildtalen, waarmee zoals gezegd de
helft van de extra-ordinaris bede van 1552 werd opgebracht. De gevolmachtigde moest er
voor zorgen dat die omslag ongedaan werd gemaakt en dat een volgende schadelijke omslag
zou worden voorkomen. Hoorn zat zelf ook niet stil, want Pieter Wiggersz. en Jan de Jong
waren in 1553 naar Den Haag gereisd. Zij spraken daar met gedeputeerden van Rotterdam
over de kosten die waren gemaakt bij het ‘solliciteren van de grote steden angaende dextra
ordinaris bede.’ Misschien verzochten Rotterdam en Hoorn aan de grote steden dat zij in de
extra-ordinaris bede van 1553 slechts hun gebruikelijke portie wilden betalen en niet voor de
graties van de grote steden wilden opdraaien, zoals in de vorige extra-ordinaris bede?56

Onder de kleine steden bestond namelijk het vermoeden dat zij in de extra-ordinaris bede
van 1553 opnieuw te hoog aangeslagen zouden worden. De stadsbesturen van onder ande-
re Rotterdam, Schoonhoven, Den Haag, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen zonden daarom een
rekwest aan Karel V. Zij haalden de ‘abusivelyken ommeslag’ van de extra-ordinaris bede
van 1552 aan, waarin de kleine steden en het platteland teveel aan hadden moeten bijdragen.
De kleine steden dachten dat de edelen en de grote steden in de extra-ordinaris bede van
1553 ‘(...) een groote somme van veel duisenden deduceren willen, ende den lasten daer af
dringen op ten hals van den kleine steden (...).’ De indieners van het rekwest verzochten
daarom aan de keizer om de ontvanger-generaal van de beden in Holland opdracht te geven
om hetgeen de kleine steden in de extra-ordinaris bede van 1552 te veel hadden betaald van
de grote steden terug te vorderen en aan de kleine steden terug te geven. De zes grote steden
en de edelen moest verboden worden dergelijke kwalijke praktijken in de toekomst te her-
halen.57

Ook verzochten de kleine steden om een rol in het bede-overleg van de Staten. Zij wilden
dat er ‘geen communicatie ende ommeslag bij den selfden Staten gehouden, noch gedaen
en sullen worden sonder (...) daer inne ende onder te roepen die gedeputeerden van 4 klei-
ne steden (...).’ Pas dan zou een omslag op de schildtalen op correcte wijze gebeuren. In een
aantekening in de marge van het rekwest stond dat de landvoogdes aandacht aan de klach-
ten van de kleine steden zou besteden. Aangezien deze aantekening echter gedateerd was op
21 april 1553, terwijl de nieuwe extra-ordinaris bede op 12 april was geconsenteerd, heeft de
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55 RAA, SA, inv. nr. 38, f. 16r., f. 16v. Bovengenoemde burgemeester is Jacob Jacobsz. Palinghcooper, burgemeester in de
periode 1552-1557 en tevens lid van de vroedschap. Zie C.W. Bruinvis, De regeering van Alkmaar tot 1795 (z.p. (Alkmaar) z.j.)
19.

56 AWG, OAH, inv. nr. 2842; AWG, OAH, inv. nr. 200.
57 G. Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, vervaetende haere herkomste, en voortgangh. Mitsgaders verscheide ge-
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landvoogdes op de voorwaarden van de grote steden in deze bede waarschijnlijk geen in-
vloed uitgeoefend ten gunste van de kleine steden.58 Boomkamp meldt dat mede door dit re-
kwest deze bede drie jaar ‘slepende gebleven’ was.59 Aangezien de bede in 1553 ‘gewoon’ ge-
consenteerd was, kan hiermee bedoeld zijn dat de kleine steden bij het opbrengen van de
bede tegenwerkten uit protest.

Het is zeer waarschijnlijk dat de eerder genoemde Jacob Jacobsz. het rekwest van de klei-
ne steden in Brussel heeft afgegeven. Hij was, zoals gezegd, in maart 1553 door Alkmaar ge-
machtigd om naar Brussel te gaan om daar te praten over de bezwaarlijke omslag van 1552.
Hij moest tevens verzoeken om de kleine steden ‘off te minsten haerluyden’ te betrekken bij
het bede-overleg. Beide punten staan ook in het rekwest; de formulering in het document
van het laatstgenoemde punt komt grotendeels overeen met hetgeen hierover in het rekwest
staat. Bovendien was dit document, een open brief, naar Hoorn – een van de indieners van
het rekwest – gestuurd en ligt er tussen de machtiging van Jacob Jacobsz. en de aantekening
in de marge van het rekwest een kleine maand.60

Twee jaar later werkten de kleine steden opnieuw samen op fiscaal gebied. Alkmaar sloot
zich toen aan bij Hoorn en alle andere kleine steden van Holland om in contact te komen
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58 Brandt, Enkhuisen, 76.
59 G. Boomkamp, Alkmaer en deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en

bescheiden (Rotterdam 1747) 122.
60 AWG, OAH, inv. nr. 2842; Brandt, Enkhuisen, 75-76.

Afb. 5 Plattegrond van Alkmaar. Kaart van C. Drebbel uit 1597 naar een werk van Adriaan Antho-
nisz (aldus C.W. Bruinvis). Regionaal Archief Alkmaar.



met de grote steden aangaande de extra-ordinaris bede. Misschien kwam er van dat contact
weinig terecht, want op 26 mei van het jaar erop werd besloten om twee gedeputeerden naar
Hoorn te sturen om met andere kleine steden te praten. De kleine steden wilden wederom
in contact komen met, of betrokken worden bij het overleg van de grote steden aangaande
de extra-ordinaris bede en andere zaken.61

Uit een voorval uit 1564 blijkt dat de wens van de kleine steden om in het bede-overleg van
de Staten betrokken te worden, voorlopig niet werd ingewilligd en dat kleine steden in de
omslagen nog steeds werden overbelast. Er waren toen spanningen ontstaan tussen de Sta-
ten en het Hof van Holland. Het Hof had namelijk de kleine steden uitgenodigd voor een
Statenvergadering zonder de Staten hiervan op de hoogte te brengen. Alkmaar en Hoorn
hadden het Hof daartoe gevraagd, omdat zij hun bijdrage in een omslag te hoog vonden. De
Staten vonden dat het Hof de kleine steden naar hen had moeten verwijzen: de omslag was
hun terrein. Omdat Alkmaar zich spoedig bij de Staten ging beklagen, liep het conflict tus-
sen Hof en Staten met een sisser af.62

De rol van de gewestelijke instellingen in de fiscale belangenbehartiging van Hoorn en
Alkmaar
Het is de vraag of Alkmaar en Hoorn de gewestelijke instellingen van Holland konden in-
zetten om gratie te verwerven. De Staten van Holland waren een representatief orgaan en
verdedigden dus de belangen van het gewest, terwijl het Hof van Holland samen met de
stadhouder belast was met het landsheerlijk bestuur op gewestelijk niveau. Het ligt daarom
voor de hand dat de Staten van grotere betekenis zouden zijn dan het Hof voor de fiscale be-
langen van Alkmaar en Hoorn.63 Was dit in werkelijkheid ook zo?

De Staten van Holland
De Staten van Holland kregen in de zestiende eeuw steeds meer te zeggen op fiscaal gebied.
Deze ontwikkeling was een onderdeel van een groter proces dat zich voltrok ten tijde van Ka-
rel V en in de beginfase van de regering van Filips II. De Staten waren in deze periode een
hechtere eenheid geworden en konden daardoor politieke macht verwerven.64

Hoewel de Hollandse steden hopeloos verdeeld konden zijn, waren er dreigingen van bui-
tenaf die de steden noodzaakten tot samenwerking. Tot deze externe factoren behoorden on-
der andere de invallen van Gelre in Holland aan het eind van de vijftiende en de eerste decen-
nia van de zestiende eeuw; de bedreiging van de Hollandse handel met de Baltische regio door
buitenlandse concurrentie (met name Lübeck) en door fiscale maatregels van Brussel en het
beleid van Karel V en Filips II ter bestrijding van de ketterij. Daarnaast werd de samenwerking
tussen de Hollandse steden gestimuleerd door de nieuwe taken die de Staten vooral op fiscaal
gebied hadden gekregen. Daar hadden de Staten de meeste zeggenschap verworven.65
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Vóór het uitbreken van de Opstand hadden alleen de zes grote steden een stem in de Sta-
ten van Holland: Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda. Na 1572 groei-
de het aantal permanent aanwezige steden in de Staten uit naar achttien en traden onder an-
dere Hoorn en Alkmaar tot de Staten toe. In de landsheerlijke periode werden de kleine
steden vanaf 1522 vertegenwoordigd door dat deel van de adel dat deel uitmaakte van de Rid-
derschap. Die sprak eveneens voor het platteland. De Ridderschap had in de Staten van Hol-
land zowel voor als na 1572 één stem, de geestelijkheid was niet vertegenwoordigd. Het is
bekend dat de kleine steden ook vóór 1572 regelmatig werden opgeroepen om in de Staten
te vergaderen. Na 1550 waren zij alleen nog in de Staten aanwezig om advies te geven over
zaken waarin zij directe belangen hadden. Een interessante vraag is of Alkmaar en Hoorn,
wat hun fiscale belangen betrof, een beroep konden doen op de Staten van Holland.66

De dagvaart van de Staten op 10 april 1542 in Brussel had tot gevolg dat de positie van de
kleine steden in de Staten in tot de onderhandelingen over beden werd verzwakt. Namens
Alkmaar was er niemand aanwezig, Hoorn had meester Gerbrant gestuurd. Enkele andere
kleine steden waren eveneens vertegenwoordigd. In Brussel vroeg de landvoogdes aan Van
der Goes ‘hoe die cleyne steden daer quamen.’ De landsadvocaat antwoordde dat ‘in allen
beeden hadden zy altyt bescreven geweest ende dat zy mogelicken gecommen waren om
haer gracien te solliciteren, gelycken die groote steeden.’ Waarop Maria van Hongarije rea-
geerde: ‘die cleyne steden en hebben daer nyet te doene.’ De kleine steden hadden vroeger
dus wel wat te zeggen gehad in het bede-overleg, maar daar was nu blijkbaar een einde aan
gekomen. De dag daarna sprak de landvoogdes met de edelen en de zes grote steden; de
meerderheid van de Staten consenteerde de bede en er werd door onder andere Haarlem,
Delft en Gouda gratie bedongen.67

In de resoluties van de Staten van Holland in de periode 1540-1560 staan geen vermel-
dingen van door Hoorn en Alkmaar aan de Staten ingediende rekwesten om gratie. Voor de
grote steden waren de Staten juist wel van belang in het verkrijgen van gratie. Zoals gezegd
bedongen Haarlem, Delft en Gouda tijdens het overleg met de landvoogdes in 1542 hun gra-
ties. Het volgende voorbeeld spreekt eveneens voor zich. De landsadvocaat overhandigde op
22 december 1544 aan president Lodewijk van Schore een rekwest dat bestemd was voor de
landvoogdes. De zes grote steden verzochten daarin om de Raad van Financiën te machtigen
hen gratie te verlenen.68 Het enige concrete voorbeeld van de inschakeling van de Staten
door Hoorn om gratie te verkrijgen, biedt de burgemeestersrekening van 1558. Twee afge-
vaardigden van Hoorn waren namelijk naar Den Haag gegaan om onder andere aan de ‘sta-
eten’ ‘te solliciteren’ met betrekking tot een gratiebrief. Eind januari 1559 ondernam de pen-
sionaris van Hoorn een reis naar Den Haag om ‘die gratie te solliciteren’, maar het is
onbekend of hij de Rekenkamer, een dagvaart van de Staten of het Hof van Holland heeft be-
zocht.69

Kleinere plaatsen dan Alkmaar en Hoorn richtten zich wel tot de Staten om gratie te ver-
werven. Zo verzocht Texel in een rekwest om kwijtschelding van zijn aandeel in de beden,
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66 Koopmans, Staten van Holland, 17-18, 26, 33.
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omdat het te kampen had gehad met een overstroming. De Staten besloten dat het eiland
een verklaring van de ontvanger Dirk van Teylingen moest overgeven, dat de inhoud van dit
rekwest op waarheid zou zijn gebaseerd.70 In een rekwest van Wijk aan Zee uit 1559 werd aan
de Staten kwijtschelding in de bede verzocht, vanwege een grote brand. Het rekwest was al
eerder aan de koning gepresenteerd, maar was kennelijk onbeantwoord gebleven. De Sta-
ten waren van mening dat indien de koning aan dit dorp geen kwijtschelding zou verlenen,
dat het dan ‘geheel te niet gaen sal’ en een blijvend verlies van inkomsten voor de vorst zou
betekenen. De Staten besloten daarom dat Wijk aan Zee aan de koning zal ‘mogen vervol-
gen sulcke gracie als haerluyden goetduncken sal’ en dat daartoe de Staten zelf zich even-
eens tot de vorst zouden wenden. Op 26 april 1559 deelde Albert van Loo de landsadvocaat
en Wijk aan Zee mee, dat de Raad van Financiën had besloten dat de vorst het dorp gratie zou
toekennen, op voorwaarde dat de Staten een deel daarvan voor eigen rekening zou nemen.
Voor een dorp waren de Staten dus een geschikte ‘tussenpersoon’ om gratie te verkrijgen.71

Op het punt van graties in de extra-ordinaris bede van 1553 hebben de Ridderschap en de
landvoogdes de belangen van het platteland en de kleine steden verdedigd. Een deel van
deze bede werd opgebracht door een omslag op de schildtalen. Alleen de grote steden kre-
gen daarin graties, zoals zij in de lopende ordinaris beden genoten. Het platteland onder de
schildtalen moest boven zijn portie in de schildtalen nog eens een bedrag van 14.100 gulden
betalen door de heffing van een morgengeld op landen. Steden en dorpen buiten de schild-
talen zouden ook morgengeld moeten betalen. Met dit morgengeld werden in feite de gra-
ties van de grote steden opgebracht.72 De Ridderschap vond dan wel dat alleen de grote ste-
den in de omslag op de schildtalen hun gewone graties zouden genieten, maar die zouden
niet door het morgengeld moeten worden opgebracht. Volgens de Ridderschap zouden de
grote steden elk binnen de eigen stad renten moeten verkopen om daarmee de eigen gratie
op te brengen. De aflossing van de renten zou volgens haar niet op de schildtalen mogen
worden omgeslagen.73

Ook de landvoogdes, Maria van Hongarije, had bezwaren tegen het morgengeld. Zij vond
die niet praktisch en het opbrengen van de 14.100 gulden door het platteland onredelijk. Zij
wilde dat de helft van de graties werd gevonden door de verkoop van renten. Zij zocht wel-
licht een compromis tussen de standpunten van de Ridderschap en de grote steden. Volgens
de landvoogdes zouden die renten ook binnen de grote steden verkocht moeten worden. De
uitbetaling van die renten zou uit de inkomsten van de imposten moeten geschieden. On-
danks de opvattingen van de Ridderschap en de landvoogdes werd het bedrag van ruim
14.000 gulden toch met het morgengeld opgebracht. De grote steden wisten dus hun zin
door te drijven.74

In geval van de belastingen waarmee beden werden opgebracht, hebben Alkmaar en
Hoorn, of daar werkzame belastinginners, zich wel tot de Staten gewend. Zo verzocht
Hoorn in 1555 dat de ontvanger Coebel het haardstedegeld, voorzover geïnd van huizen met
een waarde van minder dan 100 gulden, aan de stad zou restitueren.75 In 1560 verzochten
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75 VDGOES, Res 6 april 1555. 



molenmeesters en ingelanden van een polder, de Achtermeer, die tot de jurisdictie van Alk-
maar behoorde, om vrijstelling van alle omslagen. De Staten besloten om advies van Coebel
in te winnen.76

In 1557 diende Nanne Adriaansz., pachter van de impost te Alkmaar, een verzoekschrift
in tot kwijtschelding van eenderdedeel van zijn pacht, vanwege het grote aantal sterfgeval-
len dat Alkmaar het afgelopen jaar trof. De Staten besloten daarop dat de gecommitteerden
die belast waren met de verpachting van de nieuwe termijn van de impost zich in het rekwest
zouden verdiepen en aan de Staten verslag zouden uitbrengen. Die zouden dan een besluit
nemen. De pacht van de impost van wijn en bier bedroeg in 1556 in Alkmaar 1.372 pond en
in Hoorn 950 pond. In mei 1557 stelden de Staten van Holland een beslissing op Nanne
Adriaansz.’ rekwest uit, ‘overmidts de edelen niet willigh en waren te resolveren.’ In het re-
kwest was ook verzocht dat Coebel opdracht kreeg ‘met sekere gijselinge’ te stoppen, totdat
de eerdergenoemde commissie haar rapport aan de Staten had uitgebracht. De Staten be-
sloten dat de pachter van de laatste termijn van de pachtsom een bedrag van 30 pond mocht
inhouden, totdat de Staten, na het horen van het genoemde rapport, anders zouden beslui-
ten. Vervolgens werd dit rekwest en de beschikking van de Staten daarop aan Coebel ge-
zonden. Jeronimus Doedesz., pachter van de waag in Hoorn, had eveneens een verzoek in-
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76 VDGOES, Res 7 juni 1560. 
77 VDGOES, Res 31 maart, 16 april, 19 mei, 19, 28 augustus 1557, 30 december 1559. Nanne Adriaansz. was brouwer van be-

roep en in elk geval in 1565 schepen te Alkmaar geweest. Zie Bruinvis, Regeering, 27. Tracy geeft aan dat wanneer een stad
of dorp verzuimde om het aandeel in de beden te betalen, de landsheerlijke ontvanger van de bede dan de bevoegdheid
had om functionarissen van de plaats in kwestie te laten gijzelen in Den Haag. Zie Tracy, ‘Taxation system’, 76. Blijkbaar
had ook de gemenelandsontvanger Coebel deze bevoegdheid.

Afb. 6 De waag en kaasmarkt te Alkmaar. Gezien de levendige handel op het Waagplein, is het
niet verrassend dat Alkmaar in 1558 boter schonk aan belangrijke personen in Brussel. Prent van R.
de Hooghe uit 1675. Regionaal Archief Alkmaar. 



gediend bij de Staten. Dat betrof een door hem te betalen tiende penning.77 Anders dan bij
kleinere plaatsen en de grote steden het geval was, speelden de Staten van Holland dus voor
Alkmaar en Hoorn geen rol in het verkrijgen van een korting in de bede. 

Het Hof van Holland
Het Hof van Holland had zich in de vijftiende eeuw ontwikkeld uit de oude landsheerlijke
raad en had zowel bestuurlijke als rechterlijke macht. Hoewel de bestuurlijke bevoegdheden
van het Hof meer en meer werden beperkt en het een zuiver rechterlijke instantie ging wor-
den, had het Hof bij afwezigheid van de stadhouder diverse taken zoals het bijeenroepen van
de Staten. Bovendien had het Hof een adviserende functie. Rekwesten van de Staten aan de
centrale regering werden vaak naar het Hof teruggestuurd voor advies. Zoals hieronder
blijkt, adviseerde het Hof ook aangaande verzoekschriften van kleine steden.78 Helaas is er
van de correspondentie tussen het Hof van Holland en Brussel in de periode 1540-1560 wei-
nig bewaard gebleven in het Nationaal Archief in Den Haag. Een register van missiven (brie-
ven) van het Hof aan Brussel begint pas bij het jaar 1557. Aan de hand van twee voorbeelden
uit dit register wordt echter duidelijk welke rol het Hof en andere instellingen hebben ge-
speeld in de gratieverwerving. 

In een advies van 20 juli 1558 van het Hof van Holland aan de Geheime Raad over een aan
Filips II gerichte rekwest van het Zeeuwse stadje Reimerswaal, staat vermeld dat het Hof een
brief had ontvangen, die door de rentmeester van Zeeland bewester Schelde aan het Hof en
de Rekenkamer was geadresseerd. Het verzoekschrift van Reimerswaal en daaraan gehech-
te stukken waren eveneens door het Hof ontvangen. Reimerswaal zou getroffen zijn door
overstromingen. Mede daardoor verzocht de stad uitstel van betaling van erf-, los-, en lijf-
renten, ‘surcheancie’ van betaling van een bedrag van 2.500 gulden dat de stad aan de ko-
ning schuldig was en van bepaalde domaniale rechten en het klerkambacht. Bovendien
werd er ‘gratie vryheyt ende exemptie van haer quote portie ende andeel van allen beden’ en
dergelijke verzocht. Het Hof adviseerde, na het rekwest van Reimerswaal en de adviezen van
bovengenoemde rentmeester en van de Rekenkamer bestudeerd te hebben, om het verzoek
in lijn met de genoemde adviezen in te willigen. De documenten werden door het Hof naar
de Geheime Raad verzonden.79

Een ander advies van het Hof aan de Geheime Raad, van 23 november 1558, betrof een re-
kwest van het stadsbestuur van Hoorn. De inhoud van het rekwest wordt helaas niet toege-
licht. Het Hof had een brief van Filips II ontvangen en tevens dit verzoekschrift en een kopie
van een privilege van de stad. Het Hof had opdracht gekregen deze stukken te lezen en zijn
advies over het verzoek van Hoorn te geven. Daartoe had het Hof in de eerste plaats aan de
rentmeester-generaal van Kennemerland gevraagd om zijn advies over de kwestie te geven,
wat vervolgens door hem schriftelijk werd toegestuurd. Daarna werden alle stukken en het
advies van de rentmeester naar de Rekenkamer van Holland gestuurd; het schrijven van de
koning was namelijk ook aan die instantie gericht. Deze bracht eveneens schriftelijk advies
uit. Het Hof deelde de mening van de Rekenkamer in deze zaak en stuurde vervolgens alle
stukken naar de Geheime Raad.80
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Uit deze twee voorbeelden blijkt duidelijk dat het Hof van Holland de spil was in de pro-
cedure waarin een stad of dorp een verzoekschrift schreef aan de vorst en het Hof daarover
aan de Geheime Raad zijn advies gaf. Aangezien het Hof dat in opdracht van het regerings-
centrum deed, zal Brussel dat advies niet zomaar naast zich neer hebben gelegd. Het oor-
deel van het Hof was dus voor de indiener van het rekwest van groot belang.

Alkmaar en Hoorn hebben kortom veel inspanningen gedaan om gratie in de beden te
verwerven, en herhaaldelijk met succes. Het verstrekken van gratie aan kleine steden was,
althans wat Alkmaar en Hoorn betreft, daarom niet zo bijzonder als wordt aangenomen.
Een andere aanwijzing dat het toestaan van gratie aan Alkmaar en Hoorn een routine was,
is het feit dat het gratiepercentage van Alkmaar nagenoeg constant bleef. Het is immers ge-
bleken dat Alkmaar telkens een gratie van 500 pond in zijn jaarlijkse aandeel in de beden van
1.908 pond genoot. Het gratiepercentage van Alkmaar bedroeg dus ruim 26 %.81 In de
onderstaande tabel wordt dit nog eens onderstreept:

Tabel 2 Door Alkmaar en Hoorn genoten graties (in %) in diverse beden 1540-156082

e.o. = extra-ordinaris
o. = ordinaris
J = St. Jan, K = Kerstmis (de twee halfjaarlijkse termijnen waarin de beden werden opgebracht.)

De grote steden wisten een hoger percentage aan graties in de wacht te slepen dan Alkmaar.
In de ordinaris bede van 1536 hadden Dordrecht, Haarlem en Leiden een gratie van rond de
65% en Delft en Gouda 50%. Alleen Amsterdams gratiepercentage kwam overeen met dat
van Alkmaar: 25%. In de extra-ordinaris beden genoten de grote steden zelfs nog meer gra-
tie: Amsterdam bijvoorbeeld 50% en Gouda ruim 75%.83
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81 Dit komt overeen met de bewering van Van Gelder, dat Alkmaar vanaf 1524, en vanaf 1529 geregeld, in de extra-ordina-
ris beden een gratie van meestal ongeveer eenvierdedeel van zijn portie ontving. Zie Van Gelder, ‘Noord-Hollandse stad’,
36-37. 

82 Zie voor de verantwoording van deze tabel Zoon, ”Beter gegeven dan gelaten.”, 26 noot 81. Hoorn genoot een gratie van 66,7%
in de ordinaris en extra-ordinaris beden, vanaf St. Jan 1550 tot en met Kerst 1553. Dat voor Hoorn voor de overige beden
geen gratiepercentage is gegeven, wil niet zeggen dat de stad in die gevallen geen gratie genoot, maar dat ik in die geval-
len geen concrete informatie heb.

83 Tracy, Financial revolution, 53; idem, ‘Taxation system’, 83.

Looptijd Bede Totale bedrag Alkmaar Hoorn
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K1539-J1540 e.o. 80.000 34,5
K1540-J1546 o. 600.000 26,2
K1542 e.o. 80.000 34,5
K1543 e.o. 75.000 26,2
J1544-K1544 e.o. 150.000 26,2
J1545-K1545 e.o. 100.000 26,2
K1546-J1552 o. 600.000 26,2 66,7
K1552-K1554 o. 250.000 26,2 66,7
J1555-K1560 o. 600.000 26,2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Conclusie
De in de literatuur bestaande opvatting dat dorpen en kleine steden in bijzondere omstan-
digheden graties in de beden verkregen, moet wat Alkmaar en Hoorn betreft, worden bijge-
steld. Beide steden waren in de periode 1540-1560 voortdurend bezig om gratie te verwer-
ven, die ook regelmatig aan hen werd toegekend. Alkmaar en Hoorn verschilden hierin
weinig van de grote steden.

Hoewel de bronnen niet altijd een eenduidige conclusie toelaten, kan gesteld worden dat
Alkmaar en Hoorn steekpenningen hebben verstrekt om een korting in de bede te realiseren.
Tot de begunstigden behoorden onder anderen rentmeester Dirk van Teylingen en Albrecht
van Loo en Joost de Damhouder, gecommitteerden van de Raad van Financiën. Ook werden
er andere soorten giften gedaan. Zo schonk Hoorn jaarlijks bokking aan de Rekenkamer en
nuttigde Van Teylingen in 1547 samen met de burgemeesters van Hoorn verscheidene maal-
tijden en wijn. Verder schreven beide steden rekwesten waarin om gratie werd verzocht.
Wanneer er aan Alkmaar gratie was verleend, bedroeg deze vaak zo’n 26 % van zijn aandeel
in de beden. Dit is eveneens een aanwijzing dat gratieverlening aan deze stad min of meer een
routine was. De grote steden ontvingen echter een hoger percentage aan gratie dan Alkmaar.

Naast het verstrekken van giften en het schrijven van rekwesten hebben de kleine steden
ook hun fiscale belangen verdedigd door met elkaar samen te werken. In de extra-ordinaris
bede van 1552 werden de kleine steden en het platteland benadeeld doordat zij de graties van
de grote steden moesten opbrengen. In de extra-ordinaris bede van 1553 werd vooral het
platteland gedupeerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kleine steden in deze twee
jaar samenwerkten om voor hen nadelige bedecondities te bestrijden of te voorkomen. Zo
verzochten de kleine steden in een rekwest aan de keizer onder andere om in het bede-over-
leg van de Staten betrokken te worden, zodat de omslag op de schildtalen voortaan op cor-
recte wijze zou plaatsvinden.

Hoewel de Staten van Holland een representatieve instelling waren, zijn zij voor Alkmaar
en Hoorn niet van belang geweest voor de verwerving van gratie. Hoorn schakelde slechts
één keer de Staten in voor het bedingen van haar gratie. Dit geringe belang van de Staten
voor Alkmaar en Hoorn zou te maken kunnen hebben met het feit dat de positie van de klei-
ne steden in de Staten in de decennia vóór de Opstand werd ingeperkt. Zo stuurde de land-
voogdes in 1542 de op de dagvaart in Brussel aanwezige gedeputeerden van de kleine steden
weg. Verder waren de kleine steden na 1550 alleen nog in de Staten aanwezig om advies te
geven over zaken waarin zij directe belangen hadden. Hoewel de kleine steden zich in 1553
tot Karel V hadden gericht met het verzoek om in het bede-overleg van de Staten betrokken
te worden, blijk uit een conflict tussen het Hof van Holland en de Staten in 1564 dat daar nog
niets terecht van was gekomen.

Uit de lokale bronnen blijkt niet dat Alkmaar en Hoorn aan het Hof van Holland – een
landsheerlijke instelling – schenkingen hebben gedaan aangaande hun graties. Toch speel-
de dit Hof wel een centrale rol in de adviesprocedure, waarbij een stad of dorp een rekwest
schreef aan de vorst en het Hof van Holland daarover aan de Geheime Raad advies gaf. De
Rekenkamer en de regionale rentmeester brachten over een dergelijk rekwest eveneens ad-
vies uit. De diverse rentmeesters in Holland speelden dus een belangrijke rol in de fiscale be-
langenbehartiging van steden als Alkmaar en Hoorn. Zij werden dan ook door Hoorn voor
hun inspanningen voor de gratie van de stad beloond. Dat Dirk van Teylingen in Alkmaar
woonde, was natuurlijk een extra voordeel voor Alkmaar en Hoorn.
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Buitendijks met A.Th. van Deursen
“Holland hoort in het middelpunt”

In de reeks Buitendijks interviewen onze redacteuren Maarten Hell en Annemarieke Wil-
lemsen onderzoekers die over Holland schrijven

Van de ‘kleine luyden’ tot de ‘grote mannen’ uit de glorietijd van de Republiek der Nederlanden: A. Th.
van Deursen heeft hen allemaal tot leven geroepen in historische bestsellers. Tot een synthese van beide
groepen is het in zijn geschiedenis van de Gouden Eeuw, De last van veel geluk, niet gekomen. Van Deur-
sen beschrijft hierin bewust traditioneel de politieke geschiedenis van de Republiek met veel plaats voor
bekende helden en staatsmannen, maar niet voor mindere goden als Trijn Willems uit Graft. Ook is De
last van veel geluk bij uitstek een Hollandse geschiedenis. Van Deursen, zelf Groninger, belijdt schuld:
‘De Republiek bestond bij de gratie van het Hollandse overwicht. Als de andere provincies niet deden wat
Holland zei, dan ging het niet verder.’ Met zijn laatste publicatie over de 125-jarige Vrije Universiteit
zegde Van Deursen de 17de eeuw vaarwel en heeft hij een ‘nieuwe duik’ in de bronnen genomen.

In een flat in koud en winderig Katwijk treffen we A.Th. van Deursen. De veelgelezen eme-
ritus begroet zijn verregende gasten vriendelijk doch onderzoekend. Hij spreekt snel, cor-
rect en op een schaaltje gewogen Nederlands met nu en dan een droogkomische kwinkslag.
Langs de wanden van kamer en gang staan lange rijen boeken: de groene kaften van de Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, de bronnenreeks waaraan Van Deursen heeft meegewerkt,
maar ook Franse literatuur en een enkele detective in pocketformaat. Uiteraard ligt op een
aparte toontafel een statige Statenbijbel.

In 1996 is Van Deursen met emeritaat gegaan na bijna dertig jaar aan de Vrije Universiteit
te hebben gedoceerd. Nu kan hij eindelijk van zijn eigen boekenbezit genieten, waarin hij
soms onvermoede schatten ontdekt. Van Deursen: ‘Toen ik nog in actieve dienst was, las ik
veel. Bijvoorbeeld over gezinsgeschiedenis; een modieus onderwerp dat zich uitstekend
leende voor onderzoek door studenten. Ik hield mij op de hoogte van wat toen actueel was

in het internationale onderzoek. Na mijn pensioen is die behoefte
aan aansluiting bij de actualiteit minder. Ik lees wat op mijn weg
komt, zoals wanneer ik een recensie moet schrijven. Anderzijds zie
ik soms iets in de boekenkast wat ik altijd al heb willen lezen. Zo-
als de biografie van Robert Blake over Disraeli die ik nu lees. Die is
al veertig jaar oud maar stond ongelezen in mijn kast.’

Van Deursen was Disraeli al eens tegengekomen toen hij in 1967
aan de VU werd aangesteld. Tot zijn leeropdracht behoorde alge-
mene geschiedenis van na 1500, waarbij hij de Engelse politiek van

de late 19de eeuw behandelde. Toch was zijn specialisatie toen al geruime tijd het 17de-eeuwse
Nederland. Hoe was hij in deze periode beland? ‘Ik ben niet zozeer in de 17de eeuw gerold door
de gebeurtenissen. Als je historicus bent, dan pakt het verleden je altijd. De belangstelling in
geschiedenis was veel eerder in mij ontwaakt. Die had ik als kind eigenlijk al. Ik had een an-
der vak kunnen kiezen, theologie of rechten, maar dan was ik toch ook historicus geworden.
Langs de omweg van kerk- of rechtsgeschiedenis zou ik toch zijn gekomen waar ik wilde.’

‘Als je 
historicus bent,

dan pakt het
verleden je altijd’



Fruin op de plank
De historische interesse was ook bij de vorige generatie Van Deursens aanwezig. In zijn ou-
derlijk huis stonden 19de-eeuwse historici als Fruin en Bakhuizen van den Brink in de kast.
Van Deursen: ‘Mijn vader was leraar aardrijkskunde. In gereformeerde kring kon je als ar-
beidersjongen arbeider of onderwijzer worden. Nadat mijn vader zijn eerste mo-akte
aardrijkskunde had gehaald is hij leraar geworden in Groningen. Even is hij verdergegaan
met mo geschiedenis, maar daarna kon hij aardrijkskunde studeren in Amsterdam. Dat was
ingewikkeld vanuit Groningen maar in die tijd reed er een nachttrein, die ’s morgens tot ze-
ven uur op het station bleef staan zodat je kon uitslapen. Vaders Fruin en Bakhuizen van den
Brink ben ik in de zesde klas gaan lezen. Toen kwam ik erachter dat ik met geschiedenis wil-
de bezig blijven.’

Van Deursen ging studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn kandidaatsexa-
men moest hij een scriptieonderwerp kiezen bij de strenge hoogleraar Van Winter. ‘Ik dacht
mij de beste dienst te bewijzen door mij toe te leggen op de Franse godsdienstoorlogen in
de tweede helft 16de eeuw. Ik had een heel ambitieus plan. Die oorlogen werden telkens ge-
staakt en weer begonnen. Tussendoor waren er vredes waarin allerlei bepalingen stonden.
Ik wilde achterhalen of er echt iets veranderde wanneer in de ene vrede de voorwaarden gun-
stiger waren voor de katholieken en in de andere voor de protestanten. Van Winter vond het
een onuitvoerbaar plan. Daarin had hij waarschijnlijk gelijk, want vanuit Nederland kun je
daarover geen scriptie schrijven. Hij stelde voor iets over de Franse protestanten in de 18de

eeuw te doen, want over hen wisten we hier weinig. Zo kwam ik terecht bij beroepsverboden
voor hugenoten, waarover nog niets was gedaan. Dit bevestigde wat ik van mijzelf denk: dat
ik mij altijd gemakkelijk door iemand om een boodschap laat sturen. Ik was helemaal niet
van plan die 18de eeuw in te gaan, maar toen Van Winter dat zo suggereerde dacht ik, vooruit
dan maar.’
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Gaandeweg raakte Van Deursen gegrepen door het hem opgelegde scriptieonderwerp.
Het onderzoek mondde zelfs uit in een dissertatie. ‘Die beroepsverboden bleven van kracht
tot vlak vóór de Franse Revolutie. Officieel is er in Frankrijk pas in 1787 tolerantie voor pro-
testanten ingevoerd. Het laatste doodvonnis was in 1766 voltrokken. Je zou toch niet ver-
wachten dat in het verlichte Frankrijk nog een dominee werd gedood omdat hij het evange-
lie had verkondigd op verborgen bijeenkomsten.’

Oneindige opdracht
Omdat er aan de Groningse universiteit geen plaats beschikbaar was, belandde Van Deur-
sen bij het Bureau voor Vaderlandse Geschiedenis in Den Haag, voorganger van het Insti-
tuut voor Nederlandsche Geschiedenis. Daar moest hij de besluiten van de Staten-Generaal
uitgeven, waardoor hij in de 17de eeuw terechtkwam. Bij de uitgave kreeg de historicus vrij
spel. Van Deursen: ‘Eigenlijk was het werk oneindig. Ik moest beginnen op 2 januari 1610
en doorgaan tot zover ik maar kwam. Mijn voorganger Japikse was begonnen met de be-
sluiten uit 1576. Na zo’n dertig jaar werk had hij elf delen gepubliceerd, dus ik ging ervan uit
dat ik hiermee gemakkelijk mijn pensioen zou kunnen halen. Het gemakkelijke en ander-
zijds ontmoedigende was, dat het niemand iets kon schelen of je een jaar eerder of later
klaar was. Daar vroeg nooit iemand je naar.’

‘Wel wilde men zoveel mogelijk bezuinigen op de uitgaven. We moesten niet alle resolu-
ties drukken, maar ze zoveel mogelijk bijeenverzamelen en onderbrengen in noten. Meest-
al nam ik één resolutie op en het definitieve besluit, de tussenetappes bracht ik onder in de
voetnoten. Ik kroop dat bestand van dag tot dag door en wist daardoor alles wat er in die tijd
omging. Ik kende alle mensen die iets te verrichten hadden, ook in lagere rangen. Mijn chef
Veenendaal gaf de correspondentie van Oldenbarnevelt uit en liet mij eens een brief zien.
Die was getekend door ene Pieter Martensz., maar de naam werd gevolgd door een onlees-
baar krabbeltje. Dat moet een brief van Pieter Martensz. Coy zijn, zei ik. Toen keek Veenen-
daal mij verwonderd aan hoe ik dat wist.’

‘Ik heb een voorliefde voor het raadplegen van bronnen en eigenlijk te weinig interesse
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voor literatuur. Dat blijkt uit mijn hele werk. Ik heb de neiging literatuur alleen te gebruiken
alsof het bronnen zijn en alleen dingen van mijn gading eruit te halen, maar niet zozeer an-
dermans visie. Daardoor bemoei ik mij ook weinig met de theorie van de geschiedenis.’

Uitgegroeide inleiding
Door het uitgeven van de besluiten van de Staten-Generaal van 1610-1616 raakte Van Deur-
sen geïnteresseerd in de toen oplaaiende bestandstwisten. ‘Het viel mij op hoe opvallend
weinig daarover werd gezegd in die resoluties. Dat is ook wel begrijpelijk, want Holland
hield de boot af en wilde dat de zaak provinciaal werd afgedaan. En ik ben niet verder geko-
men dan 1616 en pas daarna breekt de dijk en moet Holland wel goedvinden dat ook de Sta-
ten-Generaal zich ermee gaan bemoeien. Ik bleef dus een beetje hongerig, omdat een be-
langrijke kwestie in mijn bronnenmateriaal helemaal niet voorkwam. Ook raakte ik
nieuwsgierig hoe die bestandstwisten beleefd werden: was het slechts een zaak van theolo-
gen of interesseerde de gemeente zich er ook voor?’

‘Toen ben ik kerkenraadnotulen gaan lezen. Doordat ik in Den Haag werkte, kon ik be-
neden aan het hoofd van de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief, nu het Nationaal Ar-
chief, een lijst met archivalia opgeven. Zo kon ik veel kerkenraadnotulen in het Rijksarchief
laten terechtkomen. Lang niet allemaal, want veel kerkenraden hebben het geweigerd. Zij
vonden dat ik naar Delft of Zwijndrecht moest komen, maar dat vond ik te moeilijk. Als die
notulenboeken naar Den Haag werden gebracht, kon ik ze daar raadplegen. Dan moest ik
wel de werktijden wat verlengen, want je moest natuurlijk je baas zijn tijd geven. Overdag
moest ik in principe met de resoluties bezig zijn, maar er waren ook middagpauzes en je kon
’s avonds wat langer blijven zitten. Zo heb ik de zaak toch rond gekregen. Dat soort onder-
zoek zou je niet meer zo eenvoudig kunnen doen vanuit een universitaire baan.’

a.th. van deursen 41

Afb.2 A.Th. van Deursen .
Foto: A. Willemsen.



Werkend aan zijn boek over de bestandstwisten – Bavianen en slijkgeuzen – groeide Van
Deursens inleiding uit tot onaanvaardbare proporties. ‘Ik wilde de achtergronden een beetje
toelichten voordat de lezer in die kerkelijke zaken stapte. Toen ik het eerste manuscript in-
leverde bij ZWO (Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek) was
het zo’n 150 bladzijden dikker door die inleidende hoofdstukken over de 17de-eeuwse maat-
schappij. Achteraf was het een geluk dat ZWO vond dat het boek dan veel te dik zou worden.
Ik ging op zoek naar een uitgever en kwam terecht bij Van Gorcum. Die inleiding is uitge-
groeid tot de vier deeltjes Het kopergeld van de Gouden Eeuw.’

Graft onder het vergrootglas
Met de Kopergeld-serie en vooral de heruitgave Mensen van klein vermogen trok Van Deursen een
groot publiek. Een mogelijke verklaring hiervoor is de toegankelijke, glasheldere schrijfstijl
van de historicus. Waar komt deze vandaan? ‘Presser en Rogier las ik met bewondering,
maar dat zijn geen mensen die je even navolgt. Je kunt hooguit jaloers op hen zijn, als je voor
dat soort gevoelens vatbaar bent. Ik vraag mij bij het schrijven altijd af: als ik deze zin heb
neergeschreven en iemand heeft die gelezen, wil die dan ook de tweede zin lezen? Heeft hij
gesnapt wat ik verteld heb, heeft het hem geboeid? Dat moet je je als schrijver voortdurend
afvragen. In de jaren 1970 is mij eens gevraagd artikeltjes te schrijven voor een kerkelijk
blaadje, gericht op kerkjeugd in de tienerleeftijd. De redacteur zei daarbij te denken aan de
jongens en meisjes van de mavo. Eén van de consequenties was dat ik geen lange, ingewik-
kelde zinnen schreef. Na uiterlijk twintig woorden moet er wel een punt vallen. Daar kun je
je niet altijd aan houden, maar ik heb wel gestreefd naar kortheid in zinsbouw. Dat komt de
begrijpelijkheid en leesbaarheid ten goede.’
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Behalve door zijn stijl meent Van Deursen dat de focus op het gewone volk zijn lezerspu-
bliek boeit. ‘Misschien is Mensen van klein vermogen verder succesvol omdat het direct terug-
gaat op bronnenmateriaal. Daardoor maakt het een authentieke indruk. Wel is het boek dui-
delijk voor verbetering vatbaar. Bij een boek moet je vinden dat je het niet meer kunt
verbeteren. Dat gevoel had ik bij mijn dissertatie en bij Bavianen en slijkgeuzen. Bij Kopergeld
dacht ik, het moet maar want de uitgever zit erop te wachten, maar je zou er best nog wat
onderzoek in kunnen steken. Als je de lijst met bronnen en litera-
tuur ziet, kun je zo zien wat er nog geraadpleegd zou kunnen wor-
den. Daarom wou ik ook verder gaan met een boek als Graft, om za-
ken meer onder het vergrootglas te bekijken. Graft was ook leuker
om te doen. Ik had duidelijk het idee naar iets toe te werken wat nog
door niemand anders was gedaan. Ik probeerde te bewijzen dat je
met een gewoon archief, mits uitgebreid genoeg, toch veel kennis
kunt opdoen die op een eerste blik helemaal niet in zulke archiva-
lia aanwezig lijkt te zijn.’

‘In het laatste deeltje van Kopergeld had ik al aangekondigd één
locatie nader te bezien. Ik heb mijn toenmalige assistente ge-
vraagd uit te zoeken hoe het zit met de archieven in de Hollandse
dorpen en een paar kleine steden. Wat is daar aanwezig, hoe gevarieerd is dat. Na selectie
bleven vier à vijf plaatsen over, waaronder Den Briel. Omdat dat wat moeilijk te bereiken was
vanuit Amstelveen, ben ik terechtgekomen in Graft. Achteraf heb ik wel betreurd dat er in
Graft geen 17de-eeuwse doopboeken zijn voor het hele dorp, terwijl de trouwboeken vrij laat
beginnen. Hoe dichter je die bevolking op de huid gaat zitten, hoe meer je zulke bronnen
nodig hebt. Als iemand het nog eens zou overdoen, zou ik aanraden een plaats te nemen,
die in ieder geval goede doop-, trouw- en begraafboeken heeft.’

Holland als middelpunt
Naast zijn onderzoek naar de gewone 17de-eeuwers heeft Van Deursen biografieën geschre-
ven van Willem van Oranje en diens zoon Maurits. In De last van veel geluk vertelt hij de ge-
schiedenis van Nederland tussen 1555-1702 vanuit het perspectief van dit soort grote man-
nen. Sommige critici vonden dat hij te weinig oog had voor sociale verhoudingen, economie
en cultuur. Bovendien zou Van Deursen Hollandocentrische geschiedenis schrijven: de ove-
rige gewesten spelen nauwelijks een rol, zoals hij zelf toegeeft in de bondige paragraaf ‘De
andere zes’. Van Deursen: ‘Het is inderdaad geschiedenis vanuit
Den Haag gezien. Er is niet zoveel te melden over Overijssel of Bra-
bant. Het Hollandse overwicht is niet alleen financieel maar ook
cultureel bepaald. In de jaren 1970 heb ik een hoofdstuk geschre-
ven in de geschiedenis van de provincie Groningen over het cultu-
rele leven daar in de 17de en 18de eeuw. Je staat haast versteld over
het niveauverschil: wat waren ze daar aan het prutsen in vergelij-
king met Holland! In cultureel, politiek èn economisch opzicht is
Holland volstrekt toonaangevend. Als je dat aan de hand van
Drentse en Overijsselse bronnen moet schrijven, leidt dat veel
minder tot begrip van de Nederlandse geschiedenis. Holland
maakte de geschiedenis en de andere gewesten namen dat over.
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De grote politieke vragen zijn de Hollandse vragen. De crises in de Nederlandse geschiede-
nis ontstaan wanneer er verschil van inzicht is tussen Holland en de rest. Dan wordt het land
direct onbestuurbaar. Als je de geschiedenis recht wilt doen, moet je Holland in het middel-
punt plaatsen, want daar stond het nu eenmaal.’

‘Ik heb De last van veel geluk bewust traditioneel geschreven. Mensen moeten een overzicht
van de geschiedenis hebben. Dat gaat beter als je de oude vertrouwde kaders invult. In een
boek als dat van Maarten Prak over de Gouden Eeuw leer je de maatschappij in alle geledin-
gen kennen. Maar daarvoor moet je toch eerst het kader van de politieke geschiedenis ken-
nen. Dat hoort bij onze cultuur: wij moeten samen een verleden kennen dat we met elkaar
gemeen hebben. In de derde klas van de lagere school, in september 1939, maakten we ken-
nis met jaartallenboekjes. Die 95 jaartallen kan ik nu nog allemaal opzeggen, van de Bata-
ven tot en met koningin Wilhelmina. Je moet eerst zo’n globaal schema hebben, anders blij-
ven alle feiten in de lucht hangen. Ook geschiedenisstudenten komen tegenwoordig echter
binnen zonder die kennis.’

Christelijke wetenschap
In zijn laatste boek onderwerpt Van Deursen zijn eigen voormalige werkgever, de 125-jarige
Vrije Universiteit, aan een kritisch onderzoek. Door steeds meer een ‘gewone’ universiteit te
worden en de gereformeerde principes van oprichter Abraham Kuyper op te geven, verliest de
universiteit volgens Van Deursen in zekere zin haar raison d’être. ‘De VU is begonnen met de
pretentie christelijke wetenschap te beoefenen. Dat is principieel iets anders dan humanisti-
sche of neutrale wetenschap. De gedachte erachter is dat neutrale wetenschap niet bestaat.
Iedereen komt met iets in zijn hoofd tot de geschiedenis. Er moet eerst iets zijn van waaruit
je een vraagstelling kunt ontwikkelen, voordat je wetenschap kunt bedrijven. Dat principe is
in de jaren 1930 filosofisch uitgewerkt door Vollenhove en Dooyeweerd met hun calvinisti-
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sche wijsbegeerte. Het is een zinvolle pretentie waarop je een universiteit kunt baseren: je
kunt iets bewijzen wat door anderen niet gedaan wordt en hebt duidelijk een eigen karakter.
Ik constateerde dat mensen daarmee niet uit de voeten konden en er niet in slaagden iets te
ontwikkelen dat de wetenschap een eigen gezicht geeft.’

‘Anderzijds waren er veranderingen in de gereformeerde
wereld waardoor zo’n ideaal niemand meer aansprak. Je zou geen
universiteit meer kunnen bemannen als je sollicitanten opriep
voor het bedrijven van christelijke wetenschap. Zo gezien heeft de
VU haar oorspronkelijke bestaansrecht verloren. Toch wil de VU
iets aparts instandhouden, al was het maar om te rechtvaardigen
waarom er in Amsterdam twee universiteiten moeten zijn. Dan
rijst de behoefte dat in te vullen vanuit een christelijke identiteit.
Het College van Bestuur blijft het christelijke accentueren, maar
legt het nooit op. Het blijft in stand bij de gratie van de mensen die er werken. In de jaren
1960 vormde de gereformeerde achterban zich een andere mentaliteit, waardoor de idealen
van de VU vanuit die kring niet meer ondersteund konden worden. Als je toch verder wil
gaan, moet je dat met een klein clubje doen, zoals de Evangelische Hogeschool in Amers-
foort. Maar het zou niet levensvatbaar zijn als de VU dat zou doen.’

Maurits’ vriendinnetjes
In zijn eigen historische werk is Van Deursen wel de christelijke wetenschap trouw geble-
ven. Althans, dat is de kritiek van veel collega-historici. Van Deursen: ‘Het is mogelijk. Zo-
als ik ook juist een pro-remonstrantse instelling bij veel andere auteurs waarneem. Iedereen
die niet in strikt christelijk onderwijs is gevormd, zal bij de bestandstwisten doorgaans de
zijde van de remonstranten kiezen. Uitzonderingen daargelaten, Fruin stond bijvoorbeeld
boven de partijen. Ook Den Tex ging vrij ver in zijn Oldenbarnevelt-biografie. Hij wilde niet
hebben dat de berechting van Oldenbarnevelt een gerechtelijke moord was. Maar dat wil er
bij de publieke opinie niet in, dat zullen we nooit winnen.’

‘Daarnaast vind ik dat we verplicht zijn de mensen lief te hebben, ook die uit het verleden.
Dat is een christelijk gebod en dat houdt niet op met de dood. Dat ervaren we zelf ook: aan
ontvallen naaste familieleden blijven we met genegenheid denken. Zo moet je dat ook
tegenover je materiële en spirituele voorgeslacht doen. Mensen uit het verleden mag je niet
beschouwen als voorwerpen waarmee je naar hartelust mag spelen. Je mag ze niet belache-
lijk maken als je hun daarmee onrecht zou doen. Historici laten zich gemakkelijk leiden
door hun vooroordelen. Daarvan moeten we ons altijd goed bewust zijn. Eigenlijk moet
iedereen openlijk uitkomen over zijn vooroordelen, zodat je die kunt herkennen. Naar het
woord van Groen van Prinsterer: “onpartijdig is alleen hij die partij kiest”.’

Collega-historicus Anton van der Lem heeft Van Deursen verweten in zijn Maurits-bio-
grafie de zondige zijde van de stadhouder bewust te hebben weggelaten. Had dat te maken
met Van Deursens levensbeschouwelijke overtuiging? ‘Het gaat in die biografie om wat
Maurits heeft betekend voor onze geschiedenis. Dan zijn die nachtelijke avonturen van min-
der belang dan zijn belegeringen en zijn positiekeuze in de bestandstwisten. Maar je moet
de mens wel volledig neerzetten, dus ik heb ze wel genoemd, volgens Van der Lem dan te
beknopt en te versluierd. Misschien speelt hier ook een generatieverschil. Ik ben niet ge-
wend aan de ongegeneerdheid waarmee men tegenwoordig over allerlei zaken spreekt die
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in mijn jeugd meer verdekt bleven. Dat zal in mijn werk ook wel
blijken. De reden om een boek over Maurits te schrijven was ech-
ter niet dat hij zoveel vriendinnetjes had.’

Zijn onderzoek voor de VU-geschiedenis naar de ontwikkelin-
gen in het gereformeerde leven van de afgelopen eeuw riepen een
milieu en tijdvak op die Van Deursen van huis uit goed kent. Hij
overweegt een familiegeschiedenis van zijn voorgeslacht te schrij-
ven: ‘Een vader die van gewone arbeidersjongen onderwijzer
wordt en verder opklimt naar hogere maatschappelijke posities,
dat is een thematiek van de hele generatie. Ik zou weleens willen
zien hoe zo’n familie haar plaats heeft gehad in de geschiedenis
van de 20ste eeuw.’
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Denkend aan Holland zie ik... ‘Is Holland eigenlijk wel iets? Ik zie bij voorkeur het pol-
derlandschap, een wijds uitzicht. Ik zou prima op vakantie kunnen gaan in Schermer-
horn.’



Het postkantoor
In het complex woningen bevindt zich een post-
kantoor met een uniek interieur. Het is tot in detail
door Michel de Klerk (1884-1923) vormgegeven.
Tot mei 1999 deed het dienst als postkantoor. Zo-
dra je het postkantoor binnenkomt, voel je ver-
wondering door de bijzondere architectuur: een
gebogen plafond, de grappige spreek- en telefoon-
cel, en de bollende ronde deuren. De dubbele deu-
ren zorgden ervoor dat je kon telefoneren zonder
dat anderen meeluisterden. Opvallend zijn ook de
fel gevlamde blauwe tegels. In 1999 waren het pla-
fond, het ijzer en het houtwerk nog groen geschil-
derd. Er hingen grote bladders losse verf aan het
plafond. Net als andere kleine postagentschappen
werd ook dit kantoor gesloten. Bezoekers kwamen
hier bij toeval achter en ontwikkelden het idee om

het enige interieur van Michel de Klerk dat nog in-
tact is te restaureren en er een museum te vestigen
over De Amsterdamse School.

De Woningwet
De Spaarndammerbuurt is als uitbreidingswijk
van Amsterdam ontstaan als gevolg van de In-
dustriële Revolutie aan het eind van de negentien-
de eeuw. Er ontstaat behoefte aan woningen, om-
dat landarbeiders naar Amsterdam trekken voor
werk bij de fabrieken of in de haven. De instroom
van arbeiders is voor particuliere grondeigenaren
een kans om hun braakliggende grond rendabel te
maken. Deze aannemers bouwen met goedkope
bouwmaterialen kleine en vaak slechte woningen.
Soms storten de huizen al bij de bouw in en er
wordt dicht op elkaar gebouwd. Arbeiders kunnen

Hollands Spoor
In deze Hollands Spoor aandacht voor het hoogtepunt van De Amsterdamse School: wo-
ningbouwcomplex ‘Het Schip’ in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Alice Roegholt
neemt u mee naar dit bijzondere monument en het museum dat er aan is gewijd.

Museum Het Schip

In Amsterdam bevindt zich één van de mooiste volkswoningbouwcomplexen ter wereld, ‘Het Schip’, aan
het Spaarndammerplantsoen. Het is ontworpen door architect Michel de Klerk en wordt wereldwijd gezien
als het hoogtepunt van De Amsterdamse School. Het complex is in 1919 gebouwd en in elk opzicht bijzon-
der. De uiterlijke verschijning van het blok kenmerkt zich door de fel rode en bijna zwarte baksteen. Met
merkwaardige metselverbanden en wilde golvende vormen draagt het niet voor niets de bijnaam Het
Schip. Een bijnaam is voor Amsterdammers het grootste compliment dat ze een gebouw kunnen geven.

De Amsterdammer is zeer gesteld op de haven, met de schepen die al eeuwenlang vernieuwing brengen
met hun handel. Door haar langgerekte driehoekige vorm lijkt het complex van Het Schip ook écht op een
schip. Bewoners kunnen dit goed vertellen; zij herkennen namelijk de boeg, de reddingssloepen, de water-
lijn, de stoompijp, het ruim en zelfs de kapiteinswoning. Naast het gebouw loopt het verhoogde spoor-
wegtalud. Dit roept het beeld op dat Het Schip hier ligt afgemeerd aan de kade.

Vanaf de oplevering komen er al vele belangstellenden uit binnen- en buitenland naar Het Schip kijken.
Want het bekijken van dit gebouw met haar wilde vormen en beeldhouwwerken is een genoegen. Het ge-
bouw is ook bijzonder om andere redenen, die je als buitenstaander niet zo snel aan de gevel afleest: dit ge-
bouw is een volkswoningbouwcomplex dat voor arbeiders is gebouwd. De opdracht is gegeven door de so-
cialistische woningbouwvereniging Eigen Haard, die door arbeiders is opgericht. Velen van hen zijn dan
werkzaam bij de fabricage van stoomlocomotieven. 

Bij voltooiing van de bouw bevat Het Schip 102 woningen en een postkantoor. In 2002 is Het Schip
door de wereldbond van architecten benoemd tot één van de duizend belangrijkste bouwwerken ter wereld
van de twintigste eeuw.
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de woningen voor maximumprijzen huren. De
mensonwaardige woonellende die deze specula-
tiebouw veroorzaakt, brengt de gemoederen in
Nederland in beroering: dit kan zo niet doorgaan,
deze woonsituatie is slecht voor de volksgezond-
heid. Epidemieën als cholera treffen ook de rijkere
lieden. Voor de opkomende arbeidersbeweging is
het beschamend dat de arbeider, die zo belangrijk
was voor de economie, in een mensonwaardige
woonsituatie bivakkeert.

In 1901 neemt de regering de Woningwet aan.
Nederland is hiermee het eerste land ter wereld dat
erkent dat de regering zorg moet dragen voor de
minimale woonomstandigheden van al haar bur-
gers. Woningbouwverenigingen kunnen dankzij
deze wet bij het bouwen van woningen aanspraak
maken op medefinanciering van het Rijk.

Uitwerking van de woningwet
Tussen het aannemen en de uitvoering van een wet
zitten een heleboel stappen: de gemeentes moeten
regels opstellen waaraan huisvesting moet vol-

doen. Amsterdam heeft aan het begin van de twin-
tigste eeuw een socialistische wethouder van
Volkshuisvesting: F.M.Wibaut. Zijn zwager A.
Keppler is directeur bij de Gemeentelijke Woning-
dienst. Samen krijgen zij veel voor elkaar. Zo kie-
zen ze ervoor om niet alleen deugdelijke woningen
te bouwen, maar ze schakelen architecten in die
hun sporen in de particuliere bouw hebben ver-
diend. De arbeider moet een gedegen huis krijgen
waar hij zich werkelijk thuis kan voelen. Boven-
dien moeten de huizen er ook mooi uitzien; Wi-
baut en Keppler willen als het ware ‘Paleizen voor
de arbeider’.

De architecten van de Amsterdamse School ge-
ven aan dit uitgangspunt steeds hun eigen inter-
pretatie. Deze paleizen zijn direct te herkennen
aan de torens of poorten, de monumentale bouw
en de lange gevelwanden. Aan Michel de Klerk
schrijft men hierover de opmerking toe dat ’Niets
mooi genoeg is voor de arbeider die al zo lang zon-
der schoonheid heeft moeten leven’.

Grondverwerving
Voordat de woningbouwverenigingen kunnen
bouwen, moeten zij grond in handen hebben. Ei-

Afb. 1 Detail 2e blok Spaarndammer-
plantsoen. Architect: M. de Klerk.

Afb.2 Plan Zuid: Burgemeester Tellegen-
straat. Architecten: P. Kramer en M. de Klerk.



genaars zijn in die periode vaak speculanten: de
vraag naar grond stijgt, en daardoor stijgen ook de
grondprijzen. Het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog in 1914 brengt de speculanten in de proble-
men. Weliswaar is Nederland neutraal, maar de
mobilisatie wordt wel in gang gezet. De jonge
mannen worden opgeroepen om als soldaat de
grenzen van Nederland te beschermen, en zijn
daardoor niet meer beschikbaar voor de bouw. Bo-
vendien stijgen de kosten van de bouwmaterialen
als gevolg van de oorlogssituatie in de omringende
landen. Voor de speculanten wordt goedkoop
bouwen onmogelijk, de grondprijzen kelderen. De
gemeente Amsterdam handelt slagvaardig en
koopt vervolgens veel grond aan. Ook het vreemde
driehoekige stuk aan het Spaarndammerplant-
soen is toen verworven. Eigen Haard mag het gaan
ontwikkelen, onder voorwaarde dat Michel de
Klerk de architect wordt. Naast 102 woningen ko-
men er in het complex een vergaderzaaltje en een
postkantoor. De gemeente stimuleert door het
aanwijzen van de architect kwalitatief goede en
mooie bouw in deze wat achterafgelegen buurt.

Bij het ontwikkelen van de volksbuurten gaan de
socialisten Wibaut en Keppler nog een stap verder.
Ter verheffing van de arbeider moeten er ook voor-

zieningen komen, zodat de arbeider aan het moder-
ne dagelijkse leven kan meedoen. Uit die gedachte
komt de wens om in het blok van Eigen Haard een
postkantoor te vestigen. Hier kan de arbeider post-
zegels kopen, post versturen, telefoneren en geld
sparen. Maar de posterijen willen in deze noodlij-
dende buurt geen filiaal openen. Dankzij de inzet
van de gemeente Amsterdam is het postkantoor er
tóch gekomen. De Klerk maakt van het interieur een
hommage aan de posterijen. Bij de oplevering op 12
maart 1921 ziet de ruimte er ontegenzeggelijk uit als
een postkantoor, maar de posterijen willen er nog
steeds geen agentschap openen. Door de uitgespro-
ken vormgeving van de ruimte is het ondenkbaar
dat de ruimte een andere functie krijgt. Eigen Haard
lost dit probleem op door de posterijen het eerste
jaar de huur cadeau te doen en zodoende gaat het
postkantoor functioneren. 

Restauratie postkantoor
Het in 1999 gesloten postkantoor is het enige inte-
rieur van Michel de Klerk dat bewaard is gebleven.
Weliswaar is er tijdens de gebruiksjaren het een en
ander aan veranderd, maar niets is wezenlijk ka-
pot. Eigen Haard, de Federatie van Woningcorpo-
raties en de gemeente Amsterdam steunen dan het
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plan van Stichting De Golf om dit interieur te
restaureren. Deze restauratie is bijzonder goed uit-
gevoerd. Het belangrijkste is dat de originele kleu-
ren zijn teruggevonden, geen gemakkelijke opga-
ve. In 1999 zijn het hout en ijzerwerk, en ook het
plafond groen geschilderd. In het archief van Mi-
chel de Klerk bevinden zich geen ingekleurde te-
keningen. Wel wordt er in het bestek verwezen
naar de kleurkaart, maar die is niet gevonden.
Merkwaardig is, dat er nooit beschrijvingen zijn
gevonden van architectuurliefhebbers die in de ja-
ren twintig en dertig van de vorige eeuw Het Schip
bezochten. Wel vinden we in diverse buitenlandse
vakbladen prachtige beschrijvingen over de bui-
tenkant en wordt er ook altijd beschreven, dat zich
in dit bouwwerk een postkantoor bevindt. Maar
geen van die mensen is naar binnen gegaan om te
beschrijven hoe dat interieur er uit ziet en welke
verrassende kleuren het indertijd moet hebben ge-
had. Uit andere tekeningen van De Klerk blijkt dat
kleur een heel belangrijk onderdeel van zijn werk
is. Daarom is er een uitgebreid kleuronderzoek ge-
daan: onder vele lagen verf kwam de huidige kleur-
stelling naar voren. Die is heel bijzonder en in
samenhang met de fel gevlamde lavendelblauwe

tegels kunnen bezoekers nu intens de eenheid van
de ruimte ervaren. Door de lijnolieverf – een zeer
vette verfsoort waarbij je de kwaststrepen mag
zien – lijkt het een hoogglans, maar de glans wordt
afgezwakt door de onregelmatigheid van de
kwaststrepen. 

Museum het Schip
Na de restauratie is het oude postkantoor open-
gegaan als museum en daarmee opengesteld
voor publiek. Het is een hele opgave geweest om
in dit interieur een expositie te plaatsen, die recht
doet aan de ruimte. De totale oppervlakte is
tachtig m2, waarbij de ruimte zodanig is vormge-
geven, dat het een uitgesproken postkantoor is.
De balie met haar loketten, de telefoon- en de
spreekcel, de postsorteerruimte en de kasten zijn
allemaal duidelijk gesitueerd en vormgegeven.
Voorop staat dat de ruimte goed zichtbaar moet
blijven. Ruimtelijk vormgever Jacques Kriek heeft
een prachtige oplossing gevonden voor de pre-
sentatie van de expositie: hij heeft er als het ware
een modern postkantoor ingezet. Het publiek
krijgt een bureautje met een computer. Hierdoor
lijkt het voor de bezoeker bij binnenkomst of het
postkantoor nog altijd open is en functioneert. In
de computer bevindt zich de expositie aan de
hand van tien korte films. Deze tentoonstelling
gaat ’over de wonderbaarlijke samenloop van
omstandigheden die Amsterdam in de jaren
twintig tot het Mekka van de volkshuisvesting
maakte’. Tien mensen, die allen een bijzondere
relatie met De Amsterdamse School hebben, ge-
ven een visie op de achtergronden van deze revo-
lutionaire manier van bouwen.

Museumwoning
In 2005 is het museum uitgebreid; er is nu ook een
museumwoning te bezoeken. Hier kan men de
goed uitgedachte woningplattegrond van dit wo-
ningbouwcomplex zien. Vaak wordt gedacht dat
de architecten van De Amsterdamse School geen
aandacht voor woningplattegronden hebben, dat
het hen alleen gaat om de façades. De Klerk heeft
juist heel veel zorg aan de plattegronden besteed.
Daarnaast kan de bezoeker ook kennis nemen van
de inrichting uit die tijd. Want De Amsterdamse
School uitte zich als stijl ook in de meubels, textiel,
huisraad, glaskunst en andere decoraties.

En welke woning dat dan is? De allerberoemd-
ste woning van de Amsterdamse School: de –
internationaal gezien – beroemdste plek: het to-
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Afb.4 Hoek Zaanstraat/Spaarndammerplant-
soen. Architect: M. de Klerk.



rentje van De Klerk, het absolute icoon van deze
bijzondere beweging.

Onder het torentje bevonden zich twee wonin-
gen: op de begane grond en op de eerste verdie-
ping. In de jaren zeventig zijn die tot één woning
samengevoegd. De begane grond is nu in de origi-
nele staat teruggebracht, zoals Michel de Klerk het
opgeleverd heeft. Dat strekt verder dan de woning-
plattegrond, want hij heeft voor dit complex ook

de kasten, deuren, schoorsteenmantels, plankjes
en lambriseringen ontworpen. Hiervan zijn geen
tekeningen bewaard gebleven, en foto’s zijn er
weinig. De meeste bewoners in die tijd hadden
geen fototoestel. Er is om deze redenen onderzoek
gedaan bij oud-bewoners en bij architectuurlief-
hebbers, die misschien in het verleden bij mensen
hebben aangebeld om eens een kijkje binnen te ne-
men. Dat levert alsnog een fraai tijdsbeeld op.
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Bezoekadres: Spaarndammerplantsoen 140 (Eindpunt bus 22 vanaf Amsterdam CS)
Postadres: Oostzaanstraat 5, 1013 WE Amsterdam
Meer informatie: www.hetschip.nl
Telefoon: 020 418 2885
Openingstijden: woensdag t/m zondag 13.00-17.00 u

En altijd óók op afspraak!

De tentoonstelling (in zes talen) over De Amsterdamse School bevindt zich in het schitterend ge-
restaureerde voormalige postkantoor. Daarnaast is er de museumwoning, die ingericht is in de sfeer
van de jaren twintig. Hoogtepunt van het bezoek is een kijkje in het torentje van De Klerk.
In de nieuwe lunchroom, tevens tentoonstellingsruimte, van Museum Het Schip is een 60 meter lan-
ge fotocollage ondergebracht van Floris Leeuwenberg. De foto’s tonen de veelheid aan verschijnings-
vormen van De Amsterdamse School.
Afb. 1, 2, 4: foto’s Museum Het Schip



De archievenman
De brievencollectie van de Universiteit Leiden

Zeg nu zelf: hoe heerlijk is het niet om (stiekem) inkijkjes te krijgen in andermans leven?
De hedendaagse mens kan wat dat betreft zijn geluk niet op. Dankzij docusoaps, pro-
gramma’s waarin huizen én mensen verbouwd worden, en allerlei varianten op ‘Big Bro-
ther’, kunnen we vrijwel iedere dag meekijken in het leven van een ander, en dat, dankzij
de tv, op veilige afstand. Menig historisch onderzoeker droomt ervan zijn onderzoeksob-
ject zo dicht te benaderen. Vaak is dat door gebrek aan bronnenmateriaal onmogelijk,
maar gelukkig zijn er in veel archieven wel degelijk persoonlijke documenten bewaard ge-
bleven, bijvoorbeeld in familiearchieven. Het opsporen van dagboeken, brieven en derge-
lijke, kost echter veel energie en het vinden van bruikbaar materiaal is vaak afhankelijk van
toevalstreffers.

Dankzij de alsmaar groeiende belangstelling voor egodocumenten in historisch onder-
zoek zijn deze bronnen steeds beter geïnventariseerd en dus ook gemakkelijker te vinden.
Een zeer bruikbaar middel om egodocumenten op te sporen is de website www.egodocu-
ment.net, van de hand van o.a. Rudolf Dekker. Op deze website geeft Dekker een overzicht
van allerlei dagboeken, autobiografieën en memoires uit de vroegmoderne periode die ver-
spreid zijn over de verschillende archieven in Nederland. Er zit vaak een uitgebreide be-
schrijving van de persoon in kwestie bij; zo geeft Dekker naast personalia van de hoofdper-
soon, ook die van de ouders en eventueel de echtgeno(o)t(e), de studie en het beroep en een
korte beschrijving van het betreffende egodocument. Je kan de lijst van boven naar beneden

Afb. 1 De Leidse Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. Foto: Papparazzo.
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doorlopen (hij is chronologisch), maar met de zoekfunctie binnen Windows is de site ook
prima doorzoekbaar op trefwoord of bijvoorbeeld datum.

Er bestaan echter ook complete verzamelingen van egodocumenten, zoals bijvoorbeeld
de collectie brieven van de Universiteit Leiden. Deze collectie, kort- en simpelweg de ‘brie-
vencollectie’ genoemd, omvat zo’n 300.000 brieven en 86.000 samenvattende beschrijvin-
gen, lopend van de vroegmoderne tijd tot de twintigste eeuw. De collectie is ondergebracht
bij de collectie Westerse handschriften en te vinden in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
De collectie is zeer rijk: je vindt er brieven van onder meer René Descartes, Christiaan Huy-
gens en Johan Huizinga, maar ook van diverse instellingen als de Maatschappij tot het Nut
van ’t Algemeen en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Het zoeken naar brieven gaat via de algemene catalogus van de UB en kan dus zowel thuis
achter de PC, als op de studiezaal Bijzondere Collecties gebeuren. Ondanks de moeite die
gedaan is door de maker van de website om op veel verschillende manieren te kunnen zoe-
ken (o.a. op afzender, ontvanger, jaar en plaats), is de collectie helaas nog niet zo goed door-
zoekbaar als wenselijk zou zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om op onderwerp van de
brief of op beroep of religie van de betrokkenen te zoeken. Bovendien loopt de computer op
de studiezaal vaak vast wanneer niet heel strak gedefinieerde zoektermen worden inge-
voerd; het zoeken op één specifiek jaar of één plaatsnaam levert waarschijnlijk meer treffers
op dan het programma of de computer aankan. Volgens de website van de Universiteit Lei-
den kan er op de UB ook via de nationale brievencatalogus CEN (Catalogus Epistularum
Neerlandicum) in beschrijvingen van brieven gezocht worden, maar de studiezaalmede-
werker weet echter niet zo goed hoe en waar dat precies kan. In zo’n geval rest er dus niets
anders dan zoeken op namen van (reeds) bekende personen.

Wanneer er echter brieven aangevraagd zijn en deze na enige tijd voor je op tafel belan-
den, is alle ‘zoekstress’ snel vergeten; de nieuwsgierigheid naar de inhoud overheerst dan
snel. Juist het intieme karakter van, met name, de private correspondentie zorgt ervoor dat
het niet erg is wanneer er niet precies gevonden wordt waar men naar op zoek was. Zo stuit-
te de archievenman bij toeval op een brief van Willem Blaeu aan de schrijver en predikant
Gerardt Brandt, die erg tot de verbeelding sprak. Vanuit Mechelen schrijft Blaeu op 25 sep-
tember 1673 over een ontmoeting met ene Van Steenbergen, volgens Blaeu ‘een van de ge-
leerste, en braaftse luijden, die ik oijt gekent hebbe’. Hij beschrijft het diner met deze Steen-
bergen en vertelt dat deze man op enig moment hem had toevertrouwd ‘dat hij hadde gele-
sen een historie van enen Brand daer hij sonderling genoegen in genomen hadde’. De trot-
se Blaeu kon daarop Steenbergen meedelen dat hij een vriend van Brandt was, en dat er een
tweede deel in aantocht was. De door hedendaagse historici nog veel gebruikte Historie van
Enkhuisen van Gerardt Brandt, blijkt dus ook al in de zeventiende eeuw een succes te zijn ge-
weest, zelfs in de Zuidelijke Nederlanden.
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Bereikbaarheid �����
Website �����
Faciliteiten �����
Service �����
Bijzonderheden Als u geen student of op een andere wijze aan een univer-

siteit gelieerd bent, moet u eerst een bibliotheekpas laten
maken voor 20 euro. Deze is één jaar geldig.
De documenten mogen niet zelfstandig met een digitale ca-
mera gefotografeerd worden; foto-opdrachten worden wel
uitgevoerd door medewerkers.

Verwijzingen
www.egodocument.net 
Brief Willem Blaeu aan Gerardt Brandt, 1673, PAP 15

Adresgegevens
Dousa-zaal
Universiteitsbibliotheek Leiden
(WSD-gebouw 1169)
Witte Singel 27
2311 BG Leiden
071-5272857
specialcollections@library.leidenuniv.nl
http://ub.leidenuniv.nl

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.45 uur. (Er worden geen stukken gehaald
tussen 12.30 en 13.30 uur.)



Van buitenplaats tot monument
Sinds het begin van de 18e eeuw was de buiten-
plaats Beeckestijn bij Velsen eigendom van leden
van de families Trip en Boreel. Zij bouwden en
verfraaiden het buitenhuis en legden er een classi-

cistische tuin aan die later werd uitgebreid met
een park in de Engelse landschapsstijl. In 1952
verkeerden huis en tuinen als gevolg van verwaar-
lozing en oorlogsschade in een deerniswekkende
staat van verval. De kosten van een restauratie wa-

Tijdingen

Buitenplaats Beeckestijn en de financiën van Velsen

In het najaar haalde museum Beeckestijn de landelijke pers. Aanleiding was het voornemen van de ge-
meente Velsen de buitenplaats te koop aan te bieden. Het museum moest sluiten en de eenheid van huis en
tuinen dreigde te worden verbroken. Verdeeldheid binnen de gemeenteraad, heftige protesten van Velsena-
ren en afkeuring vanuit de museumwereld waren het gevolg. De verantwoordelijke wethouder en een klei-
ne meerderheid van de raadsleden wezen op de noodzaak tot bezuinigingen. Tegenstanders in de gemeen-
teraad en daarbuiten spraken met afschuw over de verkwanseling van cultuurhistorisch erfgoed en
verweten de wethouder geld te willen verdienen aan een landgoed dat met inspanningen van vrijwilligers,
schenkingen en Europese subsidies is gerestaureerd en onderhouden. Beeckestijn lijkt het slachtoffer te wor-
den van een bijzonder ongelukkige combinatie van plaatselijke politieke tegenstellingen en het landelijke
cultuurbeleid. 



ren te hoog voor het budget van de laatste eige-
naar uit de familie Boreel en het complex werd
verkocht aan de gemeente Velsen. Aanvankelijk
was het de bedoeling er een ziekenhuis neer te
zetten en de tuin in kavels verkopen voor de bouw
van villa’s. Dat Beeckestijn behouden bleef, was te
danken aan enkele instellingen en particulieren
die zich realiseerden dat Nederland met Bee-
ckestijn een stukje van het nationale erfgoed zou
verliezen. 

Ooit stonden in Zuid-Kennemerland tientallen
van deze buitenverblijven, gebouwd door rijke
Amsterdamse kooplieden die wilden profiteren
van de voordelen van het buitenleven maar die zich
daarbij de weelde en grandeur die zij in de stad ge-
wend waren niet wilden ontzeggen. Het grootste
deel van deze buitenplaatsen is in de loop der tij-
den gesloopt of ingrijpend verbouwd en verkaveld.
Zo niet Beeckestijn. Het huis raakte in verval maar
niet onherstelbaar en het grondplan van de tuinen
bleef intact. 

De formele tuin werd in het begin van de 18e

eeuw aangelegd volgens de principes van de clas-
sicistische tuinarchitectuur waarbij huis en tuin
een eenheid vormen. Uitgangspunt voor de platte-
grond was de diepte van het huis en aan de inde-

ling van de tuin lagen de harmonische en muzika-
le verhoudingen van Alberti en Pythagoras ten
grondslag. In de ogen van connaisseurs in die pe-
riode verhief dit het geheel tot kunstwerk. 

In 1742 werd de formele tuin uitgebreid met een
park in de uit Engeland afkomstige landschaps-
stijl. Het ontwerp was van de hand van de jonge
Duitse hovenier J.G. Michaël die de plattegrond
van de uitbreiding baseerde op de afmetingen van
bestaande tuin. De middenas van de formele tuin
werd doorgetrokken tot het uiteinde van de land-
schapstuin zodat het huis en de beide tuinen een
eenheid vormden. Tuinhistorici nemen aan dat dit
de eerste landschapstuin in de Republiek was. 

De landschapsstijl raakte in zwang en Michaël
werd een veelgevraagde tuinarchitect. In korte tijd
liet vrijwel iedere regent in Kennemerland en daar-
buiten zijn formele tuin omploegen om plaats te
maken voor een landschapspark. Beeckestijn her-
bergt dus niet alleen de eerste tuin van dit type, het
is ook een van de zeer weinige buitenplaatsen waar
bij de aanleg ervan de oorspronkelijke formele tuin
behouden bleef.

De ijveraars voor het behoud van huis en tuin
verenigden zich in Comité Beeckestijn en overtuigden
de gemeenteraad van Velsen van de bijzondere cul-
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tuurhistorische waarde van het landgoed. Hoog-
ovens en de rijksoverheid stelden geld beschikbaar
voor de restauratie en in 1969 kon het huis als mu-
seum voor het publiek worden opengesteld. 

Ook het herstel van de openbaar toegankelijke
tuinen werd ter hand genomen. Met als leidraad de
plattegrond die Michaël in 1772 van het landgoed
maakte, werd met behulp van een grote groep vrij-
willigers stukje bij beetje de 18de eeuwse hoofd-
structuur van het complex gereconstrueerd. In
1996 stelden experts een plan op voor verder her-
stel en beheer van de tuinen, dat dankzij aanzien-
lijke financiële bijdragen van onder anderen de Eu-
ropese Gemeenschap, Stichting Cultuurfonds
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Heidemij en
het VSB Fonds kon worden uitgevoerd. In de for-
mele tuin werd een roccocobloemenwaaier aange-
legd en de kersenboomgaard en de diagonale laan
in het sterrenbos werden gereconstrueerd. Oor-
spronkelijke elementen zoals de padenstructuur,
de beplanting en een korenveld werden in het
landschapspark teruggebracht. Zo kwam het dat
hier bewaard bleef wat elders verloren is gegaan:
een buitenplaats met een formele tuin èn een land-
schapstuin. 

Anno 2006 is Beeckestijn een waardevol, goed
onderhouden en publiek toegankelijk monument,
representatief voor een belangrijk onderdeel van
de cultuur van een groep die een belangrijke plaats
inneemt in de geschiedenis van het gewest Hol-
land en de Republiek der Verenigde Nederlanden:
de 18e eeuwse regentenelite. 

In het huis tonen met deskundigheid en toewij-
ding ingerichte stijlkamers verschillende aspecten
van het leven op een buitenplaats. Eigen inkom-
sten worden gegenereerd door bijgebouwen en de-
len van de tuin beschikbaar te stellen voor concer-
ten, trouwerijen, feesten, bijzondere evenementen
zoals een popfestival en een jaarlijkse Home and
Gardenfair. Acteurs in historisch verantwoorde
kleding verzorgen onder auspiciën van de Stich-
ting Vrienden van Beeckestijn iedere eerste zondag
van de maand gekostumeerde ontvangsten waarbij
zij vertellen over het leven op een buitenplaats.

Voor het onderwijs zijn educatieve projecten
ontwikkeld. De al eerder genoemde vriendenstich-
ting en de conservatoren van het museum hebben
in de loop der jaren waardevolle deskundigheid
verworven met betrekking tot onderhoud en be-
heer van een historische buitenplaats en een grote
groep vrijwilligers uit Velsen en omgeving is daar-
bij actief betrokken. 

Voorts biedt Beeckestijn onderdak aan de plaat-
selijke Historische vereniging, de Velser Archeolo-
gische werkplaats en een horecavoorziening en
zijn er wisselende exposities. Jaarlijks trekt het
museum zo’n 30.000 bezoekers. Kortom, Beec-
kestijn combineert meerdere doelstellingen die
momenteel in het culturele beleidsterrein belang-
rijk worden gevonden: het behoud van een belang-
rijk cultuurhistorisch erfgoed, de vervulling van
museale, educatieve, culturele en recreatieve func-
ties en een verantwoorde commerciële exploitatie. 

Onzekere toekomst
Voor een gemeentebestuur is dit een voorziening
om trots op te zijn en te koesteren, zou je zo den-
ken. Helaas delen niet alle bestuurders in Velsen
die mening. Sinds de gemeenteraad in het kader
van bezuinigingen in juni 2000 debatteerde over
mogelijkheden om te korten op de jaarlijkse ex-
ploitatiekosten is de toekomst van Beeckestijn on-
zeker. Besluiten werden genomen, teruggedraaid
en herzien, interne en externe rapporten werden
geschreven en diverse scenario’s passeerden de re-
vue. 

Onderhandelingen over een constructie waarbij
Natuurmonumenten de tuinen zou kopen en huis
en museum onder verantwoordelijkheid van de ge-
meente Velsen zouden blijven liepen op niets uit.
Van tijd tot tijd dook het voorstel om Beeckestijn te
verkopen op om vervolgens weer voor enige tijd in
een la te verdwijnen. Inmiddels was de in 1996 ge-
starte reconstructie van de tuinen stopgezet
wegens gebrek aan geld en bleef na het vertrek van
de directeur de vacature onvervuld in afwachting
van een definitief besluit. 

Zomer 2004 kwamen burgemeester en wethou-
ders met het voorstel Beeckestijn in erfpacht te
koop aan te bieden aan externe partijen voor com-
merciële exploitatie. De verantwoordelijke wet-
houder verzekerde dat het behoud van de unieke
cultuurhistorische kwaliteit van Beeckestijn en van
de publieke functie van het terrein voorop zouden
blijven staan maar voegde daar direct aan toe aan
de verkoop niet al te veel voorwaarden te willen
verbinden omdat dit potentiële kopers zou af-
schrikken. Het beheer van tuin en park werd in dit
voorstel niet ingevuld. Ondanks felle tegenstand
van een meerderheid van de raadsfracties lukte het
de verantwoordelijke wethouder dit voornemen
om te zetten in een raadsbesluit dankzij het nume-
rieke overwicht van zijn partij Velsen Lokaal en
steun van de fractie van de VVD. De vrijwillige

buitenplaats beeckestijn en de financiën van velsen 57



58 tijdingen

medewerkers van Beeckestijn – een groep van on-
geveer 75 personen – maakten kenbaar dat zij hun
werkzaamheden voor het landgoed zouden beëin-
digen als deze plannen doorgang zouden vinden. 

Vervolgens bleef de toekomst van Beeckestijn
meer dan een jaar in het luchtledige hangen. Pas in
juni vorig jaar werd de kwestie wederom in een
raadsvergadering aan de orde gesteld in het kader
van bezuinigingen op de begroting voor 2006. De
partij Velsen Lokaal bracht met steun van de VVD-
fractie een motie in stemming met het voorstel de
museumfunctie van Beeckestijn nu alvast op te
heffen, onafhankelijk van de toekomstige exploi-
tatie van het landgoed door een externe partij. Dit
stuitte op verzet van de oppositie die het college
rijp voor de sloop achtte en de wethouders van Vel-
sen Lokaal beschuldigde van wanbeleid en politie-
ke manipulatie. Een tegenmotie met het voorstel
de aanbieding aan commerciële partijen per direct
stop te zetten en het overleg met Natuurmonu-
menten te hervatten werd gesteund door de meer-
derheid van de raadsfracties maar moest het we-
derom afleggen tegenover de nipte meerderheid
van stemmen van de fracties Velsen Lokaal en
VVD. De wethouder schakelde een makelaar in en
maakte in oktober 2005 bekend dat het museum

per 31 december zou moeten sluiten. Het pand
moest leeg worden opgeleverd. 

Acties
De Stichting Vrienden van Beeckestijn weigerde
zich hierbij neer te leggen. Door middel van een
website en een actieve lobby lukte het de vrienden-
stichting in korte tijd de aandacht van de regiona-
le en landelijke media op Beeckestijn te vestigen en
medestanders te mobiliseren. Het Financieel Dag-
blad publiceerde op 28 oktober een artikel waarin
Ronald de Leeuw – hoofddirecteur van het Rijks-
museum Amsterdam en bijzonder hoogleraar ver-
zamelbeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam –
korte metten maakte met de poging van de ge-
meente Velsen om “... een lucratieve onroerend-
goeddeal te sluiten en meteen van een kostenpost
af te komen”. Het kastekort van een noodlijdende
gemeente is een serieuze zaak, schreef De Leeuw,
maar geen argument voor het opdoeken van erf-
goed. Nog diezelfde week ontvingen zowel burge-
meester en wethouders van Velsen als staatssecre-
taris Medy van der Laan van Cultuur en Media een
protestbrief die werd ondertekend door twintig
prominenten op het gebied van monumentenzorg
en musea waaronder De Leeuw en de Rijksadvi-



seur cultureel erfgoed Fons Asselberg. Gemeente-
raadsleden werden overspoeld met protest e-mails
van verontruste inwoners van Velsen. De staatsse-
cretaris weigerde te interveniëren omdat het hier
gemeentelijk beleid betrof.

Half november deelden Natuurmonumenten,
de Vereniging Hendrick te Keyser en het Land-
schap Noord-Holland de gemeente Velsen mee
Beeckestijn te willen kopen om het in samenwer-
king met de vriendenstichting en het Rijksmu-
seum in Amsterdam te exploiteren. Beheer en ex-
ploitatie van huis en tuinen zouden dan in handen
komen van organisaties die gezamenlijk beschik-
ken over ruimschoots voldoende ervaring en ex-
pertise. 

Deze constructie garandeerde het voortbestaan
van het museum en de publieke toegankelijkheid
van de tuinen. Het voorstel werd alom met enthou-
siasme ontvangen. Ook door de wethouder, al liet
deze weten aan dit aanbod geen voorrang te zullen
geven boven dat van de andere gegadigden die zich
inmiddels hadden gemeld, en vast te willen hou-
den aan het strakke tijdschema dat voor de ver-
koopprocedure was vastgelegd. Deze reactie en
het feit dat alle besprekingen en stukken als ‘ver-
trouwelijk’ werden aangemerkt, voedde bij de op-

positie en de vriendenstichting de vrees dat Beec-
kestijn eenvoudigweg aan de hoogste bieder zal
worden verkocht. 

Tijdens een urenlang interpellatiedebat over
Beeckestijn in november 2005 besloot de meerder-
heid van de gemeenteraad om uiteenlopende over-
wegingen het museum open te houden tot de over-
dracht aan de nieuwe eigenaar. Ook werd nog eens
nadrukkelijk bevestigd dat de definitieve keuze
voor een koper bij raadsbesluit moet worden vast-
gesteld. Het was duidelijk dat burgemeester en
wethouders alles in het werk stelden om een ver-
koopovereenkomst te sluiten vóór de gemeente-
raadsverkiezing van 2006, die wellicht een einde
zou maken aan de dominante positie van Velsen
Lokaal. Bij een tijdige verkoop zou ook dit besluit
kunnen worden aangenomen dankzij de meerder-
heid van Velsen Lokaal en VVD. De herhaalde ver-
zekering van de wethouder dat het behoud van de
cultuurhistorische waarde zou prevaleren boven
de opbrengst stelde de verontruste betrokkenen
geenszins gerust. 

Sinds december 2005 staat Beeckestijn te koop.
De inschrijvingstermijn voor kopers werd met een
maand verlengd en eindigde op 13 februari. In de
brochure staat te lezen dat het complex in drie af-
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zonderlijke clusters wordt aangeboden: het
hoofdgebouw met de koetshuizen en de omrin-
gende gronden, de formele tuin en het land-
schapspark. De zogenaamde ‘kapelwoning’, een
rijksmonument dat onderdeel uitmaakt van het
complex, wordt buiten de verkoop gehouden.
Daarmee is de weg vrij voor een opdeling waarbij
verloren gaat wat Beeckestijn nu juist zo uniek
maakt: de samenhang tussen een historisch bui-
tenverblijf en de tuinen. De toekomst van Beec-
kestijn is nog steeds onzeker.

Beleid
Beeckestijn lijkt het slachtoffer te worden van
zwalkend gemeentelijk beleid en de tegenstelling
tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ politiek binnen de ge-
meenteraad van Velsen. Toch staan de lotgevallen
van deze buitenplaats niet op zichzelf. Sinds de
gemeente Hilversum in 1987 een schilderij van
Mondriaan uit het gemeentelijk kunstbezit wilde
verkopen om zo geld vrij te maken voor de restau-
ratie van een pand, is het vraagstuk regelmatig aan
de orde of cultuurhistorisch erfgoed in overheids-
bezit verkocht mag worden om een gat in de be-
groting te dichten. Het Frans Halsmuseum bij-
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voorbeeld, wil twee schilderijen uit de collectie
verkopen om zo geld vrij te maken voor de bouw
van een deugdelijk depot. Overigens liet staatsse-
cretaris Van der Laan in deze zaak wel haar invloed
gelden. 

Ook op andere manieren komen culturele voor-
zieningen in de knel omdat de plaatselijke over-
heid moeten bezuinigen. Het Zcala museum in
Den Haag – voorheen het Volksbuurtmuseum –
sloot in juli vorig jaar omdat de gemeente de sub-
sidiering beëindigde en op de website van de
Kastelenstichting staat een lijst met enkele tiental-
len kastelen en landgoederen die bij gebrek aan
overheidssubsidie het slachtoffer dreigen te wor-
den van verkoop op de particuliere markt of on-
herstelbaar verval.

Tegelijkertijd lijken alle overheden, hoog en
laag, moeite te hebben met de legitimatie van sub-
sidies voor louter cultuurbehoud. Instellingen op
het gebied van kunst en cultuur moeten keer op
keer hun bestaansrecht aantonen met hoge bezoe-
kersaantallen en de overheid probeert doormiddel
van sturing van de geldstromen af te dwingen dat
erfgoedinstellingen een bijdrage leveren aan ac-
tuele maatschappelijke ontwikkelingen. 

Sinds het verschijnen van de Cultuurnota 2001-
2004 Cultuur als Confrontatie vormt het zichtbaar
maken van het culturele vermogen voor een breed
publiek een speerpunt van het beleid. In de on-
langs verschenen nota Bewaren om teweeg te brengen,
een museale strategie presenteerde staatssecretaris
Van der Laan een nieuw financieringsvoorstel
waarbij musea met elkaar moeten gaan concurre-
ren om het deel van hun budget dat niet is bestemd
voor de vaste lasten. Om hiervoor in aanmerking te
komen moeten musea aantonen dat zij bezocht
worden door grote groepen jongeren en allochto-
nen. 

Sinds 1993 is het aantal musea dat direct onder
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid valt,
teruggebracht tot 50 instellingen. De overige mu-
sea vallen onder het beheer van gemeenten en pro-
vincies. Musea als Beeckestijn zijn daarbij in een
schemerzone terecht gekomen. Als cultureel-
historisch erfgoed is Beeckestijn eigenlijk van na-
tionaal belang. 

Alle deskundigen zijn het erover eens dat Beec-
kestijn de enige plaats is waar een buitenplaats én
een formele tuin én een landschapspark in samen-
hang bewaard zijn gebleven. Het verlies van Beec-
kestijn als museale instelling betekent het verlies
van een vrijwel ongeschonden voorbeeld van een

belangrijk onderdeel van de cultuur van regenten
in de 18e eeuw. Onder het huidige beleid valt het
beheer en de financiering van Beeckestijn echter
onder de verantwoordelijkheid van een gemeente
die te klein is om te beschikken over de deskun-
digheid en financiële ruimte die deze taak vergt. 

Binnen de grenzen van dit beleid zou de samen-
werking tussen de Stichting Vrienden van Beec-
kestijn, Natuurmonumenten, Vereniging Hen-
drick de Keyser, Landschap Noord-Holland en het
Rijksmuseum een kansrijke mogelijkheid bieden
tot behoud van een belangrijk erfgoed. Samenwer-
kingsverbanden vormen momenteel een trend in
museumland en er is beleidsmatig en financieel
ruimte voor deze optie. Omdat de verantwoorde-
lijke wethouder weigerde dit voorstel in overwe-
ging te nemen voordat de verkoopprocedure van
start ging, trok deze combinatie zich terug. Het
museum werd in afwachting van de verkoop geslo-
ten. Eind februari maakte de wethouder bekend
dat een meerderheid van het college Beeckestijn
wilde verkopen aan een projectontwikkelaar die
een bod van 4,6 miljoen euro had uitgebracht en
die het hoofdgebouw een kantoorbestemming
wilde geven. De vriendenstichting, die volgens het
raadsbesluit bij de keuze voor een koper geraad-
pleegd moest worden, gaf een negatief advies om-
dat dit exploitatieplan geen garantie bood voor het
behoud van de cultuurhistorische waarde van
Beeckestijn. Er zijn namelijk wel degelijk kandida-
ten die een serieus bod hadden uitgebracht – zij
het aanzienlijk lager dan de projectontwikkelaar –
en die huis en tuinen als monument wilden be-
houden. Baron van Dedum bracht samen met zijn
echtgenote – een kunsthistoricus – een bod uit van
1,6 miljoen euro. Zij willen op de buitenplaats
gaan wonen en huis en tuin gebruiken voor cultu-
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rele activiteiten. Vereniging Hendrick de Keyser
bood samen met Piet van der Bos - een kapitaal-
krachtige particulier die zich inzet voor het be-
houd van historische buitenplaatsen - 750.000
euro oor de buitenplaats. Deze combinatie diende
een plan in waarbij voltooiing van de buitenplaats
en behoud van de museale functie voorop staat.
Hendrick de Keyser wil het huis verwerven en de
grond zal in eigendom komen van Van der Bos die
de tuinen na zijn overlijden bij legaat aan een orga-
nisatie voor natuurbehoud zal schenken. De vrien-
denstichting blijft in dit plan bij het beheer van
Beeckestijn betrokken.

Ook veel gemeenteraadsleden vonden dat ver-
koop aan de projectontwikkelaar in strijd was met
de door de raad geformuleerde randvoorwaarden
en gaven blijk van een voorkeur voor een van deze
twee opties. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen bleek dat de raadsleden geen meerderheidsbe-
sluit konden nemen over de verkoop van Beec-
kestijn. De VVD, die de verkoopplannen van
Velsen Lokaal steeds had gesteund, haakte af. De
beslissing lag nu bij het college, waar Velsen Lo-
kaal nog steeds een stemmenoverwicht had. Op 6

maart liet staatssecretaris Van der Laan het ge-
meentebestuur van Velsen weten dat zij verkoop
aan de projectontwikkelaar niet verantwoord acht-
te. Vervolgens verklaarde de burgemeester dat bij
het ontbreken van een richtinggevend advies van
de raad het besluit over de verkoop moest worden
uitgesteld tot een nieuw college zou zijn gevormd
en het is niet waarschijnlijk dat Velsen Lokaal
daarvan deel zal uitmaken. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen verloor deze partij 11 van haar 14 ze-
tels. De kansen van Beeckestijn zijn daarmee ge-
keerd.

Het is te hopen dat het nieuwe gemeentebe-
stuur van Velsen over voldoende wijsheid beschikt
om een besluit te nemen dat Beeckestijn voor de
toekomst veilig stelt. Het is tevens te hopen dat
staatssecretaris Van der Laan over voldoende wijs-
heid beschikt om in te zien dat cultuurhistorisch
erfgoed niet gebaat is bij een beleid dat het behoud
ervan blootstelt aan de wisselvalligheden in de
kwaliteit van het plaatselijk bestuur en dat cultuur-
behoud een doel op zich is en dat de waarde daar-
van voor de samenleving niet hoeft worden bewe-
zen met bezoekersaantallen en rendement.

www.beeckestijn.nl
www.beeckestijnmoetopenblijven.nl
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